
II. UTRAK,  15 – 17 Kasım 2019 / Ankara   
1 

 

 
 



II. UTRAK,  15 – 17 Kasım 2019 / Ankara   
2 

II. ULUSLARARASI TÜRK - RUS DÜNYASI 

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 
THE II.  INTERNATIONAL TURKISH - RUSSIAN WORLD CONGRESS ON 

ACADEMIC RESEARCH  

ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ ТУРЕЦКО-

РОССИЙСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО МИРА 

(UTRAK) 
15 – 17 Kasım 2019 

Gazi Üniversitesi - Ankara 

 

 

 

 

 

-Sosyal Bilimler- 

-Social Sciences- 

 

 

ÖZET KİTAPÇIĞI 

(ABSTRACT BOOK) 

 

ISBN 

978-605-7736-24-6 

 

 

Yayın Editörü 

Prof. Dr. Osman KÖSE 

 

 

Ankara - 2019 

 



II. UTRAK,  15 – 17 Kasım 2019 / Ankara   
3 

Kapak Tasarımı 

Bülent Polat 

 

Erişime Açıldığı Tarih 

2019 

 

 

 

 

Asos Yayınevi 

1.baskı 

 

 

 

 

 

 

Adres: Çaydaçıra Mah. Hacı Ömer Bilginoğlu Cad. No: 67/2-4/MERKEZ/ELAZIĞ 

Telefon: 0532 643 75 23 

Mail Adresi: asos@asosyayinlari.com 

Web: www.asosyayinlari.com 

 

 

İnstagram: https://www.instagram.com/asosyayinevi/ 

Facebook: https://www.facebook.com/asosyayinevi/ 

Twitter: https://twitter.com/Asosyayinevi  

 

 

 

 

 

mailto:asos@asosyayinlari.com
http://www.asosyayinlari.com/
https://www.instagram.com/asosyayinevi/
https://www.facebook.com/asosyayinevi/


II. UTRAK,  15 – 17 Kasım 2019 / Ankara   
4 

 

 

KURULLAR 

KONGRE KURULLARI 
 

Onur Kurulu 
 

Prof. Dr. Refik TURAN, Türk Tarih Kurumu Başkanı 

Prof. Dr. İbrahim USLAN, Gazi Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Uğur ÜNAL, Devlet Arşivleri Başkanı 

Prof. Dr. Musa YILDIZ, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı  
 

Düzenleme Kurulu 
 

Prof. Dr. Yaşar AYDEMİR, Gazi Üniversitesi 

Prof. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK, Gazi Üniversitesi 

Prof. Dr. Cengiz DÖNMEZ, Gazi Üniversitesi 

Prof. Dr. Necdet HAYTA, Gazi Üniversitesi 

Prof. Dr. Selma ÜNLÜ YEL, Gazi Üniversitesi 

Prof. Dr. Olga Yevgenievna KAZMİNA,  Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi 

Prof. Dr. Osman KÖSE, Polis Akademisi 

Doç. Dr. Dmitri Aleksandrovich ANDREEV,  Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi 

Doç. Dr. Emel İSLAMOĞLU, Sakarya Üniversitesi 

Doç. Dr. İrade MEMMEDOVA, Azerbaycan İlimler Akademisi 

Doç. Dr. Abdurrahman BENLİ, Sakarya Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba BELENLİ, Gazi Üniversitesi 

Dr. Öğr. Görevlisi, Esra Müjgan KARATAŞ, Gazi Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ULUTÜRK SAKARYA, İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi  

Prof. Dr. Betül Karagöz YERDELEN, Giresun Üniversiteis 

Öğr. Gör. Serkan YORGANCILAR, Gazi Üniversitesi 
 

Bilim Kurulu 
 

Doç. Dr. Ismail Alievich AGAKİSHİEV, Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi 

Doç. Dr. İlkben AKANSEL, Bartın Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Sibel AKOVA, Yalova Üniversitesi 

Doç. Dr. Erdal AKSOY, Hacıbayram Veli Üniversitesi 

Doç. Dr. Krasikova L. ALEKSANDROVNA, Rus Devlet Üniversitesi, Rusya 

Doç. Dr. Leyla ALİYEVA, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 

Prof. Dr. Nurlan AKHMETOVA, Balasagun Devlet Üniversitesi 

Prof. Dr. Numan ARUÇ, Makedonya Bilimler Akademisi 

Prof. Dr. Bahri ATA, Gazi Üniversitesi 

Prof. Dr. Yaşar AYDEMİR, Gazi Üniversitesi 

Prof. Dr. Mesut AYDIN, İnönü Üniversitesi 

Dr. Yevgeni BAHREVSKİ, Rus Kültür ve Doğa Mirası Enstitüsü, Rusya 

Prof. Dr. Lev Sergeevich BELOUSOV,  Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi 

Doç. Dr. Togay Seçkin BİRBUDAK, Gazi Üniversitesi 

Prof. Dr. Leonid Iosifovich BORODKİN,  Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi 

Prof. Dr. Ekrem CAUSEVİC, Zagrep Üniversitesi, Hırvatistan 



II. UTRAK,  15 – 17 Kasım 2019 / Ankara   
5 

Prof. Dr. Alishina Khanisa CHAVDATOVNA, Bilimler Akademisi, Tataristan 

Prof. Dr. Ebru CEYLAN, İstanbul Aydın Üniversitesi 

Prof. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK, Gazi Üniversitesi 

Doç. Dr. Sıddık ÇALIK, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

Prof. Dr. Vedat ÇALIŞKAN, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 

Prof. Dr. hakkı ÇOKNAZ, Düzce Üniversitesi 

Prof. Dr. Yasemin DEMİRCAN, Gazi Üniversitesi 

Prof. Dr. Nasip DEMİRKUŞ, Van Yüzüncüyıl Üniversitesi 

Prof. Dr. Sergei Victorovich DEVİATOV,  Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi 

Doç. Dr. Nihada D. DİANİÇ, Tuzla Üniversitesi, Bosna -Hersek 

Doç. Dr. Dilek Temiz DİNÇ, Çankaya Üniversitesi 

Prof. Dr. Cengiz DÖNMEZ, Gazi Üniversitesi 

Prof. Dr. A. Baran DURAL, Trakya Üniversitesi 

Doç. Dr. Nihada DELİBEGOVİĆ DŽANİĆ, Tuzla Üniversitesi, Bosna –Hersek 

Prof. Dr. Nejla GÜNAY, Gazi Üniversitesi 

Prof. Dr. Abdullah GÜNDOĞDU, Ankara Üniversitesi 

Doç. Dr. Demet GÜRHAN, Ankara Üniversitesi 

Doç. Dr. Elmira HABİBULİNA, Kazan Federal Üniversitesi, Rusya 

Prof. Dr. Amira Turbic HADZAGİC, Tuzla Üniversitesi, Bosna –Hersek 

Doç. Dr. Çiller HATİPOĞLU, Ortadoğu Teknik Üniversitesi 

Prof. Dr. Necdet HAYTA, Gazi Üniversitesi 

Dr. Sajjad HOSSEN, Erdebil Üniversitesi, İran 

Prof. Dr. Cabbar ISAKUL, Bilimler Akademisi, Özbekistan  

Prof. Dr. Maria IVANICS, Sizegerd Üniversitesi, Macaristan 

Prof. Dr. Aydın İBRAHİMOV, Ege Üniversitesi 

Doç. Dr. Kemal İBRAHİMZADE, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

Prof. Dr. Emine İNANIR, İstanbul Üniversitesi 

Doç. Dr. Ergin JABLE, Kosova Hasan Piriştina Üniversitesi 

Prof. Dr. Amina S. JESENKOVIC, Saraybosna Üniversitesi, Bosna Hersek 

Dr. Öğr. Üyesi Nükhet Eltut KALENDER, van Yüzüncüyıl Üniversitesi 

Prof. Dr. Sergei Pavlovich KARPOV,  Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi 

Doç. Dr. Gülün KARABAĞ, Gazi Üniversitesi 

Prof. Dr. Behset KARACA, Süleyman Demirel Üniversitesi 

Prof. Dr. Kamer KASIM, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi  

Prof. Dr. Hamza KELEŞ, Gazi Üniversitesi 

Doç. Dr. Kamala KERİMOVA, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 

Prof. Dr. Ulvi KESER, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, KKTC 

Doç. Dr. Ramil R. KHAYRUTDİNOV, Kazan Federal Üniversitesi, Rusya 

Prof. Dr. Güray KIRPIK, Gazi Üniversitesi 

Doç. Dr. Olga KLİMKİNA, İstanbul Üniversitesi 

Prof. Dr. Bünyamin KOCAOĞLU, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Doç. Dr. Emina BERBIC KOLAR, Osijek Üniversitesi, Hırvatistan 

Prof. Dr. Biray KOLLUOĞLU, Boğaziçi Üniversitesi 

Prof. Dr. Vladimir G. KOŞEVAR, Kırgızistan Ġlimler Akademisi, Kırgızistan 

Doç. Dr. Meliha KÖSE, Gazi Üniversitesi 

Doç. Dr. Elena KRAİNİNCHENKO, Pyatigorsk Devlet Üniversitesi / Rusya 

Prof. Dr. Talip KÜÇÜKCAN, Marmara Üniversitesi 

Prof. Dr. Şilova N. LEONİDOVNA, Petrozavodsk Devlet Üniversitesi, Rusya 

Prof. Dr. Yuri A. MAZEİ,  Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Marziye MAMMEDLİ, Karabük Üniversitesi 



II. UTRAK,  15 – 17 Kasım 2019 / Ankara   
6 

Doç. Dr. İrade MEMEDOVA, İlimler Akademisi, Azerbaycan 

Prof. Dr. Sergei Vladimirovich MİRONENKO, Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi 

Prof. Dr. Anvar MOKOYEV, Kırgız -Türk Manas Üniversitesi, Kırgızistan 

Prof. Dr. İrfan MORINA, Priştine Üniversitesi, Kosova 

Prof. Dr. Ali Engin OBA, Çağ Üniversitesi 

Doç. Dr. Aleksandr Ivanovich OSTAPENKO, Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi 

Prof. Dr. Selahiddin ÖĞÜLMÜŞ, Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. Emine ÖZTÜRK, Kafkas Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Ayhan PALA, Gazi Üniversitesi 

Prof. Dr. Elisabetta RAGAGNİN, Freie Üniversitesi, Almanya 

Prof. Dr. Leila SALEKHOVA, Kazan Federal University 

Prof. Dr. Flera Sagitovna SAYFULİNA, Kazan Federal Üniversitesi, Rusya  

Prof. Dr. Döölötbek SAPARALİEV, Kırgız-Türk Manas Üniversitesi, Kırgızistan 

Prof. Dr. Karajaubay SARTKOJAULI, L. N. Gumilev Üniversitesi, Kazakistan 

Prof. Dr. Yulai SCHAMİLOGLU, Wisconsin Üniversitesi, ABD 

Prof. Dr. Anar SALINBAY, Almatı El- Farabi Üniversitesi 

Doç. Dr. Berdi SARIYEV, Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. Gülcan SEÇKİN, Hacı Bayramveli Üniversitesi 

Doç. Dr. Nemçinova T. SERGEEVNA, Petersburg Devlet Üniversitesi, Rusya 

Doç. Dr. Oksana Vyacheslavovna SOLOPOVA, Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi 

Doç. Dr. Aşkın İnci SÖKMEN, İstanbul Arel Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed ŞAHİN, Gazi Üniversitesi 

Prof. Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ, Gazi Üniversitesi 

Doç. Dr. Nikolay N. TELİTSĠİN, St-Petersburg Devlet Üniversitesi, Rusya 

Prof. Dr. Sevinç ÜÇGÜL, Erciyes Üniversitesi 

Doç. Dr. Maral TAGANOVA, Milli Yazmalar Enstitüsü, Türkmenistan 

Prof. Dr. Mehmet Ali ÜNAL, Pamukkale Üniversitesi 

Doç. Dr. Aleksandr VASİLYEV, Rusya Bilimler Akademisi, Rusya 

Prof. Dr. Frengiz Pasayeva YUNUS, Kafkas Üniversitesi 
 

SEKRETERYA 
 

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba BELENLİ, Gazi Üniversitesi 

Dr. Öğr. Gör. Esra Müjgan KARATAŞ, Gazi Üniversitesi 

Zuhal KOÇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. UTRAK,  15 – 17 Kasım 2019 / Ankara   
7 

 
 
 
 

FARKLI ÜLKELERDEN KATILIMCILAR 

 

Dr. Fatma AKAY-TÜRKER / Viyana Üniversitesi, Avusturya 

Tanas Kozma / Antall Jozsef Knowledge Centre, Macaristan 

Araştırmacı, Ilayda Nijhar / UCL, School of Slavonic and East European Studies (SSEES), 

UK 

Asst. Prof. Selim Bezeraj, University of Prishtina Kosovo 

Dr. Anastasiia Zherdieva /  independent researcher 

Doç. Dr. Aleksandr Ivanoich Ostapenko, Moskova State University, Russia 

Doç. Dr. Andrey Tutorsky, Moskova State University, Russia 

Prof. Dr. Andrey Volodin, Moskova State University, Russia 

Assoc.Prof.Dr Leila Salekhova / Kazan Federal University – Kazan 

Araştırmacı Nermin HANMEMMEDOVA / Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Tarih 

Enstitüsü   

Prof. Dr. Meruert Musabaeva / Eurasian National University named after L. N. Gumilyov, 

Kazakaistan 

Okutman - Gulshara Abiyeva / Eurasian National University named after L. N. Gumilyov, 

Kazakistan 

Okutman - Chashina Bibigul Abiyeva / Eurasian National University named after L. N. 

Gumilyov, Kazakistan 

Doç. Dr. Ramazanova Nurgul Abiyeva / Eurasian National University named after L. N. 

Gumilyov, Kazakistan 

Prof. Dr. Leila Salekhova / Kazan Federal University – Kazan 

Assoc. Prof. Alexander Novik / Museum of Anthropology and Ethnography of the Russian 

Academy of Sciences 

Doç. Dr. Yunus Emre Gürbüz / Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Yoğurtçu  / Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi 

Doç. Dr. Gemer Mürşüdlü / Bakü Devlet Universitesi 

Doç. Dr. Elvira Latifova / Bakü Devlet Universitesi 

Öğr. Gör. Aynur Ali ALİYEVA / Azerbaycan Turizm ve Menecment Üniversitesi, Diller 

Bölümü, Bakü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. UTRAK,  15 – 17 Kasım 2019 / Ankara   
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZETLER  

ABSTRACTS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. UTRAK,  15 – 17 Kasım 2019 / Ankara   
9 

 

 

Makale id= 62 
 

Sözlü Sunum 

 

Ağrı İbrahim Çeçen Ünı̇versı̇tesı̇’nde Rus Edebı̇yatı Öğretı̇mı̇nı̇n Önemı̇ 

 

Doç.Dr. Kamala Tahsı̇n  
 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 
 

Özet 

 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü 2011 yılında açılmıştır. 

Bölümümüzde esas olarak aşağıdaki dersler düzenlenmektedir: “Gramere Giriş”, “Ses 

Bilgisi”, “Okuma”, “Sözlü Anlatım”, “Morfoloji”, “Edebiyat Bilimine Giriş”, 18. Yy. Rus 

Edebiyatı”, 19. Yy. Rus Edebiyatı”, 20. Yy. Rus Edebiyatı”, “Edebi Metin Analizi " ve 

diğerleri. Derslerde aşağıdaki ders kitaplarını kullanıyoruz. Bunların arasında: Y. Çialaşvili-

Gordeyeva “Edebiyat Teorisine Giriş”, L.V. Moskovkin, L.V. Silvina “Rus Dili” (yabancı 

öğrenciler için ders kitabı), R. Devletov, O. Şeremet “XVIII. yy. Rus Edebiyatı” ve diğerleri. 

İkinci sınıftan başlayarak, dil derslerine ek olarak, program «18. 19. ve 20. yy. Rus 

Edebiyatı», “Edebiyat Bilimine Giriş”, “Retorik” gibi dersleri içerir. Bölümde Rus Dili ve 

Rus edebiyatının öğretim metodolojisinin problemlerini inceleyen yüksek nitelikli uzmanlar 

çalışmaktadır. Onlar Öğrencilere Rus kültürünü, Rus tarihini, grameri, edebiyatı en üst 

düzeyde öğretiyorlar. Bölümümüzün temel amacı, uzmanlık alanıyla ilgili olarak okullarda, 

üniversitelerde, turizm sektöründe vb. kalifiyeli elemanlar yetiştirmektir. Ayrıca, Rus 

edebiyatının yazar ve şairleri A.S. Puşkin, M. Y. Lermontov, A.P. Çehov, N.V. Gogol, F.M. 

Dostoyevskiy, L.N. Tolstoy’un orijinal metinleri analiz edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Rus Dili ve Edebiyatı, Aktüalite, Yazar ve Şairler, Yüksek Nitelikli 

Uzmanlar, Rus Kültürü, Orijinal Metinler 

 

“he Relevance of Teaching Russian Literature At Agri University 
 
 

Abstract 
  

The Russian Language and Literature Department of the University of Agri named 
after Ibrahim Chechen was opened in 2011. Our department mainly conducts the 
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following classes: “Russian grammar”, “Russian phonetics”, “Reading”, 
“Conversation”, “Morphology”, “Introduction to literary criticism”, “Russian 
literature of the 18th century”, “Russian literature of the 19th century”, “Russian 
literature of the XX century "," Analysis of the literary text "and others. In the 
classes we use textbooks such as “Introduction to the Theory of Literature” E. 
Chialashvili-Gordeeva, “Russian Language” (a textbook for foreign students) L.V. 

Moskovkina, L.V. Silvina, “Russian Literature of the 18th Century”. A practical 
guide edited by R. Devletov, O. Sheremet and others. Starting from the second 
year, in addition to language classes, the program includes such classes as “Russian 
literature of the 18th, 19th and 20th centuries”, “Introduction to literary criticism”, 
“Rhetoric”. The department employs highly qualified specialists who study the 
problems of teaching methods of the Russian language and Russian literature. They 
try to teach students Russian culture, Russian history, grammar, literature at the 
highest level. The main goal of our department is to prepare specialists who could 

find a decent job at school, university, in the field of tourism, etc., related to their 
specialty. In addition, through deep analysis, the original texts of such writers and 
poets of Russian literature as A.S. Pushkin, M. Y. Lermontov, A.P. Chekhov, N.V. 
Gogol, F.M. Dostoevsky, L.N. Tolstoy, and others. 

Keywords: : Russian Language and Literature, Relevance, Writers and Poets, 
Specialists, Russian Culture, Original Texts 
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Makale id= 76 
 

Sözlü Sunum 

 

Arılar ve Çarlık Düzenı̇ 

 

Onur Şahin 
 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 
 

 

Özet 

 Dimitri İvanoviçPisarev 19.yüzyıl Rus edebiyatında özellikle 1860’lı yıllara damgasını 

vurmuş bir eleştirmendir. Eleştirmenin incelemelerinde dönemin Rus halkının içinde 

bulunduğu zorlu yaşam koşulları ve bu koşulların iyileştirilmesine dair fikirleri yer alır. 

Pisarev’in 1862 yılında kaleme aldığı ancak sonraki yıllarda yayımlanan eseri olan “Arılar”, 

arıların yaşamıyla ilgili bir kimlik altında yazılmış siyasi bir yergi çalışmasıdır. Eleştirmen 

makalesinde arıları üç sosyal tabakaya ayırır. Pisarev, söz konusu sosyal tabakalar arasında en 

alt tabakada yer alan, sürekli çalışan ve kraliçe ile erkek arılar tarafından sömürülen işçi arıları 

emekçi halkla özdeşleştirir. Bu fikirden yola çıkarak eleştirmen kraliçe arıyı çarlık 

yönetimiyle, erkek arıları ise imtiyazlı bir konuma sahip olan soylu sınıfla benzeştirir. Pisarev, 

çarlık yönetimi altında ezilen emekçi halkın yaşadığı adaletsizliği; işçi arıların sürekli 

çalışması, iyi beslenememeden dolayı doğurma özelliğine sahip olamaması, kraliçe ve erkek 

arının boyunduruğu altında yaşaması üzerinden okuyucusuna göstermeye çalışır. Kovandaki 

mevcut düzeni korumak için oluşturulan karanlık içeri dolan ışık huzmesi ile son bulur. Özgür 

yaşamın bir defa tadını alan işçi arılar artık eski şartlarda yaşayamaz. Eleştirmen çalışmasıyla 

emekçi halkın içinde yaşadığı düzeni değiştirmesi için öncelikle ışığa, diğer bir anlamda 

bilgiye, etrafında gelişen olaylara karşı şüpheci bir bakış açısı ile sorgulamaya ve düşünmeye 

ihtiyacı olduğu mesajını okuyucusuna vermek ister. 

Anahtar Kelimeler: Pisarev, Emekçi Halk, Çarlık Düzeni, Adalet 

 

Bees and Tsarı̇sm 
 
 

Abstract 
  

Dmitry Ivanovich Pisarev is a critic of Russian literature of the 19th century, who 
was noted especially in the 1860s. His review of criticism includes the difficult life 



II. UTRAK,  15 – 17 Kasım 2019 / Ankara   
12 

conditions of Russian people of that time and their ideas to enhance these 
conditions. The Bees, written by Pisarev in 1862, but published in subsequent 
years, is a political satirical work written under an identity related to the life of 
bees. The critic divides bees in his article into three social layers. Pisarev claims 
that the working bees that are at the bottom of the social layers, constantly working 
and exploited by the queen and drones, are like working people. From this 

viewpoint, the critic compares tsarist regime, aspiring to the queen, and drones to 
the privileged position of the noble class. Pisarev is trying to show the reader the 
injustice experienced by the oppressed workers under Tsarist rule through the 
constant work of working bees, the inability to give birth due to poor nutrition and 
life under the yoke of the tsarina and the drone. The darkness created to maintain 
the existing order in the barrel ends with a light ray. Working bees, once enjoying a 
free life, want no longer live in the old conditions. To change the order in which 
workers live, the critic want to give the reader a message that he should question 

and be skeptical of the light, in other words, the information and events that occur 
around him. 

Keywords: Pisarev, Working People, Tsarist Order, Justice 
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Makale id= 97 
 

Sözlü Sunum 

 

Baba Yaga Efsanesi ve Tolstoy’un İ̇van İ̇lyiç’in Ölümü Üzerine 

 

Dr. Öğretim Üyesi Timuçin Buğra Edman1  

 Burcu Öztürk2 
 

1Düzce Üniversitesi 
2Trakya Üniversitesi-Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 

Özet 

 Baba Yaga efsanesi bilinmeyenlerle doludur. Kimine göre ölümle yaşam arasındaki denge, 

kimine göre yarı iblis yarı iyilik meleği. Onu tasvir eden çizimlerin çoğu Hristiyanlığın 

etkisiyle Baba Yaga’yı oldukça sefil gibi gösterse de gerçekte kökü İskandinav mitlerine 

kadar uzanan, Türk mitlerinde de Yek olarak bilinen insanüstü güçlere sahip bir varlıktır. 

Fakat bu varlığın en önemli özelliği Hürmüz ve Ehrimen gibi iyiliği ve kötülüğü aynı anda 

barındırabilmesidir. İvan İlyiç’i bu bağlamda düşünecek olursak, romanda karşımıza çıkan 

karakter yapısı bir anlamda Tolstoy’un edebî, dini, felsefi ve sosyolojik iniş çıkışlarını da 

yansıtmaktadır. İvan İlyiç basit bir şekilde bu dünyanın nimetlerine kendini kaptıran bir 

karakter olarak nitelendirilemez ve nitelendirilmemelidir de. Pekâlâ Baba Yaga gibi bir efsane 

nasıl olur da Rus romanının altın çağlarının en güzel örneklerinden biri ile bağdaşabilir? İşte 

makalemiz tam burada ölümle yaşam arasında bir yerlerde tutunan İvan İlyiç’in, ölümle 

yaşam arasındaki dengede duran Baba Yaga’ya olan yakınlık ve uzaklığını tartışarak varsa bu 

sorunun cevabını bulmaya çalışacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Baba Yaga, İ̇van İ̇lyiç, Tolstoy 
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Basın Yasakları Gölgesı̇nde Edebı̇yat ve Gazete: Ahmed Mı̇dhat Efendı̇ ve Gaspıralı 

İ̇smaı̇l Bey Üzerı̇ne Bı̇r İ̇nceleme 

 

Dr. Öğretim Üyesi Demet Koçyı̇ğı̇t 
 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 

Özet 

 Ahmed Midhat Efendi ile Gaspıralı İsmail Bey; biri Osmanlı’da diğeri Rusya’da aynı 

dönemde yaşamış olan iki önemli edebiyatçı ve fikir adamıdır. Bu iki yazar, sadece edebî 

eserleri ile değil aynı zamanda basın faaliyetleriyle de dönemin önemli iki ismidir. Bu bildiri, 

on dokuzuncu yüzyılda Osmanlı ve Rus topraklarında görülen basın yasaklarını Ahmed 

Midhat Efendi ile Gaspıralı İsmail Bey’in tepkileri etrafında tartışmaktadır. Bu bağlamda, 

bildiride öncelikle her iki coğrafyadaki basın yasakları genel hatlarıyla sunulmakta; söz 

konusu iki ismin Osmanlı ile Rusya Müslümanlarının nabzını tutan yayınlarında hem halk 

hem de aydın çevresine öncülük ettiğine dikkat çekilmektedir. Ardından her iki yazarın 

birbirleri hakkındaki ifadelerine, Osmanlı-Rus toplumları ile ilgili görüşlerine, aydınlarla 

ilişkilerine değinilmektedir. Bu noktada basın sansürüne maruz kalmamaya gayret eden 

Ahmed Midhat Efendi ile Gaspıralı İsmail Bey’in gazetelerinin rolü ele alınmakta; 

gazetelerinin siyasi ve sosyal anlamda kritik bir rol oynadığı gösterilmektedir. Sonuç olarak, 

Ahmed Midhat Efendi ile Gaspıralı İsmail Bey’in yazar olarak tercihleriyle toplumun iç 

dinamiğinin yönlendirilmesinde sorumluluk aldığı, siyasi cenahın toplumla kurduğu irtibatta 

önemli bir konumda olduğu, halk ve aydın kesimle görüşmeleri açısından siyasi ve sosyal 

şartların aktarımında devlet erkinin aracılığını üstlenmek durumunda kaldığı iddia 

edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ahmed Midhat Efendi, Gaspıralı İ̇smail Bey, Gazete, Basın Yasağı, 

Osmanlı İ̇mparatorluğu, Rusya İ̇mparatorluğu 

 

Literature and Newspaper in the Shadow of the Press Censorship: the Case of 

Ahmed Midhat Efendi and Gaspıralı İ̇smail Bey 
 
 

Abstract 
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Ahmed Midhat Efendi and Gaspıralı İsmail Bey are two important men of letters 
and intellectuals, one of whom lived in the Ottoman Empire and the other in the 
Russian Empire. These two writers were significant figures of their era not only 
because of their literary works but also because of their journalism. This article 
discusses the press censorship in the Ottoman and Russian Empires in the 
nineteenth century through the reactions of Ahmed Midhat Efendi and Gaspıralı 

İsmail Bey. In this regard, the press censorship in both empires is firstly outlined, 
and the leadership of these two writers to ordinary people and intellectuals in taking 
the pulse of the Muslims in the Ottoman and Russian Empires in their publications 
is pointed. After that, the writers’ statements about each other, their views on 
Ottoman and Russian societies, and their relationships with intellectual class are 
mentioned. The role of the newspapers of Ahmed Midhat Efendi and Gaspıralı 
İsmail Bey, who tried to avoid from press censorship, is discussed, and it is shown 
that these newspapers played a critical role in political and social life. 

Consequently, it is claimed that Ahmed Midhat Efendi and Gaspıralı İsmail Bey 
took responsibility of directing the internal dynamics of their respective societies 
with their preferences as writers, had an important position in the connection of the 
political elites with the society, and had to undertake the role of ambassador of the 
state power with the ordinary people and intellectuals in terms of conveying the 
political and social circumstances. 

Keywords: Ahmed Midhat Efendi, Gaspıralı İ̇smail Bey, Newspaper, the Press 
Censorship, Ottoman Empire, the Russian Empire 
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Bı̇r Çevı̇rı̇nı̇n Peşı̇nde: “Kroyçer Sonatı” 

 

Prof.Dr. Makbule Sabzı̇yeva 
 

Anadolu Üniversitesi 

Özet 

 Rus edebiyatındaki eserlerin dilimize çevirisi ülkemizde XIX. yüzyılın sonlarına 

dayanmaktadır. O dönem Avrupa edebiyatı ve özellikle Fransız edebiyatı geniş bir şekilde 

Türkçeye çevrilmektedir ve Rus edebiyatı da edebiyatsever ve aydın insanlar tarafından ilgi 

çekmektedir. Türkçeye çevrilen Rus edebiyatı Rusça aslından çevrilen birkaç eser dışında, 

genelde Fransızcadan ve İngilizceden çevriliyordu. Aracı dilden çevrilen eserler birçok kayba 

maruz kalıyorlardı. Her çeviri kendi döneminin ürünüdür. O dönem çevirileri de tanıtım 

amaçlı oldukları için çoğunlukla üstünkörü olarak çevriliyorlardı. Rusça eserlerin Fransızcaya 

ya da İngilizceye çevirisi sırasında yapılan hatalar daha sonra o dillerden yapılan Türkçe 

çevirilerde de tekrarlanmaktaydı. Buna rağmen Rus edebiyatına ait eserlerin Türkçeye çeviri 

faaliyeti günbegün gelişmiş ve XX. Yüzyılın 30’lu yıllarında yaygın bir hal kazanmıştı. Bu 

çalışmada XIX. Yüzyılın sonu XX. Yüzyılın başlarında Türkiye’de Rus edebiyatının 

Türkçeye çeviri durumunun genel değerlendirilmesinin yanı sıra 1922 yılında çevrilen ve 85 

sene ismi üzerinde durulmayan bir çeviriden bahsedilecek, eserin isminin günışığına nasıl 

çıkarıldığı anlatılacaktır. 1922 yılında ilk çevirisi Ahmet Salâhattin tarafından yapılan ve 

“Acıklı Bir Sergüzeşt” başlığı ile yayınlanan Lev Tolstoy’un “Kroyçer Sonatı” eseri, daha 

sonra “Acıklı Günler”, “Kadın Ruhu”, Kreutzerova Sonata” gibi farklı isimlerle 20 civarında 

çevirmen tarafından tekrar tekrar çevrilerek 33 baskı yapmıştır. Bildiride Lev Tolstoy’un 

“Kröyçer Sonatı” eserinin çevirileri çeviribilimin geçtiği aşamaların ışığında incelenerek 

mülahazalar yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Tolstoy, Çeviri, Türkçe, Yayın, Kroyçer Sonatı 

 

The Followı̇ng of a Translatı̇on: “kreutzer Sonat” 
 
 

Abstract 
  

The history of translation and publication of the works of Russian literature in 
Turkey dates back to the XIX century. At that time, European literature and 
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especially French literature were translated into Turkish extensively. The Russian 
literature also attracted attention by literary and intellectual people. Russian 
literature, which was translated into Turkish, was generally translated from French 
and English, with the exception of a few works which were translated into Turkish 
from the Russian original. Each translation is the product of its own period. The 
first translations pursued the aim of acquainting the Turkish public with the works 

of Russian writers. And they were translated from French or from English. The 
works translated from the intermediary language were subjected to many losses. 
The mistakes made during the translation of Russian works into French or English 
were repeated in Turkish translations made from those languages. The Turkish 
translators, who were unfamiliar with the original, had to repeat the same mistakes. 
In spite of this, the translation activities of the works of Russian literature into 
Turkish developed day by day and and by the 30’s of the 20th century it was found 
widespread prevalence. In this article, we will touch on the state of publishing in 

Turkey at the end of the XIXth century at the beginning of the XXth century, tell 
about a translation into Turkish and edition of Tolstoy's "Kreutzer Sonata" in 1922. 
The translation of this work carried out by Ahmet Salâhattin who gave to the work 
the name “Pathetic Adventure”. And thus the name of this work were remained 
secret for eighty-five years. 

Keywords: Tolstoy, Translation, Turkish, Edition, "Kreutzer Sonata" 
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Chekhov'un Kısa Hikayelerinde Mizah Araçları ve İ̇şlevleri 

 

Dr. Victoria Bilge Yılmaz 
 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
 

Özet 

 Anton Chekhov'un kısa hikayeleri hem güldürecek hem de ağlatacak cinsten mesajlar 

içermektedir çünkü her kişinin zihninde yer alan hayatın gizli sırlarını ortaya dökmektedir. 

Chekhov'un kısa hikayeleri insanın çıplak eğilimlerini, isteklerini, korkularını, mutluluklarını, 

ve endişelerini göstermektedir çünkü yazarın amacı gerçek bir insanı çizmektir. Bu çalışma, 

Chekhov'un "Bir Memurun Ölümü", "Mutluluk", "Kashtanka", "Bukalemun", "Çavuş 

Prishibeyev", "Rothschild'in Kemanı", "İonıç", "Bektaşı Üzümleri", ve "Kabuğuna Sinmiş 

Adam" adlı hikayelerini mizah aletleri ve işlevi açısından incelemektedir. Mizah araçları 

olarak hiciv, karikatür, ve yabancılaştırma tekniği kullanılmaktadır. Mizah araçları işlevleri 

ise modern çağdaki insanların maddiyata düşkünlüğünü ve insanlar arasındaki samimi 

iletişimin yok oluşunu yermek, sosyal kurallara sıkı bir şekilde tutunmayı ve otoriteye 

sorgusuz teslimiyeti sorgulamak, ve insanların beklentileri ile gerçekler arasındaki farkları 

göstermektir. 

Anahtar Kelimeler: Chekhov, Kısa Hikayeler, Mizah, Hiciv, Karikatür, Yabancılaştırma  

 

Tools and Functions of Humour in Chekhov's Short Prose Fiction 
 
 

Abstract 
  

Chekhov's short stories are replete with various messages that may make the reader 
laugh and at the same time cry as they convey life's inner secrets hidden in the 
mind of every individual. Chekhov's short stories bring forth human beings' naked 
tendencies, desires, fears, happiness, and worries because the author's aim is to 

portray a human being as he/she is in reality. This study analyses Chekhov's short 
stories - namely, "The Death of an Official", "Joy", "Kashtanka", "A Chameleon", 
"Unter Prishibeyev", "Rothschild's Fiddle", "Ionitch", "Gooseberries", and "The 
Man in a Case" - in terms of the tools and functions of humour. The tools of 
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humour in his prose fiction are irony, caricature, and defamiliarisation. As regards 
the functions of humour, they are satirising materialism and the demise of genuine 
communication between people in modern age, questioning the strict adherence to 
social norms and blind submission to authority, and showing the sharp discrepancy 
between people's expectations and reality. 

Keywords: Chekhov, Short Story, Humour, İrony, Caricature, Defamiliarisation 
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Hafız’ın “ġam Me-Hor” Redı̇flı̇ Gazelı̇ne İ̇ran ve Türk Sahasında Yapılan Şerhlerı̇n 

Karşılaştırması 

 

Dr. Fatih Yerdemir 
 

Gazi Üniversitesi 
 

Özet 

 Bir metni bütün yönleri ile anlamak için kaleme alınan ve edebi bir terim olan şerh; 

şarihlerin metinleri birbirlerinden daha iyi anlama alanı olarak da yorumlanabilir. Aynı metne 

farklı şarihler birbirlerinden farklı yorumlar yaptıkları gibi farklı disiplinlerle de aynı metne 

yaklaşmışlardır. Metni oluşturan cümlelerin, kelimelerin en küçük parçası olan ḥarfin bile ne 

olduğuna kadar metni şerh eden şarihler olduğu gibi; dilbilgisi kurallarının hiç birine 

değinmeden anlamı veren şarihler de bulunmaktadır. Bu çalışmada şerhin bu yönlerine de 

değinilerek İran’ın büyük ve mutasavvıf şairi, Hafız’ın “Yusuf-ı güm-geşte bâz-âyed be-

Ken’ân ġam-me-hor” / Külbe-i ahzan şeved rûzî gülistân ġam me-hor” beyti ile başlayan 

gazeli incelenecektir. Önce Hafız’ın bu gazeli, Osmanlı sahasında Bosnalı Sûdî Efendi ve 

Mehmed Vehbî Konevî’nin şerh anlayışları ve şerhe bakış açıları üzerinden incelenecektir. Bu 

iki şarihin birbirilerinden ayrılan şerh yöntemleri tespit edilmeye çalışılacaktır. İkinci olarak 

İran sahasında Dr. Muhammed Rıza Berzeger Ḥâlekî ile Bahâuddin Hürremşâhî’nin 

hazırladıkları Hafız şerhleri birbiri ile karşılaştırılıp bu gazel üzerinden İran sahasındaki şerh 

anlayışı tespit edilmeye çalışılacaktır. Son olarak Osmanlı sahasındaki şerhler ile İran 

sahasındaki şerhlerin birbirine benzeyen ve birbirinden farklı yönleri ortaya konmaya 

çalışılacaktır. Bu karşılaştırma anlam, yapı, ses, edebi sanatların kullanımı üzerine olacaktır. 

Yukarıda bahsi geçen metne hangi şarihlerin yapı açısından; hangi şarihlerin anlam açısından 

yaklaştıkları tespit edilmeye çalışılacaktır. Bu çalışmada amaç aynı metne yapılan şerhlerin 

kişiden kişiye farklı ve benzer yönleri ile birbirinden farklı medeniyetlerin getirdiği farklı ve 

benzer yorumları kıyaslayarak ortaya koymaktır. 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Şerh, Hafız, Sûdî, Konevî, Türkçe Şerh, Farsça Şerh 
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Hakas Müzı̇kal Folklor Araştırmalarında Aleksandr Aleksandrovı̇ç Kenel 

 

Dr. Öğretim Üyesi Erhan Aktaş 
 

Kırklareli Üniversitesi 

Özet 

 Güney Sibirya Türk gruplarından biri olan Hakas Türklerinin dil ve folklor ürünlerinin 

araştırılma tarihçesi on sekizinci yüzyılın ilk çeyreğine kadar götürülebilir. Bu dönemde 

özellikle Rus Çarı I. Pyotr’ın isteğiyle farklı ilmî disiplinlerle birlikte sosyal bilimler 

dairelerine mensup muhtelif bilim adamları Kuzeydoğu ve Güney Sibirya bölgelerini 

kapsayan Kamçatka ilmî gezilerinde saha araştırmalarında bulunmuştur. Bu bağlamda Hakas 

dil ve halkbilim malzemesi de ilk defa ortaya çıkmaya başlar. Bu alanda Türk soylu Hakas 

alim Nikolay Fyodoroviç Katanov’a kadar Alman, Fin ve Rus kökenli birçok araştırmacının 

Sibirya bölgesinde önemli çalışmalarda bulunduğunu görmekteyiz. Sovyet dönemi Hakas 

folkloru araştırmaları ise 1944 yılından önce de mevcut iken bu tarihten sonra sonra daha 

kurumsal bir hal almış olup Rus araştırmacılarla birlikte Hakas araştırmacılarının sayısının 

arttığı gözlemlenmiştir. Ben bu çalışmada 1940lı yıllarda Hakasya’ya 1970'e dek bölgede 

birçok saha ve masa başı temelli folklor ve özellikle etnomüzikoloji araştırması yapmış olan 

Fransız asıllı Rus araştırmacı Aleksandr Aleksandroviç Kenel’ üzerinde duracağım. Kendisi 

1898 yılında Sankt Peterburg’da dünyaya gelmiş olup muhtelif Sovyet şehirlerinde piyanist, 

kompozitör, pedagog ve müzikolog olarak görev yapmıştır. 1942 yılında Hakasya’nın 

başkenti Abakan’a gelmiş olan A.A. Kenel’ Hakas Dil, Edebiyat ve Tarih Bilimsel 

Araştırmalar Enstitüsü (HakNİİYaLİ) başta olmak üzere farklı akademik ve eğitim 

kurumunda müzikoloji, etnomüzikoloji ve pedagoji alanında hizmetler vermiştir. Onun 

Abakan yılları özellikle Hakas müzikal folkloruna yapmış olduğu teorik ve pratik bağlamlı 

katkılarla doludur. Ayrıntılı içeriği bildiri dahilinde verecek olduğum A.A. Kenel’in 

Hakasyadaki faaliyetlerini Hakas sözlü edebiyat ürünlerinin yazıya geçirilip notalanması ile 

Hakas sözlü kültürü çevresinde yaratılan edebî ürünlerin çağdaş tarzdaki müzikal formlara 

aktarılarak geleneğin güncellenmesi bağlamlarında iki ana başlık altında değerlendirmek 

mümkündür. Özellikle derlenen halk şiiri örnekleri Sovyet öncesi ve sonrası metinlerin şekil 

ve içerik başlıklarında mukayesesi konusunda önem taşırken geleneğin güncellenmesi 

konusunda ise alan araştırmaları sırasında kayda alınan destan ve kahramanlık konulu 

efsanelerin ilk defa opera sahnesine taşınması son derece önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Güney Sibirya, Hakas Müzikal Folkloru, Etnomüzikoloji, Aleksandr 

Aleksandroviç Kenel, Geleneğin Güncellenmesi 
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Kıpçak Sahası Türk Destanlarında Aileye İ̇lişkin Değerler (Kazak-Kırgız Örneği) 

 

Zeynep Nur Zeybek 
 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
 

Özet 

 Toplumun en küçük öğesi olan, topluma ait maddî ve manevî bütün değerleri bünyesinde 

barındıran aile kurumunu öğrenmeden geçmiş ve günümüzü anlamak, dönemler arasında 

ilişki kurmak; toplumsal, ailevî ve nihayetinde bireysel refleksleri algılamak çok güçtür. Aile 

toplumun temel taşı niteliğine bürünmüş, onun bozulması, toplumun dağılmasına kadar 

varmış; onun şekillenmesi ile de toplumların inşası ve bekası mümkün olmuştur. Destanlar 

ise, bir milletin yahut toplumun hayatında derin izler bırakmış olayları anlatan, genellikle 

manzum, bazen ise manzum-mensur karışık türde yazılan, bizdeki genel adı “ozan” olan bir 

anlatıcı tarafından, bir dinleyici kitlesi önünde müzik eşliğinde veya bir ezgiyle söylenen, 

ulusların ortaya çıkardığı sözlü/yazılı edebî yaratmalardır. Bir yerde destan anlatıldığı zaman 

anlatılanlar yaşlıları geçmişe, anılarına götürürken gençleri de geçmişte yaşamış olan atalarına 

hayran bırakmakta ve onlar gibi olmak için heveslendirmektedir. Her millet kendi 

destanlarında kendi geçmişini bulur. Bu geçmişe, aile kurumunun dünü de dahildir. Bu 

çalışmada, Türk kültürünün en önemli sözlü gelenek ürünlerinden biri olan destan türünün 

örneklerinden, Kıpçak sahasında yazılmış olan Kazak ve Kırgız destanlarının Türk Dil 

Kurumu Yayınları tarafından yayımlanmış olan örnekleri incelenecek, bireyin doğumundan 

ölümüne kadar sürdürdüğü gelenek ve göreneklerin karşılaştırmalı çözümlemesi, “aile” 

kurumu ve dolayısıyla topluma ait manevi değerler de ele alınarak özelinde bugün dahi 

yaşayan ritüeller ve bunların etrafında ortaya çıkan kısmen inanca evrilmiş değerler 

irdelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Destan, Aile, Kıpçak, Kazak, Kırgız, Türk 
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N. G. Çernı̇şevskı̇’nı̇n Nasıl Yapmalı' Romanında “yenı̇ İ̇nsan” Tı̇pı̇ 

 

Dr. Güneş Sütcü 
 

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 

Özet 

 XIX. yüzyıl, Rus edebiyat tarihinde dünya yazınına kazandırdığı yazarlar ve eserler 

nedeniyle “altın çağ” olarak adlandırılan bir dönemdir. Bu dönemin önemli yazarlarından biri, 

devrimci demokrat kimliğiyle bilinen Nikolay Gavriloviç Çernişevski’dir. 1863 yılında 

yayımlanan Nasıl yapmalı? (?�т?� ?�?�?�?�ть) adlı romanı, 60’lı yılların genç 

neslinin karakteristik özelliklerini vermesi açısından önemli bir yere sahiptir. Romanda yeni 

nesil Rus insanının düşünce dünyasının aktarılmasına aracılık eden kahramanlar, “yeni insan” 

tipinin canlı örnekleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda geleceğin ideal toplumunu 

temsil eden ve yeni ahlaki değerleri savunan “yeni insan”ın temsilcileri Kirsanov, Lopuhov, 

Vera Pavlovna ve Rahmetov’dur. Bu çalışmada, XIX. yüzyıl Rus edebiyatında beliren “yeni 

insan” tipinin tanımlanması, ortaya çıkış nedenlerinin ve karakteristik özelliklerinin 

ayrıntılarıyla ortaya konulması amaçlanmaktadır. Çernişevski romanında kahramanların 

oynadıkları rolü ve kendi dünya görüşüne göre içinde bulunduğu dönemin en belirgin 

özelliklerini bünyesinde taşıyan “yeni insan” tiplerini ayrıntılı bir biçimde betimlemiştir. 

Yazar kendi deyimiyle yeni neslin sıradan erdemli insanlarını tanıtmak istemiştir. Bu 

düşünceyle ortaya çıkan ve büyük tartışmalara neden olan Nasıl Yapmalı? yeni nesil Rus 

insanının değer yargılarını en gerçekçi biçimde gözler önüne serme özelliği taşımaktadır.  

Anahtar Kelimeler: XIX. Yüzyıl, Rus Edebiyatı, Yeni İ̇nsan, Tip, Çernişevski, Ne Yapmalı. 
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N.N.Muravyov-Karskı̇'nı̇n “kars Şehrı̇nı̇n Ruslar Tarafından İ̇lk Alınması (Hazı̇ran 

1828)” Adlı Eserı̇nde Türk İ̇mgesı̇ 

 

Dr. Öğretim Üyesi İ̇lsever Rami 
 

İstanbul Okan Üniversitesi 

Özet 

 ÖZ Osmanlı ve Rus İmparatorlukları arasında cereyan eden savaş ve çatışmalarla dolu 19. 

yüzyılda Osmanlı ile ilgili Rus askeri komutanları ve elçilerinin rapor ve sefaretnameleri 

kültürlerarası ilişkiler açısından büyük önem taşımaktadırlar. Bu yazılar, Osmanlı'nın 

toplumsal yaşantısı, devlet düzeni, askeri durumu, ekonomik gelişmesi ile ilgili bolca bilgi 

içermektedir. Ünlü Rus komutan, diplomat ve gezgin N.N.Muravyov-Karski (1794-1866) 

birkaç kez Osmanlı'yı ziyaret etmiştir. Türkçe olmak üzere 10'a yakın dil bilen Muravyov-

Karski Osmanlı'ya ilk defa 1828 yılında Rus askeri birlikleriyle Osmanlı-Rus savaşı esnasında 

gelmiştir, Kars şehrinin alınmasında önemli askeri faaliyetlerde bulunmuştur. Sonra, 1832-33 

yıllarında Çar I. Nikolay'ın görevlendirmesi üzerine Mısır Valisi Muhammed Ali Paşa ile 

Osmanlı arasında çıkan çatışmayı çözmek ve yardım için İstanbul'a gelen Rus askeri 

birliklerinin komutanlığını üstlenmek için Osmanlı'da bulunmuştur, önemli diplomatik 

görevler gerçekleştirmiştir. Yazarın 1828 yılında Osmanlı-Rus savaşı esnasında yaptığı 

gözlemlerini içeren "Kars Şehrinin Ruslar Tarafından İlk Alınması (Haziran 1828)" adlı rapor 

şeklinde hazırlanan eseri ilk defa 1877 yılında ancak yazarın ölümünden sonra Russkiy Arhiv 

(?�усс?�?�?� ?�рх?�?�, 1877 № 3) dergisinde yayımlanmıştır. Karşılaştırmalı 

Edebiyat Biliminin önemli çalışma alanlarından biri olan imgebilim kapsamında ele alınan bu 

çalışmada imgebilimin olanaklarından yararlanılarak aynı zamanda da tarihsel ve sosyolojik 

bakış açışları oluşturarak yazarın eserinde ortaya koyduğu Türk imgesi ele alınacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Karşılaştırmalı Edebiyat, N.N.Muravyov-Karski, Türk İ̇mgesi. 

 

 
 

Abstract 
  

ABSTRACT In the 19th century when there are many wars and conflicts between 
the Ottoman and Russian Empires, the reports and expedition notes of Russian 
military commanders and ambassadors about the Ottoman Empire became a source 
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of great importance for analysing intercultural relations. These writings contain a 
number of useful information about the social life, state order, military situation 
and economic development of the Ottoman Empire. The famous Russian 
commander, diplomat and traveller N.N.Muravyov-Karsky (1794-1866) visited the 
Ottoman Empire several times. Muravyov-Karsky, who speaks about 10 languages, 
including Turkish, first came to the Ottoman Empire in 1828 with Russian troops 

during the Ottoman-Russian war and he was involved in important military 
activities in the capture of Kars. Later, upon the mandate of Tsar Nikolai in 1832-
33, he was in the Ottoman Empire in order to solve the conflict between the 
Governor of Egypt Muhammad Ali Pasha and Sultan Mahmut and to conduct the 
command of the Russian troops sent to Istanbul to support Ottomans. His work, 
written in the form of a report, “The fırst capture of Kars city by Russians (June 
1828)”, presents his observations during the Ottoman-Russian war in 1828, was 

published for the first time in the Russian Archive journal (?�усс?�?�?� 

?�рх?�?�, 1877, № 3) in 1877 only after the author's death. The study aims to 

trace the Turkish image that the author uses reflecting historical and sociological 
perspectives. The methodology of this study is based on an application of 
imagological approach, which is one of the important fields of Comparative 
Literature science. Hence the argument of this study will focus on the possibilities 
of imagology that N.N.Muravyov-Karsky’s work offers. 

Keywords: Comparative Literature, N.N.Muravyov-Karsky, İ̇mage of Turks. 
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Şı̇ı̇r Serüvenı̇nde Bı̇r Şaı̇r: Sanî’nı̇n Devrı̇ Şaı̇rlerı̇yle Rekabetı̇ 

 

Prof.Dr. Yaşar Aydemir 
 

Gazi Üniversitesi 
 

Özet 

 Sani, İstanbulludur. Cân Memi lakabıyla anılır. Yeniçeri ocağında yetişmiş, Sipahilik 

görevinde bulunmuştur. İrfan ehlinin meclisinde olmuş, zarif insanlarla dostluk kurmuştur. 

995/1586-87 tarihinde ölmüş, Edirne Kapısı haricine defnedilmiştir. Sânî asker oluşu 

nedeniyle birçok yer dolaşmış, değişik kişi ve gruplarla irtibatı olmuştur. Mevlevilikten 

Bektaşîliğe, Işık dervişlerinden Şeyh Karamanî hankahına kadar geniş bir yelpazede 

görünmüştür. Sani’nin hacimli sayılabilecek bir divanı vardır. Divanında değişik vesilelerle 

birçok şairin adını anmıştır. Hafız, Selman, Hakanî, Nizamî başta olmak üzere çok sayıda Fars 

şairini okumuş, Türk şairlerden Ali Şîr Nevâî, Necatî, Zatî, Fuzulî, Hayalî, Nişanî gibi 

şairlerden etkilenmiştir. Zaman zaman Emrî, Bâkî, Revanî, Makalî, Atâ, Saî, Hâlisî gibi 

şairlerle hesaplaşma yoluna gitmiştir. Yazımızda şairin Türk şairlerle ilişkileri; beğenisi, 

rekabeti, eleştirisi konu edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Sani, Zâtî, Bakî, Ali Şir Nevâyî, Emrî, Rekabet 
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Translation of Turkish Legends İnto Russian 

 

Dr. Anastasiia Zherdieva 
 

Independent Researcher 
 

Özet 

 Two books of Turkish legends in Russian have been published recently by Crimean Tatar 

publishing home “Tarpan” in Crimea in 2014 and 2015 (“Turkish legends” and “Forty 

Turkish Menkabes”). The aim of the present article is find answer to the questions “Why 

Turkish legends were not translated into Russian earlier,” “What principles were put into 

choosing legends into the collections,” and “Which difficulties their translator were dealing 

with.” Two books are result of post-doctoral research at Middle East Technical University in 

Ankara, Turkey. The translator spent five years in Turkey, collecting and translating Turkish 

folk legends from published sources. After discovering the fact that all form of oral folklore 

but legends were translated into Russian the decision was made. Seventy texts were chosen 

from big variety of texts. The principles of the selection were based on cultural approach. 

Preferences were given to legends with important universal values and beautiful miracles. 

Translation process was not easy. The translator had many difficulties with translation of 

idioms. These problems are going to be analyzed in the present article. 

Anahtar Kelimeler: Legend, Menkabe, Turkish, Russian, Cultural Studies 

 

 
 

Abstract 
  

Two books of Turkish legends in Russian have been published recently by Crimean 
Tatar publishing home “Tarpan” in Crimea in 2014 and 2015 (“Turkish legends” 

and “Forty Turkish Menkabes”). The aim of the present article is find answer to the 
questions “Why Turkish legends were not translated into Russian earlier,” “What 
principles were put into choosing legends into the collections,” and “Which 
difficulties their translator were dealing with.” Two books are result of post-
doctoral research at Middle East Technical University in Ankara, Turkey. The 
translator spent five years in Turkey, collecting and translating Turkish folk 
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legends from published sources. After discovering the fact that all form of oral 
folklore but legends were translated into Russian the decision was made. Seventy 
texts were chosen from big variety of texts. The principles of the selection were 
based on cultural approach. Preferences were given to legends with important 
universal values and beautiful miracles. Translation process was not easy. The 
translator had many difficulties with translation of idioms. These problems are 

going to be analyzed in the present article. 

Keywords: Legend, Menkabe, Turkish, Russian, Cultural Studies 
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Türk Folklor Araştırmaları Dergı̇sı̇’ndekı̇ Masalların İ̇ncelenmesı̇ 

 

Cemre Urhan 
 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

Özet 

  Masal halkın ortak malı olup, ağızdan ağza aktarılarak gelen yeri ve zamanı bilinmeyen 

olağanüstü veya normal kahramanlara sahip hayal mahsulü sözlü halk edebiyatı ürünüdür . 

Masalların ortaya çıkışı tılsımlı mitolojik öykülerin anlatılmasıyla olmuştur.Sonradan masal 

anlatıcılarıyla yayılmaya başlamıştır.Anlatıcının aktarım şekliyle yeni biçimler kazanarak 

kuşaktan kuşağa aktarılmıştır.İnsanoğlunun göçebe yaşam tarzından yerleşik yaşama 

geçmesiyle insan toplumları göç, mülkiyet kavgası, adaletsizlik, haksızlık ve açlık gibi 

problemlerinden kaçmak için hayal güçleriyle kendilerine daha adaletli ve huzurlu bir dünya 

yaratmaya çalışmışlardır.Bu da masalları doğurmuştur.Masallardaki dev, dinozor, ejderha gibi 

olağanüstü kahramanlar da ilkel toplumların kalıntılarıdır.Masallar önceden uzun kış 

gecelerinde güzel vakit geçirmek için anlatılırken sonradan çocuklara hayal gücünü 

geliştirme, iyiliğe özendirme ve iyi ahlaka itme yönüyle daha fazla anlatılmaya başlanmıştır. 

Masallar toplumumuzun ahlaki ve kültürel izlerini taşıyıp bu izlerin gelecek nesillere 

aktarılması bağlamında çok önemlidir.Masallarımız incelendiğinde ortak bir olayın az 

değişiklikle anlatıldığını yani masalın farklı varyantlarını görürüz.Bu da masallarımızın 

kulaktan kulağa sosyal aktarımla geldiğini gösterir.Edebiyatımızın değerli dergilerinden Türk 

Folklor Araştırmaları Dergisi’nin çoğu sayısında farklı yörelerden derlenmiş masallara yer 

verilmektedir.Bu çalışmada dergideki toplam 189 masalın EB ve AaTh kataloglarındaki tip 

numaralarına, diğer masallarla varyantlarının tespitine ve masalların formellerine yer 

verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Masal,tip,kültür,varyant,formel,türk Folklor Araştırmaları Dergisi 
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Türk ve Rus Mı̇tolojı̇sı̇nde Su Kültü 

 

Dr. Güneş Sütcü 
 

Anadolu Üniversitesi 

Özet 

  Özet Mitolojiler tanrılara, doğaya, doğaüstü güçlere ve öbür dünyaya ilişkin konuları ele 

alarak her toplumun kendi öz kültürünün, ikliminin ve coğrafyasının farklı özelliklerini 

yansıtırlar. Bu anlamda her milletin özgün bir gelenek, görenek ve inanç sistemine sahip 

olduğundan bahsedilebilir. Doğa ve doğayı meydana getiren unsurlar, önemli varlıklar olarak 

kabul edilmiş ve onların insanlara iyilik ya da kötülük getireceklerine inanılmıştır. Doğada 

görülen her şeye dini bir anlam ve değer atfedilmiştir. Dört temel elementten (hava, su, 

toprak, ateş) suya dair inanışlar ve uygulamalar, bunlardan yalnızca biridir. Doğadaki 

varlıkların özlerini oluşturan temel maddelerden biri olan su, mitik dönemlerden beri kutsal 

kabul edilmiştir. Su, hem Türk hem de Slav halkı için kadim ve kutsal bir varlıktır. Bu 

çalışmada Türk ve Rus mitolojisinde su kültünün en temelde ne şekilde algılandığı, ne tür 

sembolik anlamlar taşıdığı karşılaştırmalı bir yaklaşımla incelenmiş, benzer ve farklı 

noktaların ortaya konulması amaçlanmıştır. Elde edilen veriler ışığında bütünsel 

değerlendirmelerde bulunularak her iki millet için su kültünün önemi üzerinde durulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Türk, Rus, Su, Kült, Mitoloji. 

 

The Cult of Water in Turkısh and Russıan Mythology 
 
 

Abstract 
  

ABSTRACT Mythologies reflect the different characteristics of each society's own 
culture, climate and geography by addressing issues related to gods, nature, 

supernatural powers, and the afterlife. In this context, it can be said that each nation 
has a unique tradition, tradition and belief system. Nature and its constituents have 
been accepted as important beings and believed to bring kindness or wickedness to 
people. Attributed a religious meaning and value to everything seen in nature. The 
beliefs and practices of fire from the four basic elements (air, water, earth, fire) are 
only one of them. Water, which is one of the basic substances constituting the 
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essences of beings in nature, has been accepted as sacred since the mythic periods. 
Water is an ancient and sacred being for both Turkish and Slavic people. In this 
study, it is aimed to examine how the cult of water in Turkish and Russian 
mythology is perceived in the most fundamental way and what symbolic meanings 
it carries with a comparative approach and to reveal similar and different points. 
With the data obtained, the importance of water cult for both nations was 

emphasized by making holistic evaluations. 

Keywords: Turkish, Russian, Water, Cult, Mythology 
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Melekler ve Şeytanlar Romanında Metı̇nlerarasılık ve Kahraman Robert Lenqdon 

 

Araştırmacı Yegzar Jafarli 
 

Bakü Mühendislik Üniversitesi 

Özet 

 “Melekler ve şeytanlar” metinlerarası bir romandır. Roman polisiye dedektiv türünde 

yazılmasına rağmen, sembollerle zengindir. Romanda metinlerarasıcılık yazarın hayali 

kahramanı Robert Langdon aracılığı ile güçleniyor. Kilisənin İlluminati tarikatına karşı 

mücadelesi romanın esas çizgisini teşkil ediyor. Makalede postmodern yapının bilimsel, 

teolojik ve sosyal hatlara nezeren inceliyor. Olayların gerçek ve ya hayal ürünü olması en 

ilginç Hadisələrin gerçək və ya xəyal olması en ilginç makamlardandır. Romandakı olayların 

gerçeklik derecesi hakikatlar vasıtasıyla temelleşdiriliyorsa da, yine de karanlık makamlar 

kalıyor. Romanın postmodernizmin, sembolizmin özelliklerini taşıması, hem de polisiye 

türünde olması onu araştırma-roman kimi takdim ve incelememiz için esas faktördür. Robert 

Langdon paralêl olaylarda iştirak etdiği için metinlerarası bir sembol gibi de karakterize 

etmek mümkündür. Bu metinlerarasıcılık hem de onun faaliyeti ile ilə bağlıdır. O bir taraftan 

macera dolu anlar yaşıyor, öbür tarafdansa yazar onun vasıtasıyla bizi gizemli makamlarla 

tanıştırıyor. Romanı inceledikce tarih-alternatif tarih geçitini sık-sık. Makalede böylece 

kahramanların postmodern yapının gelişmesine etkileri, metinlerarası bir romanın özellikleri 

analiz ediliyor. 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Dan Brown, Melekler ve Şeytanlar, Robert 

Langdon, Metinlerarasıcılık, Postmodernizm. 

 

Intertextuality in the Novel “angels and Demons” and the Character Robert 

Langdon 
 
 

Abstract 
  

“Angels and Demons” is an intertextual novel. Though the novel is in dedective 
genre, it is rich in symbols. Intertextuality in the novel gets improved by the 
writer’s imaginary hero Robert Langdon. The church’s struggle against the sect of 
Illuminati constitutes the main line of the novel. Scientific, theological and social 
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lines of postmodern structure are analyzed with regard to events in the article. It is 
one of the most interesting moments to determine whether events are real or 
imaginary. Although the reality degree of the events in the novel are confirmed via 
facts, obscure moments still exist. The facts that novel has the features of 
postmodernism, symbolism and even it’s in dedective genre are main factors to 
present and investigate it as a research-novel. As Robert Langdon participates in 

the parallel events that happen, he can be called an intertextual symbol as well. This 
intertextuality is also related with his activities. On one hand he lives adventurous 
moments, on the other hand the writer acquaints us with enigmatic moments 
through him. As we analyze the novel, we often observe the link of history-
alternative history. The influences of the images on the development of postmodern 
structure, the peculiarities of intertextual novel are analyzed in the article too. 

Keywords: Key Words: Dan Brown, Angels and Demons, Robert Langdon, 
İntertextuality, Postmodernism. 
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“Rus Dı̇lı̇ ve Edebı̇yatı Derslerı̇nde Çalışma Yöntemlerı̇ ve Teknı̇klerı̇” 

 

Öğr.Gör. Aynur Ali Alı̇yeva 
 

Azerbaycan Turizm ve Menecment Üniversitesi, Diller Bölümü, Bakü 

Özet 

 Gerçek ders bir zil ile değil, ondan çok önce başlar. Bir ders yaratıcılık ile nüfuz edilmeli 

ve aynı zamanda ders olarak kalmalıdır. S. I. Hessen Çağdaş Rus Dili ve Edebiyatı dersi. O 

nasıl olmalı? Dersin düzenlenmesi için gereklilikleri, uygulamasının metodolojisi modası 

eskileşmışmi? Tabii ki hayır. Hedeflerin üçlüsü (trinitesi) – (öğretme, geliştirme ve eğitme) 

herhangi bir dersin önemli bir bileşenidir. Bununla birlikte, modern yaşam, öğretim 

yönteminde kendi düzenlemelerini yapar. Modern dersin etkinliği, yeni öğrenme biçimlerinin 

kullanımına, yaşam ile bağlantının geniş biçimde gerçekleştirilmesine dayanmaktadır. Rus 

Dili ve Edebiyatı dersi, öğrencileri düşünmeye, analiz etmeye, bakış açılarını savunmaya 

zorlamalıdır. Rus Dili ve Edebiyatı dersine ilgi duymak, öğrencilerin yüksek düzeyde 

öğrenmelerini ve bilgi kalitesinin iyi göstergelerini elde etmek, yani öğrenmenin ana amacına 

ulaşmak anlamına gelir. Öğrencileri Rusça derslerine ilgi göstermenin ve eğitim 

motivasyonlarını (isteklendirilmelerini) artırmanın birçok yöntemi vardır. Bilgilenme 

aktiviteyi teşvik ve motive eden çok çeşitli formlar ve yöntemler vardır. Temel motivasyon 

yöntemlerinin 4 bloklarını ayırt edebiliriz: duygusal, bilgilenme, güçlü iradeli ve sosyal. Her 

bir öğretmen öğrenci yetiştirmek ve eğitmek için neye uğraştığını anlamalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Rus Dili ve Edebiyatı, Çalışma Yöntemleri, Modern Ders, Etkinlik, 

Öğretme, Geliştirme ve Eğitim 

 

“methods and Techniques of Work in the Classroom of the Russian Language 

and Literature” 
 
 

Abstract 
  

This lesson doesn’t start with a call, and long before him. Lesson must be imbued 
with creativity while remaining a lesson. C. I. Hessen A modern lesson in Russian 
language and literature. What should it be like? Are the requirements for the 
construction of the lesson, the methodology of its implementation outdated? Of 
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course not. The trinity of goals (teaching, developing and educating) is an essential 
component of any lesson. However, modern life makes its own adjustments to the 
teaching methodology. The effectiveness of the modern lesson is based on the wide 
realization of the connection with life, on the use of new forms of learning. The 
lesson of the Russian language and literature should make students think, analyze, 
defend their point of view. This is not possible with a dry, dogmatic approach to 

teaching. To inculcate interest in a lesson in the Russian language and literature 
means to achieve in the future a high level of student learning and good indicators 
of the quality of knowledge, that is, to achieve the main goal of training. There are 
many methods by which you can interest children in Russian language lessons and 
increase their educational motivation. There is a wide selection of forms and 
methods of stimulating and motivating cognitive activity. There are 4 blocks of the 
main methods of motivation: emotional, cognitive, volitional and social. Each 
teacher must understand what he is striving for in the education and training of 

students. 

Keywords: Russian Language and Literature, Working Methods, Modern Lesson, 
Activity, Teaching, Developing and Educating 
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Türkçe Konuşan Öğrencilerin Rus Edebiyatının Başarılı Bir Şekilde Benimsenmesinde 

Rusça Okuma Becerilerinin Geliştirilmesi 

 

Doç.Dr. Larysa Sokolska 
 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı 
Bölümü 

Özet 

 Edebiyatın toplumdaki ve özellikle genç neslin yetişmesindeki önemi yadsınamaz. 

Edebiyat manevi ve ahlaki değerlerin bir kaynağı olarak dünyayı anlama aracı ve kişisel 

eğitim kaynağıdır. Edebiyat literatürüne hakim biri gelişmiş analitik ve yaratıcı düşünceye, 

daha yüksek yaşam özlemlerine sahip olur, çevresindeki dünyayı daha ustaca anlar ve bir 

bütün olarak daha dikkatli davranır. Bununla birlikte, uzmanlara göre, edebiyat öğrenci 

toplululuklarında bile, elit meslekler kategorisine girmektedir. Bütün bunlara ragmen, bilim 

ve teknolojinin hızlı gelişimi, yüksek teknolojilerin ortaya çıkması, izlenen videolar edebiyata 

ve edebiyat literatürüne ilgiyi azaltmakta ve bu durum öğrencilerin kişilik oluşumunu 

olumsuz yönde etkilemektedir. Bu doğrultuda bu çalışmada yabancı dil öğretimi noktasında 

“Rus edebiyatı ve Rusça nasıl etkili bir biçimde öğretilmeli, hangi yöntem ve teknikler 

kullanılmalı?” sorularına yanıt aranmakta ve pratik deneyimler sunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Okuma’nın Rolü, Öğrenme Aracı Olarak Okuma, Metin Üzerinde 

Çalışmaları Düzenlemek İçin Yöntem ve Teknikler, Rusçanın Yabancı Dil Olarak Öğretimi, 

Rus Edebiyatı, Edebiyat Öğretimi 

 

“the Formation of Reading Skills in Russian As One of the Most Important 

Factors in the Successful Mastery of Russian Literature Turkish-Speaking 

Students” 
 
 

Abstract 
  

The significance and importance of literature in society, and especially in the 
formation of the young generation, cannot be overestimated: it is a repository of 
spiritual and moral values, and a means of understanding the world, it is also a 
source of personal education, etc. A well-known fact is that a person who has 
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become involved in literature has more advanced analytical and creative thinking, 
higher life aspirations; more thinly understands the world around it and treats it 
more carefully as a whole. However, according to experts, today's reality is such 
that literature is gradually moving into the category of elite occupations, even in the 
student community. This can be explained, first of all, by the fact that everywhere, 
due to the rapid development of science and technology, the advent of high 

technology, reading literature, including fiction, is losing its position and becoming 
less priority in relation to watching videos, which negatively effects on the 
formation of the personality of students. Is that really true? How to use reading in 
the student audience with the greatest productivity as a means of teaching Russian 
literature and Russian as a foreign language and achieving the goals set? What 
methods and techniques are more effective in this case? In his speech, the author 
shares his practical experience in solving the above problems, and also tries to give 
answers to the questions posed. 

Keywords: The Role of Reading for Professional Philologists; Reading As a 

Means of Learning; Areas of Work On the Formation of Practical Reading Skills; 
Organization of Students' Self-Control Over Academic Achievements; Methods 
and Techniques for Working On Text; Work to Bridge the Gaps in Student 
Knowledge. 
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Fı̇nansman Sorunlarının Bı̇r Çözüm Yolu Olarak Velı̇ Bağışlarının Okul İ̇şleyı̇şı̇ 

Üzerı̇ndekı̇ Etkı̇lerı̇ 

 

Doç.Dr. Kemal Kayıkçı1  

 M. Emin Kuralay2 
 

1Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
2Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü 

Özet 

 Türkiye’de temel eğitim, anayasanın 42. Maddesi gereğince ücretsiz bir hak olarak güvence 

altına alınmıştır. Ancak bu görevi yüklenen devlet, kaynakları merkezi yönetim aracılığıyla 

aktardığından, okulların birçok ihtiyacı yeterince karşılanamamaktadır. Bu da okul 

yönetimlerini, farklı yollarla kaynak bulmaya ve bağış almaya yönlendirmektedir. Toplanan 

bu bağışlar bazen, okul yönetimi ile velileri karşı karşıya getirmiştir. Bağış yoluyla bu 

sorunların çözümü esnasında veli, öğretmen, yönetici, öğrenci, okul aile birliği etkileşime 

girmekte ve okul bu şekildeki etkileşimden etkilenmektedir. Bu çalışmanın amacı, okulların 

finansman sorunlarının çözümünde veli bağışlarının sağlanması esnasında yukarıda belirtilen 

okul paydaşlarının etkileşiminin okul işleyişi üzerinde ne tür sonuçlar yarattığını saptamak ve 

bu konuda öneriler sunmaktır. Bu amaçla aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. 1. MEB’in 

okullara ayırdığı finansal kaynakların yetersizliği karşısında velilerin okullarda bağış 

toplanmasına ilişkin görüşleri nelerdir? 2. Okul Yöneticileri ve velilerin, ailenin eğitimin 

maliyetine katılması hakkındaki düşünceleri nelerdir? 3. Okula katkı sağlama etkinlikleri 

okul-veli ilişkisini nasıl etkilemektedir? 4. Velilerin okula katkı sağlama etkinlikleri okul 

başarısını nasıl etkilemektedir? 5. Okul yöneticilerine göre, okullara finansal kaynak sağlama 

etkinlikleri, okulları nasıl etkilemektedir? 6. Okul müdürlerinin finansal kaynak arama 

etkinliklerinin, yönetsel faaliyetleri üzerindeki etkisi nelerdir? Yöntem: Araştırma nitel 

araştırma yöntemiyle yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Antalya ilinde Muratpaşa, 

Kepez ve Konyaaltı ilçelerinden rastgele seçilmiş on ilkokul ve on ortaokul olmak üzere 20 

okul müdürü ve 20 veliden oluşmaktadır. Araştırmada katılımcı görüşleri yarı yapılandırılmış 

görüşme formu aracılığıyla alınmıştır. Görüşme ve doküman yoluyla elde edilen veriler içerik 

ve doküman analizi yoluyla analiz edilmiştir. Bulgular ve Yorum: Araştırma sonucunda; okul 

yöneticilerinin aktarılan kaynak yetersizliği nedeniyle, kaynak arayışına gittiği, bu nedenle 

eğitime yeterince vakit ayıramadıkları, bunun yanında finansal kaynak arama etkinliklerinin, 

okul yöneticilerinin yönetsel faaliyetlerini olumsuz etkilediği görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Okul, Yönetici, Veli, Bağış, Finansman Sorunu 

  



II. UTRAK,  15 – 17 Kasım 2019 / Ankara   
39 

Makale id= 48 
 

Sözlü Sunum 

 

Grup Çalışmalarına Yönelı̇k Lı̇kert Tı̇pı̇ Tutum Ölçeğı̇ Gelı̇ştı̇rme 
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1Milli Eğitim Bakanlığı 
 

Özet 

 21. yüzyılın en önemli becerilerinden olan işbirliği ve iletişim becerilerinin 

kazandırılmasında eğitim öğretim süreçlerinde uygulanan grup çalışmalarının önemli rolü 

vardır. Bu araştırmanın amacı öğrencilerin grup çalışmalarına yönelik tutumlarını belirlemek 

için bir tutum ölçeği geliştirmektir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Ankara’da altı 

ortaokuldan toplam 490 tane 5-8.sınıf öğrencisinden toplanan verilerle yapılmıştır. Ölçeğin 

geliştirilmesi için önce 42 öğrenciye kompozisyon yazdırılmış ve literatür taranarak tutum 

ifadeleri yazılmıştır. Beş uzmandan görüş alınarak ölçeğin 54 maddelik deneme formu 

oluşturulmuştur. Madde seçimi için yapılan madde-toplam analizi sonucunda 54 maddeden 4 

maddenin korelasyon katsayısı .30’un altında bulunmuş ve ölçekten çıkarılmasına karar 

verilmiştir. Alt-üst grup ortalamaları farkına dayalı madde analizi için kullanılan bağımsız 

gruplar için t testi sonucunda ölçekte yer alan tüm maddelerin t değerleri manidar (p<.01) 

bulunmuştur. Ölçekten çıkarılan dört madde dışındaki 50 maddeye uygulanan açımlayıcı 

faktör analizi sonunda faktör yükü .35’in altında olan ve iki faktörde .35’in üstünde yük 

değeri gösteren 7 maddenin de ölçekten çıkarılmasına karar verilmiştir. 22 maddeli nihai 

ölçeğe, madde-toplam analizinde en yüksek korelasyon katsayısına sahip maddeler ile t-testi 

sonucunda t değerleri en yüksek maddeler alınmıştır. Seçilen maddelere yapılan açımlayıcı 

faktör analizi ve döndürme işleminden sonra ölçeğin üç faktörlü bir yapı gösterdiği 

belirlenmiştir. Geliştirilen tutum ölçeğinin üç faktörlü yapıya uyduğunu göstermek için 

doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Sonuçta üç faktörlü yapının uyum iyiliği istatistiklerinin 

kabul edilebilir sınırlar içinde sonuçlar verdiği belirlenmiştir. Nihai ölçek için Cronbach α 

katsayısı .91 bulunmuştur. Bu değer de ölçeğin eğitim öğretim süreçlerinde öğrencilerin grup 

çalışmalarına yönelik tutumlarını belirlemk için güvenilir bir şekilde kullanılabileceğini 

göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Grup Çalışması, Tutum 
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Abstract 
  

Group works applied in education and training processes has an important role in 
gaining cooperation and communication skills which is one of the most important 
skills of 21st century. The aim of this study is to develop an attitude scale to 
determine students' attitudes towards group works. The reliability and validity 
studies of the scale were conducted with data collected from 490 students who 

attended 5-8 grade in six secondary schools in Ankara. In order to develop the 
scale, firstly 42 students were wrote compositions and the literature was scanned 
and attitude items were written. The scale, consist of 54 items, was formed by 
taking the opinions of five experts. As a result of item-total analysis for item 
selection, correlation coefficient of 4 items was found below .30 and it was decided 
to take them off from the scale. In addition, t test result for independent groups 
used for item analysis based on difference between upper and lower group means, t 
values of all items in the scale were significant (p <.01). At the end of the 

exploratory factor analysis applied to 50 items, it was decided to took off 7 items 
from the scale. Because some of them have factor load below .35 and some of them 
have factor load above .35 in two factors. As a result, the final scale consisted of 22 
items. After item-total analysis the items with the highest correlation coefficient 
and the items with the highest t valuesas a result of t-test were taken to the final 
scale. The result of the exploratory factor analysis, the scale showed a three-factor 
structure. Confirmatory factor analysis was conducted to show that the developed 
attitude scale was consistent with the three-factor structure. As a result, it was 
determined that the goodness of fit statistics of the three-factor structure yielded 

results within acceptable limits. The Cronbach α coefficient for the final scale was 
.91. This value shows that the scale can be used reliably to determine students' 
attitudes towards group work in educational processes. 

Keywords: Group Work, Attitude 
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Özet 

 Bu araştırmanın amacı örgütsel öğrenmenin engellerinden kaynak eksikliği, iletişim 

kopukluğu ve ödüllendirme sisteminin yetersizliğine ilişkin ilköğretim yöneticilerinin 

görüşlerinin ve çözüm uygulamalarının belirlenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu 12 

ilköğretim yöneticisinden oluşmaktadır. Yöneticilerin görüşleri yarı yapılandırılmış görüşme 

yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Görüşmeden elde edilen veriler nitel veri analizine göre 

indirgenmiş, belli bir sıraya konulmuş, indirgenmiş verilerden alıntılar alınarak betimsel- 

yorumsal analiz yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; Okullardaki kaynak eksiliğini 

ilköğretim yöneticilerinin çoğu bağlı bulunduğu resmi kurumlara başvurarak ve okul-aile 

birliklerinden, çeşitli özel kuruluşlardan ve okulun topluma yönelik yaptığı sosyal 

etkinliklerden gelen yardımlar ile eksiklerini tamamladıkları görülmektedir. Okul 

yöneticilerinin açıklamalarına göre ilköğretim öğretmenleri arasında mükemmel işleyen bir 

iletişimin olmadığını bunun tersine kuşak çatışması, gruplaşma gibi çalışmaları aksatan 

durumlar var olduğu görülmektedir. İlköğretim yöneticileri öğretmeler arasındaki iletişim 

kopukluğunu en aza indirmek ve öğretmenlerin alanlarında gelişmesini sağlamak için genelde 

sözlü uyarı veya tavsiye yöntemini uyguladıkları belirlenmiştir. Bazı okul yöneticilerinin 

zümre öğretmen ve şube toplantılarının ve hizmet içi eğitimin iyi işlediği takdirde 

öğretmenler arasında iletişimi sağladığı bu şekilde öğretmenlerin birbirine yardımcı 

olabildiklerini görüşünde oldukları belirlenmiştir. İlköğretim okul yöneticileri ülkemizdeki 

ödüllendirme sisteminin yanlış işlediğini görüşüne sahip oldukları belirlenmiştir. Şimdiki 

ödüllendirme sisteminin öğretmenin çalışmasını olumsuz etkilediği düşünülmektedir. Okul 

yöneticilerinin öğretmenleri maddi yönden ödüllendirmede önemli bir fonksiyonlarının 

olmadığı belirlenmiştir. Yöneticilerin sadece maaşlı ödül ve öğretmene takdir veya teşekkür 

verilmesi konusunda mili eğitime öneride bulunabildiklerini ve iyi bir çalışma yapan 

öğretmenlere söz ve davranışları ile öğretmenleri motive ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Ülkemizdeki ödüllendirme sistemi yeniden gözden geçirilerek öğretmenlerin motivasyonunu 

ve başarı azmini arttıracak ödüllendirme sistemi tercih edilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Öğrenme, İ̇lköğretim Okulları, Okul Yöneticisi 
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 Bu çalışma liselerde rehberlik hizmetlerinde görev yapan uzmanlara meslekî yönlendirme 

konusunda yardımcı olmak üzere örnek bir grup rehberlik programı önerisinde bulunmak 

amacıyla yapılmıştır. Ülkemizde üniversite sınavına giren öğrenci sayısı her yıl artmaktadır. 

Sınava giren öğrencilerin büyük bir kısmını lise son sınıf ve lise mezunu öğrenciler 

oluşturmaktadır. Bunun yarı sıra üniversitede her hangi bir bölüme yerleşmiş olmasına 

rağmen eğitimini yarıda bırakarak ya da her hangi bir bölümden mezun olarak tekrar sınava 

giren öğrenci sayısı da azımsanmayacak düzeydedir. Bunun nedeni bireylerin tercih yaparken 

yaşadıkları bir takım sıkıntılardan dolayı yerleştikleri ya da mezun oldukları bölüm dışında 

farklı bir bölüm/meslek arayışı içine girmeleri şeklinde değerlendirilebilir. Tercih edilen 

bölüm ya da genel olarak meslekler hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olunmaması, bireylerin 

ilgi ve eğilimlerinin farkında olmaması, yanlış yönlendirmelere maruz kalınması yaşanılan 

sıkıntılara örnek olarak verilebilir. Okullarda çalışan psikolojik danışman ve öğretmenlerin 

önemli görevlerinden biri de öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini, ilgi ve yeteneklerini ortaya 

koymalarına yardımcı olmaktır. Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir mesleğe 

yönlendirilmeleri rehberliğin önemli bir hizmet alanıdır. Rehberlik hizmeti alanlarına göre 

eğitsel, mesleki ve kişisel olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Son zamanlarda mesleki rehberliğin 

önemi daha iyi anlaşılmakla beraber bu alanda yapılan çalışmalar henüz yeterli düzeyde 

değildir. Rehberlik servislerinde kişi sayısına göre bireysel rehberlik ya da grup rehberliği 

hizmeti verilmektedir. Grup rehberliğinde önce öğrencilerin hangi alanda ihtiyaçları olduğu 

belirlenmekte ve buna uygun bir program hazırlanarak uygulanmaktadır. Ülkemizde yapılan 

araştırmalar incelendiğinde bu alanda yeterli düzeyde çalışma yapılmadığı görülmektedir. Bu 

çalışmada mesleki rehberlik alanında yürütülmekte olan grup rehberlik programları 

araştırılmış; uygulanmış olan programlar ve bu programlara bağlı etkinliklerde kullanılan 

teknikler, programların uygulanma süreci ve elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. Bu 

çalışmalardan yola çıkılarak uzman görüşleriyle bir mesleki rehberlik programı tasarlanmıştır. 

Bu anlamda hali hazırda yapılan çalışmaların eksiklerinin giderilmeye çalışıldığı bu 

programın etkinliklerinin alanda konuyla ilgili problem yaşayan öğretmen ve öğrencilere yol 

gösterici bir kaynak olacağı değerlendirilmektedir. 
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 Ülkemizde Orta öğretimde yabancı dil öğretiminde yeterli başarıyı sağlayabildik mi? 

Buradaki sorunlarımız neler? Yabancı dil öğretiminde nasıl başarılı olabiliriz? Anadolu 

Liselerinde uygulanan 20 saat civarı yabancı dil hazırlık sınıflarının kaldırılması ve şimdi 1. 

yabancı dil için haftalık ders saatinin 4'e indirilmesi, 2. yabancı dil haftalık ders saatinin 2 

olması oldukça yetersizdir. Batı ülkelerinde 1. yabancı dil ve 2. yabancı dil haftalık ders 

saatlerinin 3-4 olması da bizi yanıltmamalıdır. Çünkü Batı dillerindeki Almanca ve 

İngilizcenin İndo-German dillerindeki yakınlık ve benzerlikler, Alman Dil Cemiyetinin 

araştırmasına göre % 23 Almancadaki kelimenin İngilizceden geçmesi, ortografik ve 

fonolojik benzerlikler öğrenmeyi oldukça kolaylaştırmaktadır.Bu nedenle Ural-Altay dil 

grubuna ait olan Türkçe bilenlerin Batı dillerinde karşılaşacakları güçlükler düşünülerek en az 

2. yabancı dil için 4-6 saat 1. yabancı dil için 12-14 saat olmalıdır.Yetersiz ders saatleri, 

yabancı dil derslerinde uygulama, konuşma, yazma, dinleme, okuma etkinliğini oldukça 

azaltmaktadır.Sınıfların 30'un üzerinde olması da ayrıca bir dezavantaj 

oluşturmaktadır.Okullarda var olan akıllı tahta bir avantaj iken, internet bağlantısındaki 

aksamalar, tahta dokunmatiğindeki problemler kullanımda aksaklıklar oluşturmaktadır. Aynı 

zamanda ses sisteminde akustik olmaması da dinleme etkinliğinin başarılı olarak 

yapılamaması sonucunu doğurmaktadır. Müfredatların sayfa olarak azalması ve net 

kazanımlar, değerler, dil gramer konuları daha belirgin hale getirilmiş ve olumlu bir gelişme 

kaydedilmiştir. Ama asıl sorun öğrencilerin 1. yabancı dili ve 2. yabancı dili öğrenmek için 

yeterli sürelerinin olmayışıdır. Okul sınıf panoları yetersiz, yabancı dil öğretim etkinlik 

malzemeleri de kafi gelmemektedir. Aslında bu sorunun çözümü için derslik sistemi ve 

Yabancı dil sınıflarının açılması önerilebilir. Öğretim yöntem ve teknikleri de çok önemlidir. 

İletişimsel yöntem, bilişsel yöntem ve diğer modern dil öğretim yöntemleri ve uygulamaları 

konusunda, alıştırma tipleri, yabancı dilde oyun ile öğrenme konusunda öğretmenler Hizmet 

içi Eğitim ile desteklenmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Orta Öğretim, Yabancı Dil Öğretimi, Müfredat, Materyaller, Yöntem ve 
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 Bu araştırmanın amacı; ortaöğretim kurumlarına ait 2019 yılına ait okul gelişim planlarının 

analizini yaparak ortaöğretim kurumlarının geleceğe yönelik eylemlerini ortaya koymaktır. 

Okulun amaçlarına ulaşması için bir yol haritası niteliğinde olan okul gelişim planları okulun 

etkililiğini artıran en önemli araçlardan bir tanesidir. Okul gelişim planları okulun tüm 

paydaşlarına okulun gelecekteki eylemlerine yönelik açık ve net bir şekilde bilgi vermektedir. 

Bu çalışma nitel araştırma desenlerinden durum çalışmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu 

Gaziantep Nizip İlçesindeki 12 ortaöğretim kurumu oluşturmaktadır. Çalışma grubu 

belirlenirken amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi 

kullanılmıştır. Çalışmada çeşitliliği sağlamak amacıyla farklı okul türlerinin (Meslek, 

Anadolu, Sosyal ve Fen Lisesi) okul gelişim planları araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmada 

veriler doküman incelemesi yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Veriler içerik ve frekans 

analizi yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde nitel veri analiz 

programı (ATLAS.ti 6) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; okul gelişim planlarında fiziksel, 

akademik, veli ve çevre ile ilişkili sorunların olduğu tespit edilmiştir. Okul gelişim 

planlarında yer alan sorunlar sırasıyla; bütçenin yeterli olmaması, sportif ve sanatsal faaliyet 

alan ve malzemelerin yetersizliği, akademik başarının düşük olması, kütüphanenin yetersiz 

olması, disiplinin sağlanamaması, velilerin ilgisizliği ve işbirliği yapılamamasıdır ve sosyal 

medyanın öğrenciler üzerindeki olumsuz etkileridir. Okul gelişim planlarında fiziksel 

sorunların çözümüne yönelik öneriler; hayırsever velilerle iletişime geçilmesi ve destek 

istenmesi, öğrencileri değişik sanatsal ve sportif aktivitelere yönlendirme şeklindedir. Okul 

gelişim planlarında akademik sorunların çözümüne yönelik öneriler; öfke kontrolü 

seminerleri, değerler eğitimi, okul disiplin kurulunun daha aktif hale getirilmesi, öğrencileri 

destekleme ve yetiştirme kurslarında verimliliği sağlama, zümre öğretmenleri arasındaki 

işbirliğini artırma, Okuma etkinliklerinin artırılması, kitap kampanyaları düzenlenmesi, 

öğrencileri değişik sanatsal ve sportif aktivitelere yönlendirmek olduğu tespit edilmiştir. Okul 

gelişim planlarında veli ve çevre sorunların çözümüne yönelik öneriler ise; rehber öğretmen 

öncülüğünde velilerle iki ayda bir toplantı yapma, veli ziyaretlerinin artırılması ve teknoloji 

kullanımında farkındalık oluşturmak için veli ve öğrencilere seminerler düzenlenmek olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ortaöğretim Kurumları, Okul Gelişimi, Okul Gelişim Planları 
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Rusya ve Türkı̇ye 9. Sınıf Matematı̇k Programlarının İ̇çerı̇k ve Ölçme Değerlendı̇rme 

Yönünden Karşılaştırılması 

 

Dr. Öğretim Üyesi Güler Çavuşoğlu1  

 Prof.Dr. Leı̇la Salekhova2 
 

1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
2Kazan Federal Üniversitesi 

 

Özet 

 Bu çalışmada Rusya ve Türkiye’deki 2018 – 2019 eğitim öğretim yılında kullanılmış olan 

güncel 9. Sınıf matematik öğretim programları içerik analizi yöntemi ile içerik kapsamı ve 

ölçme ve değerlendirme bazında karşılaştırılmıştır. Rusya’da 9. Sınıfta Matematik dersi Cebir 

ve Geometri olarak ikiye ayrılmaktadır. Cebir dersi ileri düzeyde haftalık 5 saatten yıllık 175 

ders saati veya haftalık 4 ders saati olarak okutularak yıllık 140 ders saati olarak 

işlenmektedir. Temel düzeyde ise haftalık 3 ders saatinden yıllık 105 ders saati veya haftalık 4 

ders saatinden, yıllık 140 ders saati olarak işlenmektedir. Geometri dersi temel düzeyde 

haftalık 2 ders saatinden toplam 70 ders saati, ileri düzeyde haftalık 3 ders saatinden yıllık 

105 ders saati olarak okutulmaktadır. İki ülkenin matematik öğretim programları arasındaki 

en belirgin farkın yıllık sınav sayısı, Rusya’daki matematik dersinin cebir ve geometri olarak 

ikiye ayrılmış olması ve bu iki dersin haftalık ders sayısı toplamının ileri düzeyde 

Türkiye’deki matematik dersinden fazla olması, sık sık konu tekrarlarının yapılması ve hemen 

hemen her konudan sonra yazılı sınavların yapılması, Trigonometri konusunun Rusya’da 9. 

Sınıfta olması şeklinde özetlenebilir 

Anahtar Kelimeler: Matematik Programı, Rusya, Türkiye, 9. Sınıf, Karşılaştırma 

 

Comparıson of the 9th Grade Mathematıcs Currıcula of Russıa and Turkey in 

Terms of Contents and Measurement-Evaluatıon 
 
 

Abstract 
  

In the present study, the up-to-date 9th Grade Mathematics Curricula, which were 
used in Russia and Turkey in 2018 - 2019 Academic Year, were compared in terms 
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of contents and measurement-evaluation with the Content Analysis Method. In 
Russia, the 9th Grade Mathematics lessons are divided into Algebra and Geometry. 
Algebra is taught at an advanced level from 5 hours a week, 175 hours a year; or 4 
hours a week, 140 hours a year. At the basic level, Algebra is taught as 3 lessons a 
week, 105 lessons a year; or 4 lessons a week, 140 lessons a year. At the basic 
level, Geometry is taught as 2 lessons a week, 70 lessons a year; and at the 

advanced level, it is taught as 3 lessons a week, 105 lessons a year. The most 
obvious differences between the mathematics curricula of the two countries can be 
summarized as the annual number of exams, the division of the math classes in 
Russia into two as algebra and geometry, and the number of weekly lessons being 
more in Russia compared to Turkey at the advanced level, frequent subject 
revisions, and written exams after almost every subject, and Trigonometry being in 
the 9th Grade in Russia. 

Keywords: Mathematics Curriculum, Russia, Turkey, 9th Grade, Comparison 
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Tarı̇h Ders Kı̇taplarında Çarı̇çe II. Katerı̇na 

 

Doç.Dr. Meliha Köse 
 

Gazi Üniversitesi 

Özet 

 Aslen Alman olan Çariçe II. Katerina Aleksiyevna’nın asıl ismi Sofiya-Avgosta’dır. 

Katerina Ortodoks mezhebini benimsedikten sonra bu ismi almıştır. 28 Haziran 1762 

tarihinde Kocası Rus Çarı III. Petro’yu devlet adamlarının yardımıyla tahttan indirmiş ve 

onun yerini almıştır. Ülkeyi yönettiği süre içinde pekçok reform gerçekleştiren Katerina Türk 

tarih ders kitaplarında 18. Yüzyıl Osmanlı-Rus Savaşları konularında karşımıza çıkmaktadır. 

Hatta Rusya tarihi ile ilgili konularda ilk akla gelen isimlerden biridir. Bu araştırmanın amacı, 

Rus ve Osmanlı tarihinde önemli bir figür olan Çariçe Katerina’nın Türkiye’de ortaöğretim 

tarih ders kitaplarında nasıl sunulduğunu ortaya koymaktır. Araştırmada nitel araştırma 

yöntemlerinden doküman ve belge incelemesi tekniği kullanılmıştır. Araştırmaya göre, Çariçe 

Katerina yönetimde bulunduğu yıllar gereği, 18. Yüzyıl Osmanlı-Rus Savaşları konuların 

içinde anlatılmaktadır. Türk tarih ders kitaplarında dikkat çeken husus Katerina Rusya’nın 

sıcak denizlere inme ve Balkanlara hakim olma politikalarını ciddi şekilde sürdürmüş 

olmasıdır. Bu politikalar gerileme sürecinde olan Osmanlı Devleti’ne oldukça fazla zarar 

vermiştir. Dolaylı olarak tarih ders kitapları, güçlü bir Çariçe Katerina ve başarılı bir kadın 

lider imajı ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Katerina, Çariçe Katerina, Tarih Ders Kitabı, Ders Kitabı, 

 

Czarına Catherıne Iı in Hıstory Textbooks 
 
 

Abstract 
  

Czarina Catherine Aleksiyeva II was from Germany originally and her real name 
was Sofiya-Avgosta. Catherine has taken this name after adopting the Orthodox 
sect. On June 28, 1762, she overthrew her husband Tsar Petro III with the help of 
the statesmen and took his place. Catherine, who made many reforms during her 
rule in the country, is mentioned in the 18th century Ottoman-Russian Wars topics 

in Turkish history textbooks. Furthermore, she is one of the most important figures 
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for Russian History in Turkish History textbooks. The aim of this study is to reveal 
how Catherine is presented in history textbooks in Turkey. In the research, 
document analysis method, which is one of the qualitative research methods, was 
used. According to the research, Czarina Catherine is taught in the subject of 
Ottoman-Russian Wars in 18th Century in accordance with the years of her 
administration. A noteworthy point in the Turkish history textbooks is that 

Catherine has considerably pursued the policies of Russia which is desire to gain 
access to the warm waters and dominating the Balkans. These policies have done 
much harm to the Ottoman Empire in the period of regression. Indirectly, history 
textbooks present the image of a strong Czarina Catherine and a successful female 
leader. 

Keywords: Catherine, Czarina Catherine, History Textbook, Textbook 
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Türkı̇ye’de ve Rusya’da Üstün Yeteneklı̇lerı̇n Eğı̇tı̇mı̇ 

 

Dr. Nisa Gökden Kaya 
 

Milli Eğitim Bakanlığı 
 

Özet 

 Günümüzde bilim ve teknolojide yaşanan rekabette, insan kaynaklarını iyi değerlendiren 

ülkeler öne geçmektedir. İnsan kaynaklarının iyi değerlendirilmesinde üstün yetenekli 

öğrencilerin doğru tanılanarak uygun eğitim programlarıyla yetiştirilmesi önemlidir. Bu 

çalışmanın amacı, önemli kültürel mirasa sahip olan bu iki ülkedeki üstün yeteneklilerin 

eğitimini incelemektir. Dünyada üstün yeteneklileri eğitimi ile ilgili ilk sistemli kurum 

Enderun Mektebi’dir. Osmanlı İmparatorluğu’nun üst düzey yönetici, asker ve sanatçı 

yetiştirdiği bu kurum, günümüzde de örnek alınan bir sisteme sahiptir. Bu bağlamda Türkiye 

tarihsel açıdan önemli bir mirasa sahip olmasına rağmen, günümüze gelindiğinde üstün 

yeteneklilerin eğitimi konusunda eksikler araştırmalarla ortaya konmaktadır. Üstün 

yetenekliler ile ilgili araştırmalarda 1957 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 

(SSCB) tarafından uzaya ilk uzay aracı olan Sputnik’i göndermesi, bir dönüm noktası olarak 

ele alınmaktadır. Batı ülkeleri bu gelişmeye ayak uyduramamalarının nedenini araştırmış ve 

sonuçta bunun üstün yeteneklilerin eğitiminden kaynaklandığı gerçeğine ulaşmışlardır. Bu 

tarihten sonra batıda üstün yeteneklilerin eğitimi önem kazanmıştır. Tarih sahnesinde önemli 

başarılara imza almış olan bu iki ülke üstün yeteneklilerin eğitimine önem vermektedir. Bu 

açıdan iki ülkenin eğitiminde üstün yeteneklilere yaklaşımı önemli bir araştırma konusudur. 

Bu çalışmada geçmişteki ve günümüzdeki çalışmalar ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Rusya, Üstün Yeteneklilerin Eğitimi 

 

Gifted Education in Turkey and Russia 
 

 

Abstract 
  

In today's competition in science and technology, countries using human resources 
well, take the lead. It is important identifying gifted students correctly and 
educating with appropriate programs for appreciating human resources. This study 
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aims to examine gifted education in these two countries which have important 
cultural heritage. Enderun School is the first systematic institution in the world for 
gifted education. This institution, where senior managers, soldiers and artists were 
educated in Ottoman Empire, has an exemplary system today. In this context, 
although Turkey has an important historical heritage, shortcomings in the education 
of gifted are mentioned by research. In 1957, Union of Soviet Socialist Republics 

(USSR) sent first spacecraft Sputnik to space is a turning point in gifted research. 
Western countries investigated the reason for their inability to keep up with this 
development and, finally found that it depends on education of gifted. After this 
date, education of gifted gained importance in west. These two countries, which 
have achieved significant successes in the history scene, attach importance to the 
education of gifted. In this respect, the approach of the two countries to gifted 
education is an important research subject. In this study, past and present studies 
will be discussed. 

Keywords: Turkey, Russia, Gifted Education 
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Comparative Analysis of the System of Noun-Cases in Russian and Turkish Languages. 

 

Dr. Öğretim Üyesi Jale Coşkun 
 

İstanbul Aydın Üniversitesi 
 

 

Comparative Analysis of the System of Noun-Cases in Russian and Turkish 

Languages. 
 
 

Abstract 
  

ABSTRACT This article deals with the comparative study of nominal parts of 
speeches in Russian and Turkish grammars as well as in modern linguistic studies, 
lightens similarities and divergences of grammatical categories of nouns in 
different structural languages and analyses the methodology of teaching 
grammatical aspects of Russian language. Additionally, the study scrutinizes the 
comparative analysis of the case meanings of Russian and Turkish case systems in 
the context of teaching case category to Turkish-speaking students at the 
elementary and basic levels. On the basis of the content of Russian case meanings, 

the meanings offered by Russian language teaching aids and schoolbooks for 
foreign students are taken. The article pays special attention to the typical mistakes 
arising in the process of studying cases by the Turkish students. It has a practical 
direction and gives an idea of Russian case system to the native Turkish students. 

Keywords: Nominal Parts of Speech, Comparative Typology, Russian Language, 
Turkish Language, Nouns, Cases. 
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Dı̇l ve Kültür Etkı̇leşı̇mı̇ Bağlamında Türkçe İ̇le İ̇ngı̇lı̇zce Arasındakı̇ İ̇lı̇şkı̇ler ve 

Benzerlı̇kler 

 

Dr. Zeynep Zeliha Sonkaya 
 

Ankara Üniversitesi 
 

Özet 

 Dil ile kültür birbiriyle yakından ilişkili iki kavramdır. Dil, bir göstergeler dizgesidir ve o 

dizge içerisinde yer alan her göstergenin dış dünyada işaret ettiği bir gönderme alanı vardır; o 

gönderme alanı da kültürle ilgilidir. Ülkeler arasındaki kültürel, bilimsel, siyasi ve ticari 

ilişkiler, dil alanında da etkileşimlere yol açmıştır. İletişim aracı olan diller, çeşitli sebeplerle 

birbirlerini etkilemişler, kelimeleri, kalıp yapıları, cümleleri birbirlerinden almışlar, ya da 

birbirlerine vermişlerdir. Özellikle de İngilizceden Türkçeye birebir yapılan çevirilerle 

İngilizcenin anlatım biçimi Türkçeye aktarılarak iki dil arasında zaman içinde benzeşimler 

oluşmuştur. Bunun yanı sıra her iki toplumda da bazı olaylara bakış, onları yorumlayış ve bazı 

kavramları tanımlama bakımından ortak tutumlar bulunmaktadır. Rastlantısal olduğu 

düşünülen bu ortak tutumlar nedeniyle de iki dil arasında birbirine benzer anlatım özellikleri 

ortaya çıkmıştır. İki dil arasındaki anlatım benzerliklerinin ortaya konması diller arasındaki 

etkileşimin çerçevesini belirlemek açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle bu çalışmada; 

İngilizce ve Türkçe arasındaki rastlantısal benzerlikler ile çeviriler aracılığıyla oluşan 

benzerliklerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda özellikle de son yıllarda Türkçeye 

hızla giren İngilizce kullanımların Türkçeye etkisi değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe, İ̇ngilizce, Dil ve Kültür Etkileşimi 

 

The Intımacıes and Resemblances Between Turkısh and Englısh in the 

Context of Language and Culturel Interactıon 
 
 

Abstract 
  

There is a close relationship between language and culture. Language is a one of 
the sign systems and it has a reference field that points to the outside world, this 
reference field is related with the culture. Cultural, scientific, political and 
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commercial dealings among the countries caused the interactions in the field of 
language. The languages, the means of communication, have influenced each other 
for various reasons; have interchanged words, phrases and sentences. Especially 
expression style of English was transmitted to Turkish via one-to-one translation 
from English to Turkish and similarities were formed between two language within 
the time. In addition, there are common attitudes in both societies in terms of 

looking at some events, interpreting them and defining some concepts. Because of 
these common attitudes, which are thought to be random, similar narrative features 
emerged between the two languages. Revealing the narrative similarities between 
the two languages is very important in terms of determining the framework of the 
interaction between the languages. Therefore, the present study aimed to investigate 
the random similarities and translation resemblances between Turkish and English. 
In this context, the impact of the use of English, which entered Turkish rapidly in 
recent years, will be evaluated. 

Keywords: Turkish, English, Lingual and Cultural İnteraction 
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Gönül Hanım'da İ̇nsanın Mekânla / Mekânın İ̇nsanla Yenı̇den İ̇nşası 
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Özet 

 Mekân, insan yaşamının temel ihtiyaçlarından biri olmakla beraber topluma tutulan ayna 

olması itibariyle romanın da yapı taşlarından birisini oluşturur. Öyle ki olayların bir zemine 

oturması, karakterlerin psikolojik ya da sosyolojik bakış açılarının somutlaşması, olay 

örgüsündeki çatışmaların gerçekleşmesi ve ideolojinin ortaya konulması gibi sebepler 

mekânın önemini arttırmaktadır. Dolayısıyla mekân, olayların gerçekleştiği bir "yer" 

olmaktan çıkarak canlı bir unsur haline gelmektedir. Toplumun yaşadığı her türlü olay ve 

durumun değişim sürecinde hem ortamı hem de ürünü temsil eden mekân, beklentilere ve 

hayallere de ev sahipliği yapmaktadır. Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun 1920 yılında kaleme 

aldığı Gönül Hanım adlı eseri de bu bağlamda değerlendirilebilecek önemli romanlardan 

biridir. Roman, 1. Dünya Savaşı'nın Kafkas Cephesinde savaşırken Ruslara esir düşen 

Mehmet Tolun adlı kahramanın esareti boyunca yaşadıkları ile kaldığı esir kampından 

kaçarak Moğolistan çöllerinde, Çaydam bölgesinde ve Selçuklu coğrafyasında bulunmasını 

konu edinmektedir. Yazar, Türkçü bir bakış açısı ile kaleme aldığı bu eserinde kendi bakış 

açısını roman kahramanlarının söylemleri ile somutlaştırır. Hatta ele aldığı mekânları tarif 

ederken zaman zaman tasvirlerden de yararlanan yazar, kimi mekânlar hakkında bilgi vererek 

mekân zemininin "gerçeklik" boyutuna da katkı sağlamaktadır. Biz de çalışmamızda, Gönül 

Hanım'da yer alan mekânların insan ile olan ilişkini değerlendirmeye çalışacağız.  

Anahtar Kelimeler: Türk Romanı, Mekân, Bakış Açısı, Gönül Hanım. 

 

Reconstructıon of Space Wıth Human / Human Wı̇th Space in "Gönül 

Hanım" 
 
 

Abstract 
  

Space is one of the basic needs of human life and it constitutes one of the building 
blocks of the novel as it is a mirror held to society. In fact, the reasons such as 
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finalization of events, embodying the psychological or sociological perspectives of 
the characters, the realization of the conflicts in the plot and revealing the ideology 
increase the importance of the space. Therefore, space is no longer just a "place 
where events happen", and it becomes a living element. The place, which 
represents both the environment and the product in the process of change of all 
kinds of events and situations experienced by the society, also hosts expectations 

and dreams. "Gönül Hanım", written by Ahmet Hikmet Müftüoğlu in 1920, is one 
of the most important novels in this context. The novel depicts the presence of 
Mehmet Tolun, who was captured by the Russians while fighting in the Caucasus 
Front of the First World War, with his experiences in captivity and fleeing from the 
captive camp in the Mongolian deserts, Çaydam region and Seljuk geography. The 
author embodies his own point of view with the discourses of the novel heroes in 
this work which he wrote with a pan-turanism mentality In fact, the author, who 
uses the depictions from time to time when describing the spaces he deals with, 

contributes to the reality dimension of the space by giving information about some 
spaces. In our study, we will try to considerate the relationship between space and 
human in "Gönül Hanım". 

Keywords: Turkish Novel, Space, Perception, "Gönül Hanım". 
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иностранного 
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ÖZ: Yabancı dil olarak Rusça öğretimi sürecinde bazı konu anlatımlarında tarihsel dilbilgisine 

başvurmak anlatımın daha açıklayıcı olmasını sağlamaktadır.   Rus dili öğretmeni, Rus dilinin tarihsel 
gelişimini, tarihsel dilbilgisini, Rus kültürünü iyi bilmeli ve bu bilgileri ders anlatım sürecinde iyi 

kullanmalıdır. Bu yaklaşımla öğrencilerin ilgisi sadece Rusçanın dilbilgisi kuralları değil, Rus diline 
ve Rus kültürüne de artacaktır. Ayrıca bu yöntemle Rusçanın dilbilgisinde mevcut bazı kuralların, 
esasen istisnaların, açıklanması ve benimsenmesi daha kolay olacaktır. Bu makalede Rusçanın 
öğretimi sürecinde bazı biçimbilimsel ve anlambilimsel konuların tarihsel bakış açısı ile anlatımı ele 
alınmaktadır. Makalede Rusçada cinsiyet kategorisi, özel adlar ve Türkçe karşılaştırmalı olarak Rus 
atasözleri tarihsel dilbilgisi açısından örneklerle açıklanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Rus dili öğretimi, yabancı dil olarak Rusça, Rus gramerinin tarihi  

 

Аннотация. На уроках русского языка и литературы в школе, а так же при преподвании 
русского языка как иностранного мы часто сталкиваемся с явлениями, для раскрытия которых 
нам необходимо дать историческую справку. Преподаватель русского языка должен знать и 
уметь объяснить исторические процессы русского языка, тем самым вызвать интерес у 
обучающихся не только к граматике или фонетике, но и к культуре и истории языка. В данной 
статье приводятся примеры исторического подхода к изучению некоторых вопросов 
морфологии и лексики русского языка. С исторической точки зрения преподносится изучение 

таких тем, как категория рода, собственные и нарицательные существительные русского языка, 
а так же русские фразеологизмы сопоставительно с турецкими. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, преподование русского языка, 
история русской грамматики 

 
ABSTRACT: Using historical grammar in lecturing makes the expression more descriptive in 

the process of teaching Russian as a foreign language. The Russian language teacher should know the 

historical development of Russian language, historical grammar, Russian culture and use this 
knowledge well in lecturing. Students' interest will increase towards Russian grammar rules, Russian 
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language and Russian culture with this approach. In addition to this, it will be easier to explain and 
adopt some rules, mainly exceptions, in Russian grammar. In this article, some morphological and 
semantic issues in the process of teaching Russian language with the historical perspective are 
discussed. Gender category and proper nouns in Russian and Russian proverbs as comparative to 
Turkish, are explained with examples in terms of historical grammar.  

 

Key words: Russian language teaching, Russian as a foreign language, History of Russian grammar 
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Yüksek Okullarda Yabancı Dı̇llerı̇n Öyretı̇mı̇nı̇n Bazı Yöntemlerı̇ 

 

Doç.Dr. Gulzar Hanbabayeva 
 

Bakü Devlet Üniversitesy, Filoloji fakültesi, İngilizce Bölümü 

Özet 

Halihazırda Cumhuriyetimizde eğitim sistemi yabancı dillerin öğretiminin daha da 

mükemmelleştirilmesini talep ediyor. Psixologlar yabancı dillerin öyrenilmesini hem öğretim 

faaliyeti, hem de şahsiyetlerarası ilişkiler sistemi olarak değerlendirilir. Buraya iki taraf – 

öğreten ve öğrenen – katılır. Yabancı dillerin benimsenilmesinde, doğal olarak, bu dilde 

ünsiyetin kurulması daha olumlu sonuçlar oluşturur. Yabancı dilde arkadaşları ile ünsiyet 

müşterek ilişkilere olumlu etkiler, kollektivizmçilik motivasyonunu kuvvetlendiriyor. 

Öyretmenler de öyrencilerin kendi düşüncelerini yabancı dilde ifade etmelerine qayret 

etmeleri için çalışmalıdırlar. Psikosal gelişim, nutuk, tefekkür ve dilin benimsenilmesi ayrı 

ayrılıkta gelişemez. O, diğer alanlarda motif, amaç, emosyonel sfera ile vahdette alınmalıdır. 

Bunları göz önünde tutmadan beklenilen sunucu elde etmek olanak dışıdır. Kullanılan tüm 

öğreti yöntemlerinde son amaç yabancı dil nutkunun oluşturulmasıdır. Bu hem de iç motive 

çevrilmeli, faal öğretim faaliyetinin temel bir parçası olmalı, bütünlükde ünsiyetin verimli 

organizasyonuna hizmet etmelidir. Yabancı bir dilde bilgi ve becerilerini belirtmek için iki yol 

mevcuttur. Kavrama ve öğrenme. Öğrenmeye temel hedef, gramer kurallarının bilinçli 

biçimde öğrenilmesinden sonra, çoğu sayıda temrin ve pratiğe uyqulamak aracılığı ile hızla 

otomatik biçime getirilmesidir. Bu yönden yabancı dil “öğretim”i herhangı bir konunun 

öğretimi ile benzerdir: direksion kullanmay, ya da matematik kurallarını öğrenmek gibi. Tüm 

bu öğrenme çeşitlerinde ortak bulunan kuralların bilinçli olarak tahlili hemen sonra çoğulluca 

antreman yapmak hızla bilincaltina indirilmesi, yani otomatikleştirilmesidir. Doğal dil 

kullanımını mümkün kılan bilgi ancak “kavrama” yolu ile elde ediliyor. Yabancı dili 

öğretmek ve öğrenmek için doğal çevre oluşturmak gerekir. Yabancı dili öyrenmek için 

motivasyon oluşturan ve doğal çevrenin oluşmasına yardım eden araçlardan biri de hikaye 

(öykü) kitaplarının audio bantlarıdır. Kullanılmış türlü araçlar, yanı resimler, filmler, audio 

bantlar, türlü sadeleştirilmiş sesle hikaye kitapları, slaydlar – hepsi doğal ünsiyet situasyonları 

oluşturur ve tüm bunlar da şüphesiz, doğal ünsiyet situasyonları oluşturur ve tüm bunlar da 

şüphesiz, doğal nutuk aktifliğini yükseltir ve dile sahiplenmeği kolaylaştırıyor. En temeli, 

yabancı dili öğrenen şahısta tüm bunlar motivasyon oluşturmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Nutuk, Ünsiyet, Eğitim, Dil, Yetenek 
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Abstract 
  

Some methods of the Teaching Foreign Languages in high schools Nowadays, the 
education system in our country requires further improvement of teaching foreign 
languages. Psychologists regard learning foreign languages as a system of both 

educational activities and interpersonal relationships. There are two sides here – 
teacher and learner. Communication skills in foreign languages, of course, are more 
effective. Communication with comrades in a foreign language has a positive 
impact on mutual relations and reinforces the motivation for collectivism. Teachers 
should also work hard that their students try to express their ideas in a foreign 
language. Mental developments, speech, thinking and language proficiency cannot 
develop separately. It should be combined with other areas of motivation, purpose 
and emotional sphere. It is impossible to achieve the expected result without 

considering them. The ultimate goal in all the teaching methods used it to form 
speech in foreign language. It must also be an internal motivation, an essential 
element of an active learning activity, and serve as an effective communication tool 
as a whole. There are two ways to demonstrate knowledge and skills in a foreign 
language: Comprehension and learning. The target of the study is to make it 
quickly to automatic state through a large number of tasks and practices, after a 
careful study of grammar. From this point of view, foreign language teaching is 
similar to the teaching of any other subject: driving a car or learning mathematical 
rules, what is common in all these types of learning is that the conscious analysis of 

the rules can be immediately automated, that is, by automating a lot of training 
afterwards. Information that makes it possible to use the natural language is 
obtained only through “perception” (3p30). It is necessary to create a natural 
atmosphere for teaching and learning foreign languages. One of the methods that 
motivates foreign language learning and promotes the natural atmosphere is the 
audio cassettes of story books. Different ways used, such as pictures, movies, audio 
cassettes, various simplified audio story books, slides – all create a natural sphere 
of communication , which in turn enhances natural speech and simplifies learning 

of the language. Most importantly, all this should motivate a foreign language 
learner. 

Keywords: Key Words: Speech, Communication, Education, Language, Ability 
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‘‘Doktor Jı̇vago’’ Romanında Kurum ve Örgüt Adlandırmalarında Kullanılan Yenı̇ 

Sözcükler 

 

Arş.Gör. Gamze Üçer 
 

İstanbul Üniversitesi 
 

Özet 

 Yaşayan diller arasında yer alan Çağdaş Rus Dilinin önemli bir parçasını sürekli hareket 

halinde olan sözcükler oluşturur. Bu açıdan bakıldığında dilin sözcük dağarcığını oluşturan 

bazı sözcüklerin kullanımdan kalkması bazılarının ise dile sonradan dâhil olması olağandır. 

Çağdaş Rus Dilinin sözcük dağarcığına en kapsamlı edebi ürünlerden biri olan romanlardan 

ulaşabilmek mümkündür. Bu bağlamda şair Boris L. Pasternak’ın (1890-1960) edebi 

çevrelerce yazar olarak da kabulünü sağlayan romanı “Doktor Jivago” nun pasif sözcük 

dağarcığı araştırmacılara dönemin Rusya’sı hakkında bilgi vermesi açısından değerlidir. Bu 

çalışmanın amacı “Doktor Jivago” adlı romanda 20. yüzyıl ilk yarısı Rusya’sında meydana 

gelen 1917 Devrimi, İç Savaş, 2. Dünya Savaşı, Sovyetler Birliği'nin Kuruluşu gibi tarihsel 

olaylardan yola çıkarak Çağdaş Rus Dilinin pasif sözcük dağarcığının bir kısmını oluşturan, 

kurum ve örgüt adlandırmalarında kullanılan yeni sözcükleri aktarmaktır. Bu doğrultuda ilk 

olarak “yeni sözcük” kavramı sözcükbilim yönünden incelenmiş ve söz konusu kavram 

tarihsel ve toplumsal değişiklikler bağlamında ele alınmıştır. Ardından söz konusu dönemde 

meydana gelen tarihi ve toplumsal olaylara değinilmiştir. Çalışmanın konusunu oluşturan 

eserde kurum ve örgüt adlandırmalarında kullanılan yeni sözcükler sözlükbilimsel bir 

yöntemle sınıflandırılmıştır. Böylelikle “Doktor Jivago”da yer alan bu yeni sözcükler ile 

tarihsel değişimi ve toplumsal çeşitliliği sözcükler yoluyla kavrayabilmemin mümkün olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çağdaş Rus Dili, Doktor Jivago, Sözcükbilim, Sözlükbilim, Yeni 

Sözcükler. 
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

Özet 

 ÖZ Rus toplumun geçmişi hakkında bilgi veren ilk yazılı kaynaklar X. yüzyılın sonu ve XI. 

yüzyılın başlarına tarihlendirilmektedir. Bu yazılı kaynaklar arasında XII. yüzyılda Nestor 

tarafından kaleme alınmış “Geçmiş Yılların Menkıbesi” (?�?�?�?�сть 

?�р?�?�?�?�?�ых ?�?�т) adlı eser önemli bir yere sahiptir. Adı geçen el yazması 

Eski Rus Devleti’nin kuruluşu ve yerleşim yeri, yöneticileri, düzenlenen seferler, toplumun 

yapısı gibi çeşitli konularda bilgiler vermektedir. Eserin birinci bölümü Rus Devleti’nin 

kuruluşunu konu almaktadır. Bu bölümde “Oleg’in Atı Yüzünden Ölümüyle İlgili Söylence” 

(?�?�?�?�?�?�?�?� ?� с?�?�рт?� ?�?�?�?�?� ?�т ?�?�?�я) başlıklı 

öyküde Ryurik’ten sonra yönetimi devralan Knez Oleg’in ölümünden söz edilmektedir. 

Ayrıca metinde Knez Oleg’in atı ve Knez’in ölümüne neden olan yılan anlatılmaktadır. 

Geçmişten günümüze tüm toplumlarda iyi ve kötü ruhlara inanılmış, hayvanlara, renklere, 

sayılara ve doğa olaylarına çeşitli anlamlar yüklenmiştir. Her toplumun mitolojisi kendine 

özgü olduğu gibi, yakın ilişki içerisinde bulunduğu toplumlardan kaçınılmaz biçimde 

etkilendikleri ve benzer ya da birebir örtüşen unsurlara rastlamanın mümkün olduğu 

söylenebilir. Çalışmada öncelikle “Geçmiş Yılların Menkıbesi” hakkında genel, “Oleg’in Atı 

Yüzünden Ölümüyle İlgili Söylence” hakkında ise detaylı bilgiler verilecektir. Burada 

A.S.Puşkin’in “Kâhin Oleg Hakkında Şarkı” (?�?�с?�ь ?� ?�?�щ?�?� 

?�?�?�?�?�) adlı türküye benzer kısa manzum biçiminde yazılmış şiirine daha doğrusu 

baladına değinilecek olup, ardından mitolojide hayvanlar konusuna geçilerek, söz konusu 

eserde ata ve yılana yüklenen mitolojik anlamın açıklanması hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: “geçmiş Yılların Menkıbesi”, Knez Oleg, “oleg’in Atı Yüzünden 

Ölümüyle İ̇lgili Söylence”, At, Yılan, Mitolojide Hayvanlar. 

 

Mythological Meaning of Animals in “legend of the Death of Oleg by His 

Horse” 
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Abstract 
  

ABSTRACT The first written sources providing information about the history of 
Russian society are dated to the end of the X. century and the beginnig of XI. 
century. Among these written sources “The Tale of Bygone Years” 

(?�?�?�?�сть ?�р?�?�?�?�?�ых ?�?�т), written by Nestor in the XII. 

Century, has an important place. This manuscript provides information on various 
subjects such as the establishment and settlement of the Old Russian State, its 
administrators, organized expeditions, and the structure of society. The first part of 
the work deals with the foundation of the Russian State. The story of the death of 
Prince Oleg, who took over after Ryurik, is mentioned in the tale entitled “Legend 

of the Death of Oleg by His Horse ”(?�?�?�?�?�?�?�?� ?� 

с?�?�рт?� ?�?�?�?�?� ?�т ?�?�?�я) of this episode. Prince Oleg’s 

horse and the snake because of which he had died are also described in the text. 
Good and evil spirits have been believed in all societies from past to present, and 
various meanings have been loaded to animals, colors, numbers and natural 
phenomena. As the mythology of each society is unique, it can be said that they are 
inevitably affected by the societies in which they had close relationships and it is 
possible to come across similar or exactly overlapping elements. In this study, 

firstly, general information will be given about “The Tale of Bygone Years”, and 
detailed information will be given about “Legend of the Death of Oleg by His 
Horse ”. Here, the poem written by A.S.Pushkin in the short form similar to the 

song, or rather ballad entitled “The Song of Wise Oleg” (?�?�с?�ь ?� 

?�?�щ?�?� ?�?�?�?�?�) will be mentioned, and it is aimed to explain 
the mythological meaning of animals in aforementioned work, after passing to 
theme of animals in mythology. 

Keywords: “the Tale of Bygone Years”, Prince Oleg, “legend of the Death of Oleg 
by His Horse”, Horse, Snake, Animals in Mythology. 
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Doç.Dr. Özlem Atalan 
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Özet 

 Özgün işlevini yitirmiş anıtsal yapıların yeniden işlevlendirilerek, kültürel bir varlık olarak 

yaşatılması, tarihi yapıların sürdürülerek kullanılması bağlamında önem taşımaktadır. 

Kültürel turizmin önem kazandığı günümüz koşullarında, tarihi yapıların yeniden 

işlevlendirilmesi, kentlere büyük katkıda bulunmaktadır. Bununla birlikte, yeniden 

işlevlendirme en önemli katkısını; hem tarihi yapıların korunmasında, hem de kentlerin 

kimliklerinin sürdürülmesinde göstermektedir. Ancak, tarihi yapıların yeniden 

işlevlendirilmesinde, yapıya verilecek yeni işlevlerin, yapının özgün niteliklerine zarar 

vermeyecek, hatta özelliklerini vurgulayacak şekilde planlanması gerekmektedir.Bu çalışma 

kapsamında; Manisa, Galata ve Lefkoşa Mevlevihanelerinin yeniden işlevlendirilmesi ve 

müzeye dönüşümü araştırılacaktır. Bu yapılar, pek çok defa tamir ve onarım görmüştür. Bu 

araştırma kapsamında, Mevlevihanelerin mimari düzenleri araştırılacaktır. Bu bağlamda, 

Mevlevihanelerin yeniden işlevlendirilmesi ve koruma problemleri tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Mevlevihane, Manisa Mevlevihanesi, Galata Mevlevihanesi, Lefkoşa 

Mevlevihanesi 

 

 
 

Abstract 
  

The historical monumental structures lost their original function, being re-used as a 
cultural heritage, is important in the context of the continuing use of historical 
structures. In today's conditions where cultural tourism is important, the re-

activation of historical buildings has made a great contribution to the cities. 
However, re-functioning is the most important contribution; both in the 
preservation of monumental structures and in the maintenance of the identities of 
the cities. Historical structures, especially the re-functioning of monumental 
structures, need to be planned in such a way that new functions to be given to the 
structure will not harm the original qualities of the structure, or even emphasize its 
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features. The reusing of monumental structures of historical and cultural 
significance makes it possible to use these structures today as well. This scope of 
work; re-functioning of Manisa, Galata and Nicosia Mevlevihane’s and their 
transformation into a museums will be investigated. Within the scope of this 
research, the architectural layouts of the Mevlevihane’s will be investigated. In this 
context, re-functioning of Mevlevihane buildings and its conservation problems 

will be examined. 

Keywords: Mevlevihane (Lodge Used by Mevlevi Dervishes), Manisa 
Mevlevihanesi, Galata Mevlevihanesi, Lefkoşa Mevlevihanesi 
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Özet 

 Dünya Tarihi incelendiğinde görülmektedir ki 19. Yüzyıldan itibaren dikkat çekici 

değişimler yaşanmakta; çeşitli sosyal, siyasal, ekonomik değişimler, yenilikler, savaşlar, 

devrimler, icatlar insanlığa damgasını vuran önemli olaylar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 

değişim ve gelişmeler direkt olarak sanat dünyasına da yansımıştır. Dünyada olan bu 

gelişmeler doğrultusunda birçok sanat akımı ve farklı hareketler ortaya çıkmıştır. Rusya’da 

Çarlık rejiminin yıkılması sonucu yeni bir toplumsal düzene geçilmiştir. Toplum için sanat 

görüşünü benimsemiş kendini toplum mühendisi olarak nitelendiren bir grup sanatçı-

tasarımcı; tasarım dili olarak yeni, farklı ve öncü bir söylem geliştirmişlerdir. Yenilikçi teknik 

arayışlar sonucunda ortaya montaj, fotomontaj, kolaj gibi teknikler çıkmış ve bu doğrultuda 

toplumun yeniden inşaası için, toplumsal içerikli birçok afiş tasarlanmıştır. Araştırmanın 

temelini oluşturan toplumsal içerikli Sovyet afişlerinin kitle etkileşimi bilimsel veriler 

doğrultusunda incelenmiş ve görsel kaynaklar çerçevesinde örneklendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Afiş, Toplumsal İçerikli Afiş, Grafik Tasarım 
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Özet 

 Bildirimizde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili Yönetmelik 

hükümleri gereği tüketiciyi koruyan düzenlemeler incelenmiştir. Amacımız, uygulamada 

ortaya çıkan hukuki sorunların değerlendirilerek tüketicinin konut finansmanı 

sözleşmesindeki haksızlıklara karşı etkili şekilde korunmasıdır. Konut finansmanı sözleşmesi 

kurulmadan önce, sözleşme kurulurken veya sözleşme kurulduktan sonra tüketiciyi koruyan 

kurallar açıklanmıştır.Tüketici, sözleşme kurulmadan önce sözleşme şartları hakkında 

bilgilendirilmesiyle,sözleşmenin şekle bağlı zorunluluğun getirilmesiyle korunmuştur. 

Tüketici sözleşme kurulurken haksız şartların engellenmesiyle tüketici korunmuştur. 

Sözleşme kurulduktan sonra tüketiciye cayma hakkı ve dönme hakkı tanınmasıyla, konutun 

hiç teslim edilmemesi veya ayıplı ifa edilmesi halinde haklar tanınması ile korunmaktadır. Bu 

sözleşme ile ilgili uygulamada ortaya çıkan hukuki sorunlar ve güncel Yargıtay kararları 

incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Konut Finansman Şirketi, Konut, Kredi, Genel İşlem Koşulu 

 

Consumer Protection Within the Context of Housing Finance Loan Contract 

According to Consumer Protection Law No.6502 
 
 

Abstract 
  

In this paper, the rules of Consumer Protection Law number 6502 and of concerned 
Regulation that protect costumer have been examined. Our main purpose is, by 
evaluating legal problems occuring in practice, protection of consumer, effectively, 
against unfair clauses that take place in housing finance loan contract. The 
regulations of housing finance loan contract that protect consumer, before 
execution of contract, in the course of contract or after the execution of contract, 
have been discussed. The consumer has been protected both by being informed 
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about terms of contract before the execution and by compelling a form for the 
contract. The consumer has been protected by leaving unfair clauses off. Also, 
consumer has been protected by granting right to cancel and right to withdraw from 
contract, granting rights where there is no delivery or defective delivery of 
dwelling. In this context, legal problems that occur in practice and decisions of 
Court of Cassation have been examined. 

Keywords: Housing Finance Company, Dwelling, Loan, Standard Form 
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 Boşanma veya ayrılık davasının açılması ile birlikte eşler arasındaki ve evlilik birliğinin 

devamı için gerekli olan yükümlülükler, ilişkiler eskisi gibi olmamakta, eşlerin içinde 

bulunduğu durum itibari ile zayıflamakta hatta giderek ortadan kalkmaktadır. Diğer yandan  

davanın açılması ile birlikte eşler arasındaki ilişkiler gerilerek düşmanlık boyutuna dahi 

ulaşabilmektedir. Böyle bir durumda eşlerin ve çocukların zarar görmeleri ihtimal 

dahilindedir. Dolayısıyla eşlerin ve çocukların zarar görmelerine engel olacak birtakım 

tedbirlere ihtiyaç vardır. İşte bu yüzden Türk Medeni Kanunu, boşanma veya ayrılık davası 

açıldıktan sonra hakime gerekli geçici önlemleri alma yetkisi tanımıştır. TMK. m.169’ a göre, 

“Boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince gerekli olan, 

özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve 

korunmasına ilişkin geçici önlemleri re'sen alır.” Geçici nitelikteki önlemlerin en önemli 

özelliği boşanma veya ayrılık davası devam ettiği süre içerisinde her zaman istenerek geçici 

nitelikte alınmış olması ve hakimin istem olmasa bile önlemleri kendiliğinden alabilmesidir. 

Bu önlemler boşanma veya ayrılık davası hakkında verilen karar kesinleşinceye kadar devam 

ederler ve kararın kesinleşmesiyle kendiliğinden ortadan kalkarlar. Diğer yandan kanun 

koyucu eşler ve çocuklar için hakim tarafından alınacak önlemleri sınırlı olarak saymamış, en 

çok ihtiyaç duyulan önlemlerden söz etmekle yetinmiş ve hangi önlemlerin alınacağının 

belirlenmesini hakime bırakmıştır. Çalışmamızda mahkemenin alması gereken geçici 

önlemlerden eşlerin barınması, bakım ve geçimi (tedbir nafakası) konularını ele alarak doktrin 

ve Yargıtay kararları ışığında incelemede bulunmaya çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Barınma, Eşlerin Bakım ve Geçimi, Geçici Önlemler 
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Yargı Bağımsızlığı İ̇lkesı̇ Işığında Anayasa Mahkemesı̇ Üyelerı̇nı̇n Statüsü: Rusya 

Federasyonu ve Türkı̇ye Karşılaştırmalı Analı̇zı̇ 

 

Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Özkan  
 

Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Özet 

 Yargı bağımsızlığı, yargıcın yerine getirdiği işlevden dolayı baskı ve müdahalelere karşı 

korunması anlamına gelir. Bağımsız yargının oluşturulması, yargı işlevini yerine getiren 

yargıçların teminatlı bir statüye kavuşturulmaları ile olanaklıdır. Yargıçların yasama, 

yürütme, yargı organından ve de dış ortamdan tam anlamıyla bağımsız olabilmeleri; yalnızca 

onlardan emir ve talimat almamalarına değil; atama ve terfileri ile mali konularda da 

güvenceye kavuşmuş olmalarına bağlıdır. Bu çerçevede özellikle yüklendiği işlevi gereği 

kararları geniş siyasal etki doğuran Anayasa Mahkemesinin faaliyetini bağımsız yerine 

getirebilmesi, kurumsal teşkilatlanmasının da uygun şekilde oluşturulmasına bağlıdır. Bu 

çalışma; Rusya Federasyonu ve Türk Anayasa Mahkemesi üyelerinin statüsünün 

karşılaştırılmalı olarak incelenmesine odaklanmaktadır. Bu bağlamda konu, mahkemelerin 

üye kompozisyonu; üyelerin atanma süreci ve görev süreleri; görevden azledilememeleri ve 

mali statüleri kapsamında ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yargı Bağımsızlığı, Rusya Federasyonu Anayasa Mahkemesi, Türk 

Anayasa Mahkemesi, Yargıçların Statüsü. 

 

The Status of the Constitutional Court Judges in the Light of the Principle of 

Judicial Independence: A Comparative Analysis of Russian Federation and 

Turkey 
 
 

Abstract 
  

Judicial independence means that the judge is protected against pressure and 
intervention due to his or her function. The establishment of an independent 
judiciary depends on the granting of a guaranteed status to the judges performing 
their judicial functions. Judicial independence from legislature, executive, judiciary 
and external environment depends on not only that the judge does not receive 
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orders and instructions from them but also granting of guaranteed to them financial 
matters, appointments and promotions. In this context, the ability of the 
Constitutional Court, which has a broad political impact due to the functions it 
undertakes, to carry out its activities independently depends on the proper 
establishment of its institutional organization. This work focuses on comparative 
examination of The Russian Consitutional Court’s and Turkish Constitutional 

Court’s members status. In this context, the study will be discussed within the 
scope of composition of the courts and the appointment and term of office and their 
dismissal and financial status of the members. 

Keywords: Judicial Independence, Russian Constitutional Court, Turkish 
Constitutional Court, the Status of Judges. 
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Rusya Ekonomı̇sı̇nde Enflasyon-Ekonomı̇k Büyüme İ̇lı̇şkı̇sı̇: Granger ve Toda-

Yamamoto Nedensellı̇k Analı̇zlerı̇ 

 

Doç.Dr. Dilek Temiz Dinç 
 

Çankaya Üniversitesi 

Özet 

 Bu çalışmanın amacı, Rusya ekonomisinde enflasyon ile ekonomik büyüme arasında bir 

ilişkinin bulunup bulunmadığının belirlenmesidir. Enflasyon ile ekonomik büyüme ilişkisi 

standart Granger nedensellik ve Toda-Yamamoto nedensellik testleri ile araştırılmıştır. 

Çalışmada, 2011:1-2019:2 dönemini kapsayan çeyrek veriler kullanılmıştır. Söz konusu 

veriler, Dünya Bankası ve OECD’ye ait internet sitelerinden temin edilmiştir. Çalışmada 

kullanılan verilerin tamamı mevsimsel ayarlamaya tabi tutularak mevsimsellikten 

arındırılmıştır. Çalışmada gerçekleştirilen tüm analizlerde EViews9 programı kullanılmıştır. 

Ampirik analizler sonucunda, Rusya ekonomisinde enflasyon ile ekonomik büyüme arasında 

bir ilişkinin varlığı tespit edilmiş olup, enflasyonun ekonomik büyümeyi etkilerken, ekonomik 

büyümenin enflasyonu etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç iktisat yazınında, 

enflasyon ile ekonomik büyüme ilişkisini araştıran çalışmaların çoğundan elde edilen 

sonuçlarla da benzerlik göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Enflasyon, Nedensellik, Rusya Ekonomisi 

 

Inflation-Economic Growth Relationship in Russia Economy: Granger and 

Toda-Yamamoto Causality Analysis 
 
 

Abstract 
  

The aim of this study is to determine whether there is a causal relationship between 
economic growth and inflation in Russian economy. In order to achieve this 
purpose, Granger and Toda Yamamoto causality tests were performed to the 
quarterly variables for the period between 2011 and 2019. These data were 
obtained from the World Bank and OECD websites. All data used in the study were 
seasonally adjusted. EViews9 program was used in all analyzes performed in the 
study. As a result of the empirical analysis, it was found that there is a relationship 
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between inflation and economic growth in the Russian economy, and it is 
concluded that while inflation affects economic growth, economic growth does not 
affect inflation. This result is similar to the results obtained from most of the 
studies investigating the relationship between inflation and economic growth in 
economic literature. 

Keywords: Economic Growth, Inflation, Causality, Russian Economy 
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Rusya Federal Bölgelerı̇ Sağlık Sı̇stemlerı̇nde Etkı̇nlı̇k Analı̇zı̇ 

 

Dr. Öğretim Üyesi Fuad Selamzade1  

 Dr. Öğretim Üyesi Özgür Yeşilyurt1 
 

1Muş Alparslan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü 
 

Özet 

 Rusya Federasyonu unsurlarının Federal Bölgelerinin (Cumhuriyet, Toprak, Vilayet, 

Federe Kent, Özerk Vilayet ve özerk alan) sağlık sistemlerinin etkinliğinin araştırılması 

çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı; 2017 yılında federal bölgelerinin 

sağlık sistemlerinin ayrı ayrı etkinlik ölçümünün yapılmasıdır. Etkinlik analizlerinin 

yapılması için parametrik olmayan, girdi yönelimli Veri Zarflama Analizinin sabit ölçekli ve 

değişken ölçekli yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmada, on bin kişi başına düşen doktor, 

hemşire ve hastane yatak sayısı girdi, doğumda beklenen yaşam süresi, bin kişi başına 

morbidite oranı ve bebek ölüm oranı çıktı değişkeni olarak kullanılmıştır. Çalışmanın 

bulguları; sabit ve değişken ölçekli analiz sonucunda Federal Bölgelerin analizinde 4 bölgenin 

etkin olduğu tespit edilmiştir. Rusya Federasyonunda doğumda beklenen yaşam süresinin 

hemen hemen tüm unsurlarda yeterli düzeyde olduğu fakat hasta sayısının ve bebek ölüm 

oranı düzeyinin mevcut kaynaklar ile daha az olması gerektiği sonucuna varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Rusya Federasyonu, Sağlık Sistemleri, Etkinlik, Sabit Ölçekli (Crs), 

Değişken Ölçekli (Vrs) 

 

Effıcıency Analysıs of Healthcare Systems in the Federal Regıons of Russıa 
 
 

Abstract 
  

The subject of the study is to investigate the efficiency of the healthcare systems of 
the Federal subjects of Russia Federal Districts (Republic, Territory Cities of 
Federal Importance, Region and Autonomous Area). The aim of this study is to 
measure the efficiency of individual healthcare systems in federal regions in 2017. 
Constant-scale and variable-scale methods of non-parametric, input-oriented Data 
Envelopment Analysis have been used for efficiency analysis. In this study, the 
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number of doctors, nurses and hospital beds per ten thousand people was used as 
input variable, and life expectancy at birth, morbidity rate per thousand people and 
infant mortality rate were used as output variable. The findings of study found, as a 
result of the constant and variable scale analysis, that four regions were effective in 
the analysis of the Federal Regions. It is concluded that the life expectancy at birth 
in Russian Federation was sufficient in almost all subjects, but the number of 

patients and infant mortality rate should be less with the current resources. 

Keywords: Russian Federation, Health Systems, Efficiency, Constant Scale (Crs), 
Variable Scale (Vrs) 
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Rusya’nın Sıcak Denı̇zlere İ̇nme Hayalı̇nı̇n 1783 Osmanlı-Rus Tı̇caret Antlaşması İ̇le 

Gerçekleşmesı̇ Bağlamında Günümüz 

 

Dr. Öğretim Üyesi Murat Fı̇dan1  

 Prof.Dr. Tolga Ulusoy1 
 

Kastamonu Üniversitesi 

Özet 

 Karadeniz’in Kuzey’inde varlığını devam ettirme mücadelesi içindeki Rus Knezleri, 

Fatih’in 1454 tarihinde bölgeye başlayan biri dizi seferler sonucu ortaya çıkan iktisadî 

boşluğa bağlı olarak zor duruma düşmüşlerdir. Osmanlı Devletinin Karadeniz’in kuzeyine 

yaptığı seferlerin temel amacı İstanbul’un güvenliğini sağlamaya yönelik olmuştur. Bu 

çerçevede Karadeniz Türk Gölü haline getirilmiş, özellikle Kefe bölgesinde bulunan 

Cenevizli tüccarların bölgeden ayrılması istenmiştir. İtalyan tüccarların bölgeden çıkması 

sonucu Karadeniz’in kuzeyinde ortaya çıkan iktisadî boşluk Kırım Hanlığı üzerinden 

doldurulmaya çalışılmış ise de bir türlü doldurulamamıştır. Osmanlı Devleti ile Rusya 

arasındaki ilişkiler, Osmanlı Devleti açısından İstanbul’un güvenliğini sağlamaya yönelik 

iken Ruslar açısından ise temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ticaret temelli olmuştur. 

Askerî ve iktisadî beklenti ve kaygılar iki devletin siyasi ilişkilerini belirleyen en temel 

hususları oluşturmuştur. Bu bağlamda Rusların iktisadî beklentilerini görmemezlikten 

gelmeye başlayan hatta 1522 tarihinde son Rus elçisini İstanbul’da kabulünden sonra onlarla  

konuşmaya dahi tenezzül etmeyecek bir boyuta taşıyan Osmanlı Devleti, dağdan 

yuvarlanmaya başlayan ve büyük bir kartopu haline dönüşerek kendisini de yutacak Rusya 

gerçeğini maalesef o dönemde tam anlamıyla idrak edememiştir. Haziran 1783 tarihinde 82 

maddeden oluşan bu ticaret anlaşması ile Osmanlı Devleti Doğu Akdeniz’e Rusların 

inmesinin önünü açmıştır. Bu anlaşmanın yapılmasında her iki devletinde farklı beklentileri 

olduğu görülmektedir. Ancak değişmeyen gerçek bu tarihten itibaren Rusların “Sıcak 

Denizlere” indiği gerçeği olacaktır. Günümüz gelişmelerinde de Rusların Doğu Akdeniz’de 

var olma mücadelesini bir kere daha görmekteyiz. Bu bağlamda iki devlet arasında o 

dönemde de ve bu dönemde de alabildiğine ticarî ilişkiler yoğunluğu görülmektedir. Bu 

çalışmada var olan ticari ilişkilerin kıyaslanmaları ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Rusya, Ticaret 

 

The Developments in the Context of the Realızatıon of Russıa's Dream to Hot 

Seas Wıth 1783 Ottoman-Russıan Trade Treaty 
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Abstract 
  

Struggling to survive in the North of the Black Sea, the Russian Knezes, one of the 
Fatih's 1454 began in the region due to a series of expeditions caused by the 
economic gap has become difficult. The main purpose of the Ottoman Empire's 

campaigns to the north of the Black Sea was to ensure the security of Istanbul. In 
this context, the Black Sea was turned into the Turkish Lake, especially in the 
region of Kefe Genoese merchants were asked to leave the region. The attempt to 
fill the economic gap in the north of the Black Sea as a result of the Italian 
merchants leaving the region was attempted to be filled through the Crimean 
Khanate. The relations between the Ottoman Empire and Russia have been based 
on trade in order to ensure the security of Istanbul for the Ottoman Empire and for 
the Russians to meet their basic needs. Military and economic expectations and 

concerns were the most fundamental issues determining the political relations of 
the two states. In this context, the Ottoman Empire, which started to ignore the 
economic expectations of the Russians and even carried the last Russian 
ambassador to Istanbul after the acceptance of the last Russian ambassador in 
Istanbul in a way that would not deign to speak to them, unfortunately understood 
the reality of Russia that started to roll from the mountain and swallowed itself. It 
was not. In June 1783, with this trade agreement consisting of 82 articles, the 
Ottoman Empire opened the way for the Russians to land in the Eastern 
Mediterranean. It is seen that both states have different expectations in making this 

agreement. However, the Russian real change from this date “Hot Seas” will be in 
fact. In today's developments, we see once again the struggle of the Russians to 
exist in the Eastern Mediterranean. In this context, the intensity of commercial 
relations between the two states in this period and in this period can be seen. In this 
study, comparisons of existing commercial relations will be attempted. 

Keywords: Ottoman Empire, Russia, Trade 
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Âyet Hadı̇s ve Kültür Bağlamında Lı̇bâs Lı̇teratürü Üzerı̇ne Bı̇r Deneme 

 

Dr. Öğretim Üyesi Erdoğan Köycü 
 

Bartın Üniversitesi 

Özet 

 İnsanın yaratılışından bugüne elbise türleri, değişiklik göstermiştir. Kişilerin görev, 

cinsiyet, örf ve âdetlerine göre de elbiseler farklılık gösterebilmektedir. Yüce Allah, Hz. 

Âdem’i halife olarak yaratıp (Bakara,2/30) Cennet’e koyarken: “Ey Âdem! Sen ve eşin 

Cennet’te oturun, istediğiniz yerinden rahatça yiyip için ve şu ağaca yaklaşmayın; yoksa 

zâlimlerden olursunuz.” (Bakara,2/35). Ayetinde beyân edildiği veçhile Hz. Âdem (a.s.) ve 

Havvâ’nın Cennett’e huzur ve sükûn içinde oturabileceklerini ve dilediklerinden yeyip, 

içebileceklerini ancak kendilerini sakındırdığı ağaca yaklaşmamaları uyarısında bulunmuştur. 

“Derken, şeytan ayaklarını oradan kaydırdı. Onları içinde bulundukları konumdan çıkardı. 

Bunun üzerine biz de, “Birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belli bir süre 

barınak ve yararlanma vardır” dedik. (Bakara, 2/36) ve “Ey Âdemoğulları! Avret yerlerini 

kendilerine açmak için, elbiselerini soyarak ana babanızı Cennet’ten çıkardığı gibi, şeytan sizi 

de saptırmasın. Çünkü o ve kabilesi, onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz 

biz, şeytanları, iman etmeyenlerin dostları kılmışızdır.” (A’raf, 7/27) Âyetlerinde belirtildiği 

gibi şeytanın iğvası ile Allah’ın yasağına aykırı hareket edince: “Bunun üzerine ikisi de o 

ağacın meyvesinden yedi, ayıp yerleri görünüverdi. Cennet yapraklarıyla örtünmeye 

koyuldular.” (Tâhâ, 20/121). Hz. Âdem (a.s.) ve eşi Havvâ’nın üzerlerinden Cennet elbiseleri 

düşünce Cennet yapraklarından kapanmaya başlamalarından bugüne mahrem olarak tavsif 

edebileceğimiz azalarını kapatmak için bazı giyim şekilleri ortaya koymuşlardır. Bölgelere 

göre giyim tarzları ve elbise şekilleri farklılık arz ederken mevsimlere göre de değişiklik arz 

etmektedir. Kış aylarında yünlü ve pamuklu giyecekler tercih edilirken yaz aylarında 

terlemeyi engellemek için ise daha ince elbiseler tercih edilmektedir. Giyim-kuşam olarak da 

tavsif edeceğimiz Libâs Literatürü üzerine yapılmış derli toplu bir kitaba ve makaleye 

rastlamadığımız için Libâs Literatürü üzerine bir Literatür denemesi yazmanın faydalı olacağı 

düşüncesinden öncelikle âyetler ve hadislerde vurgulanan giyimin yanında dinler ve kültürler 

açısından giyim üzerine yazılmış kitaplar, doktora ve yüksek lisans tezleri hazırlanmış, 

makaleler yayınlanmış ve bildiriler sunulmuştur. Bunlardan tespit edebildiklerimizden 

bazılarını zikredeceğiz. 

Anahtar Kelimeler: Âyet, Hadis, Libâs, Giyim, Kuşam, Kültür, Örf, Âdet 

 

A Trıal On Lıbass Lıterature in the Content of Verse Hadıth and Culture 
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Abstract 
  

The types of clothing have changed since the creation of man. Dresses may also 
vary according to the duties, sex, customs and customs of the individuals.Allah 
Almighty, He created Adam as caliph (Bakara,2/30) and put it in Paradise: “O 

Adam! You and your wife sit in Paradise, eat freely from where you want, and do 
not approach that tree; otherwise you will be among the 
wrongdoers."(Bakara,2/35).The verse that was declared in the verse He warned that 
Adam and Eve could sit in peace and tranquility in Paradise and that they could eat 
and drink whatever they wished, but that they would not approach the tree where 
they had avoided.“Then the devil slid his feet. He took them out of position. So we 
said, in Come down to each other as enemies. There is shelter and exploitation on 
the earth for a certain time for you." (Bakara, 2/36).and “O Adam! Don't let the 

devil mislead you, just as he took your parents out of Paradise by stripping their 
clothes to make them the places of the private. Because he and his tribe see you 
from where you can't see them. Certainly, We have made the Devils the friends of 
the unbelievers."(A’raf, 7/27) When he acted against the prohibition of Allah with 
the revelation of Satan as stated in his verses: ikisi Then they ate from the fruit of 
that tree, and the shame appeared. Covered with leaves of paradise (Tâhâ, 20/121) 
Adam (p.b.u.h.) and his wife Eve's clothes on them when the heaven began to close 
from the leaves of paradise to the present day we can recommend as a special way 
to close some of the clothes have revealed.Clothing styles and dress patterns vary 

according to the regions, but also vary according to the seasons. Woolen and cotton 
clothes are preferred in winter, while thinner clothes are preferred to prevent 
sweating in summer. 

Keywords: Verses, Hadith, Cloth, Clothing, Culture, Custom, Piece 
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1. Dünya Savaşı Sırasında Rusların Bı̇tlı̇s’ı̇ İ̇şgalı̇ne Dı̇renen Gazı̇ Şeyh Muhammed 

Zı̇yauddı̇n Hazret 

 

Doç.Dr. Bülent Akot 
 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

Özet 

 Bu çalışmada 1916 yılında Rusların Bitlis’i işgaline direnen mutasavvıf gazi şeyh 

Muhammed Ziyauddin Hazret’ten bahsedilecektir. Rus ordusu 1916 yılı başlarından itibaren 

Bitlis üzerinden güneye ilerlemeyi planladılar. Ancak planları istedikleri gibi gitmedi. 

Bitlis’te düzenli ordularla halkın ittifak ettiği büyük bir direnişle karşılaştılar. Bu direnişe 

Bitlis Müftüsü Abdülmecid, Küfrevizade Abdülbaki, Bitlis Kadiri şeyhlerinden Abdulkadir ve 

Norşin Dergahından Şeyh Muhammed Ziyauddin ile dervişleri katıldılar. Doğu Anadolu 

Bölgesinde ve Bitlis’te Nakşibendi Tarikatı, Halidiyye tarafından yayılmıştır. Özellikle 

Seyyid Sibğatullâh-i Arvâsî (ö. 1287/1870), Şeyh Abdurrahmân-ı Tâğî, Şeyh Fethullâh 

Verkanisî ve Şeyh Muhammed Ziyâuddîn bu geleneğin temsilcileridir. Şeyh Muhammed 

Ziyâuddîn, 1916 yılında Ruslar Bitlis’e ve halkına saldırdıklarında dervişleriyle beraber 

direniş gerçekleştirenlerdendir. Bu direniş sonucunda Bitlis Rusların işgalinden kurtarılmıştır. 

Şeyhin de birçok dervişi şehit olurken kendisi de bir kolunu kaybedip gazilik mertebesine 

yükselmiştir. Ayrıca hem kendisi hem de tekkesi aktif şekilde Kurtuluş savaşında da büyük 

yararlılıklar göstermiştir. Vatan savunmasına verdiği katkıdan dolayı Mustafa Kemal Paşa 

tarafından kendisine istiklal madalyası ve protez kol gönderilmiştir. Bu tebliğde de onun 

hayatı, faaliyetleri ve tasavvuf anlayışı öz bir şekilde ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: 1. Dünya Savaşı, Ruslar, İ̇şgal, Bitlis, Muhammed Ziyauddin Hazret, 

Norşin. 

 

Gazy Sufı̇ Mohammed Zıyauddın Hazret Who Were Resı̇stı̇ng the Russı̇an 

İ̇nvası̇on of Bı̇tlı̇s Durı̇ng World War I 
 
 

Abstract 
  

In this study, the Sufi Mohammad Ziyauddin Hazret, who resisted the Russian 
invasion of Bitlis in 1916 will be mentioned. From the beginning of 1916, the 
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Russian army planned to move south through Bitlis. But the plans didn’t go as they 
wanted. They met with great resistance from the regular armies and the people’s 
alliance in Bitlis. Mufti of Bitlis, Abdulmecid, Kufrevizade Abdulbaki, Abdulkadir 
of Bitlis Kadiri and Sufi Mohammed Ziyauddin and his dervishes from Norshin 
Order joined this resistance. The Naqshbandi Order was spread by Khalidiyye in 
Eastern Anatolia and Bitlis. Especially Seyyid Sibgatullah Arvasi, Sufi 

Abdurrahman Tagi, Sufi Fethullah Verkanisi and Sufi Mohammed Ziyauddin are 
representatives of this tradition. Mohammed Ziyauddin, when the Russians 
attacked Bitlis and his people were among those who carried out resistance with 
their dervishes. As a result of this resistance Bitlis was liberated from the Russian 
occupation. While many dervishes of the sufi were martyred, he also lost an arm 
and rose to the gazy. In addition, both he and his lodge were active in the War of 
Independence. Mustafa Kemal Pasha was sent to him for his contribution to the 
defense of the homeland independence medal and a prosthetic arm. In this study his 

life, activities and understanding of sufism will be tried to be put forward in a 
certain way. 

Keywords: World War I, Russians, Occupation, Bitlis, Mohammad Ziyauddin 
Hazret, Norshin. 
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Karı̇zmatı̇k Bı̇r Lı̇der Olarak Şeyh Şamı̇l 

 

Prof.Dr. Emı̇ne Öztürk 
 

Kafkas Üniversitesi 
 

Özet 

 İslam’ın Kuzey Kafkasya’da yayılmasının, Arap fetihlerinin bir sonucu olarak Derbent 

Şehrinin bu bölgenin İslamlaşmasının merkezi olduğu zamanlara dek uzanan ve yedinci 

yüzyıl kadar erken bir tarihte başlayan mazisi vardır. Fakat İslam kendisini Dağıstan’da 

15.yüzyılın sonuna dek ve Çeçenya’da 16.yüzyılın sonuna dek tam olarak yerleştiremedi. 

Kuzey Kafkasya İslam’ının önemli bir özelliği kendi asıl yönelimlerinin sufizme ve 

başlangıçta da bilhassa insanın ruhsal ve ahlaki açıdan mükemmelleşmesi üzerine kurulu olan 

Nakşibendî tarikatına yönelik olmasıydı. Bu şekilde sufizm deneyimsiz ve günlük hayata 

yabancılaşmış insanlara erişilemez olan entelektüel elitist bir öğreti olarak tanındı. İslam’ın 

Dağıstan’daki yayılışını karakterize ederken hatta kadınlar üzerindeki Şamil yönetimini bile 

karakterize ederken, araştırmacılar dinin (bu bölgedeki) kurucularından olan pek çok dağlıyı 

anlamadaki yetersizliği ve şer’i kanunları az biliyor olmalarını ayrıca not etmişlerdir. 18 ve 

19. yüzyıllar döneminde Dağıstan ve Çeçenya’da ki (Şeyh Mansur, Muhammed el Yaragi, 

Cemaleddin Kazukumuk gibi) dini yetkililerin ve siyasi liderlerin İslam’ın doğru kurumları ve 

değerleri ile dağlıları kazanmaya çalıştıkları zaman değişiklikler (derinlemesine –sosyal ) 

hissedildi. Dağıstan ve Çeçenya’nın ilk imamları da dâhil kendisinin öncüllerine kıyasla 

Şamil, İslami prensipleri, kendi gücünü onlara dayandırarak, onları pratik bir araç ve amaç 

haline getirmeyi başardı. Şamil tarafından kurulan devlet rastgele imamlık olarak 

adlandırılmadı, İslam’a hâkim bir rol veren bir organizasyon gücü olduğundan dolayı böyle 

adlandırıldı. Bu prensipler İmametin yasal sistemi ekseninde şekillendirilen İslam’ı 

prensiplerdi ve bu prensipler organizasyona ve bütün işleyen devlet kurumlarına nüfuz 

etmişti. Başlangıçta İmam Şamil kendisini devletin kurucu reisi ve başkanı olarak tanımladı. 

1840’ların ortalarından itibaren O kelimenin tam anlamıyla İslami bir yönetici –siyasi bir 

danışman ve dini bir lider- haline geldi. Şamil hiçbir şekilde Emirü’l Müminin olarak 

adlandırılmadı. O resmi anlamda doğru inanırların (yöneticisiydi): İslami yönetim kavramının 

katı yazışmalarında İslam’ın imametteki esaslarını göstermekle ve imamet meselelerini 

(yönetim meselelerini) yönetmekle kişisel olarak sorumluydu. 

Anahtar Kelimeler: Şeyh Şamı̇l, Karı̇zmatı̇k Lı̇derlı̇k, İslam, Dağıstan, Çeçenya 
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Musa Carullah Bigi ve Mustafa Sabri Efendi’nin Cehennem Azabının Ebediliği 

Meselesine Yaklaşımı 

 

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Demı̇r 
 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 

Özet 

 Rusya’nın Kazan bölgesinde doğup büyüyen Musa Carullah Bigi, 20. yüzyılın ilk yarısı 

itibarıyla Türkiye fikrî kamuoyunda en çok tanınan ilim adamları arasındadır. Orenburg’daki 

Hüseyniye Medresesi’nde çalışan Bigi, burada verdiği Dinler Tarihi dersi notlarını Kasım 

1909’da Şûrâ dergisinde yayımlamıştır. Bigi’nin cehennem azabının müddeti ve ilahî 

rahmetin genişliği meselesi hakkında savunduğu fikirler, büyük bir infial uyandırmış; hem 

İdil-Ural bölgesinin hem de Türkiye basınının gündemini uzun süre meşgul etmiştir. Osmanlı 

Devleti’nin son şeyhülislamlarından Mustafa Sabri Efendi, Bigi’nin bu konudaki görüşlerini 

tenkit eden ilim adamlarının başında gelmektedir. Bu tebliğ, sözü edilen tartışmayı ortaya 

çıktığı düşünsel bağlamı çerçevesinde değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Tartışmaya veri 

sağlayan metinler kronolojik sıra dikkat alınarak incelenecektir. Neticedeyse; kökeni uzun bir 

geçmişe dayanan bu meselenin hararetli bir şekilde tekrar gündeme gelmesinin ardında 

birtakım tarihî, siyasî ve dinî sebeplerin var olduğu ortaya konulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Musa Carullah Bigi, Mustafa Sabri Efendi, Cehennem Azabı, Rahmet, 

Hadis. 

 

Approaches of Musa Carullah Bigi and Mustafa Sabri Efendi to the Eternity 

of Hell-Punishment 
 

 

Abstract 
  

Musa Carullah Bigi who was born and raised in the Kazan region of Russia, has 
been among the most recognized scientists in Turkish opinion community by the 
first half of the 20th century. Bigi, who worked at the Huseyniye Madrasa located 
in Orenburg, published his History of Religions lecture notes in November 1909 in 
the journal Şûrâ. Ideas advocated by Bigi about period of hell-punishment and 
breadth of divine mercy were greatly aroused debates; it occupied the agenda of 
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both the press of Turkey and Idil-Ural region a long time. Mustafa Sabri Efendi, 
one of the last shaykh al-Islam of the Ottoman Empire, is one of the leading 
scientists who criticized Bigi's views on this subject. This paper aims to evaluate 
the mentioned discussion emerged within the context of its intellectual context. The 
texts providing data for the discussion will be examined by considering 
chronological order. Finally it will be revealed that there are some historical, 

political and religious reasons behind this issue to become at the top of agenda that 
goes back a long way. 

Keywords: Musa Carullah Bigi, Mustafa Sabri Efendi, Hell-Punishment, Mercy, 
Hadith. 
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“Helâl Bellı̇dı̇r Harâm Bellı̇dı̇r İ̇kı̇sı̇ Arasında Şüphelı̇ Şeyler Vardır” Hadı̇sı̇ Üzerı̇ne 

Bazı Mülâhazalar 

 

Dr. Öğretim Üyesi Erdoğan Köycü 
 

Bartın Üniversitesi 

Özet 

Nu’mân b. Beşîr, şöyle dedi: “Rasûlullah’ın (s.a.s.) şöyle dediğini işittim: “Helâl olan şeyler 

bellidir, haram olan şeyler de bellidir. Bu ikisinin arasında halkın birçoğunun helâl mi haram 

mı? olduğunu bilmediğimiz şüpheli olan şeyler vardır. Şüpheli şeylerden sakınanlar dinlerini 

ve ırzlarını korumuş olurlar. Şüpheli şeylerden sakınmayanlar ise zamanla harama dalıp 

giderler. Aynen sürüsünü başkasına ait bir arazinin etrafında otlatan çoban gibi ki onların o 

araziye girmesi mümkündür ve tehlikelidir. Dikkat edin her hükümdarın girilmesi 

yasaklanmış bir arazisi vardır. Unutmayın Allah’ın yasak arazisi de haram kıldığı şeylerdir. 

Şunu iyi bilin ki insan vücudunda bir et parçası vardır. Eğer bu et parçası iyi olursa bütün 

vücut iyi olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. İşte bu et parçası kalptir.” Nevvâs b. 

Sem’ân’dan rivayet edildiğine göre Rasûlullah’ın şöyle buyurdu: “Gerçek müslüman olmak 

demek; güzel ahlâklı olmak demektir. Günâh ise, kalbini tırmalayıp rahatsız eden ve 

insanların bilmesini istemediğin her şeydir.” Vâbısa b. Ma’bed’den rivayet edildiğine göre 

şöyle demiştir. Rasûlullah’ın yanına varmıştım. “Bana gerçek müslümanlığın ne olduğunu 

sormaya mı geldin?” buyurdu. Evet dedim. O zaman şunları söyledi: “Kalbine sor, kalbine 

danış, kalbine müracaat et. Gerçek Müslüman olmak demek; nefsin uygun gördüğü ve 

yapılmasını kalbin onayladığı şeydir.Günah ise kalbini tırmalayıp seni rahatsız eden ve 

başkaları sana nice nice fetvalar verse bile kalbinde şüphe ve tereddüt uyandıran şeydir.” 

Hasan b. Ali şöyle demiştir: "Rasûlullah (s.a.s.) şöyle buyurduğunu kendisinden duyup 

ezberledim: “Sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak!..” hadisleri ışığında bir 

sunum yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Helal, Haram, Şüpheli Şeyler, Tayyib, Tayyibât, Temiz 
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24 Kasım 2015-15 Temmuz 2016 Dönemı̇nde Rusya İ̇le Yaşanan Polı̇tı̇k ve Ekonomı̇k 

Problemlerı̇n Türk Hı̇sse Senedı̇ Pı̇yasasının Sı̇stematı̇k Rı̇skı̇ Üzerı̇ne Etkı̇sı̇ 

 

Doç.Dr. Gamze Vural 
 

Çukurova Üniversitesi 
 

Özet 

 24 Kasım 2015’de Rus uçağımın düşürülmesi, Türkiye ve Rusya arasında politik kriz 

yaratmış ve ekonomik yaptırımlarla sonuçlanmıştır. 15 Temmuz 2016 darbe kalkışması ile 

sonlanan bu dönem ülkemiz açısından politik ve ekonomik olarak Rusya ile önemli sorunların 

yaşandığı bir dönem olmuştur. Bu çalışmada, bu problemli dönemin, Borsa İstanbul’un ve 

Rusya ile dış ticaret ilişkilerimize bağlı olarak bu sorunlardan etkilenen sektörlerimizin ulusal 

ve uluslararası sistematik risk düzeyine etkileri araştırılmıştır. Analizlerde Haziran 2012-

Haziran 2019 dönemi piyasa verileri kullanılmıştır. Dünya portföyünü temsilen MSCI dünya 

tüm ülkeler hisse senedi endeksi ( MSCI World all country equity ındex), MSCI dünya enerji 

endeksi (MSCI world energy index), Rus piyasasını temsilen RTSI ve RTSI petrol-gaz (RTSI 

oil gas index) endeksi ve ruble üzerinden hesaplanan Rus ulusal MOEX ve MOEX petrol gaz 

endeksi (MOEX oil gas index) ve Türkiye borsasını temsilen BIST 100 endeksi ve Borsa 

İstanbul elektrik, gıda, turizm, tekstil, kimya-petrol ve sanayi sektör endeksleri günlük getiri 

verileri kullanılmıştır. Ekonomik ve politik olaylardan kaynaklanan ve çeşitlendirilemeyen 

sistematik riskin (piyasa riskinin) ölçütü beta katsayısıdır. Çalışmada regresyon analizi ile 

BIST’in uluslararası betası ve incelenen sektörlerin ulusal ve uluslararası betaları 

hesaplanmış, ayrıca bu sektörlerin Rusya borsasına duyarlıkları gözlemlenmiştir. Türk gıda, 

kimya-petrol ve sanayi sektörlerinin 24 Kasım 2015-15 Temmuz 2016 dönemi betalarının, 

2012-2019 dönemi, 24 Kasım 2015 öncesi dönemi ve 15 Temmuz 2016 sonrası dönemi 

betalarından daha yüksek olduğu saptanmıştır. Gıda, kimya-petrol ve turizm sektörlerinin 

uluslararası betasının da 24 Kasım 2015-15 Temmuz 2016 döneminde daha yüksek olduğu 

görülmüştür. Bu dönemde BIST100, gıda, turizm, sanayi ve tekstil sektör endeks getirilerinin 

Moskova Borsası’na (MOEX endeks getirisine) duyarlılıklarının ise çok daha belirgin bir 

şekilde arttığı belirlenmiştir. BIST100, gıda, kimya-petrol, elektrik, turizm, sanayi ve tekstil 

sektör endekslerinin MOEX Petrol-Gaz (MOEX oil-gas) endeksine duyarlılığının da dikkat 

çekici düzeyde daha yüksek olduğu saptanmıştır. İki ülke arasındaki eko-politik problemler 

ülkemizin piyasa riskini arttırmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Rus Uçağının Düşürülmesi, Sistematik Risk, Bıst, 
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İş Stresı̇nı̇n Psı̇konörotı̇k Bozukluklarla İ̇lı̇şkı̇sı̇: Sağlık Çalışanları Üzerı̇ne Bı̇r 

Araştırma 

 

Dr. Öğretim Üyesi Guzel Sadykova 
 

Kastamonu Üniversitesi 
 

Özet 

 Çalışmanın amacı, iş stresinin psikonörotik bozukluklarla ilişkisini incelemektir. İş stresi, 

çalışma ortamıyla ilişkili mevcut ya da potansiyel tehdit algısından kaynaklanan kişilik işlev 

bozukluğudur. İş stresinin kaynakları arasında aşırı iş yükü, yetkinlik eksikliği, rol çatışması, 

zaman sınırlaması, yıkıcı bireylerarası etkileşim vb. bulunur. Çalışmada psikonörotik 

bozukluklar yüzer-gezer kaygının, fobilerin (takıntılı korkular), obsesif-kompülsif bozukluk 

(takıntılı düşüncelerin ve buna bağlı davranışların yinelenmesi) belirtilerinin, somatik 

semptomların (iştah ve uyku bozuklukları, yorgunluk, apati), depresyon (uzun süreli moral 

bozukluğu, hayattan zevk kaybı, aşırı öz eleştiri) ve histeri (iç çatışmanın patolojik bir 

biçimde somatik temele aktarılması) belirtilerinin kümesi şeklinde temsil edilmiştir. 

Araştırmanın yöntemi olarak demografik özelliklerin tespit edilmesine yönelik maddelerden, 

Crown ve Crisp (1966) tarafından geliştirilen Londra Middlesex Hastanesi Ölçeği’nden ve 

kısa versiyon iş stresi ölçeğinden oluşan anket belirlenmiştir. Araştırmanın evrenini online 

sağlık platformu doktorsitesi.com’a kayıtlı olan sağlık çalışanları oluşturmaktadır. Örneklem 

büyüklüğü, 1131 kişidir. Elde edilen verilerin analizi sonucunda iş stresi ile psikonörotik 

bozukluklar arasında anlamlı ve pozitif bir korelasyon saptanmış; ayrıca iş stresinin 

psikonörotik bozukluklar üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi olduğu ortaya çıkmıştır. İş 

stresi, psiko-adaptif mekanizmaların akut yetersizliği ile karakterize edilen, bilişsel ve 

davranışsal etkinliğin düzensizliğine neden olan patolojik zincir reaksiyonunu başlatmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: : İş Stresi, Fobiler, Obsesif-Kompülsif Bozukluk (Okb), Depresyon, 

Histeri, Londra Middlesex Hastanesi Ölçeği 
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Suriye’de Tarihi Mirasın Korunması 

 

Prof.Dr. Süleyman Kızıltoprak 
 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
 

Özet 

 Suriye coğrafyası tarihçiler tarafından "tarihin belleği" ve "medeniyetlerin beşiği" gibi 

ifadelerle anlatılmaktadır. Bu kadim medeniyet havzası, Suriye iç savaşı ile birlikte, sahip 

olduğu eşsiz değerleri kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. 2011’den itibaren süren 

Suriye krizi, rejimin olayları kontrol edebilme kapasitesi dışına taşmıştır. Rejimin ve radikal 

grupların bölgede hakimiyeti ele geçirme mücadelesi sonucunda kültürel miras da ağır darbe 

aldı. Suriye’de yaşanan insani trajedinin yanı sıra insanlık tarihi de gerek rejim gerek 

muhalifler ve radikal gruplar tarafından talan edildi. Özellikle, radikal gruplar Selçuklu, 

Eyyubi, Memluk ve Osmanlı tarihi mirasını hedef almaktadırlar. Bunun yanında, Palmira 

benzeri antik yapılara da saldırmaktadırlar. Bu eski yerleşim yerleri eski Roma, Yunan, İran 

medeniyeti açısından önemli olduğu kadar Türk İslam medeniyeti açısından da vazgeçilmez 

öneme sahiptir. Suriye coğrafyası yıllarca farklı din ve kültürlerin hoşgörü içinde yaşadığı 

yerlerdir. Terörist eylemleri yapanlar ve ölçüsüz güç kullanan rejim bu noktalara saldırarak 

Suriye insanının kimliğinin yok etmeye çalışmaktadır. Şüphesi ki, Suriye halkı geleceğini 

yeniden inşa edebilmek için tarihi ve kültürel köklerine ihtiyaç duymaktadır. Bu tebliğde 

Suriye'deki tarihi eserlerin korunması ve yeniden inşası noktasında muhtemel sorunlar 

üzerinde durulacak ve çözüm için teklifler dile getirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kültürel Miras, Tarihi Yapılar, Suriye Krizi, Koruma, Türkiye, Rusya 

 

Protection of Historical Heritage in Syria 
 
 

Abstract 
  

The geography of Syria is described by historians as “memory of history” and "the 
cradle of civilizations". This ancient basin of civilization, along with the Syrian 
civil war, was in danger of staying away from it. The Syrian crisis, which has 
continued since 2011, has gone beyond the regime's capacity to control events. 
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Cultural heritage was also hit hard as a result of the regime's and radical groups' 
struggle to seize dominance in the region. In addition to the human tragedy in 
Syria, historical monuments has been plundered by both the regime and the 
opposition and radical groups. In particular, the radical groups target the Seljukid, 
Ayyubid, Mamluk and Ottoman historical heritage. They are also attacking ancient 
historical monuments like Palmira. The ancient settlements in Syria are important 

for the Turkish-Islamic civilization as well as for the ancient Roman, Greek and 
Iranian civilizations. The geography of Syria is the place where different religions 
and cultures have lived in tolerance. Terrorist groups and the regime using 
excessive force attacks are trying to destroy the identity of the Syrian people by 
bombing the historical areas. On the other hand, there is no doubt that the Syrian 
people need their historical and cultural roots to rebuild their future. This paper will 
focus on the possible problems of the preservation and reconstruction of historical 
monuments in Syria, and mention some proposals for a solution. 

Keywords: Cultural Heritage, Syrian Crisis, Historical Monuments, Protection, 

Russia, Turkey 

  



II. UTRAK,  15 – 17 Kasım 2019 / Ankara   
90 

Makale id= 27 
 

Sözlü Sunum 

 

Tuncelı̇'de Tabı̇at Kültlerı̇ 

 

Gözde Bahar Çevı̇k 
 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

Özet 

 Eski Türk toplulukları, tabiatta mevcut olan varlıkların gizli bir mahiyet taşıdığına 

inanmaktaydı. Bu varlıkların insanları işitebildiği, onlara iyilik ya da kötülük yapabildiği 

inanışları mevcuttu. Bu inanışlar, İslamiyet sonrasında çoğunlukla yok olmuştur fakat 

hayatımızdan tamamen çıkmış değildir. Özellikle Anadolu’da tabiat kültlerine olan inanışlar 

hala devam etmektedir; insanlar hala ağaçlara çaput bağlayıp, şifalı olduğuna inanılan 

sulardan içip çeşitli dileklerde bulunmaya devam etmektedirler. Bu çalışmada; tabiat 

kültlerinin Tunceli ilinde geçmişte ve bugün nasıl yaşamakta, ne gibi ritüellerle varlıklarını 

sürdürmekte olduğu sorularına yanıt aranacaktır. Tunceli ili, içinde bulunduğu coğrafya 

itibarıyla tabiatla iç içe olduğu için tabiat kültleri hala canlı olarak bu topraklarla varlığını 

sürdürmektedir. Tabiat kültlerine ait materyalin daha fazla bulunacağı düşüncesiyle alan 

çalışması için Tunceli ili seçilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kült, Tabiat, Tunceli, İnanç 
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20. Yüzyıl Başlarında Sovyet Rusya'da Tekstı̇l Baskı Tasarımının Gelı̇şı̇mı̇ ve 

Türkı̇ye’dekı̇ Baskı Tasarımlarına Yansımaları 

 

Arş.Gör.Dr. Gökçe Coşkun1  

 Prof.Dr. H. Feriha Akpınarlı1 
 

1AHBV Üniversitesi, Sanat ve tasarım Fakültesi, Tekstil Tasarımı Bölümü 

Özet 

 Yirminci yüzyılın sanat ve tasarım akımlarına yön veren avangard hareketlerin bir uzantısı 

ve 1917 Rus Devrimi’ne ruhunu veren en önemli akım olan konstrüktivizm, modern tekstil 

baskı tasarımının da miladı sayılır. Rus konstrüktivist sanatçıların, işçiler ile birlikte benzersiz 

bir tasarım geleneğini şekillendirmek için devlet ideolojisine dahil olması ile 1920-30 

arasındaki on yıl tekstil tasarımı tarihinde de en parlak değişimlere tanıklık etmiştir. Bu 

dönemde tekstil fabrikalarına girerek tasarım ve üretim aşamalarını bizzat yürüten sanatçılar, 

toplumsal sınıf farkını ortadan kaldırmaya yönelik bir anlayışla burjuvaya ait geleneksel baskı 

desenlerinin yerine modern ve tamamen özgün yeni tasarımlar geliştirmişlerdir. İlk 

dönemlerinde tüm toplumu kucaklayan, sade, modern bir çizgide olan tasarımlar zaman 

içerisinde daha tematik desenlerle bir nevi propoganda aracına dönüşmüş, toplum tarafından 

anlaşılmaz hale geldiği noktada tercih edilmemeye başlamıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında 

Türkiye’nin sanayileşme adımlarının en önemlilerinden biri olan Sümerbank Nazilli Basma 

Fabrikası, Sovyet devriminden 20 yıl sonra 1937’de kurulmuştur. Toplumun önceliklerini ön 

plana alarak, toplumun her kesimi için kaliteli, yerli ve milli bir üretim ve özgün tasarım 

anlayışına sahip olması bakımından Türk tekstil sanayii Sovyetlerin yakın zamanda aynı 

anlayışla oluşturduğu tekstil sanayii ile ortak bir zeminde buluşmuştur. Sümerbank’ın kuruluş 

yıllarında Sovyet Rusya’da ve Avrupa’da tasarım eğitimi almak üzere gönderilen pek çok kişi 

uzun yıllar Türk tekstil baskı tasarımlarına yön veren Sümerbank basmalarının mimarı 

olmuşlardır. 20. yy başlarında Sovyet Rusya’da tekstil baskı tasarımının gelişimini tarihsel 

olarak ele almak ve Cumhuriyet sonrası Türk tekstil baskı tasarımlarına etkilerini incelemeyi 

amaçlayan bu çalışmada önce 20. yy sanat ve tasarım anlayışının tarihsel temelleri ele 

alınarak tekstil baskı tasarımının devrim sürecindeki rolü ortaya koyulmuştur. Ardından 

dönemin önde gelen tasarımcılarına ait Rus baskı tasarımı örnekleri desen, renk ve 

kompozisyon açısından incelenerek Sümerbank basmalarının desenlerindeki etkileri seçilen 

örnekler üzerinden değerlendirilmiştir. Çalışmanın son bölümünde yapılan analizlere dair 

sonuçlara değinilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tekstil Baskı Tasarımı, 1917 Sovyet Devrimi, Rus Avangardı, 

Konstrüktivizm, Sümerbank 
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Development of Textıle Prıntıng Desıgn in Sovıet Russıa in Early 20th Century 

and Its Impacts On Turkısh Prıntıng Desıgns 
 
 

Abstract 
  

Constructivism, a Russian originated avant-garde movement that gave its spirit to 
the 1917 Revolution, is considered as a milestone of modern textile printing design. 
The decade from 1920 to 1930, in which Russian constructivist artists engaged with 
state ideology to shape a unique design tradition, witnessed the most brilliant 
changes in the textile design history. In this period, the artists, developed modern 
and unique designs instead of traditional printing patterns of bourgeoisie with the 
aim of eliminating social differences. The geometric patterns of the early periods of 
20’s, which were socially inclusive with a simple and modern line, became 
thematic patterns used as propaganda tools towards the end of the same decade. In 

the early years of the Republic of Turkey, Sümerbank Nazilli Printed Cloth 
Factory, which is one of the most important steps of industrialization, was 
established 20 years after the Soviet revolution. In this period, it is possible to say 
that the Turkish and the Soviet textile industries have met in a common ground in 
terms of high quality, domestic production and unique design approach that 
prioritizes the society. People, sent to Soviet Russia and Europe for design 
education, became the architects of Turkish textile printing design culture. In this 
study, which aims to review the development of textile printing design in Soviet 
Russia in early 20th century and to examine its impacts on Turkish printing designs 

in same age, firstly, the historical basics of 20th century’s art and design and the 
role of textile printing design in the revolution process were discussed. Then, 
Russian printings designed by leading designers of the period were examined in 
terms of patterns, colors and compositions and their impact on Sümerbank printing 
designs were evaluated through the selected samples. In the last part of the study, 
results of the analysis are mentioned. 

Keywords: Textile Printing Design, 1917 Soviet Revolution, Russian Avant-
Garde, Constructivism, Sümerbank. 
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Entelektüel Hareketlerin Türkiye, İ̇ran ve Kafkasya Bölgesi Mimari Yapısına Etkisi 

 

Dr. Öğretim Üyesi Saeid Khoshniyyat1  

 Dr. Öğretim Üyesi Yaşar Subaşı Direk1  

 Dr. Öğretim Üyesi Arash Mohammadi Fallah1 
 

1Van Yüzüncü Yil Üniversıtesi 
 

Özet 

 Doğu ülkelerinin modern dünyaya giriş tarihi, ülkeler ve milletler üzerindeki etkisi ve 

zamanının sonuçları büyük bir değişim dalgası yarattı. Bu değişimler doğuya doğru hareket 

etmeye devam etti ve doğuda Osmanlı İmparatorluğu, Kajar İmparatorluğu ve Rus 

İmparatorluğu gibi yüzlerce yıldaki hükümet yapılarını yok etti. Doğu ulkelerinin 

modernleşmesi, Batı ülkelerinden farklı olarak, büyük devrimlerle ve entelektüeller elde 

edildi. Hükümet yapılarındaki bu değişiklikler, bu ülkelerde yeni sınır çizgileri ile yeni 

hükümetlerin kurulmasına neden olmuştur. Bu yeni hükümetlerin yeni sınırlarında çok güçlu 

sosyal ve kültürel paylaşım noktaları vardı. Bu ortak noktalar, mal ve hizmetlerin yeni 

ülkelerine giriş noktaları yaratmanın yanı sıra, yeni fikirlerin ve entelektüellerin modern 

dünyaya giriş noktaları haline geldi ve aralarında bir değişim dalgasına neden oldu. Bu arada,  

kuzeybatı İran ve kuzey-doğu Türkiye ve güney ve güneybatı Kafkasya bölgesi, bu ülkelerin 

doğu toplumunu değiştirmek için yeni fikirlerin ve aydınların kaynağı olarak kabul edilebilir. 

Bunu göz önüne alarak ve bu alanların mımarlık yapılarının yakın olması nedenile Bu 

alanlarının mimari yapılarını teorik temelleri bakımından analiz edilebiliriz. Bu araştırmada, 

bu tür mimariyi oluşturan faktörleri ve bunların ortak noktalarını inceleyerek bu alanların 

mimarisi hakkında ortak bir anlayış kazanmaya çalışıyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Kuzeydoğu Türkiye, Kuzeybatı İ̇ran, Güney Kafkasya, Modern Mimari, 

Modern Entelektüel Hareketler 

 

The İnfluence of İntellectual Movements On the Architectural Structure of 

Turkey, Iran and the Caucasus Region 
 
 

Abstract 
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The history of the entry of Eastern countries into the modern world and its impact 
on countries and nations and the results of its time created a huge wave of change. 
These changes continued to move eastward, destroying hundreds of years of 
government structures in the east, such as the Ottoman Empire, the Qajar Empire, 
and the Russian Empire. Modernization of the Eastern countries, unlike the 
Western countries, was achieved through great revolutions and intellectuals. These 

changes in government structures have led to new border lines and new 
governments in these countries. These new governments had strong social and 
cultural sharing points at their new frontiers. In addition to creating points of entry 
into the new countries of goods and services, these common points became the 
entry points of new ideas and intellectuals to the modern world and caused a wave 
of change between them. Meanwhile, northwestern Iran and north-east Turkey and 
the south and southwestern Caucasus region can be considered the origin of new 
ideas and intellectuals to change the eastern society of these countries. By taking 

this into consideration and the architectural structures of these areas being close, we 
can analyze the architectural structures of these areas in terms of their theoretical 
foundations. In this research, we try to gain a common understanding of the 
architecture of these areas by examining the factors that make up this kind of 
architecture and their common points. 

Keywords: Northeast Turkey, Northwestern Iran, South Caucasus, Modern 
Architecture, Modern Intellectual Movements 
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Sarıkamış’ta Bı̇r Rus Hatırası Çar Köşkü 

 

Arş.Gör. Songül Barotcu 
Batman Üniversitesi 

 

Tekin Doğan 
Sakarya Üniversitesi 

 

Özet 

  1877-1878 Osmanlı-Rus savaşlarında (93 harbinde) Osmanlı İmparatorluğu'nun 

yenilmesiyle 3 Mart 1878’de imzalanan Ayastefanos (Yeşilköy) antlaşmasının 19. maddesine 

göre; Sarıkamış dâhil olmak üzere Kars, Ardahan, Batum, Artvin ve Eleşkirt sancakları 

Rusya’ya savaş tazminatı olarak verilmiş ve anlaşmayı takiben; Kars, Sarıkamış, Ardahan ve 

Batum gibi Osmanlı şehirleri kırk yıllık süre ile Rusların hâkimiyetinde yönetilmiştir. Ruslar, 

izledikleri yayılımcı siyaset anlayışı ve yönetimindeki bölgelerde kalıcı olabilmek adına 

mimari eserler inşa etmişlerdir. Bu bağlamda Osmanlı şehir anlayışından tamamen farklı, 

kendi mimari anlayışlarına uygun ızgara planlı bir kent kurgusunu Sarıkamış ve bölgesinde 

uygulamışlardır. Izgara planda farklı işlevde birçok eser yapılmış, çoğunluğunu kesme taş 

malzemeyle inşa edilen askeri ve kamu yapıları oluştursa da Rus Federasyonu’nda özellikle 

kırsal bölgelerde erişiminin kolay, maliyetin düşük ve küçük konutlar için uygun bir materyal 

olan ahşaptan müstakil evler de tercih edilmiştir. Altı farklı sistemle meydana gelen 

konutlarda taş malzeme ile inşa edilen bodrum katları kot farkına göre şekillenerek dışarıdan 

algılanabilmektedir, duvarlar mekanik bağlantı elemanlarıyla bağlanmayan, yatay biçimli 

ağaç kütüklerin geçme sistemine göre üst üste bindirilmesiyle oluşturulmuştur. Çalışmada, 

ağaç kütüklerin üst üste bindirilmesiyle inşa edilen farklı inşa sistemi, çatı şekilleri (beşik, 

kırma, yarım beşik çatı), taş döşemeleri, ahşap tavanları ve peç adı verilen ısıtma sistemleri ile 

dikkat çeken Çar Köşkü ve Av Köşkü Rus mimari özellikleri bakımından incelenip 

değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sarıkamış, 93 Harbi, Rus Mimarisi. 

 

A Russian Memorial in Sarıkamış: Tsar Pavilion 
 
 

Abstract 
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Together with the defeat of Ottoman Empire in Ottoman-Russian war (the 93 War) 
in 1877-1878, Kars, Ardahan, Batum, Artvin and Eleşkirt sanjaks including 
Sarıkamış were left to Russia as war damage compensation according to 19th 
Article of Treaty of San Stefano (Yeşilköy) signed on 3 March 1878. After the 
treaty, the Ottoman towns such as Kars, Sarıkamış, Ardahan and Batum were 
governed under the domination of Russians for forty years. Russians built 

architectural works so as to be permanent in the places under their domination with 
an understanding of expansionist policy they pursued. Within this context, in 
Sarıkamış and its vicinity, they implemented the grid planned city construction 
suitable for their architectural understanding, completely different from that of 
Ottoman city planning. A number of buildings with various functions were 
constructed in grid plan. Although great majority of these buildings were military 
and government buildings constructed of cut stones, detached houses made of 
wood, a material easy to reach, cheap and proper for small settlements were 

preferred especially in the rural parts of Russian Federation. In this study, Tsar 
Pavilion and Hunting Pavilion, which attract attention with a different construction 
style of overlapping tree stumps and with various roof types (gable, jerkin head, 
semi gable), and with stone floors, and wooden ceilings, and with heating systems 
called “peç”, a kind of cooker stove, were evaluated in terms of different Russian 
architectural features. 

Keywords: Sarıkamış, the 93 War, Russian Architecture 
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Türkıye'de Şeyh Şamı̇l Üzerıne Yapılan Çalışmalar ve Onların Bı̇blı̇yografyası 

 

Doç.Dr. Sadagat Abbosva  
 

Kafkas Üniversitesi 
 

Özet 

  Halkımızın yaratdığı deyerli tarihi- kültürel, edebi-bedii, elmi-felsefi eserlerin, materilların 

toplanıp saklanılmasında, en iyilerini seçerek sıralanmasında, türlerinin ve tarihlerinin 

belirlenmesinde bibliografiyanın rolu ölçülmezdir. Osmanlı döneminden bu güne gibi, Şeyh 

Şamil tüm Kafkasya’nın, yanı sıra, Türkiye, Rusya ve Avrupa’nın milli bağımsızlık lideri 

kimi tanıdığı unutulmaz kahramanlarındandır. Son yıllarda kitap baskı işlemlerin çoğalması 

teknik bakımından daha çok artsa da, eserler belli bir süreden sonra öz ilkin ve gerçek halını, 

hangi kitapta ve tarihte yapıldığını bile bazen kaybediyor. Şeyh Şamilin bağımsızlık 

mücadelesi, onun yaşadığı devir, sürgün hayatı, galibiyeti ve ve zafarı hakkındaki bilgiler 

Türk toplumunda daha modern ve dinamik bir okuyucu kitlesini oluşturmaktadır. Bu 

bakımdan da Türkiyenin nüfuslu bilim insanları Şeyh Şamil hakkında çok sayıda bilimsel 

araştırmalar yapmışlar, onunla ilgili yeterince kitap ve romanlar yazılmış, aynı zamanda çok 

yönlü edebiyat ve teorik bilgiler basılarak yayınlanmıştır. Bizim bu yazımızda, Türkiye’de 

Şeyh Şamil üzerine yapılan çalışmalar ve onların ele aldıkları eserlerin bibliografiyası 

hakkında bilgi verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Şeyh Şamı̇l, Türkı̇ye, Bı̇blı̇yografya 
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18-19. Yüzyıllarda İ̇mparatorluk Petersburg Bilimler Akademisi’nin Düzenlediği 

Kafkasya Araştırma Gezileri 

 

Dr. Öğretim Üyesi Murat Topçu 
 

İstanbul Okan Üniversitesi 

Özet 

 I. Petro ile başlayan Rusya’nın güney yönünde yayılma politikası, o zamana kadar 

“bilinmeyen ülke” olarak kalan Kafkasya’nın araştırılmasını, Kafkas halklarının farklı 

kültürlerinin, dinlerinin, dillerinin ve toplumsal yapılarının incelenmesini gerektirmiştir. 

Kafkasya’nın siyasi ve ekonomik olarak yeniden yapılandırılması için yapılan planlar bölge 

hakkında çok yönlü bilgilere ihtiyaç doğurmuştur. Savaş ve kolonizasyon gibi özel sosyo–

ekonomik, askeri–politik ve sosyo–kültürel koşullarda gerçekleşen bu araştırmalarda öncü 

rolü İmparatorluk Petersburg Bilimler Akademisi oynamıştır. Araştırmalar genellikle 

Akademi’nin hizmetindeki yabancı bilim adamları tarafından gerçekleştirilmiştir. 1768–1774 

yıllarında Samuil Gotlib Gmelin ve Johann Anton Güldenstädt’in başkanlığında yapılan ilk 

gezilerde toplanan bilgiler Rusya’da Kafkasolojinin temellerini oluşturmuştur. Sunumda 

İmparatorluk Petersburg Bilimler Akademisi’nin Kafkasya’ya düzenlediği bilimsel geziler ve 

toplanan bilgilerin içeriği, genel olarak da Akademi'nin Rusya’nın Kafkasya bilgisinin 

oluşumundaki rolü ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kafkasya, Rusya, Petersburg Bilimler Akademisi, Rus Şarkiyatçılığı 
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Arhavı̇ Petroglı̇flerı̇: Ön Değerlendı̇rme 

 

Dr. Öğretim Üyesi Osman Aytekin 
 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
 

Özet 

 Arhavi, Artvin İline bağlı bir ilçe olup Doğu Karadeniz Bölgesinin kıyı şeridinde yer 

almaktadır. Söz konusu Arhavi Petroglifleri (Kaya Resimleri), T.C.Kültür ve Turizm 

Bakanlığı’ndan izinli olarak 1997 yılından beri bölgeye yönelik olarak yürütülmekte olan 

Yüzey Araştırmaları çerçevesinde, başkanlığımdaki bilimsel ekip tarafından, 2017 araştırma 

döneminde ilk kez tarafımızca belgelenmiştir. Arhavi Petroglifleri, Arhavi İlçesine bağlı Arılı 

Köyüne ait yayla yerleşmesinde, Demirkapı Mevkiinde ve yaklaşık 2 binli rakımda yer 

almaktadır. Bu Petroglifler, alt tarafı yayla yolu ile sınırlanan eğimli bir vadi içerisindeki, 

farklı büyüklüklerden oluşan blok kaya parçalarının düzgün yüzeylerine hafif kazıma şeklinde 

işlenmiş, tek ve çoklu resimlerden oluşmaktadır. Artvin İli ve ilçelerinde ilk kez burada 

karşımıza çıkan bu kültür varlıklarının, tarih ve etnik yapısı hakkındaki düşüncelerimiz henüz 

somutlaştırılamadığından; bu bildirimizde ‘Ön Değerlendirme’ şeklinde ele alınarak, bilim 

dünyasına duyurulması amaçlanmıştır. Ancak şu kadarını söylemeliyim ki, bu verilerin 

gerçekçi tanımlanmaları durumunda, Orta Asya başta olmak üzere, ülkemizin özellikle Doğu 

Anadolu Bölgesindeki yerleşmelerde Eski Çağ Tarihçileri tarafından tespit ve yayınlanmış 

olan ve bu türdeki verilerin, Türk Sanatına ait oldukları vurgusu; hâlihazırdaki etnik ve 

tarihsel ön görülerine ne denli paralellik içereceğini de gözlemlenebilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Artvin, Arhavi, Kaya Resimleri, Petroglifler, Yüzey Araştırma  

 

Petroglyphs of Arhavı: Prelımınary Consıderatıon 
 
 

Abstract 
  

Arhavi, which is a district of Artvin Province, is located on the coastline of the 
Eastern Black Sea Region. The Arhavi Petroglyphs (Rock Paintings) in question 
were documented by the scientific team under my leadership for the first time 
during the 2017 research period within the framework of the Surveys conducted 
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with the permission of the Ministry of Culture and Tourism since 1997. Arhavi 
Petroglyphs are located in the plateau settlement of Arılı Village of Arhavi District, 
Demirkapı Location and at an altitude of approximately 2,000. These Petroglyphs, 
whose down side is bounded by a plateau in a sloping valley, consist of single and 
multiple paintings engraved as light scraping on the smooth surfaces of the blocks 
of different sizes. Since our thoughts on history and ethnicity of these cultural 

assets, which we first encountered here in Artvin Province and its districts, have not 
been embodied yet; it is aimed to hold as “Preliminary Consideration” and 
announce to the scientific world in this paper. However, I am to say that on 
condition these data are defined realistically, mainly in Central Asia, emphasizing 
that the data of this kind, especially the data related to the settlements in the Eastern 
Anatolia region of our country, identified and published by ancient historians and 
emphasise that they regard to Turkish Art; it will also be possible to observe how 
parallel it is to the current ethnic and historical predictions. The paper will be 

presented as an oral presentation supported by drawings and photographs. 

Keywords: Artvin, Arhavi, Rock Paintings, Petroglyphs, Survey 
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Avrupa Birliği’nde İ̇ltica Politikaları ve Medyada Mülteci Temsili: Petra Laszlo ve Nur 

El Sadi Fotoğrafları 

 

Dr. Mücahit Küçükyılmaz 
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Özet 

 Esas itibariyle modern döneme özgü kavram olan iltica, sınırların açık ve kesin çizgilerle 

belirlenmediği kadim kültürlerde ve Ortaçağ’da da karşılaşılan olguydu. İlticanın sebepleri ve 

şekilleri modern dönemde pek değişmemekle birlikte, uygulamanın sözlü kurallara bağlı 

karakterinde önemli gelişmeler yaşandı. Sınır ve gümrük kavramlarının belirginleşmesi, toplu 

göç ve iltica taleplerinin ulus devletler arasında sosyo-ekonomik ve politik sorunlara yol açma 

ihtimali, iltica ve sığınma konusunun yazılı hukuk kuralları çerçevesinde değerlendirilmesine 

giden yolu açtı. Bu bağlamda, ilgili hukuk ve literatürün oluşmasında ilk etkileyici faktör 

olarak 19. yüzyıl başında gerçekleşen Napoléon savaşlarının siyasal ve toplumsal sonuçları 

sayılabilir. İkinci faktör ise, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı’nın ardından ortaya çıkan sosyo-

ekonomik ve politik sonuçlara bağlı olarak gelişmiştir. Bütün bunların sonucunda, başta 

dünya savaşlarından en çok etkilenen Avrupa ülkelerinde olmak üzere, Birleşmiş Milletler’in 

öncülüğünde mültecilerin konumuna ilişkin mevzuatın şekillenmesi için çalışmalar 

yapılmıştır. Bugün, örneğin Avrupa ülkelerinde iltica hukukunun yaslandığı temel değerler ve 

mevzuatın gönderme yaptığı ilkeler, aynı zamanda o bölgede yabancılara bakış tarzına, o 

kültürün içselleştirme yeteneğine ve hoşgörü standartlarına dair ipuçları da sunmaktadır. Bu 

bakımdan iltica hukukuna, onun oluşum sürecine ve mülteci temsilinin bu ülkelerin 

medyasında yer alış biçimine kültür ve medeniyetlerin birbirine yaklaşımı çerçevesinde 

bakmak bizi ilginç sonuçlara ulaştırabilir. Mevzuatta alınan mesafe ve kâğıt üzerinde sağlanan 

gelişmelere karşın, işler pratik bir nitelik aldığında Avrupa Birliği ülkelerindeki uygulamalar 

bambaşka bir seyir izlemektedir. Avrupa’da asıl sorun, mevzuat planından öte göç, sığınmacı, 

mülteci, göçmen kavramlarına karşı toplumsal ve kültürel düzeyde seyreden ve medya 

temsillerine de yansıyan önyargı ve hoşgörüsüzlük ile ilgilidir. Mültecileri yaşam tarzına, 

kamu güvenliğine ve mevcut refah düzeyine bir tehdit olarak gören anlayış hem kamusal dile, 

hem de medya görüntülerine yansımaktadır. Bununla beraber, mevcut durumun tersini ifade 

eden propaganda görselleri ile dünyaya karşı yapay bir olumlu algı inşa etme çabaları da 

dikkat çekmektedir. Bu çerçevede, AB üyesi iki ülke olan Danimarka (Nur el Sadi) ve 

Macaristan’da (Petra Laszlo) çekilen ve dünya medyasında haber olan iki fotoğraf, kadrajın 

dışına çıkarak yorumlandığı takdirde, görüntü-gerçeklik çelişkisine dair ilginç ve değerli 

veriler sunmaktadır. Bugün küresel bir nitelik taşıyan mülteci sorunundan coğrafî konumu 

nedeniyle, özellikle Suriye iç savaşı sonrası ciddi biçimde etkilenen Türkiye, topraklarına 

sığınan insanların temel hak ve hürriyetlerini, uluslararası sözleşmeler ve anayasal 

düzenlemeler doğrultusunda koruma altına almaya çalışmaktadır. İltica konusunda AB 

müktesebatını kabul eden Türkiye, AB üyeliğine aday ülke olarak iltica konusunda 



II. UTRAK,  15 – 17 Kasım 2019 / Ankara   
102 

mevzuatını uyumlaştırmaya çalışmaktadır. Bunun için AB, kabul merkezleri, misafirhaneler, 

eğitim, uzman personel gibi fiilî adımların atılmasını beklediğini ifade etmektedir. Ancak 

fiiliyatta özellikle Suriyeli mültecilerin akınından sonra Türkiye, başta fiziki mekânlar olmak 

üzere, pek çok hususta Avrupa ülkelerini dahi geri bırakacak bir gelişim örneği göstermiştir. 

Denilebilir ki, 1999 yılında Helsinki Zirvesi’nde Avrupa Birliğine aday ülke olarak 

gösterilmesi ve Katılım Ortaklığı Belgelerinin açıklanmasıyla beraber Türkiye’nin iltica 

politikaları yeni bir seyir kazanmış, Suriye krizinin doğurduğu ortamda da bu politikalar 

sahada uygulanarak büyük bir tecrübeye dönüşmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Göç, İ̇ltica Mevzuatı, Medya. 
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 SUMMARY In the era of globalization and integration of states, international cooperation, 

which is a requirement for solving global and regional problems of mankind, is particularly 

relevant. One of such issues of international cooperation is the problem of regulating the flow 

of transboundary rivers as one of the main sources of water supply for boundary regions. In 

connection with the above-mentioned, this article discusses the problems of regulating the 

flow of the Ural River and its tributaries, which originate in the Orenburg region of the 

Russian Federation and mainly flow through the territory of North-West Kazakhstan. The 

presence of hydraulic facilities in the Ural riverbed has a significant impact on the water 

supply of the regions of Kazakhstan, in particular, the West Kazakhstan region. The relevance 

of this study is due to the fact that the water of the Ural River, as one of the main sources of 

water resources in the region, undergoes significant changes in the hydrological regime, 

hydrometric characteristics, water-erosion processes and the overall ecological state of 

geosystems. 

Anahtar Kelimeler: Key Words: Transboundary Rivers, Ural River, Overflow Regulation, 

Border Countries, Russia and Kazakhstan 
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SUMMARY In the era of globalization and integration of states, international 
cooperation, which is a requirement for solving global and regional problems of 
mankind, is particularly relevant. One of such issues of international cooperation is 
the problem of regulating the flow of transboundary rivers as one of the main 
sources of water supply for boundary regions. In connection with the above-
mentioned, this article discusses the problems of regulating the flow of the Ural 

River and its tributaries, which originate in the Orenburg region of the Russian 
Federation and mainly flow through the territory of North-West Kazakhstan. The 
presence of hydraulic facilities in the Ural riverbed has a significant impact on the 
water supply of the regions of Kazakhstan, in particular, the West Kazakhstan 
region. The relevance of this study is due to the fact that the water of the Ural 
River, as one of the main sources of water resources in the region, undergoes 
significant changes in the hydrological regime, hydrometric characteristics, water-
erosion processes and the overall ecological state of geosystems. 

Keywords: Key Words: Transboundary Rivers, Ural River, Overflow Regulation, 

Border Countries, Russia and Kazakhstan 
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Göçün Kadınlaşması: Eskı̇ Sovyet Ülkelerı̇nden Türkı̇ye’ye Göç Eden Kadınlar Üzerı̇ne 
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Özet 

 Çalışma Sovyetlerin dağılması ile birlikte küreselleşmenin hızlanması ve göç üzerindeki 

etkisi göz önünde bulundurularak, eski Sovyet Bloğu ülkelerinden Türkiye’ye göç eden 

kadınların ev ve bakım hizmetlerinde çalışmalarını ele almaktadır. Küreselleşme bütün 

dünyada kadın istihdamının artmasına katkı sağlamıştır. Ancak kadınların yer aldığı iş 

sektörleri daha çok kadının sorumluluğunda olan ev işleri yahut bakım hizmetlerine 

yöneliktir. Ev içi alandaki hizmetlerin kadın işi olarak kabul edilmesi, birçok kadının bu işleri 

yapmak üzere gelişmiş ülkelere göç etmesine sebep olmaktadır. Göçmen kadınlar açısından 

cinsiyete dayalı bir iş bölümünün olduğunu söylemek mümkündür. Kadınların bu alanlarda 

çalışmaları ve toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümü, kadının hane içindeki konumunu 

pekiştirmekte ve mevcut ataerkil yapının sürdürülmesine neden olmaktadır. Bu sebeple 

çalışma göçmen kadınların emeğinin sömürülmesine ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin 

küresel anlamda sürdürülmesinde göç hareketlerinin etkisine odaklanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Göç, Göçün Kadınlaşması, Toplumsal Cinsiyet 
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Özet 

 İletişim Fakültesi öğrencilerinin teorik ve pratik birikimlerini belirli bir mesleki programa 

(Gazeteci, Reklamcı, Halkla İlişkiler Uzmanı, Radyocu, Televizyoncu, Sinemacı v.s.) göre 

düzenleyen formel eğitim süreci sonucunda, öğrencilerin bu mesleklerin yer aldığı sektörlere 

katılması planlanmaktadır. Ancak Youtuber yayıncılığının yükselişi ile birlikte genç kuşak 

arasında dijital mecralarda uzmanlaşma eğilimleri artmış ve İletişim Fakültesi öğrencilerinin 

kariyer planlamalarında Youtuber olma isteğine ilişkin tutum da dönüşmeye başlamıştır. Bu 

çalışmanın amacı, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İletişim Fakültesi özelinde, öğrencilerin 

kariyer planı yaparken enformel dijital meslekler arasında popülerliği sürekli artan 

Youtuber/Vlogger olmaya verdikleri ağırlık ve formel eğitimini aldıkları mesleklere bakış 

açılarını ölçmektir. Bu amaçla, tarama modeline göre hazırlanan saha çalışmasında 

basit/tesadüfi örnekleme ile seçilen 110 öğrenci ile anket yapılmış ve amaçlı örnekleme ile 

seçilen 9 öğrenci ile derinlemesine görüşme yapılarak anket verileri desteklenmiştir. 

Çalışmada elde edilen bulgular, öğrencilerin kariyer planlarında formel eğitimini aldıkları 

bölümün ağırlığının Youtuber olma planı karşısında baskın olmadığını, Youtuber olmanın 

ayrıca bir meslek olarak düşünülmediği halde kariyer planlarına dahil edildiği ve öğrencilerin 

önemli bir kısmının formel mesleklerini dijital sisteme entegre etmeyi ya da formel meslekleri 

ile Youtuber yayınlarını birlikte yürütmek istediklerini göstermektedir. Bulgular, İletişim 

Fakültesi öğrencilerinin kariyer eğilimlerindeki dönüşümü haber vermesinin yanı sıra, bölüm 

ve müfredat düzenlemesinin etkinlik düzeylerini dolaylı olarak ortaya koyması bakımından 

önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: İletişim Fakültesi, Dijitalleşeme, Youtuber, Formel Eğitim, Kariyer 
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As a result of the formal education process that organizes the theoretical and 
practical knowledge of the students of the Faculty of Communication according to 
a specific professional program (Journalist, Advertiser, Public Relations, Radio 
Player, Television Player, Cinematography etc.), it is planned that the students will 
participate in the profession sectors where these occupations take place. However, 
with the rise of Youtuber publishing, the tendency to specialize in digital media 

among the younger generation has increased and the attitude towards the desire of 
the Faculty of Communication students to become Youtuber in their career 
planning has also started to change. The aim of this study is to measure the weight 
of to become Youtuber / Vlogger whose popularity is increasing among informal 
digital professions while making a career plan and to measure their perspectives on 
the formal occupations. For this purpose, a survey was conducted with 110 students 
selected by simple / random sampling in the field study which was prepared 
according to the survey model and 9 students selected with purposive sampling 

were interviewed in depth and supported the survey data. The findings of the study 
show that the weight of the department in which the students receive formal 
education in their career plans is not dominant against the Youtuber plan and being 
a Youtuber is not considered as a profession, it is included in career plans and a 
significant part of the students want to integrate their formal professions into the 
digital system or to carry out their formal professions and Youtuber publications 
together. Findings are important in terms of informing the transformation of career 
tendencies of Faculty of Communication students and indirectly revealing the 
activity levels of department and curriculum arrangement. 

Keywords: Faculty of Communication, Digitallization, Youtuber, Formal 

Education, Career. 
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Özet 

 1853 yılında, Rusya’nın Sinop limanı baskı ve Osmanlı donanmasını yakması ile başlayan 

gelişmeler sonucu Osmanlı Devleti savaş kararı almıştır. 1854’te İngiliz ve Fransızlar, 1855’te 

ise Sardunya Krallığı, Osmanlı Devletinin yanında olarak Kırım Savaşına dâhil olmuşlardır. 

Bu durum, Avrupa diplomasi açısından oldukça önemlidir. Kırım, Kafkaslar ve Rumeli’de 

devam eden çatışmalardan sonra, Kırım Savaşı 25 Şubat 1856 tarihinde imzalanan Paris Barış 

Antlaşması ile sona ermiştir. Kırım Savaşı için Osmanlı ordusunda savaşan askerler arasında, 

Suriye-Lübnan vilayetinden gelenlerde vardır. Savaştan sonra, Kırım Savaşında şehit olan bu 

askerler anısına Cebel-i Lübnan valisi Nasri Franko Paşa, tarafından Belgrad Ormanı 

içerisinde bir anıt inşa edilmesi talimatı verilmiştir. Şüheda Makberesi adlı bu eserin 1870 

(1871?) tarihinde inşa edildiği bilinmektedir. Bu makale ile Osmanlı tarihinde önemli bir yere 

sahip olan ve sonuçları ile Tanzimat ve Islahat Fermanının kabulüne uzanan bir sürece şekil 

veren Kırım Savaşı ve savaşta şehit olan askerler anısına inşa edilen Şüheda Makberesi Anıtı 

hakkında bilgi verilmesi hedeflemektedir. Bu vesile ile Kırım Savaşında şehit olan 

askerlerimizi rahmetle anıyorum. Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü Doktora Öğrencisi,e 

mail: yukselece@gmail.com 

Anahtar Kelimeler: Kırım Savaşı, Şüheda Makberesi Anıtı, Nasri Franko Paşa, Rusya, 

Osmanlı Devleti. 

 

Monument of Şüheda Makberesi Built in Memory of the Crimean Martyrs 
 
 

Abstract 
  

In 1853, as a result of the events that started with Russia's attack on the port of 
Sinop and burning the Ottoman Navy, the Ottoman Empire decided to declare war. 

In 1854, the British and the French, and in 1855, the Kingdom of Sardinia joined 
the Crimean War taking sides with the Ottoman Empire. This incident is very 
important for European diplomacy. After the ongoing conflicts in Crimea, 
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Caucasus and Rumelia, the Crimean War ended with the Paris Peace Treaty signed 
on 25 February 1856. Among the soldiers who fought in the Ottoman army for the 
Crimean War were those from the Syrian-Lebanese province. After the war, in 
memory of these soldiers who were martyred in the Crimean War, Mount Lebanon 
Governor Nasri Franko Pasha ordered the construction of a monument in the 
Belgrade Forest. This work named Şüheda Makberesi is known to have been built 

in 1870 (1871?). The aim of this article is to give information about the Crimean 
War, which has an important place in the history of the Ottoman Empire, and 
which shaped the process resulting in the Tanzimat and Islahat Firman (Edict of 
Reformations), and the Şüheda Makberesi Monument built in memory of the 
soldiers who were martyred in the war. I take this occasion to commemorate our 
soldiers who were martyred in the Crimean War. 

Keywords: Crimean War, Şüheda Makberesi Monument, Nasri Franko Pasha, 
Russia, Ottoman Empire. 
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 Modern dönemde medya ile terör arasındaki ilişki hem gazetecilik etiğinin, hem de mesleki 

pratiğin tartışma alanlarından biri olmuştur. Terörün yıldırma, dehşet salma işlevini görmesi 

için iletişim araçlarına ihtiyaç duyması; iletişim araçlarının da yayma, dağıtma işlevi 

nedeniyle bu iki kavram arasında riskli bir bağ oluşmaktadır. Kitle iletişim araçları ve 

propaganda teknikleri sayesinde kamuoyunda etki alanı oluşturan terör örgütleri, bugün kendi 

yayın organlarına ilaveten kaotik sosyal medya ortamında, çoğu kez “kullanışlı aptallar” 

üzerinden nüfuz ve güç kazanmaktadır. Mesela IŞİD terör örgütünün yayın organı Dabık, 

Tayyip Erdoğan ile Barack Obama’yı hedef göstererek kapağa taşıdığında, BBC Türkçe sitesi 

bunu “IŞİD'in dergisinden Erdoğan ve Obamalı kapak” diye vermekte; haberi alıntılayan 

Türkiye’deki bazı siteler ise “IŞİD dergisi Erdoğan'ı kapak yaptı” başlığıyla hem terör 

örgütünün manipülasyonuna alet olmakta, hem de kendilerince Erdoğan ile IŞİD arasında 

irtibat bulunduğu algısı oluşturmaya çalışmaktadır. Oysa terör haberlerinin özenli verilmesini 

savunan, ancak Türkçe servisinde son dönemde militan gazeteciliğin ince örneklerini veren 

BBC’nin terörle ilgili yayın ilkeleri farklı bir durumu işaret etmektedir. 2005’te Londra’da 

gerçekleştirilen terör saldırısının ardından, BBC tarafından hazırlanan “Yayın İlkeleri: Savaş, 

Terör ve Acil Durumlar” başlıklı metin, gazetecinin savaş, terör olayları ve doğal afetler gibi 

durumlarda nasıl davranması gerektiğini ortaya koymuş ve bu ilkeler İngiliz medyası 

tarafından benimsenmiştir. Söz konusu metne göre: Haberci, olayla ilgili tüm edindiği tüm 

bilgileri güvenlik güçleriyle paylaşmak zorundadır. Bir terör saldırısı söz konusu olduğunda 

muhabir haberi hazırlarken; editörlerine ve yöneticilerine danışmak, onlardan onay almak 

zorundadır. Haberin “tonu”, en az güvenilirliği kadar önemlidir. Kamuoyunda oluşan duygu 

yoğunluğu, korku ve panik havası nedeniyle habercinin, konuyu ele alırken “hassas” 

davranması gerekir. Ayrıca İngiliz medya yöneticileri, muhabirlerini “izleyicinin duygularıyla 

oynamamaları ve olayları sansasyonel biçimde aktarmamaları” konusunda uyarmıştır. Aynı 

şekilde İngiliz yayıncılar, herhangi bir biçimde suça teşvik eden ya da cesaretlendiren 

unsurlara yayınlarında yer vermeme konusunda ortak karar almışlardır. Ancak Türkiye’deki 

terör saldırıları söz konusu olduğunda, BBC ve benzeri uluslararası yayın kuruluşları ile 

ulusal medyanın önemli bir kısmı terörü övücü, şiddetin boyutunu abartan, toplumda ve dış 

dünyada yılgınlık ve dehşet oluşturacak şekilde, hatta failin bizzat devlet olduğunu bildiren 

bir terör haberciliği sergilemektedirler. Buna göre, söz konusu ilkelerin BBC açısından sadece 

Britanya sınırları içerisinde ve İngiltere’nin çıkarları söz konusu olduğunda geçerli olduğunu 

düşündürtecek bir çifte standart ortaya çıkmaktadır. Bu durumda, medya terör ilişkisini, 
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gazetecilik etiği-ulusal çıkar çatışması parantezinden çıkararak; kamu yararı ve güvenliği 

meselesi olarak ele almakta fayda bulunmaktadır. 
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Özet 

 Organization features of the water protection zones and strips in small river basins (on the 

example of Kazakhstan and Russia) RESUME In the modern period, water bodies are subject 

to a significant influence of anthropogenic factors, which negatively affect the ecological state 

of the geosystems of small river basins. Ultimately, this leads to a significant transformation 

of the hydrological regime in river basins, an increase in erosion processes, and a decrease in 

water quality. The main anthropogenic pressure falls on the small river basin, which are the 

most common elements of the hydrographic network of Kazakhstan and Russia. First of all, 

this relates to regions where conducting economic activity is combined with a natural 

predisposition to the emergence of water and environmental problems. Central Kazakhstan 

also belongs to such regions. One of the priorities for protection and restoration of water 

bodies, improving their hydrological regime and sanitary condition is the establishment of 

water protection zones and strips of surface water bodies. Environmental protection measures 

and compliance with the rules of nature management within water protection zones can 

significantly decrease the anthropogenic pressure. This article discusses the organization 

features and regime of establishing water protection zones and strips in small river basins 

using the experience of Russia and Kazakhstan. The results obtained during the study 

contribute to solving the problems of protecting small rivers and predicting their ecological 

state. Thus, they allow to jointly solve many problems related to the nature management of 

bordering countries. 
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Abstract 
  

Organization features of the water protection zones and strips in small river basins 
(on the example of Kazakhstan and Russia) RESUME In the modern period, water 
bodies are subject to a significant influence of anthropogenic factors, which 

negatively affect the ecological state of the geosystems of small river basins. 
Ultimately, this leads to a significant transformation of the hydrological regime in 
river basins, an increase in erosion processes, and a decrease in water quality. The 
main anthropogenic pressure falls on the small river basin, which are the most 
common elements of the hydrographic network of Kazakhstan and Russia. First of 
all, this relates to regions where conducting economic activity is combined with a 
natural predisposition to the emergence of water and environmental problems. 
Central Kazakhstan also belongs to such regions. One of the priorities for 

protection and restoration of water bodies, improving their hydrological regime and 
sanitary condition is the establishment of water protection zones and strips of 
surface water bodies. Environmental protection measures and compliance with the 
rules of nature management within water protection zones can significantly 
decrease the anthropogenic pressure. This article discusses the organization features 
and regime of establishing water protection zones and strips in small river basins 
using the experience of Russia and Kazakhstan. The results obtained during the 
study contribute to solving the problems of protecting small rivers and predicting 
their ecological state. Thus, they allow to jointly solve many problems related to 

the nature management of bordering countries. 

Keywords: Key Words: Small Rivers, Bordering Countries, Water Protection 
Zones and Strips, Nature Management, Russia and Kazakhstan 
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 Bilindiği üzere 8 Eylül 2019 tarihinde Rusya Federasyonu’nda yerel seçimler 

gerçekleştirilmiş, seçimlerin özellikle Mosgorduma kısmında yaşanan protestolar tüm 

dünyanın gerçekleştirilen seçimleri yakından izlemesine neden olmuştur. Seçimlerden ülke 

genelinde iktidarda bulunan Birleşik Rusya Partisi zaferle ayrılmış olsa da özellikle 

Moskova’da yaşamış olduğu düşüş 2021 yılında gerçekleştirilecek olan Duma seçimlerinde 

oldukça sürpriz sonuçlar yaşanabileceğinin göstergesi olarak kabul edilmiştir. Uluslararası 

faaliyet gösteren bazı örgütlerin ve muhalefetin seçim öncesi ve seçim süresince yaşanan 

seçim usulsüzlüğü itirazları kabul görmemiş ve siyasi arena şimdilik sakinleşmiştir. Bu 

bağlamda çalışmada 8 Eylül 2019 tarihinde Rusya Federasyonu’nda gerçekleştirilen 

seçimlerin tamamı değil sadece Moskova’da gerçekleştirilen seçimler ele alınmış buradan 

hareketle Rusya Federasyonu’nda ilerleyen süreçte yaşanması muhtemel siyasal gelişmeler, 

olası gelişmeler karşısında devletin alacağı muhtemel pozisyon ile muhalefetin mevcut 

konumu irdelenmeye çalışılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi 

yönteminin kullanıldığı çalışmada Rusya Federasyonu’ndaki siyasal ortam Rus devlet ve 

yönetim geleneği göz önünde bulundurularak değerlendirilmeye çalışılmış ve Rus tarihinin 

her döneminde olan güçlü ve hayatın her alanını dolduran devlet anlayışının son dönem daha 

önce belki de hiç olmadığı kadar devlet kurumlarına sirayet ettiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Rusya Federasyonu, Moskova, Yerel Seçimler 

 

Government, Polıtıcs and Opposıtıon in Russıan Federatıon: An Assessment 

Over Local Electıons 
 
 

Abstract 
  

As it is known, local elections were held in Russian Federation on September 8th, 
2019, following protests, especially the ones in Mosgorduma territory, have 
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dragged the attention of the whole worlds’ attention to these elections. Although 
the United Russia Party has gained victory widely across the Russia at the end of 
the election process, the votes lost especially in Moscow have been regarded as 
indicator of unprecedented election results for the Duma elections projected to be 
held in 2021. Objections brought into the agenda by several international 
organizations and opposition parties against the misconduct before and during the 

election have been disregarded and political arena has subsided for now. In this 
sense, the present study only assessed the election process in Moscow on 
September 8th, 2019 rather than whole country to the end that assessing 
presumptive developments, and consequent attitude of the government in the future 
Russian general election as well as position of the opposition parties. As document 
analysis, one of the qualitative research methods, was employed in this study, the 
assessments were conducted by taking political atmosphere in the Russian 
Federation, Russian government and governance tradition into account. Finally, it 

was concluded that the government understanding which has occupied every angle 
of daily Russian life along the history has spread to all government organizations 
recently so intensive that it has not seen before. 

Keywords: Russian Federation, Moscow, Local Elections 
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 RUSYA’DA KAMU YÖNETİMİNDE BİR DENETİM ARACI OLARAK 

OMDUSMANLIK KURUMU Ombudsman Institution As A Audit Tool Of Public 

Administration In Russia Doç. Dr. Feyzullah ÜNAL Dr. Öğr. Üye. Eray ACAR Kütahya 

Dumlupınar Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü fevzullah.unal@dpu.edu.tr 

eray.acar@dpu.edu.tr ÖZ Tarihsel süreç içerisinde hep varolagelmiş yöneten ve yönetilen 

ilişkilerinde ortaya pek çok anlaşmazlıklar çıkmış ve bu anlaşmazlıklar yaşandığı dönemin 

hukuki, siyasal ve yönetsel koşulları bağlamında çözümlenmiş ya da çözümlenmeye 

çalışılmıştır. Bilinen bir gerçeklik olarak hukuk devleti anlayışının henüz ortaya çıkmadığı ve 

içerik olarak uygulamaya yansıtılmadığı dönemlerde bu anlaşmazlıklar genellikle güçlü ve 

örgütlü bir konumda bulunan yönetenler lehine sonuçlanmıştır. Dünya’da yaşanan bazı 

gelişmeler (Magna Carta, Haklar Bildirgesi, Anayasalar ve Fransız Devrimi gibi), 

yönetilenlere karşı yönetenlerin keyfi karar alma ve uygulama gücünü kısıtlama yönünde 

önemli bir gelişme kaydedilmesini sağlamıştır. Özellikle kamu yönetimi kapsamında 

yönetilenlere kamu hizmeti sunmakla görevli ve yetkili kurumların hukuk kuralları 

çerçevesinde görev icra etmeleri, hukuk kuralları dışında alınacak her türlü karar, işlem ve 

uygulamaların denetimini yapmak üzere bir denetim mekanizması olarak omdudsmanlığın 

kurulması hem yönetenlerin hukuk kurallarına uyumunu sağlamak ve arttırmak hem de 

yönetenlere yol göstermek adına önemli bir işlev görmesini sağlamıştır. Yönetilenler 

açısından ise yönetimlerin keyfi uygulamaları ya da hukuksuz uygulamalarına karşı haklarını 

arayabilecekleri bir mekanizma olarak teminat getirmiştir. İlk kez 18. Yy.da İsveç’ te 

kurularak başlatılan bu mekanizma zaman içerisinde hukuk devleti ve demokratikleşme 

çabası içine giren devletler tarafından da hızla birer anayasal kurum haline getirilerek 

işlevselleştirilmiştir. Bu çalışmada; literatür taraması yolu ile nitel ve betimleyici bir yöntemle 

yapılan araştırma sonuçlarına dayalı olarak, hukuk devleti ve demokratik bir devletin gereği 

olarak denetimin önemi vurgulanarak, Rusya’da demokratikleşme ve hukuk devleti olma 

çabalarının bir ürünü olan Rus Ombudsmanının,tarihsel gelişim seyri ve faaliyetleri açısından 

ele durum tespiti yapılmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kamu Yönetimi, Denetim, Omdusmanlık, Rusya Fedrasyonu, Hukuk 

Devleti, Demokratik Devlet 
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Ombudsman Institution As a Audit Tool of Public Administration in Russia 
 
 

Abstract 
  

During the historical process, many conflicts have emerged in the existing 
governing and governed relations and these conflicts have been resolved or tried to 

be resolved in the context of the legal, political and administrative conditions of the 
time.In times when the conception of the rule of law as a known reality has not yet 
emerged and its content is not reflected in practice, these disagreements have 
generally resulted in favor of those who are in a strong and organized 
position.Some developments in the world (such as the Magna Carta, the 
Declaration of Rights, the Constitutions and the French Revolution) have led to 
significant progress in the direction of arbitrary decision-making and enforcement 
of the governers against the governeds.The establishment of an omdudsman as an 

audit mechanism for the auditing of all kinds of decisions, transactions and 
practices to be taken out of the rules of law, and to ensure that both the managers 
are in compliance with the rules of law and to increase the compliance with the 
rules of law. It has provided an important function to guide. For the governed, it 
has provided guarantees as a mechanism by which governments can search their 
rights against arbitrary or unlawful practices.This mechanism, which was first 
established in Sweden in the 18th century, has been functionalized by being rapidly 
transformed into a constitutional institution by the state that entered into the effort 
of democratization and the rule of law. In this study; based on the results of a 

qualitative and descriptive research through literature review, emphasizing the 
importance of supervision as a requirement of a state of law and a democratic 
state,the situation of the Russian Ombudsman, which is the output of the efforts of 
democratization and the rule of law in Russia, will be analyzed in terms of its 
historical development and activities. 

Keywords: Public Administration, Audit, Ombudsman, Russian Federation, State 
of Law, Democratic State 

  



II. UTRAK,  15 – 17 Kasım 2019 / Ankara   
118 

Makale id= 68 
 

Sözlü Sunum 

 

Sovyet Dönemı̇ Azerbaycan Felsefesı̇nde Haydar Hüseynov Fenomenı̇ 
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Bakü Devlet Üniversitesi 
 

Özet 

 Çağdaş Azerbaycan felsefesinin 70 yıllık gelişim tarihi, Sovyet dönemi ile çakışmaktadır. 

Bu dönemde sosyo-felsefi düşüncenin gelişmesi Marksist-Leninist felsefe çerçevesinde 

mümkün olmuştur. Marksizm-Leninizm hem bir felsefe, hem bilimsel bir metodoloji, hem de 

devletin ve Komünist Partisi'nin politik ideolojisiydi. Dolayısıyla bu dönemde Azerbaycan'da 

bağımsız felsefi düşünce gelişemedi; ancak milli entelektüellerimiz, zamanın zor şartlarına 

rağmen, milli-manevi değerlerimizi, edebi-sanatsal ve sosyo-felsefi mirasımızı koruyabilmek 

ve gelecek nesillere aktarmak gibi önemli bir görevi yerine getirebildiler. Akademisyen 

Haydar Huseynov bu misyonunn ön saflarında yer almıştı. Onun sosyal aktivitesinin ve 

bilimsel-felsefi yaratıcılığının incelenmesi, Sovyet dönemi'nde Azerbaycan felsefesinin 

gelişimindeki eğilimleri tanımlamak için önemlidir. Bu nedenle, araştırmada H.Hüseynov'un 

hem sosyal ve insani bilim dallarının rehberi gibi etkinliğinde, hem de filozof gibi bilimsel 

yaratıcılığında üstün yer tutan milli bilinci canlandırmak, milli-kültürel değerleri yaşatmak 

çabalarını analiz etmek problem olarak ele alınmıştır. Çalışmamızın amacı çağdaş Azerbaycan 

felsefesinin gelişmesinde ve milli felsefe tarihinin araştırılması okulunun kurulmasında 

H.Hüseynov'un hizmetlerini günümüz açısından değerlendirmektir. Araştırmada tarihsel, 

hermeneutik ve karşılaştırmalı analiz yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmada, Azerbaycan'da 

sosyo-felsefi düşüncenin tarihi üzerine yapılan ilk sistematik araştırmaların H. Huseynov'un 

adıyla bağlantılı olduğu sonucuna varılmıştır; onun bilimsel çalışmaları ve sosyal aktivitesi 

nedeniyle ülkemizde bir bütün olarak insani ve sosyal bilimlerin gelişimi milli-manevi 

değerlere dayanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan Felsefesi, Milli, Sovyet Dönemi, Haydar Hüseynov 

 

Heydar Huseynov Phenomenon in the Soviet Period Azerbaijan Philosophy 
 
 

Abstract 
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The 70-year development history of contemporary Azerbaijan philosophy 
coincidence with the Soviet period. During this period, the improvement of social 
and philosophical thought was possible within the framework of Marxist-Leninist 
philosophy which was the main political ideology not only of the state or the 
Communist Party but also a philosophy and a scientific methodology. Therefore, 
unfortunately, independent philosophical thinking in Azerbaijan could not develop 

in this period; in spite of challenging difficulties, our intellectuals have been able to 
preserve our national-moral values, literary-artistic and socio-philosophical heritage 
and pass on to future generations. Academician Heydar Huseynov was at the 
forefront of this mission. The investigation of his social activity and scientific-
philosophical creativity is important sources for defining the development trends of 
Azerbaijani philosophy in the Soviet period. Therefore, one of the main purposes of 
the study is exploring his efforts to revive national consciousness and to preserve 
national and cultural values which were dominant in his scientific and public 

activity. Another aim is to estimate the services of Huseynov in the development of 
modern Azerbaijani philosophy and the establishment of a school for studying the 
history of national philosophy in terms of present-day. Historical, hermeneutic and 
comparative analysis methods were used in the study. The study concludes that the 
first systematic studies on the history of socio-philosophical thought in Azerbaijan 
are connected with H. Huseynov's name; the development of the humanities and 
social sciences were based on national and moral values because of his scientific 
work and social activity. 

Keywords: Philosophy of Azerbaijan, National, Soviet Period, Heydar Huseynov 
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Surı̇ye Krı̇zı̇ Bağlamında Vı̇ladı̇mı̇r Putı̇n’ı̇n Sı̇yasal İ̇majı 

 

Dr. Amine Kızıltoprak 
 

1 

Özet 

 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ülkesini dünya gücü olarak yeniden kurma 

çabaları neticesinde Moskova’nın uluslararası ilişkilerde daha önemli bir rol oynadığı 

görülmektedir. Vladimir Putin, siyasi bir figür olarak kendisine yönelik yoğun biçimde 

oluşturulmuş tutum kümesi anlamına gelebilecek bilinen küresel siyasi bir imaj çizse de, 

uluslararası politikada tartışmalı bir siyasetçi olarak algılanmaktadır. Rusya'nın vatansever 

koruyucusu imajını öne çıkarmakla birlikte, sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemiş, sportif bir 

lider olan Putin fiziksel ve zihinsel açıdan siyasal imajını güçlendirmektedir. Putin, ulusal ve 

uluslararası siyasette gereken zamanda gereken şeyi yapabilme kapasitesini ortaya koyan ve 

hedeflerini başarıyla gerçekleştirme üzerine bir strateji kuran bir lider olarak Rus halkı 

üzerinde önemli bir etki bırakmıştır. Suriye krizinde Rusya adına Putin’in ortaya koyduğu 

siyaset hem Ortadoğu’daki dengeleri etkilemiş, hem de Suriye savaşının gidişatını 

değiştirmiştir. Bu tebliğde Putin’in Suriye iç savaşına yönelik attığı adımların Türk 

kamuoyuna ve dünyaya yansımaları siyasal algı bağlamında analiz edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Suriye Krizi, Putin, Siyasal İ̇maj. 

 

Polıtıcal Image of Vıladımır Putın in the Context of Syrıan Crısıs 
 
 

Abstract 
  

As a result of the efforts of Russian President Vladimir Putin to rebuild his country 
as a world power, Moscow seems to play a more important role in international 

relations. Vladimir Putin is perceived as a controversial politician in international 
politics, even though he has a known global political image, which can mean an 
intensified set of attitudes towards him as a political figure. Putin, as a patriotic 
protector of Russia, puts forward his image as a sporty leader who has adopted a 
healthy lifestyle and strengthens his political image both physically and mentally. 
Putin has made a significant impact on the Russian people as a leader in national 
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and international politics, who has demonstrated the capacity to do what is needed 
at the right time, and establishes a strategy to successfully achieve its goals. Putin's 
policy in the name of Russia during the Syrian crisis affected the balances in the 
Middle East and changed the course of the Syrian war. In this paper, the reflections 
of Putin's steps towards the Syrian civil war on the Turkish public and the world 
will be analyzed in the context of political perception. 

Keywords: Syrian Crises, Putin, Political Image. 
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Denı̇z Emnı̇yetı̇ Açısından Stratejı̇k Önemı̇ 
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Özet 

 Karadeniz ile Marmara Denizi ve Akdeniz’i birbirine bağlayan Türkiye’nin 

eğemenliğindeki Türk Boğazları, dünyanın en önemli, dar ve riskli suyollarından biridir. Türk 

Boğazları’nın hukuki rejimi 1936 yılında imzalanan Montrö Sözleşmesi ile belirlenmiştir. 

Türk Boğazları,Karadeniz’e kıyıdaş ülkelerin ekonomisi, deniz taşımacılığı ve ticareti ile 

deniz emniyeti açısından büyük önem taşımaktadır. Türk Boğazları ayrıca değerli tarihi ve 

kültürel varlıklar ile hassas ekolojik özelliklere sahiptir. İstanbul Boğazı’nda şimdiye kadar 

can ve mal kaybı ile deniz ve çevre kirliliğine neden olan birçok deniz kazası meydana 

gelmiştir. Sözkonusu deniz kazalarının Türkiye ile Karadeniz’e kıyıdaş ülkelerin ekonomisi 

ve dış ticaretine olumsuz etkileri olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı;Türk Boğazları’nın 

Karadeniz’e kıyıdaş ülkelerin ekonomisi, deniz taşımacılığı ve ticareti ile deniz emniyeti 

açısından rolünü incelemek ve stratejik önemini ortaya koymaktır. Çalışmada, Türk 

Boğazları’nın jeopolitik ve jeostratejik önemine ilişkin literatür taraması yapılmış, Türk 

Boğazları’nda seyr-ü sefer rejimi, gemi ve tanker trafiği, Karadeniz’e kıyıdaş ülkelerin 

ekonomi ve deniz ticaret göstergeleri, deniz kazaları, Türk Boğazları’nın Karadeniz’e kıyıdaş 

ülkelerin deniz ulaşımı ve ticareti ile deniz güvenliğindeki rolü ve Montrö Boğazlar 

Sözleşmesi’nin önemi gibi çeşitli yönlerden önem arz eden konular incelenmiş olup, İstanbul 

Boğazı’nda 1982-2018 yılları arasında meydana gelen kazalarda kılavuz kaptan almaya ilişkin 

frekans dağılımı yapılmıştır. Çalışmanın sonuç kısmında ise Türk Boğazlarındaki deniz ve 

çevre emniyetinin arttırılmasına ve Türkiye ile Karadeniz ülkelerinin deniz ticaretinin 

geliştirilmesine ilişkin önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Türk Boğazları, Karadeniz’e Kıyıdaş Ülkeler, Deniztaşımacılığı, Deniz 

Ticareti, Deniz Emniyeti. 

 

The Strategic Importance of the Turkish Straits From the Point of View of 

Maritime Transport, Seaborne Trade and Maritime Safety of the Black Sea 
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Abstract 
  

The Turkish Straits under the sovereignty of Turkey which are links between the 
Black Sea and the Marmara Sea and Mediterranean Seaare one of the most 
important, narrow and risky waterways in the world.The legal regime of the 

Turkish Straits was set establishedby the Montreux Convention of 
1936.TheTurkish Straits have a great importance from the point of view of 
economy, marine transport, seaborne trade and maritime safety of the Black Sea 
CoastalCountries and have also historical and cultural heritage and sensetive 
ecological features. Until now, there have been many serious marine accidents in 
the Turkish Straits expecially in the Strait of İstanbul resulting loss of life, assets 
and serious marine enviromental pollution. The marine accidents can also cause 
negative effects on economy and foreign trade of Turkey and the Black Sea Coastal 

Countries. The main purpose of this study is to examine the role of Turkish Straits 
on economy, maritime transport, seaborne trade and maritime safety of the Black 
Sea Coastal Countries and to reveal its strategic importance. For that purpose, a 
literatur review has been conducted on jeo-politic and jeo-strategic importance of 
the Turkish Straits and some important topics in various aspects such as the passage 
regime, ship and tanker traffic of the Turkish Straits, economy and seaborne trade 
indicators of the Black Sea Coastal Countries, marine accidents occured in the 
Straits, the role of Turkish Straits on maritime transport, seaborne trade and 
maritime safety of the Black Sea Coastal Countries, the importance of the 

Montreaux Convention have been examined. Frequency distribution of ships with 
pilots involved in the marine accidents in the Strait of İstanbul has been conducted 
between 1982-2018 At the conclusion part of the study,some suggestions have been 
proposed in order to improve maritime safety and marine environmental protection 
in the Turkish Straits and to increase seaborne trade of Turkey and the Black Sea 
Coastal Countries as a whole. 

Keywords: Turkish Straits, Black Sea Coastal Countries, Maritime Transport, 
Seaborne Trade, Maritime Safety. 
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  “Türk-Rus İlişkileri Çerçevesinde Heykel Sanatına Kısa Bir Bakış” isimli bu çalışma, 

Türk-Rus heykel sanatçılarını ortak bir noktada buluşturabilir miyiz? Sorusuna cevap bulmak 

amacıyla yola çıkılarak oluşturulmaya çalışılmıştır. Yapılan araştırma ve çalışmalar 

neticesinde de, çalışma bizleri farklı noktalara yönlendirmiştir. Kaynak araştırmaları için 

bulunan kitap, makale veya web siteleri, bu çalışmayı ortaya çıkarmamızda bizlere yardımcı 

olmuş ve çalışmada farklı disiplinleri de araştırmamız gereği sonucuna varılmıştır. Elde edilen 

bulgular ve sonuç neticesinde, Türk ve Rus dünyasında ağırlıklı olarak Cumhuriyet dönemine 

kadar inmemiz ve bu dönem tarihine ayrıca dikkat etmemiz gerektiği anlaşılmıştır. Makale, 

tarihsel açıklamalar ve bunun bir getirisi olarak bir takım figürlerin önemini ortaya çıkartır. 

Akabinde de, bunları heykel sanatı ile birleştirme çabasına dönüşür. Tarihsel yönden yapılan 

araştırmaların dışında ayrıca Ruslarla ilişkilendirebileceğimiz bir isim karşımıza çıkar; bu kişi 

Nazım Hikmet’tir. Bu durum da, çalışmanın edebiyat dünyasıyla da ilişkilendirilmesini 

zorunlu kılar. Yine, araştırmaların gereği olarak İstanbul Taksim Cumhuriyet Anıtı ve burada 

yer alan “özellikle Rus figürlerin” ayrıntıyla incelenmesini gerektirir. Nihayetinde bu çalışma, 

tarihsel boyutu, edebi kişiliklerle heykel sanatçılarını bir araya getirdiğimiz disiplinler arası 

bir makaleye dönüşür. 
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Relatıons 
 
 

Abstract 
  

Can we bring Turkish-Russian sculptors together at a common point? In order to 
find an answer to the question, it was tried to be formed by starting out. As a result 
of the researches and studies, the study has directed us to different points. The 
books, articles or web sites found for resource research have helped us to uncover 
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this study and we have concluded that we need to explore different disciplines in 
the study. As a result of the findings, it was understood that we should go down to 
the Republican period and pay attention to the history of this period in Turkish and 
Russian world. The article reveals the importance of a number of figures as 
historical explanations. Then, it turns into an effort to combine them with the art of 
sculpture. Apart from historical research, we also come up with a name that we can 

relate to the Russians, this person is Nazim Hikmet. as a result, it is necessary to 
associate the study with the literary world. Again, as a requirement of research, 
Istanbul Taksim Republic Monument and the “especially Russian figures” in this 
area should be examined in detail. Ultimately, this work becomes an 
interdisciplinary article in which we bring together the historical dimension, literary 
personalities and sculpture artists. 

Keywords: Turks, Russia, Sculpture, History, Literature, Monument 
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Özet 

 Enerji, bir diplomasi aracı olarak ülkemizin dış ilişkilerinde önemli bir konu başlığıdır. 

Ülkemizin hidrokarbon kaynaklar açısından enerji bağımlısı olması, komşu ve bölge ülkeleri 

ile işbirliğinin altlığını oluşturmakta, aynı zamanda da birçok fırsat ve tehdidi de içinde 

barındırmaktadır. Bu haliyle enerjiyi sadece bir mühendislik konusu olarak değil, aynı 

zamanda oldukça etkin bir diplomasi aracı olarak kullanılması gerekmektedir. Diğer taraftan 

enerjinin ekonomik ilişkilerde de önemli bir çarpan etkisi yarattığı görülmektedir. İkili 

ticarete de büyük bir ivme kazandıran bu durum, iki ülke arasında kazan-kazan durumu olarak 

ad adlandırılabilecek bir karşılıklı bağımlılık yaratmaktadır. Öte yandan Türk Rus ilişkilerinin 

yakın dönemine bakıldığında enerjinin yadsınamaz bir yeri olduğu görülecektir. Soğuk savaş 

dönemi sonrasında iki ülke diplomatik ilişkilerindeki buzların erimesi, ikili ekonomik 

ilişkilere de yansımıştır. Enerji özelinde öncellikle Mavi Akım ve Batı Hattı üzerinden 

kurulan doğalgaz boru hattı projeleri ile iki ülke arasında hem ekonomik hem siyasi ilişkiler 

sağlam bir zemine oturmuştur. Yıllar içinde sağlamlaşan enerji ilişkileri, yıllık ortak enerji 

çalışma grubu toplantılarına dönüşerek konular ve projelerin geleceği yakın takibe alınmıştır. 

En son Türk Akım projesi ve Mersin Akkuyu Nükleer Enerji Santrali projesi ile iki ülke 

arasındaki ilişkilerin derinliğinin geliştirilmesine ciddi katkılar sağlanmıştır. Geçtiğimiz 

yıllarda enerji ilişkilerindeki bu sağlam zemin, siyasi krizlerle test edilmesine rağmen, enerji 

özelinde bir krizin yaşanmaması, Türk Rus ilişkilerinde enerjinin önemini ve ilişkilere yön 

veren yerini göstermesi açısından önemlidir. Türk – Rus ilişkilerinde enerjinin, balans etkisi 

yaratan bu boyutu, bölgedeki diğer ülkelerle ilişkilerimizde de önemli bir örnek olarak 

değerlendirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Enerji, Diplomasi, Doğalgaz, Nükleer, Siyasi ve Ekonomik İ̇lişkiler, 

Doğalgaz Boru Hatları 
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Türkiye Çerkes Diasporası: Sosyal Kimlik Terimlerinin Dönüşümü 

 

Dr. Öğretim Üyesi Madina Pashtova 
 

Erciyes Üniversitesi 
 

Özet 

 Özet Türkiye’de Çerkes diasporasının, tarihi topraklarından koparılmış yüz elli yıllık 

varlığı boyunca birkaç büyük kültür adası oluştu. Bunlardan biri olan Uzunyayla Orta 

Anadolu’da Kayseri yakınlarında bulunuyor. Nüfusunu esas olarak Kabardeyler, Hatukaylar 

ve kendilerini Çerkes kimliği içinde tanımlayan Abazalar oluşturuyor. Bu topluluklar 

Çerkeslerin toplumsal sınıfları olan grubuna aitler. Uzunyayla’da sosyal hiyerarşi köleliğin 

Osmanlı’nın son döneminde resmi olarak kaldırılmasından sonra da korundu. Sınıf kimliğinin 

yapısını kuran sözlü metinler “klasik” folklordan “bir kerelik” ifadelere kadar geniş bir tür 

çeşitliliğine sahipler. Bu metinlerin sosyal ve pragmatik işlevleri, toplum içi sosyal ilişki lerin 

krize girmesiyle, geleneksel köy topluluğunun dağılmasıyla ve kentleşme süreçleriyle 

dönüşüme uğradı. Günümüzde Uzunyaylalıların sosyal-sınıfsal kimliği gizli söylemle, örtük 

temsil biçimleriyle kuruluyor. Bu söylemin iki paralel başlığını belirleyebiliriz: a) Irsi 

soyluluk vs parvenu (türedi); b) Kana dayalı asalet vs “yeni asalet”. Sunumumuzun amacı 

asalet söyleminin işlevselliğinin folklorik-dilsel yönüne dikkat çekmek, incelenen metinlerin 

sosyal-pragmatik işlevlerini ortaya çıkarmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Çerkes, Diaspora, Uzunyayla, Kimlik, Asalet, Sınıf. 
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Türkı̇ye ve Rusya’da Dı̇n-Devlet İ̇lı̇şkı̇lerı̇ne Yön Veren Bı̇r İ̇mparatorluk Mı̇rası: 

Sezaropapı̇zm 

 

Dr. Halil Kanadıkırık 
 

TEİAŞ Genel Müdürlüğü 

Özet 

 Türkiye ve Rusya, kadim siyasal kurumlara ve kültürel yapılara sahip iki imparatorluk 

bakiyesi devlettir. İki devlet de klasik imparatorluk geçmişlerinden sadece hukukî, idarî ve 

ekonomik kurumları değil, aynı zamanda 20. yüzyıldaki yeni rejimlerine de yön veren siyasal 

kültürleri de devralmışlardır. Geçtiğimiz yüzyılda iki devletin siyasal hayatındaki en dramatik 

dönüşümlerden biri de dini kurum ve dindar sosyal yapı ile güçlü bir merkezî siyasal otorite 

arasındaki gerilimde gözlemlenmektedir. Türkiye’de Atatürk döneminin laiklik politikaları ile 

Rusya’da çok daha katı Bolşevik uygulamaları, salt aynı dönemde gerçekleşmiş olmaları ile 

değil, ancak iki devletin benzer klasik imparatorluk geleneklerine sahip olmalarıyla da 

karşılaştırmalı ve tarihsel bir bakışın konusudur. Her iki imparatorluğun klasik siyasal kültürü, 

siyasal otoritenin dini kurumun da en tepesinde yer aldığı sezaropapizm ilkesi etrafında 

şekillenmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nda "din-ü devlet", Çarlık Rusya’sında Ortodoks 

"Üçüncü Roma" tezinde ifadesini bulan bu ilke, her ne kadar devlet reisine dini kurumun 

liderliğini atfetse de farklı bir epistemolojik yapılanmaya sahip olan dinî kurumu, siyasal-

askerî bir makamın gölgesinde konumlandırmaktadır. Bu bildiride söz konusu siyasal kültüre 

ilişkin sürekliliklerin, iki ülkenin 20. yüzyıldaki radikal dönüşümlerinde dikkate alınması 

gereken yönleri üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Din, Rusya, Sezaropapizm, Siyasal Kültür, Türkiye 

 

An Imperial Legacy That Dominates Religion-State Relations in Turkey and 

Russia: Caesaropapism 
 

 

Abstract 
  

Turkey and Russia are two imperial-remained states that had ancient political 
institutions and cultural structures. The both have inherited from their classical 
imperial pasts not only legal, administrative and economic institutions, but political 
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cultures that have dominated their new regimes in the 20th century as well. One of 
the most dramatic transitions of both states in the past century has been observed 
on the tensions between religious institutions with religious social structure and 
powerful central political authorities. Secularistic policies of Atatürk Era in Turkey 
and more strict Bolshevik practices in Russia are subjects for a comparative and 
historical outlook for not only the reason that these happened at the same time, but 

both had similar classical imperial traditions. Classical political cultures of both 
empires have taken form around the principle of caesaropapism in which the 
political authority is also the top of the religious institution. Although nevertheless 
this principle that was stated by the thesis of "din-ü devlet" in the Ottoman Empire 
and Orthodox "Third Rome" in Tsarist Russia attributes the leadership of the 
religious institution to the head of state it also positions the religious institution 
which has a different epistemological structuring under the shadow of a political-
militaristic office. In this presentation, the considerable aspects of the continuities 

related to the aforementioned political culture which can be followed through the 
radical transformations of both countries in the 20th century will be discoursed. 

Keywords: Caesaropapism, Political Culture, Religion, Russia, Turkey 
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Türkı̇ye’de Sı̇vı̇l Toplum Kuruluşlarının Sorunları Üzerı̇ne Bı̇r Değerlendı̇rme 

 

Doç.Dr. Sinem Yıldırımalp1  

 Doç.Dr. Emel İ̇slamoğlu1 
 

1Sakarya Üniversitesi 

Özet 

 Küreselleşme ile birlikte önemli bir sosyal politika aktörü haline gelen sivil toplum 

kuruluşlarının gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sosyal yaşama ve sosyal değişime katkı 

sağladığı bilinmektedir. Demokratik hakların elde edilmesi ve ekonomik açıdan bireyler ve 

sınıflar arasında oluşan dengesizlikleri gidermeye yönelik politikalar geliştirme işlevlerine 

sahip olan sivil toplum kuruluşları sosyal sorunların çözümüne yönelik sorumluluk 

üstlenmektedir. Toplumda “biz” bilincinin gelişmesine aracılık ederek bilinçlenme yönünde 

rol oynayan sivil toplum kuruluşlarının sosyal bütünleşme, sosyal refah, sosyal adalet gibi 

sosyal politika hedeflerine yönelik baskı faaliyetleri yaptıkları da bilinmektedir. Dünya’da ve 

Türkiye’de yaşanan toplumsal hareketliliklerle beraber genişleyen ve yeniden şekillenen sivil 

toplum alanı dinamik bir yapı arz etmektedir. Türkiye’de de önemli bir aktör olarak faaliyetler 

yürüten sivil toplum kuruluşları, kendi faaliyet alanlarında sahip oldukları uzmanlıklarını 

doğrudan hizmet sunumu ve ya savunuculuk gibi işlevlerle hayata geçirmektedirler. Ancak 

Türkiye’de sivil toplum alanına yönelik ilgi hızla artarken sivil toplum kuruluşlarının sorunlar 

yaşadığı da bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının 

yaşadığı sorunları tartışmaktır. Bu kapsamda sivil toplum alanına katılımın düşük olması, 

finansal ve örgütsel kapasite sorunları, sivil alan içinde yoğun olarak kullanılmaya başlayan 

sosyal platform, inisiyatif gibi alanların yasal bir zemini bulunmaması gibi yasal mevzuattan 

kaynaklanan eksiklikler başlıca sorunlar arasında yer almaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sivil Toplum, Sivil Toplum Kuruluşları, Sorunlar 
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Türkı̇ye’de Sultan Galı̇yev Algısı Üzerı̇ne Bı̇r Değerlendı̇rme 

 

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Murat Çay 
 

Gaziantep Üniversitesi 

Özet 

 Dünya ve Türk Tarihi açısından geçtiğimiz son bir asrın en önemli kişilerinden birisi de 

Mirseyid Sultan Galiyev’dir. Sultan Galiyev Olayı, özelde Sovyet deneyimi aşamasında, 

genelde ise Dünya Siyasi Tarihi’nde en az bilinen ve en çok çarptırılmış olaylardan biridir. 

Galiyev, Ekim Devrimi rüzgârıyla Türk-Müslüman halkların yaşamış olduğu deneyimlerinin 

sonucunda ortaya çıkardığı fikir ve faaliyetleriyle, son derece özgün ilk devrimci liderlerin 

başında gelmekteydi. Onun devrimcilik kavramıyla bütünleşmesi, Türkiye solunda tanınması, 

tartışılmış olması, kabul veya red görmesi imkânlarını sunarken; milliyetçi tarafta sadece 

Türkçülük- Turancılık perspektifinde değerlendirilmesi gibi dar bir çerçeveyi oluşturmuştur. 

Durum böyle olunca, Sultan Galiyev Olayı Türkiye’de uzun yıllar bir meçhul haline gelmişti. 

Neredeyse 1960’lara kadar olumlu veya olumsuz adı anılmayan Galiyev, dünya 

perspektifinde de meçhuller arasına girmiş, Attila İlhan’ın betimlemesiyle adeta bir “Hayalet 

Adam” olarak Avrasya’da kalmış, tarihten silinmiş, yok sayılmıştır. Sovyet yazını için de 

durum bundan farksız olmamıştır. Galiyev ve destekçileri fizikî olarak tasfiye edildikten, ilk 

birkaç yıl suçlama amacıyla adı anıldıktan sonra bir daha kendisinden söz edilemez olmuştu. 

Bu realite 1990’a kadar kendini koruyarak kaldı. Hatta eleştirmek ve suçlamak amacıyla dahi 

olsa adı anılmaz oldu. Belki bu gerçeklik sebebiyledir ki Türkiye’deki yaklaşımlar da pek 

farklı olmadı. Türkiye’de sol, Galiyev’in Türkçü-Turancı hatta bir yönüyle de İslamcı -

Galiyev’in ütopyasındaki devletin adında İslam ayrılmaz bir kavramdı- fikirlerinden ürküyor; 

milliyetçi sağ ise taşıdığı Devrimcilik vasfı sebebiyle şahsına ve fikirlerine daima mesafeli 

duruyordu. Türkiye’de Galiyev adı ilk kez 1966 yılında sol yazında geçmiştir. Takip eden 

yıllarda sol yayınlar ağırlıkta olmak üzere Galiyev adına sıklıkla rastlanılacaktır. Burada en 

çok üzerinde durulması gereken husus, Galiyev olayını sol akımın sahiplenmesidir. O da 

yoğunlukla Türkçü-Turancı-İslamcı perspektifinin dışında değerlendirmelerle sergilenir. 

Yakın yıllarda Türkiye’de bazı sağ milliyetçi köşe yazarlarının bir cümle içinde –paragraf 

değil- dahi olsa Galiyev adına atıf yapması bu konuda az da olsa yol kat edildiğinin göstergesi 

olarak değerlendirilebilir. 21. Yy’da Galiyev, fikirleri ve mücadelesiyle hiçbir “izm”in 

kalıbına sokulmadan özgün bir şekilde etüt edildiğinde, özellikle Türk Dünyası için çok 

önemli kazanımlar getirebilir kanaatindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: Sultan Galiyev, Türkçülük, Turancılık, Ekim Devrimi, Bolşeviklik  
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Yükseköğretı̇mde Öğretı̇m Elemanı Norm Kadrolarının Belı̇rlenmesı̇ ve Kullanılması: 

Bı̇r Değerlendı̇rme 

 

Doç.Dr. Cemal İ̇yem1  

 Doç.Dr. Emel İ̇slamoğlu2 
 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 
2Sakarya Üniversitesi 

 

Özet 

 Günümüz çalışma hayatında kurumlar açısından en önemli üretim faktörü insandır. Bu 

bağlamda insan kaynakları yönetimi uygulamalarında personel sisteminin temel yapısını 

"insan kaynakları planlaması, norm kadro planlaması" oluşturur. Norm kadro "yasayla 

belirlenmiş kadro", "standartlaştırılmış, tipleştirilmiş kadro ve görev" gibi anlamlara 

gelmektedir. 02.Kasım.2018 tarihinde 30583 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 

giren "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının 

Belirlenmesi ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" ile birlikte ön lisans ve lisans düzeyinde 

öğrenci alan birimler ile bünyesinde anabilim / ana sanat dalı bulunan enstitüler tahsis 

edilecek kadroları ilgili esaslara göre belirlemektedir. Bu belirleme yapılırken en önemli 

kriter, fakülte veya bölüme öğrenci alan lisans programlarında toplam öğretim üyesi kadrosu, 

asgari kadro sayısından az olamamaktadır. Aslında yeni yönetmelik norm kadro uygulaması 

ile öğretim elemanı kadrolarına asgari ve azami sınırlandırmalar getirmektedir. Bu bağlamda, 

çalışma yükseköğretim kurumlarındaki norm kadro planlamasında yeni yönetmelik 

kapsamında getirilen düzenlemeleri değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu değerlendirme 

yapılırken Kasım 2018 tarihli, 30583 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik detaylıca 

incelenerek, çalışmanın sonunda önerilerde bulunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Norm Kadro, Yükseköğretim, Öğretim Elemanı 

 

Determınatıon and Usage of Teachıng Norm Staff in Hıgher Educatıon: An 

Evaluatıon 
 
 

Abstract 
  



II. UTRAK,  15 – 17 Kasım 2019 / Ankara   
133 

In today's working life, the most important production factor for institutions is 
human. In this context, the basic structure of the personnel system in human 
resources management practices is "human resources planning, norm staff 
planning". Norm staff means kadro staff determined by law,, standart standardized, 
typified staff and duty ". With the Yönetmelik Regulation on the Determination and 
Use of Academic Staff in State Higher Education Institutions giren published in the 

Official Gazette dated November 2, 2018, numbered 30583, the units that accept 
students at the undergraduate and undergraduate levels and the institutes with main 
department / main art will be allocated. determines the cadres according to the 
relevant principles. The most important criterion for this determination is that the 
total number of faculty members in undergraduate programs that accept students to 
the faculty or department cannot be less than the minimum number of staff. In fact, 
the new regulation introduces minimum and maximum limitations to the teaching 
staff with the norm staff practice. In this context, the study aims to evaluate the 

regulations introduced by the new regulation in norm staff planning in higher 
education institutions. During this evaluation, the regulation published in the 
Official Gazette dated November 2018 and numbered 30583 will be examined in 
detail and suggestions will be made at the end of the study. 

Keywords: Norm Staff, Higher Education, Instructor 
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Azerbaycan’da Etnı̇k-Kültürel Değerlerı̇n Korunması ve Gelı̇ştı̇rı̇lmesı̇ 

 

Doç.Dr. Hörmet Cavadova 
 

Bakü Devlet Üniversitesi, Sosyal Bilimler ve Psixoloji Fakültesi, Sosyoloji Bölüm 
 

Özet 

Küresel sürecinin zorlu karakterine uygun olarak çağdaş zamanımızda kültür alanında önemli 

değişiklıkler vuku bulmaktadır. Kültürün tipleri entaqrasyon sürecinin gelişim yönlerine bağlı 

olarak belirli tempoya uyqun olarak oluşmaktadır ve çağdaş dünyada kültürel türlülük, etnik 

kültürlerin aynı bir tarzda müşterak yaşayışı toplumun aktüel konusu olarak gündeme getirilir. 

Çağdaş devirde dünya sivilizasyonunun türlü kültürlerinin korunması, gelecek nesillere 

aktarılması, dinler ve kültürlerarası diyalogun meydana gelmesi çok gerekli önemler 

kazanıyor. Azerbaycan türlü ulusların ve halkların müşterek anlaşma ortamında oturduğu ve 

faaliyette bulunduğu bir memlekettir. Nüfusunun ℅9 nu türlü uluslar oluşturuyor: ruslar 

(℅1,8), museviler (℅0,2), talışlar (℅1), kürtler (℅0,2), tatlar (℅0,4), avarlar (℅0,6), lezgiler 

(℅2,2), gürcüler (℅0,2) v. b Azerbaycan’da genel olarak 30 isimde etnosun temsilçileri, bu 

arada, mehseti türkleri, rutullar, malakanlar, ingiloylar, çingeneler, udinler, almanlar, 

darginler v b. ulusların temsilçileri oturuyorlar. Cumhuriyet arazisinde oturan ulusal 

azlıkların, azsayılı halkların toplumsal siyasi, sosyal-kültürel gelişimi multikültürel ilkelerle 

gerçekleştirilir. Azsaylı halklar kendi dillerinde eğitim hakkına sahiptirler. rus dilinde 19, 

gürcü dilinde 6 okul faaliyette bulunuyor. 94 okulda lezgi, 248 okulda ise talış dilinin 

öğretimi yapılır. Kuba şehrinde musevilerin beraber oturduğu “Kırmızı kasaba” adlandırılan 

arazide onların kendi ana dillerinde okul, Bakü’de 450 kişilik “Habad-Or-Anver” eğitim 

merkezi faaliyette bulunuyor. Cumhuriyet arazisinde türlü dillerde yaklaşık 50 kadar – rus 

dilinde 30, diğer etnik toplumların dillerinde ise 15 kadar qazete ve dergi basılıyor. 

Azerbaycan’ın Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Ulusal Azlıkların Alakalandırma Konseyi, 

Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisinde ulusal azlıkların dil, kültür, tarih ve etnografisinin 

öyrenilmesi üzere özel bölüm, azsayılı halkların ulusal değerlerinin korunması için yaklaşık 

50 kadar qayri hükümet teşkilatları, toplumsal birlikıer, hayriye kurumları ve kültürel 

merkezleri faaliyette bulunuyor. Maddisel kültür anıtlarının korunması kültür anıtlarının 

korunması çerçivesinde Astara, Kah, Kuba, Zagatala v.b bölgelerde tarih-diyarşinaslık 

müzeleri oluşturulmuştur. Tarih zarfında tüm kültürel bu veya diğer etkilerin altında kalmış, 

bunun sonucunda ise ortak faydalanma, senteze dayalı olan türlü düzeyli mekanizmalar 

benimsemiş ve bir sonrakı gelişimini sağlamıştır. Bunun tersine olan süreçler ise kültür 

sistemlerinin gerilemesini ve dağılmasını hızlandırmış, “kapalı, tecrit olunma” 

mekanizmasının kendisini geliştiremediğini açikliğa çıkarmıştır. 
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Protection and Development of Ethnic and Cultural Values in Azerbaijan. 
 
 

Abstract 
  

Protection and development of ethnic and cultural values in Azerbaijan. 
Accordance with the complex nature of the process of globalization, significant 
changes are taking place in the cultural sphere in modern times. The types of 
culture are formed according to the pace of the integration process, and cultural 
diversity and the coexistence of ethnic cultures in the modern world are seen as 
pressing issues in society. Preservation of various cultures of the world civilization, 
transfer to future generation, interreligious dialogue between religions and cultures 
is of great importance in modern times. Azerbaijan is a country where different 
nations and peoples live and work in mutual understanding. 9 per cent of the 

population is represented by different nationalities: Russian (1,8 %), Jews (0,2 %), 
Tallish (1 %), Kurd (0,2 %), Tats (0,4 %), Avars (0,6 %), Lezgins (2,2 %), 
Georgians (0,2 %) and others. There are a total of 30 names of ethnic groups in 
Azerbaijan, including Meckhetian Turks, Rutuls, Angels, Malaccans, Gypsies, 
Udines, Germans, and the Dargin. Social-political and cultural development of 
national minority which live in the territory of Azerbaijan are carried out by 
multicultural principles. Minorities have the right to education in their own 
languages. There are 19 schools in Russian, and 6 in Georgian. 94 schools teach 

Legit and 248 schools the Tallish language. There is a school in their native 
language in the area called “Red Settlement” in Guba, where the Jews live 
compactly and a 450-seat Chabad-Or-Avner educational center in Baku. About 50 
newspapers and magazine are published in various languages in the republic – 30 in 
Russian and 15 in other languages. Minority Coordination Council under the 
Ministry of Culture and Tourism of Azerbaijan, special department for studying the 
language, culture, history and ethnography of national minorities at the Azerbaijan 
National Academy of Sciences, about 50 non-governmental organizations, public 

associations, charitable organizations cultural centers are functioning to protect the 
national values of minorities. Historical and ethnographic museums have been 
established in the area of preservation of cultural monuments in the regions of 
Astara, Gakh, Guba, Zagatala and others. Throughout history, all cultures have 
been subjected to these or other influences, resulting in “shared enjoyment”, 
various levels of mechanisms based on synthesis have been developed and ensured 
their further development. In contrast, the processes that accelerated the decline and 
collapse of cultural systems revealed that the “closed, isolated’ mechanism did not 
justify itself. 
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 Toplumsal hayatı oluşturan ana kavramlardan biriside ahlaktır. Bir tanıma göre ahlak, 

insanlar arası ilişki türlerinden biri olan ve belirli bütünlükte bir kişinin belirli bütünlükte bir 

başka kişiyle eylemde bulunarak yaşadığı değer temelli ilişkidir. Dolayısıyla insanlar toplum 

içerisinde var olurlar ve diğer kişilerle ilişki halindedirler. Bu ilişkiler kişilerin gündelik 

yaşamlarını oluşturur ve günlük yaşam ahlaki bir karaktere sahiptir. Ahlaka ait kavramlar 

günlük yaşam içerisinde cisimleştirilirler ve bu yönleriyle de toplumsal hayatın 

kurucusudurlar. Toplumsal yaşamın kurucu aynı zamanda da birleştirici bir unsuru olan ahlaki 

kurallar hakkında felsefeciler ile sosyologların konuyu ele alış biçimleri birbirlerinden derin 

ayrılıklar göstermektedir. Etik ve Ahlak kavramları günlük dilde birbirlerinin yerine 

kullanılabilen, birbirlerinin yerine geçen hatta günlük kullanımda aynı anlamlara işaret eden 

kavramlar olarak kullanılmaktadır. Oysa etik’i ahlak üzerine düşünebilme etkinliği olarak 

gören düşünürlere göre ahlak, olgusal ve tarihsel olarak yaşanan bir şey olmasına karşın etik, 

felsefi disiplinin adıdır. Durkheim’e göre derinlemesine ilerleyen bu değişim karşısında 

geleneği ve adetleri yeniden dirilterek ahlaki buhran engellenemezdi. Ahlaki buhranın sebebi 

fikri bir hastalık olmadığının da altını çizen Durkheim, topluma gerekli olan yeni ahlakın da 

henüz kurulmamış olduğundan bahsetmekteydi. Bu anlamda Bauman’da, modernizmin 

başlangıç dönemlerinde Durkheim’in yapmış olduğu çağrıyı postmodernizme giriş döneminde 

yenilemektedir. Post-modernizmle birlikte teknolojinin gelişmesi, insan haklarının 

genelleşmesi, öteki ile ilişkilerin daha karmaşık yapılar haline gelmesi, küreselleşme olgusu 

sonrasında sermayenin ve ulus-aşırı yönetimlerin gücünün artması gibi daha birçok nedenden 

ötürü toplumsal yapı derinden değişmektedir. Bu anlamda, modernizmin başlangıç döneminde 

Durkheim tarafından yapılmış olan denemeyi Bauman postmodernizmin eşiğinde yeniden 

yapmaktadır. Bauman tarafından sistemleştirilmeye çalışılan post-modern etik, kendi söylemi 

içerisinde her ne kadar sorunlardan arındırılmış görünüyor olsa da birçok sosyal bilimci 

tarafından ciddi eleştirilere maruz kalmıştır. Biz çalışmamızda, post-modern etik kavramının 

içerimlerini ve diğer etik tanımlarından ayrıştığı noktaları anlamaya çalıştık. Bu kapsamda 

sonuç kısmında da Bauman’a yöneltilen eleştirilerle de post-modern etik’in açmazlarına 

kısaca vurgu yaptık. 

Anahtar Kelimeler: Bauman, Etik, Ahlak, Postmodernizm, Modernizm 
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According to Bauman's Postmodern Ethics 
 
 

Abstract 
  

One of the main concepts of social life is morality. According to a definition, 
morality is a value-based relation that is an interpersonal relation type a person with 

certain integrity experiences with another person that has a certain integrity. In this 
respect, people exist within society, and are in contact with other people. These 
relations constitute the everyday lives of individuals; and daily life has a moral 
character. According to Durkheim, in the face of this deeply progressing change, 
the moral crisis could not be prevented by reviving customs and traditions. 
Durkheim emphasized that the cause of the moral crisis was not an intellectual 
disease, and argued that the new morality that was needed for the society was not 
yet established. In this sense, in early periods of postmodernism, Bauman renewed 

the call, which was made by Durkheim in the beginning period of modernism. 
Because, with modernism, many things that disappeared could not be revived. The 
social structure is changing deeply because of many other reasons like the 
development of technology, generalization of human rights, the relations with “the 
other one” becoming more complex structures, and the increase of the power of 
capital and of the transnational governments. In this sense, at the beginning of 
postmodernism, Bauman repeated the trial of Durkheim that was made on the verge 
of postmodernism. Although postmodern ethic, which was systematized by 
Bauman, seemed to be free of problems in its own discourse, it was also exposed to 

serious criticisms by many social scientists. In the present study of ours, we tried to 
understand the points of post-modern ethics implications and the points it differed 
from other ethical definitions. In this context, in the conclusion part, we briefly 
emphasized the dilemmas of post-modern ethics with the criticisms that were 
directed to Bauman. 

Keywords: Bauman, Ethic, Postmodernism, Modernism, Moral 
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Özet 

 Kollektif kimlik, biz duygusu ve büyük grup kimliği aidiyeti çerçevesinde 

tanımlanmaktadır. Olumlu ve olumsuz temsiller sistemi içinde kavranan kollektif kimlikler, 

tarihsel bağlam içinde nesilden nesile aktarılır. Kollektif kimliklerin inşa edildiği tarihsel 

bağlamlardan biri de kitlesel travmalardır. Bir topluluğun bir başka grup tarafından fiziksel ve 

psikolojik acıya maruz kalması; biz duygusu üzerinde yaralayıcı sonuçlar doğurmaktadır. 

Kırgızistan da son yüzyıllık tarihinde birçok kitlesel travmaya tanıklık etmiştir. 1916 Çarlık 

Rusya’sına karşı Halk Ayaklanmasının (“Ürkün”) bastırılması, Sovyetler Birliği’nin kuruluş 

döneminde 1928’lerde varlıklı köylülerin (“Kulak”ların) sürgünü ve 1937-1938 Repressiya 

yılları bunların en önemlileridir. Bu çalışmada, Kırgız halkının kollektif kimlik 

tanımlamalarında Atalarının yaşadığı kitlesel travmalara ne ölçüde referansta bulunduğu 

araştırılmaktadır. Bu bağlamda Mayıs-Haziran 2019 tarihleri arasında sekiz odak grup 

görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler kapsamında; Kırgız halkının biz duygusu 

tanımlamalarında hangi kitlesel travmalara referansta bulunduğu ve bu referanslarda hangi 

travma imgelerini kullandığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın bulguları, kitlesel 

travmaların yaşlı kuşağın hafızasında derin izlere sahip olduğunu, genç kuşak tarafından ise 

emanet imgeler aracılığıyla taşındığını göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Kırgızistan, Kollektif Kimlik, Kitlesel Travmalar. 

 

Mass Traumas in Defining Collective Identity and the Sense of “us”: the Case 

of Kyrgyzstan 
 
 

Abstract 
  

Collective identity is defined within the sense of “us” and the belonging of large 
group identity. Collective identities that are conceived within the system of positive 
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and negative representations are transferred from generation to generation in the 
historical context. One of the historical contexts in which collective identities are 
built is mass traumas. Exposure of a community to physical and psychological pain 
by another group; have injurious consequences on the sense of “us”. Kyrgyzstan 
has witnessed many mass traumas in its last century. The suppression of the 
People's Uprising against the Tsarist Russia of 1916 (“Ürkün”), the exile of the rich 

peasants (“Kulak”) in the 1928s during the establishment of the Soviet Union and 
the years of 1937-1938 Repression were the most important ones. In this study, the 
extent to which the Kyrgyz people refer to the mass traumas experienced by their 
ancestors in defining collective identity is investigated. In this context, eight focus 
group meetings were held between May and June 2019. Within the scope of the 
meetings, it has been tried to determine which mass traumas the Kyrgyz people 
refer to in defining their sense of us and which trauma images they use in these 
references. The findings of the study show that mass traumas have deep traces in 

the memory of the old generation and are carried by the younger generation by 
means of entrusted images. 

Keywords: Key Words: Kyrgyzstan, Collective İdentity, Mass Traumas. 

  



II. UTRAK,  15 – 17 Kasım 2019 / Ankara   
141 

Makale id= 96 
 

Sözlü Sunum 
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 Bildirinin amacı, Rus ve İngiliz kültürleri arasındaki ilişkilerin Türk kültürü üzerindeki 

etkilerini anlaşılır kılmaya çalışmaktır. Birinci olarak, 16. yüzyıldan günümüze kadar Rus ve 

İngiliz kültürleri arasındaki kültürel ilişkiler kısaca özetlenmektedir. İkinci olarak, Rus 

kültüründe İngiliz kültürünün ve İngiliz kültüründe de Rus kültürünün nasıl konumlandırıldığı 

üzerinde durulmaktadır. Üçüncü olarak, Rus-İngiliz kültürel ilişkilerinin Türk kültürü 

üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmede bir yandan etkinin temel 

mahiyeti ortaya konmaya çalışılmakta, diğer yandan da tarihsel ve güncel birkaç örneğe 

başvurulmaktadır. Son olarak, yakın gelecekte Rus-İngiliz kültürel ilişkilerinin Türk kültürü 

üzerinde yaratacağı çeşitli etkiler konusunda kimi öngörüler dile getirilmektedir. Çalışmanın 

dayandığı kaynaklar; gözlem ve görüşmelerden elde edilen birincil alan verileri ve hem 

tarihsel hem güncel sürecin izlenmesinden elde edilen ikincil verilerdir. 

Anahtar Kelimeler: Kültürel İlişki, Kültürel Etki, Rus Kültürü, İ̇ngiliz Kültürü, Türk Kültürü 

 

Russian-English Cultural Relations and Their Effects On Turkish Culture 
 
 

Abstract 
  

The aim of the paper is to understand the effects of the relations between Russian 
and English cultures on Turkish culture. First of all, the cultural relations between 
Russian and English cultures from the 16th century to the present are briefly 
summarized. Secondly, it focuses on the positioning of English culture in Russian 
culture and Russian culture in English culture. Thirdly, the effects of Russian-
English cultural relations on Turkish culture are evaluated. In this assessment, on 
the one hand, the basic nature of the impact is tried to be put forward, on the other 

hand, a few historical and current examples are used. Finally, some predictions are 
made about the various impacts of Russian-English cultural relations on Turkish 
culture in the near future. The sources on which the study is based; primary field 
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data from observations and interviews; and secondary data from monitoring both 
historical and current processes. 

Keywords: Cultural Relationship, Cultural Effect. Russian Culture, English 
Culture, Turkish Culture. 
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Özet 

 Tarihsel kökenleri binlerce yıl öncesine dayanan anıt mezarlar günümüzde toplumların 

geçirdikleri siyasal dönüşümlere ışık tutar. Sırasıyla Rusya ve Türkiye’nin başkentlerinde 20. 

yüzyılda inşa edilmiş olan iki önemli anıtmezar da İki Savaş Arası Dönem’de devlet-inşasına 

ilişkin farklı tercihleri yansıtması bakımından incelenmeye değerdir. Karşılaştırmanın bir 

tarafında Rus toplumunda kök salmış olan Ortodoks dinî kültünün sembolleri ile Bolşevik 

seçkinlerin Marksist ideoloji ile besledikleri bir tür pozitivist yeryüzü dininin ilânı olan 

Moskova’daki Lenin Mozolesi; diğer tarafında ise köklü bir imparatorluk geçmişini ve İslâmî 

geleneğe ilişkin yapıları reddederek Batılı formlarla laik, pozitivist bir ulus devleti inşasını 

hedefleyen yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün Ankara’daki Anıtkabir’i yer 

almaktadır. Bu iki yapının tarih, siyaset bilimi ve kent sosyoloji bağlamında 

karşılaştırılmasıyla çeşitli benzerliklere ve farklılıklara ulaşılır. En önemli benzerlikleri hiç 

şüphesiz ki “Belle Époque” devrine son veren ve insanî maliyeti yüksek bir trajedi olan 

Birinci Dünya Savaşı’nı takip eden dönemi temsil eden yapılar olmalarıdır. İki devlet de savaş 

sonrası parçalanmış geleneksel birer imparatorluğun yerine kurulmuştur. İkisinde de geçmişle 

arasına keskin bir sınır çizen ve pozitivist görüşle yapılanmaya yönelmiş yeni bir rejim 

kurulmak istenmektedir. İki lider de karizmatik kurucu otoriteyi temsil etmişlerdir. Bununla 

beraber farklılıklar, iki anıtmezarın siyasal anlamını keskin bir şekilde birbirinden ayırmayı 

gerektirir. Zira Lenin’in naaşı etrafında kurulmak istenen kült, binyılcı arzuları olan totaliter 

bir rejimi; Atatürk’ün kabri ise pragmatik ilkelere sahip otoriter bir devlet inşasının mekânsal 

gerçekliğini oluşturmayı amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Anıtmezar, Atatürk, Lenin, Mekan, Rusya, Türkiye, 

 

The Production of Spaces in Totalitarian and Authoritarian Regimes: A 

Comparison of the Mausoleums of Lenin and Atatürk 
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The mausoleums, of which historical origins date back thousands of years, shed 
light on the political transformations of societies today. The two significant 
mausoleums in the capital cities of Russia and Turkey built in the 20th century are 
worth to examine in terms of being the representatives of different preferences on 
the state-building. On the one hand, Lenin’s Mausoleum in Moscow which has 
been a proclaim of a kind of positivist earth religion nourished with Marxist 

ideology by the Bolshevik elite and the symbol of Orthodox religious cult which is 
rooted in Russian society; and Ataturk's Mausoleum in Ankara as the founder of 
modern Republic of Turkey which aimed to building Westernised, secular, and 
positivist nation-state while refusing the deep-rooted imperial past and Islamic 
tradition on the other. Various similarities and differences between these two 
structures in the context of history, political science, and urban sociology can be 
reached. Their most significant similarity is undoubtedly being the representative 
structures of the period following the First World War, a tragic humanitarian cost 

that ended the “Belle Époque” era. Both states were established in place of 
traditional empires that were collapsed after this war. Both of them have sought to 
establish a new positivist regime which draws a sharp boundary between the past. 
Both leaders represented the charismatic founding authorities. The differences, 
however, require a sharp separation of the political meaning of the two 
mausoleums. Because the cult that is intended to be built around Lenin's 
mausoleum was aimed to establish the spatial reality of a totalitarian regime with 
millennial desires; yet Atatürk's mausoleum, to an authoritarian state building with 
pragmatic principles. 

Keywords: Atatürk, Lenin, Mausoleum, Russia, Space, Turkey 
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 Köken ülkelerinin dışında bulunan, örgütlü ve organize bir yaşam süren, anayurduna 

aidiyet hissi içerisinde yaşayan, yaşadıkları ülkede başka topraklardan geldiği yönünde bir 

kanaatin bulunduğu, anavatanlarıyla yürek teması içinde olan ve bunu açık biçimde gösteren 

toplumlar “diaspora” olarak adlandırılmaktadır. Burada sayılan tüm koşulları taşıdığı 

düşünülen Çerkesler kendi yurtlarından travmatik bir şekilde koparılarak dünyanın farklı 

ülkelerinde yaşamak durumunda bırakılmışlardır. Günümüzde dünyadaki en yoğun Çerkes 

nüfusu, yaklaşık üç milyon kişi ile Türkiye’de yaşamaktadır. Bu çalışmanın amacı, 

Türkiye’de yaşayan Çerkeslerin toplumsal hafıza oluşturma sürecinde geçmişten günümüze 

Rusya ve Rus algısındaki değişimi incelemektir. Travmatik göçlerle ana yurtlarından 

koparılan Çerkeslerin zihinsel ve duygusal olarak ne ölçüde ana yurtlarına bağlı olduklarının 

özellikle kuşaklar arası düzlemde tartışılması bu araştırmanın diğer bir amacıdır. Araştırma 

konusunun derinlemesine incelenme gerektirmesi nedeni ile nitel araştırma tasarımı tercih 

edilmiştir. Etnografik desen kullanılarak hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu 

kullanılarak toplanan veriler içerik analizi ile incelenmiştir. Araştırmanın Çerkes toplumsal 

hafızasının şekillenmesine ve somut olmayan kültürel mirasın korunmasına katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Diaspora, Çerkesler, Türkiye, Rusya, Toplumsal Hafıza 
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Abstract 
  

Societies that are located outside the countries of origin, lead an organized life, live 
in a sense of belonging to their homeland, are convinced that they come from other 
lands in the country they live in, are in contact with their homeland and showing 
this clearly are called “diaspora”. Circassians, who are thought to have all the 
conditions mentioned here, have been traumatically separated from their homeland 

and left to live in different countries of the world. Today, the world's densely 
Circassians population, about three million people, live in Turkey. The purpose of 
this study, changes in the perception of Russia and Russian the process of creating 
the collective memory of Circassians living in Turkey is to analyze from past to 
present. Another objective of this study is to discuss the extent to which Circassians 
who are separated from their homelands by traumatic migration are mentally and 
emotionally dependent on their homelands. Qualitative research design was 
preferred because of the necessity of in-depth analysis of the research topic. The 

content analysis was applied by using semi-structured interview form prepared 
using ethnographic design. The research is thought to contribute to the formation of 
Circassians’ social memory and the preservation of intangible cultural heritage. 

Keywords: Diaspora Circassians, Turkey, Russia, Collective Memory 
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 Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler incelendiğinde 16 Mart 1921 Moskova Antlaşması ile 

başlayan sürecin daha sonra 17 Aralık 1925 Antlaşması ile devam ettiği gözlemlenmektedir. 

Ancak II.Dünya Savaşından sonra Sovyetler Birliği’nin Türkiye’ye yönelik politikasında 

önemli değişiklikler olmuş ve değişiklikler sonrasında Türkiye kendi güvenliğini sağlamak 

için Batı’ya yönelmiştir. Türkiye’nin Batı’ya yöneldiği süreçte ülkede birçok darbe girişimi 

yaşanmıştır. Bu süreçte Türkiye’de 27 Mayıs 1960 darbesi ile ordu yönetime el koymuş, 12 

Mart 1971’de hükumete muhtıra verilmiş ve 12 Eylül 1980 askeri darbesi şeklinde ordunun 

yönetime müdahalesi olmuştur. 12 Eylül 1980 darbesi ordu, jandarma, Milli İstihbarat 

Teşkilatı (MİT) tarafından gerçekleştirilmişti. Bu darbe “temelde aşırı sol ve aşırı sağ 

örgütlerin faaliyetlerinin sınırlandırılması ve pasifleştirilmesi, terörist hücrelere ve bölücü 

gruplara darbe vurulması” amacı ile yapılmıştı. Çalışmada özellikle 12 Eylül 1980 darbesi 

sürecinde Sovyetler Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkiler incelenmiş ve darbeye bir de 

Sovyetlerin penceresinden bakılmaya çalışılmıştır. Sovyetler Birliği’nin önemli yayınları olan 

Pravda, İzvestiya, Kommunist, Bakiskiy Raboçiy incelenmiş ve 12 Eylül 1980 ile Aralık 1983 

arasındaki döneme bakılmıştır. Bakıldığında yayınlar farklı olsalar da içerik itibariyle aynı 

bilgiler içermiştir. Bu durum da Sovyetler Birliği’ndeki totaliter rejimin basın ve yayını da 

kontrol altında tutması ve ülkedeki baskıcı bir rejim ile alakalı bir durumdu. Yayınlanan 

haberler ve yapılan yorumlar aynı süzgeçten geçirilmiş nitelikler taşımaktaydı. Bu süreçte 

Sovyetler Birliği’nin en fazla üzerinde durduğu konu NATO’nun bu darbelerdeki rolü ve 

Türk yöneticilerinin darbe sonrası NATO ve ABD ile olan ilişkilerinde değişiklik yaşanıp 

yaşanmayacağı konusudur. Her ne kadar Kenan Evren NATO’ ya sadık kalınacağını 

vurgulamış olsa da Soğuk Savaş sürecinde Sovyetler Türkiye ile iyi komşuluk ilişkileri 

çerçevesinde bağlantılarını sürdürmeye hatta geliştirerek devam ettirmeye çalışmışlardır. 

Çalışmada Sovyetler Birliği’nin Türkiye’deki darbe sonrasında NATO ve ABD ile olan 

ilişkilerinde ne tür gelişmeler yaşandığı, Türk sol’unun durumu, Sovyetler Birliği ile Türkiye 

arasındaki ekonomik anlaşmalar ve diğer konularla ilgili ikili anlaşmalar ve üst düzey 

ziyaretler ve görüşmelerle ilgili bilgiler verilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Darbe, Sovyet, 12 Eylül 1980, Basın 
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Repercussions of the Turkish Military Coup of 12sseptember 1980 in the 

Soviet Press 
 
 

Abstract 
  

Analyzing the relations between Turkey and Russia reveals that the process 
beginning with March 16, 1921 Moscow Treaty was carried forward with the 
Treaty dated December 17, 1925. However, there were significant changes in the 
Soviet Union’s policy towards Turkey after the World War II, and thus, to 
guarantee its own safety Turkey turned its face towards the West. While turning 
towards the West, Turkey encountered several coup attempts. The Turkish military 
seized the power with the 27 May 1960 coup, sent a memorandum to the 
government on 12 March 1971, and carried out the military coup of 12 September 
1980 as an intervention to the government. The coup of 12 September 1980 was 

carried out with the cooperation of the army, gendarmerie and the National 
Intelligence Organization (MIT). This coup basically aimed to “limit and passivate 
the activities of the extreme left and extreme right groups and to deal a blow on the 
terrorist cells and diversionist groups”. This study examines the relations between 
the Soviet Union and Turkey during the 12 September 1980 coup and attempts to 
look into the coup from the Soviet perspective. In this regard, major publications in 
the Soviet Union such as Pravda, Izvestia, Kommunist, and Bakynskiy Rabochiy 
are reviewed to examine the period from 12 September 1980 to December 1983. 
During that period, the Soviet Union mostly dwelled on the role of NATO in the 

coups and whether the Turkish statesmen would change their approach towards 
NATO and the US after the coup of 12 September 1980. Even though Kenan Evren 
stressed that Turkey would remain loyal to NATO, Soviets tried to maintain and 
even enhance their relations with Turkey during the Cold War within the 
framework of good neighborly affairs. The study gives information on how Turkish 
relations with NATO and the US evolved after the military coup, the state of 
Turkish Left, and mutual economic agreements and other bilateral contracts and 
senior level visits and meetings between the Soviet Union and Turkey. 

Keywords: Coup, Soviet,12 September 1980, Publication 
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1945-1953 Dönemı̇ Türkı̇ye-Sovyet Rusya Sı̇yası̇ İ̇lı̇şkı̇lerı̇ 
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Özet 

 II. Dünya Savaşı biter bitmez dünya soğuk savaş dönemine doğru ilerlerken Uluslararası 

dengeler baş döndürücü bir hızla değişmekteydi. Savaşın yıkıcı etkilerini derinden hisseden 

Sovyet Rusya, henüz daha savaş devam ederken Türkiye’yi kendi çıkarları doğrultusunda 

savaşa sokmaya çalışmış ve Türkiye’den çeşitli taleplerde bulunmuştur. Bu talepler karşısında 

Türk yöneticiler Sovyetlerin değişen Türkiye politikasından derin endişe duymaya 

başlamışlardır. Savaş boyunca gergin seyreden ilişkiler, savaştan sonra iyice bozulacaktır. 

Nitekim Sovyetler 1945’te yirmi yıldır Türk-Sovyet ilişkilerinin temeli olan 1925 tarihli 

Dostluk ve Tarafsızlık Antlaşmasının yenilenmeyeceğini bir notayla bildirmiş ve daha sonra 

Türkiye’den Boğazlar bölgesinde üs ve doğu sınırında toprak talebi gibi kabulü mümkün  

olmayan taleplerde bulunmuştur. Çarlık Rus politikalarını andıran bu ağır taleplere Türkiye 

bir müddet tek başına göğüs germiş ve tüm talepler tartışmasız olarak geri çevrilmiştir. 

Kamuoyunda ise Rusya karşıtı sert bir tepki oluşmuştur. Daha sonra bu talepler Uluslararası 

platformlarda da tartışılmaya başlanmıştır. Savaş sonrası Sovyetler ile Batı dünyası arasında 

derin uçurumların oluşmaya başlamasıyla hızla çift kutuplu dünya düzenine gidilirken, artan 

Sovyet baskısı ve tehditleri sonucunda Türk dış politikası savaştan sonra hızlı şekilde Batı, 

dolayısıyla ABD ile entegre olma sürecine girmiştir. Sovyetler, Stalin’in 1953’te ölümünden 

sonra toprak ve üs taleplerinden resmi olarak vazgeçtiklerini belirtseler de Soğuk Savaş 

dönemi başlarken Türkiye artık tamamen Batı yanlısı ve konumunun ABD tarafından 

korunmasına yönelik bir dış politika izlemeye başlamıştır. 
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Turkey-Sovıet Russıa Polıtıcal Relatıons in 1945-1953 Perıod 
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International balances were changing at a dizzying pace as the world moved 
towards the cold war period as soon as World War II ended. Soviet Russia who feel 
deeply destructive effects of the war, tried to push Turkey to the war in their own 
interest and has held various demands from Turkey. Turkish statemen began to feel 
deeply concerned about the changing Soviet policy towards Turkey. Relations that 
have been strained throughout the war will begin to deteriorate after the war. As a 

matter of fact, the Soviets noted in 1945 that the Treaty of Friendship and 
Objectivity of 1925, which had been the basis of Turkish-Soviet relations for 
twenty years, would not be renewed. and then made inadmissible claims, such as 
the base in the Straits and the territorial demand at the eastern border. This heavy 
demand for Soviet policy reminiscent of tsarist Russia, Turkey have resist alone for 
a while and has rejected all claims. In the public opinion, there was a harsh reaction 
occured against Russia. Later, these demands were discussed in international 
platforms. As the deep gaps between the post-war Soviets and the Western world 

began to emerge, a bipolar world order was rapidly being made. After the war, as a 
result of the growing of Soviet oppression and threatens, Turkish foreign policy has 
accelerated the process of being integrated with the US quickly. After Stalin's death 
in 1953, the Soviets officially gave up the land and base demands. But now, with 
beginning of the Cold War, Turkey will now begin to fully pursue a foreign policy 
for the protection of the US and pro-Western position. 

Keywords: Turkey, Soviet Russia, Cold War, the Straits, Stalin 
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1964 Kıbrıs Krı̇zı̇nı̇n Türk - Sovyet İ̇lı̇şkı̇lerı̇ne Etkı̇sı̇ 
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Özet 

 Osmanlı Devleti ve Çarlık Rusya’sı döneminden Türkiye Cumhuriyeti - SSCB dönemine 

ve günümüze kadar Türk – Sovyet ilişkileri genellikle dalgalı bir seyir takip etmiş, kimi 

zaman da dostane ilişkilerin temini ve devamı adına kararlı adımlar atılmıştır. 1964 Kıbrıs 

Krizi sürecinde de bu yaklaşım sergilenmiş, iki devlet arasındaki ilişkiler karşılıklı üst düzey 

ziyaretlerle şekillendirilmiştir. Sovyetler Birliği’nin Kıbrıs politikası genel olarak, Doğu 

Akdeniz ve Orta Doğu’da önce İngiltere’nin, sonra ABD’nin etkisini azaltacak ve NATO’yu 

zayıflatacak her türlü hareketi desteklemek temeli üzerine kurulmuştur. Türkiye ise, 

Kıbrıs’taki Türk varlığına sahip çıkarak ve NATO üyesi kalarak, Sovyetler Birliği ile 

ilişkilerini geliştirmek istemiştir. Zira, Johnson mektubu ve İnönü’nün Amerika’da yaptığı 

görüşmeler Türkiye’de hayal kırıklığına neden olmuş, bunun üzerine Başbakan İnönü, 

Sovyetler Birliği’ni dışlayarak Kıbrıs’ta çözüm aramanın imkânsızlığını anlayarak yeni dış 

politika yaklaşımının adımlarını atmıştır. Bu çerçevede öncelikle, Sovyetlerin davetiyle Türk 

Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin, 30 Ekim - 6 Kasım 1964 günlerinde Moskova’yı 

ziyaret etmiştir. Ziyaret sonunda Sovyetler, Ada’da iki ayrı milli toplumun varlığını 

kabullendiğini ifade etmiş, bu da Kıbrıs konusunda Türkiye’ye yaklaştığı anlamına gelmiştir. 

Ardından, 4 – 13 Ocak 1965’te Sovyetler Birliği Yüksek Sovyet Prezidyum üyesi Podgorny 

başkanlığında bir Sovyet Parlamento Heyeti, Türkiye’yi ziyaret etmiştir. Türk – Sovyet 

ilişkilerindeki olumlu hava Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Gromiko’nun 17 – 22 Mayıs 

1965’te Türkiye’ye gelmesiyle devam etmiş, nihayetinde 9 – 16 Ağustos 1965 tarihleri 

arasında TC. Başbakan’ı Suat Hayri Ürgüplü’nün Moskova ziyareti gerçekleşmiştir. Ziyaret 

sonrasında Türk – Sovyet ilişkilerinde özellikle ekonomik alanda ciddi gelişmeler başlamıştır. 

Bu çalışmada 1964 Kıbrıs Krizi sürecinde karşılıklı ziyaretler çerçevesinde gelişen Türk - 

Sovyet ilişkileri, Devlet Arşivleri Başkanlığı’ndan temin edilecek Arşiv Belgeleri, Millet 

Meclisi Tutanak Dergisi, süreli yayınlar ve te’lif - tetkik eserlerinden istifade edilerek ele 

alınacak, veriler analiz ve sentez yöntemi ile değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: 1964 Kıbrıs Krizi, Türkiye Cumhuriyeti, Sovyetler 
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Albanian Settlements in Ukraine As a Result of the Russian-Turkish Wars in the 18th - 

Early 19th Centuries 

 

Assoc. Prof.Dr Alexander Novik 
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Abstract 

 In the southern part of the Ukraine the four villages with Albanian population are situated. 

These Albanian settlements are founded because Russian-Turkish wars in the 18th - early 

19th centuries. Firstly, the most wide-spread ethnicon is "ga tantё" (literally this phrase means 

"from ours"). The given ethnicon was used by Albanians during their resettlement within the 

Russian Empire. The second ethnicon - "arnaut" - got rooted in the first third of the XX 

century. Thirdly, the ethnicon "albanian" - used in a russianized way - became settled in 

Budzhak and Azov regions. However, this ethnicon has appeared only in recent decades. The 

firm self-consciousness markers, such as the language, confessional belonging, common 

historic background, participation in the common mental heritage and the system of value 

characteristics, define the outlook of the present-day Budzhak and Azov Albanians. 

Anahtar Kelimeler: Albanians of Ukraine, Self-Consciousness, Ethnicon, Linguonim, 

Multiethnic Region, the Balkans, Ethnography, Expeditions Data 
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Aleksandr Puşkin’in “erzurum Yolculuğu” Eserinde Türk-Rus İ̇lişkileri 
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Hacettepe Üniversitesi 
 

Özet 

 Puşkin’in Erzurum Yolculuğu” eseri, 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşına derinden ve 

sosyolojik bir açıdan bakabilmemizi sağlamaktadır. Puşkin, insani duyguları ve olaylara 

nesnel bakış açısıyla hem tarihçilere hem de edebiyatçılara önemli bir eser bırakmıştır. 

Osmanlı Devleti 1828’de İngiltere, Fransa ve Rusya’nın ortak olarak gerçekleştirdiği Navarin 

Baskını ile ağır bir darbe almış idi. Padişah bu gelişmelerden Rusya’yı sorumlu tutmuş ve 

Osmanlı Devleti 20 Mayıs 1828’de Rusya’ya savaş ilan etmiştir. Osmanlı-Rus savaşı 

öncesinde, 19. yüzyıl başlarında Rusya’da ise Fransız ihtilalinin etkileri, idealleri ve düşünce 

yolları seçkinleri, özellikle üniversite öğrencilerini coşturmakta idi. Bu düşünceler 

“Dekabrist” hareketi denilen, Rus tarihindeki ilk devrimci harekete sebep olmuştur. Fakat bu 

hareket başarılı olamadı. Sonuç olarak Dekabristlerin elebaşları idam edilmiş, büyük bir kısmı 

ise Sibirya’ya sürgüne gönderilmiştir. Çarlık Rusya’nın içerisinde bulunduğu siyasi koşul ve 

Puşkin’in yakın arkadaşlarının Sibirya’ya sürgüne gönderilmesi ve ardından Osmanlı’ya savaş 

ilan edilmesiyle birlikte Doğu Cephesinde arkadaşlarının komutasında bir savaşa gidilmesi 

Puşkin’i de cesaretlendirmiştir. Arkadaşlarıyla birlikte olmak ve bilmediği bir dünya olan 

Osmanlı Devleti’ni yakinen görebilmek ve gözlemleyebilmek adına Puşkin bu yolculuğa 

çıkmıştır. Bu çalışmamızda, ünlü edebiyatçı Puşkin’in Osmanlı-Rus savaşı sırasında başından 

geçen olayları yazdığı “Erzurum Yolculuğu” eserini incelemekteyiz. Puşkin, eserde oldukça 

objektif bir tutumla olaylara yaklaşmıştır. Kimi zaman Ruslara, kimi zaman da Türklere karşı 

eleştirileri olmuştur. Puşkin’in Ruslara karşı (I.Nikolay hükümetine karşı) bu kadar eleştirel 

olabilmesinin en büyük sebebi kendisinin de bir Dekabrist olmasından kaynaklanmaktadır. 

Kendisi zaten o dönemde iktidara muhalif birisidir. Bu durum Rusları daha rahat 

eleştirebilmesine olanak sağlamıştır. 
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Turkish-Russian Relations in Aleksandr Pushkin's “a Journey to Arzrum” 
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Pushkin's “A Journey to Arzrum” book enable us to look at deeply the 1828-29 
Ottoman-Russian War from a sociological perspective. Pushkin left an important 
work to historians and literatian with his human emotions and objective view of 
events. In 1828, the Ottoman Empire was in a difficult situation with the Navarin 
Raid, which was jointly carried out by England, France and Russia. The Sultan held 
Russia responsible for these situations and the Ottoman Empire declared war on 

Russia on 20 May 1828. Before the Ottoman-Russian war, at the beginning of the 
19th century, the influences, ideals, and ways of thinking of the French revolution 
in Russia were impressing to the elite, especially university students. These ideas 
led to the first revolutionary movement in Russian history which called the 
“Decabrist” movement. But this movement failed. As a result, the ringleaders of the 
Decabrists were executed, and most of them were exiled to Siberia. When 
Pushkin's close friends were in Siberia, Russia declared war on the Ottomans. A 
war at the helm of Pushkin's friends on the Eastern Front, encouraged Pushkin and 

embarked on this journey in order to be with his friends and to see and observe the 
Ottoman Empire which a world he did not know before. In this study, we examine 
“A Journey of Arzrum” book by famous literary writer Pushkin, who wrote the 
events that happened during the Ottoman-Russian war. Aleksandr Pushkin 
approaches the events with a objective attitude in his book. He criticizes sometimes 
the Russians and sometimes the Turks. The main reason that Pushkin was so 
critical of the Russians (against the Nicholas I government) was that he was also a 
decabrist himself. He was already opponent to government at that time. This 
situation allowed him to criticize the Russians more easily. 

Keywords: Ottoman Empire, Russian Empire, Pushkin, Arzrum 
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 Altın Orda Devleti, on altı Türk devletinden biri olmasına karşın, hakkındaki bilgimiz son 

derece sınırlıdır. Coğrafi uzaklık ve dil engeli gibi sebeplerle, Ortaçağ Türk tarihinde büyük 

öneme sahip olan bu devlet, Türk dünyası çalışmalarında hakettiği değeri görememiştir. 

Rusya’da, özellikle Volga Bölgesi’nde son dönemlerde artış gösteren ve önem kazanan 

arkeolojik kazılar, devletin çok kültürlü ve gelişmiş, güçlü bir Ortaçağ devleti olduğunu 

kanıtlar niteliktedir. Altın Orda Devleti hakkında hazırlanmış kapsamlı bir çalışma yok 

denecek kadar azdır bu nedenle spesifik alanlardaki çalışmaları derleyip genel bir yargıya 

sahip olabilmekteyiz. Konuya dair tutarlı bir fikir edinebilmek için siyasi tarihi, coğrafyası, 

etnik ve kültürel yapısının yanısıra anıtsal mimarisi, sanat eserleri ve arkeolojik kalıntılarını 

da beraberinde ele almak ve bir fikir süzgecinden geçirmek son derece önemlidir. Özellikle 

İslamiyet resmi din olarak kabul edildikten sonra Altın Orda kent merkezlerinin inşa 

faaliyetlerinde hızlı bir gelişim söz konusu olmuştur. Camiler, hanlar, türbeler, hamamlar ve 

medreseler kent oluşumunda önemli bir rol üstlenmişlerdir. Yeni bir yapı türü olarak cami ve 

türbe mimarisinin oluşum ve gelişim sürecinde, farklı coğrafyalardan ama özellikle 

Anadolu’dan gelen yapı geleneklerinin izlerine rastlanmaktadır. Günümüze ulaşabilmiş az 

sayıda mimari anıt bulunsa da bu anıtlar üzerinden Altın Orda mimarisinin özgün ya da 

etkileşim içerisinde bulunduğu gelenekleri belirlemek önemlidir. Bu bağlamda, mimari 

faaliyetler üzerinden, Altın Orda Devleti’nin çağdaşı olan Anadolu Selçuklu Devleti ile 

ilişkileri ve etkileşimleri, kültürel ve ticari alışverişlerini anlamaya çalışmak, Türk tarihi 

yazımına büyük katkılar sağlayacaktır. Ceren Öztep Çalışkan Ankara Üniversitesi Sanat 

Tarihi Bölümü (Doktora Öğrencisi) 
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Although the Golden Horde State is one of the sixteen Turkish states in history, our 
knowledge about it is extremely limited. Due to geographical distance and 
language barriers, this state, which is of great importance in the history of the 
Middle Ages, doesn’t get the value it actually deserves in the studies of the Turkic 
world. Recent archaeological excavations in Russia, especially those in the Volga 
region increasing in number and gaining importance, have proven that this state 

was a multicultural, developed and a powerful medieval state. There is almost no 
comprehensive study on the Golden Horde State. Therefore, we can have a general 
judgment just by compiling studies in specific areas. In order to have an informed 
view about the subject, it is important to consider and take the political history, 
geography, ethnic and cultural structure as well as monumental architecture, 
artworks and archaeological remains into account. Especially after Islam was 
accepted as an official religion, there was a rapid development in the construction 
activities of the Golden Horde city centers. Mosques, inns, shrines, public baths 

and madrasas played a crucial role in the development of the city. Traces of 
building traditions unique to different geographies, those unique to Anatolia in 
particular, are seen both in the beginning and the development processes of mosque 
and tomb architectures as a totally new type of building. Although there are very 
few architectural monuments that survived to the present day, it is important to 
determine the traditions of the Golden Horde architecture through these 
monuments. In this regard, trying to understand the relations, interactions, cultural 
and commercial exchanges with the Anatolian Seljuk State, which is the 
contemporary of the Golden Horde State, through architectural activities will make 

great contributions to the writing of Turkish history. Ceren Öztep Çalışkan Ankara 
University Art History Department (PhD Student ) 
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 Karlofça Barış Antlaşması tarihin dönüm noktalarından birisidir. Avusturyalı tarihçiler 

“Karlofça antlaşması ile birlikte Avrupa’daki Osmanlı hâkimiyetinin çöküşü mühürlenerek 

tescillenmiştir” veya “Türkler, Asya’dan Avrupa’ya uzanan ve Kur’an’a dayanan o muazzam 

güçlerinin kırılmış olduğunu kabul ettiler” şeklinde ifade etmektedirler. Müzakerelerin detaylı 

olarak anlatıldığı süreçte Türk ve Rus Elçilere de geniş bir yer ayrılmıştır. Türkleri Reis 

Efendi Rami, Rusları ise Bogdanovic’in temsil ettiği kongreler 2 Kasım 1688’de açılmış, 

fakat katılan tarafların üstünlük gösterme yarışına girdiğinden dolayı çıkan sorunlar yüzünden 

esas müzakereler 13 Kasım 1698’de başlamış ve üç ay devam etmiştir. 26 Ocak 1699’da Reis 

Efendi Rami’nin yıldızların pozisyonunun antlaşmanın imzalanması için o gün saat 11:45’e 

kadar olumlu olmadığını belirtmesi sonucu saat o dakikaya geldiği zaman imzalanmıştır. Bu 

bildirinin amacı antlaşma sürecinde ve öncesinde Türk ve Rus Elçilerin Avusturyalı tarihçiler 

tarafından nasıl gözlemlendiğini ve değerlendirildiğini gözler önüne sererek bu alanda çalışan 

akademisyenlerin istifadesine sunmaktır. 
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Turkish and Russian Ambassadors in the Process of Karlowitz Peace 

Agreement From the Perspective of Austrians 
 
 

Abstract 
  

The Karlofça Peace Agreement is one of the turning points in history. Austrian 
historians state that “the collapse of Ottoman rule in Europe with the Karlofca 
treaty was sealed and registered” or “the Turks acknowledged that their tremendous 
forces extending from Asia to Europe and based on the Qur'an were broken”. 
Turkish and Russian ambassadors have a wide place in the process where the 
negotiations are explained in detail. The congresses, which represented the Turks 
by Reis Efendi Rami and the Russians by Bogdanovic, were opened on 2 
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November 1688, but the main negotiations started on 13 November 1698, because 
of the problems that arose when the ambassadors entered the race for superiority 
and continued for three months. It was signed on 26 January 1699 when Reis 
Efendi Rami stated that the position of the stars was not positive until 11:45 that 
day for the signing of the treaty. The aim of this paper is to present how Turkish 
and Russian Ambassadors were observed and evaluated by Austrian historians 

before and during the treaty and to present them to the benefit of academics 
working in this field. 

Keywords: Turkish Ambassador, Russian Ambassador, Reis Efendi, Bogdanovic 
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 XVIII. asrın II yarısında ortaya çıkan gergin uluslar arası durumdan yararlanan Ermeniler, 

Azerbaycan Hanlıkları ve Osmanlı Devleti’nin toprakları üzerinde Ermeni Devleti kurulması 

maksadı ile muhtelif layihalar ve planlar hazırlayarak Çarlık Rusya’ya müracaat etmişlerdir. 

XVIII. asrın 60. yıllarında İosif Emin adlı bir Hemedan Ermenisi Gürcü Çarı II. İrakli’nin 

yönetimi altında Birleşik Ermeni – Gürcü Devleti’nin Kurulması layihası ile ortaya çıkmıştır. 

XVIII. asrın ikinci yarısında baş vermiş Rusya-Türkiye Savaşları (1768-1774, 1787-1791) 

esnasında Ermeniler ortaya çıkan tüm fırsattan istifade etmeye çalışmışlardır. İlk olarak 

Movses Sarafov Rusya Harici İşler Kollegiyasına, Rusya’nın himayesi altında Ermeni Devleti 

Kurulmasını belirten layihasını takdim etmiştir. Bundan başka, Rusya’da Ermeni Kilisesinin 

Başpiskoposu İosif Argutinski Rusya yöneticilerine; Rusya’nın Türkiye ve İran sınırında 

Hıristiyanlardan ibaret siper görevi oynayacak bir hükûmetin, Ararat Krallığının kurulmasını 

teklif etmiştir. Aynı vakitte Hindistan Ermenisi Şaamir Şaamiryan da kendi layihasını takdim 

etmiştir. Bu plana göre, kurulacak müstakil Ermeni Devleti’nin başında millî çar bulunmalı; 

devletin Petersburg’da daimi temsilciliği olmalı, Rusya ile ömürlük antlaşma imzalanmalı idi. 

Çarlık Rusya’nın yardımı olmadan Azerbaycan Hanlıkları ve Doğu Anadolu topraklarında 

Ermeni Devleti kurulmasının mümkün olmadığını Ermeniler çok güzel anlamıştır. Bundan 

dolayı da, onlar, Rusya hakimiyet organları ile münasebet kurmaya çalışmış, hatta Rus – 

Ermeni birliğini kuvvetlendirmek için Rusya yöneticileri ile imzalanması düşünülen 17 

maddeden ibaret Rus – Ermeni antlaşması layihasını hazırlamıştırlar. Çalışmanın amacı ise 

belgeler ve diğer birinci el kaynaklar ışığında Azerbaycan ve Doğu Anadolu’da bir Ermeni 

Devleti kurma planlarının hangi süreçlerden geçerek gerçekleştirilmeye çalışıldığını 

karşılaştırmalı olarak kamuoyuna aktarılmasıdır. Çalışma karşılıklı mukayese ve analizler 

yapma yöntemiyle yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan Hanlıkları, Osmanlı Devleti, Doğu Anadolu, Çarlık 

Rusyası, Ermenı Devleti 

 

The Projects Made to Establish the Armenian State in Azerbaijan and Eastern 

Anatolia (18th Century) 
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Abstract 
  

Taking advantage of the tense international situation at the second half of the 18th 
century, the Armenians having made various projects and plans for the creation of 
an Armenian state at the expense of the Azerbaijani khanates and Ottoman lands, 

appealed to Tsarist Russia. In the 60s of the 18th century, a Hamadan Armenian by 
name Joseph Emin proposed the project “Establishing a unified Armenian-
Georgian state” under the rule of the Georgian Tsar Irakli II. During the Russian-
Turkish wars (1768-1774, 1787-1791), which took place in the second half of the 
18th century, the Armenians tried to take advantage of it. First of all, Movses 
Sarafov presented to the board of Russian Foreign Ministry a project on the 
“Establishment of an Armenian state under the auspices of Russia”. Besides, the 
Archbishop of the Armenian Church in Russia, Joseph Argutinski, presented to the 

Russian ruling circles a project related to creation of a state for the Armenians. In 
this project, “was proposed to establish a buffer state - the Kingdom of Ararat on 
the border between Turkey and Iran Russia that will be consisted of 
Christianitians”. Simultaneously, the Indian Armenian Shaamir Shaamiryan 
presented his project. According to this plan, “the established independent 
Armenian state sould be headed by an Armenian tsar; the state sould have 
permanent representation in St. Petersburg; and should have to sign a lifelong 
agreement with Russia. Armenians perfectly understood the impossibility of 
creating an Armenian state in the territory of the Azerbaijani khanates and Eastern 

Anatolia without Russia’s help. For this reason, they sought to establish relations 
with Russian authorities and even drafted a project of Russian-Armenian Treaty 
consisted of 17 articles, which would be signed with them to strengthen Russian-
Armenian unity. The aim of the research is basing on archival documents and other 
primary sources to inform the public about the plans for the establishment of an 
Armenian state in Azerbaijan and Eastern Anatolia through which stages were 
being pursued to implement. The research will be conducted using a method of 
mutual comparison and analysis. 

Keywords: Azerbaijani Khanates, Ottoman State, Eastern Anatolia, Tsarist Russia, 

Armenian State 
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Communal Traditions (Obshchinnye Tradicii) in a Russian Kolkhoz Village in the 20th 

Century. 

 

Dr Andrey Tutorskiy 
 

Lomonosov Moscow State University 
 

Abstract 

 In my report I wil emphasize the practices that stem from communal life of the second part 

of XIX century but retain value in everyday life of Russian Village in XXth and even 21st 

centuries, The main institution that form the specificity of Russian rurual comunity are 

repartition (redistribution of land), institutionalized mutual aid and community gatherings 

where the most important decisions were taken. I will concentrate on the repartition and show 

that the land is not the only and unique resource that can be redistribute. After the formation 

of collective farms шт 1930s the land became state property and it was not possible to 

redustribute it. Instead in 1930s-1960s the amount of 'trudodoni' (amount of work to be done 

to receive natural payment) was reallocated. In 2000s the money from the state that come to 

the village is reallocated in very similar way. We can see the dissipation of repartition of land 

and also creation of new form of reallocation of other resources (of working time and state 

financing). Thus it is possible to find the principles of being od Russian rural community in 

the XXth century. 

Anahtar Kelimeler: Kolkhoz, Collective Farm, Rural Community 
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Don Kazak Akınlarının Osmanlı-Rus İ̇lı̇şkı̇lerı̇ne Yansımaları 

 

Arş.Gör.Dr. Ümran Karadenı̇z 
 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 
 

Özet 

 Erken tarihlerden itibaren sınır boylarında düzenlenen akınlar, kimi zaman devletlerin 

genişleme politikası ya da savaş stratejisi çerçevesinde gerçekleşirken; kimi zaman devlet 

idaresinden bağımsız olarak yapılmıştır. Bu bağlamda Moskova’nın sınır savunma sisteminin 

bir parçası olan Don Kazakları, Kırım Hanlığı sınırlarına ve Azak Denizi ile Karadeniz’e 

kıyısı olan Osmanlı topraklarına akınlar düzenlemiştir. Osmanlı topraklarının kuzey doğu 

sınırında yer alan Azak Kalesi, bilhassa Don Kazak akınlarının temel saldırı noktası olmuştur. 

Bu durum, Azak bölgesinin Ruslar ve Don Kazakları için ifade ettiği anlam ile doğrudan 

ilişkilidir. Osmanlı-Rus ilişkilerinin de seyrini etkileyen Don Kazak saldırılarının incelenmesi, 

geç dönemde Osmanlı topraklarının kuzeyinde gelişen askeri ve siyasi olayların anlaşılması 

bakımından önemlidir. Bu bildiride, XVII. yüzyılın ortalarına dek Azak ve çevresinde 

düzenlenen Don Kazak akınları ele alınarak bu akınlar sırasında Osmanlı-Rus ilişkilerinin 

mahiyeti üzerinde durulacaktır. Aynı zamanda Azak bölgesinde gerçekleşen Don Kazak 

akınlarının Ruslarda Karadeniz’e inme fikrinin oluşumuna etkisi tespit edilmeye çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Rus, Don Kazakları, Azak, Karadeniz 

 

Reflectıons of Don Cossacks’ Raıds On Ottoman-Russıan Relatıons 
 
 

Abstract 
  

Raids have been organized along the border since the earliest times, sometimes take 
place within the framework of states' enlargement policy or war strategy; 
sometimes independent of state administration. In this context, the Don Cossacks, 
which were part of Moscow's border defense system, raided the borders of the 
Crimean Khanate and the Ottoman lands on the Azov Sea and the Black Sea. The 
Azov Fortress, which was located on the north-eastern border of the Ottoman lands, 
has been the main point of attack of the Don Cossacks’ raids, in particular. This is 
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directly related to the meaning of the Azov region for the Russians and the Don 
Cossacks. The researching of Don Cossack attacks affecting the Ottoman-Russian 
relations is important for understanding the military and political events in the 
north of the Ottoman territory. This paper will focus on Don Cossack raids in and 
around Azov until the mid-seventeenth century and Ottoman-Russian relations 
during these raids. At the same time, the effect of Don Cossacks' raids in the Azov 

region on the formation of Russia's Black Sea policy will be tried to be determined. 

Keywords: Ottomans, Russia, Don Cossacks, Azov, Black Sea 
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Gaspıralı İ̇smaı̇l Bey’ı̇n Tercüman Gazetesı̇ Eksenı̇nde Rus Basınının Ermenı̇ Meselesı̇ne 

Bakışı 
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2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Özet 

 Araştırmamızın amacı Rus basınının Ermeni Meselesine bakışını Gaspıralı İsmail Bey’in 

Kırım’da çıkardığı Tercüman gazetesi ekseninde analiz ederek 19. yy. Türk-Rus siyasi ve 

sosyal ilişkilerinin ortaya konmasına katkı sunmaktır. Çalışmamızın evreni; gazetenin 1895-

1897 yılları arasında yayınlanan toplam 49 sayısıdır. Bu zaman aralığı; Tiflis Başşehbenderi 

Münir Süreyya Bey’in Ermeni sorununun siyasi evrelerine dair raporunda en şiddetli dönem 

olarak nitelendirdiği 2. Dönemin içinde bulunmaktadır. Amaçlı örnekleme yöntemi 

kullanılarak belirlenen Ermeniler ve Ermeni meselesi ile ilgili Rus basınından alıntı yapılmış 

toplam 43 yazı, içerik analizine tabi tutulmuştur. Buna göre Gaspıralı Rusya’nın “en fazla 

neşrolunan gazeteleri” şeklinde takdim ettiği “Moskova” ve “Novoye Vremya” başta olmak 

üzere toplam 12 gazeteden Ermeni meselesine dair haber ve yorumlara yer vermiştir. Dünya 

basınında çıkan haberler hakkında da malumat veren Gaspıralı’nın konuyla ilgili çok taraflı 

bilgileri okuyucusuna sunduğu anlaşılmaktadır. İngiliz basınının Türklere yönelik yalan 

haberlerini çürüten Rus basını Osmanlı’nın yanında durmayan Rus diplomatlarını 

eleştirmektedir. Gaspıralı meselenin başından itibaren Rusya matbuatının “Ermeni işleri bazı 

fesatçılar ile İngiliz entrikasından ibarettir” dediğini aktarmaktadır. Rus basınında; diğer 

milletlere göre nüfusça az olmalarına rağmen devlet memuriyetlerinde ve belli yerlerde 

%50’den 90’a kadar Ermenilerin olduğu, onların beğenmediği işlere başka milletlerden 

insanların alındığı yönünde haber ve yorumlar tespit edilmiştir. Ermeni çetelerinin teşkilat 

yapısına yönelik “üçlük usulü”ne, Madam Jelihovski’nin “Ermenilerin ipten iğnesine 

varıncaya kadar” araştırdığı vurgulanan “Tiflis Mektupları” yazı dizisine dair önemli 

bulgulara ulaşılmıştır. Araştırmamız kapsamında General Zeloni’nin hazırladığı etnografya 

haritası, Ermeni faaliyetleri çerçevesinde basılan harita ile Osmanlı Bankası’na yapılan 

saldırıya yönelik haber ve yorumlar bulunmaktadır. “Rus milleti mütekebbir değildir. Rus 

milleti dindardır.” diyen Gaspıralı, Ruslarla Türklerin ortak değerleri olduğunu vurgulamıştır. 

Gelecekte Türkler de dâhil olmak üzere bütün İslam dünyasının Ruslarla iş birliğini tavsiye 

etmekte ve şöyle demiştir: “Garbdan yahut şarktan büyükçe bir musibet zuhur edecek olursa 

millet-i İslamiye ile Rus milleti yekdiğeri arka olacak mevkide bulunuyorlar.” Türk-Rus 

ilişkileri şekillendirilirken Gaspıralı’nın ifade ettiği ortak değerler değerlendirilmelidir.  

Anahtar Kelimeler: Rus Basını, Ermeni Meselesi, Gaspıralı İ̇smail Bey, Tercüman Gazetesi 
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Kırgız Halkının Gözünden Gorbaçov: Bir Sözlü Tarih Çalışması 
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Özet 

 Mihail Gorbaçov 1986’da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde (SSCB) glasnost 

(açıklık) ve perestroyka (yeniden yapılanma) girişimlerini başlatmış; Birliğin daha etkin ve 

verimli hale gelmesi için büyük umutlarla radikal adımlar atılmıştır. Gobaçov’un reformları 

dünyada geniş ilgi toplamış, kendisine yaygın bir popülerlik kazandırmıştır. Görev süresi sona 

erdikten sonra da Gorbaçov Türkiye dâhil Doğu Bloku dışındaki ülkelerde uzun yıllar SSCB 

tarihinin en popüler simalarından biri olarak tanınmıştır. Gorbaçov’un başlattığı reformlar 

yöneticilerin beklemediği bir şekilde ülkenin dağılmasına ve hatta SSCB’nin sona ermesine 

yol açmıştır. Bu olaylar silsilesi içinde Kırgızistan 31 Ağustos 1991’de bağımsızlığına 

kavuşmuştur. Bu çalışmada istemeden de olsa Kırgızistan’ın bağımsızlığına giden yolu açan 

Gorbaçov’un Kırgızistan’da nasıl görüldüğünün ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bunun 

için hayatının önemli bir kısmını SSCB döneminde yaşamış, 1991’de elli yaşın üstünde olan 

kırk kişiyle sözlü tarih çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın bulguları, Gorbaçov’un bu 

kuşak tarafından Kırgızistan’ın bağımsızlık yolunu açan kişi olarak sevilmesi yerine, 

SSCB’nin yıkılmasına yol açtığı için son derece olumsuz bir şekilde algılandığını 

göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Gorbaçov, Glasnost (Açıklık), Perestroyka (Yeniden 

Yapılanma), Kırgızistan, Sözlü Tarih. 

 

Gorbachev Through the Eyes of the Kyrgyz People: A Study of Oral History 
 
 

Abstract 
  

Mikhail Gorbachev initiated glasnost and perestroika in the USSR in 1986 and 
made radical paces with great expectations to make the Union more efficient and 
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productive. His reforms triggered deep interest in the world bestowing on him 
enormous popularity. After the termination of his duty, he remained to be one of 
the most popular personalities in the history of the USSR for countries outside of 
the Eastern Bloc. Gorbachev's reforms unintentionally led to the dissolution and 
end of the USSR. Kyrgyzstan acquired its independence in the turmoil of these 
events, on August 31, 1991. This study aims to reveal the perception on Gorbachev 

in Kyrgyzstan, who unintentionally opened the road to Kyrgyzstan's independence. 
In accordance with that over 40 respondents were chosen from people in 
Kyrgyzstan, who had spent most of their lives in the USSR and were over 50 years 
of age in 1991. The findings showed that Gorbachev was perceived very negatively 
for his role in the dissolution of the USSR rather than someone, who had opened 
the path to Kyrgyzstan's independence 

Keywords: Keywords: Gorbachev, Glasnost, Perestroika, Kyrgyzstan, Oral 
History. 
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Osmanlı Devletı̇’nı̇n Güneydoğu Asya Müslümanlarıyla İ̇lı̇şkı̇lerı̇nde Rusya'nın Rolü 

(1873-1911) 
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Özet 

 Ondokuzuncu yüzyılda gerek dünya siyasetindeki ve gerekse teknoloji alanındaki 

gelişmeler Osmanlı Devletini bir taraftan bir takım beka sorunlarıyla karşı karşıya bırakırken 

diğer taraftan da ona yeni fırsatlar sunmuştur. Genişleyen Batılı sömürge imparatorluklarının 

kıskacında sıkışıp kalan müslüman halklar ve yöneticilerin Osmanlı hükümetiyle iletişime 

geçip ondan yardım talep etmeleri bir yandan dönemin gittikçe ağırlaşan sömürgecilik 

şartlarıyla diğer yandan da yeni iletişim ve ulaşım teknolojilerin sunduğu imkanlarla ilgilidir. 

Bu tebliğde 19. yüzyılın ikinci yarısında Hollanda’nın, bugün Endonezya olarak blinen  

takımdalar bölgesindeki sömürgeci ve yayılmacı siyasetinin tehdidi altındaki müslüman halk 

ve yöneticilerin Osmanlı devletinden yardım talepleri ve Osmanlı devletinin bu taleplere karşı 

verdiği cevaplar üzerinde dönemin “büyük güçlerinin” ve özellkle de Rusya’nın etkisi 

üzerinde durulacaktır. 1873’te yaklaşan Hollanda tehdidine karşı Osmanlı devletinin yardım 

ve müdahalesine başvurmak üzere İstabul’a gelen Açe elçilik heyetinin İstanbul’daki 

teşebbüsleri başta Rusya olmak üzere Batılı sömürgeci güçler tarafından engellenmeye 

çakışılmış bunda dönemin İstanbul’daki Rus büyükelçisi Nikolay Pavlovich Ignatief önemli 

bir rol üstlenmişti. 1911’de bu sefer Osmanlı hariciyesi, Endonezya’daki müslümanların 

hukuki statülerinde bir takım iyileştirmeler yapılması için Rusya dışişleri bakanının 

Hollandaya diplomatik baskı yapmasını talep etmişti. Osmanlı Hariciyesi’nin bu talebi 

dönemin Rusya dışişleri bakanı Sergey Sazonov tarafından olumlu karşılanmamıştı. Bu iki 

vak’a üzerine odaklanacak olan tebliğde Osmanlı İmparatorluğu ile Endonezya müslümanları 

arasındaki ilişkiler karşısında Rusya’nın tavrı tahlil edilecek ve Rusya’nın bu vak’alardaki 

tutum ve rolünün Osmanlı-Rus diplomatik-siyasi ilişkilerinin genel seyri tarafından 

belirlendiği tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Usya, Osmanlı İ̇mparatorluğu, Açe, Endonezya Müslümanları 

 

Russian Role in Ottoman Empire's Relations With Southeast Asian Muslims 
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Abstract 
  

n the nineteenth century the developments in world politics and technological 
innovations confronted the Ottoman Empire with a number of serious threats while 
offering new opportunities at the same time. The fact that Muslim peoples and 
rulers around the world, trapped in the grip of the expanding Western colonial 
empires requested help from the Ottoman government was on the one hand related 

to the increasingly severe conditions of colonialism and on the other, the 
possibilities created by new communication and transportation technologies. This 
paper deals with the impact of the great powers in general and Russian Empire in 
particular on Ottoman response towards the requests of the Indonesian people and 
rulers for help against Dutch colonial expansion and policies during the second half 
of the 19th and early 20th centuries. In 1873, the Russian ambassador in Istanbul, 
Nikolay Pavlovich Ignatief, played an important role in blocking a possible 
favourable response of the Ottoman government towards an Acehnese mission 

which arrived in İstanbul to apply for the help and intervention of the Ottoman 
government against the approaching Dutch threat. In 1911, this time Ottoman 
foreign ministry applied to the Russian foreign ministry in order to secure its 
diplomatic pressure on the Netherlands to make some improvements in the legal 
status of Muslims in Indonesia. However, this request of the Ottoman Foreign 
Ministry was not welcomed by the Russian foreign minister Sergei Sazonov. The 
paper will focus on these two cases and will analyze Russia's attitude towards the 
relations between the Ottoman Empire and Indonesian Muslims, and argue that 
Russia's attitude and role in these cases was determined by the general course of 

Ottoman-Russian relations. 

Keywords: Russia, Ottoman Empire, Aceh, Indonesian Muslims 
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Özet 

 Birinci Dünya Savaşı o zamanadek benzeri görülmemiş bir sayıda mülteciler oluşturdu. 

Rusya İmparatorluğu da dahil olmak üzere savaşın devam ettiği tüm bölgelerde mültecilik 

başladılmış oldu. İlk mülteci Batı Cephesi'nde oluşsa da, Kafkasya cephesinde ve İran 

kampanyası alanlarında da kendini gösterdi. Çar hükümeti ilk dönemde bu konuda kamu 

kuruluşlarına öncelik verdi. Bunlardan vacibi Çar II. Nicholas’ın ikinci kızı liderliğinde 

kurulan (1914, 14 Eylül) Tatiana Komitesi’ydi. Artan mülteci sayısı, bu alanda devlet 

tedbirlerinin uygulanmasını gerektiriyordu. Bu amaçla, İçişleri Bakanlığı bünyesinde 

Mültecilerin teşkili üzere bir Bölüm (1915, 1 Temmuz) kuruldu. Daha sonra yeni 

düzenlemeler yapılmış olmasına rağmen, Çar hükümeti devrilinceye kadar bu (1917, Şubat) 

sahede herhangi bir değişiklik yapamadı. Geçici hükümet (1917, 2 (15 Mart) - 25 Ekim (7 

Kasım) Çar hükümetinin kalan yapısını kaldırarak yeni bir sistem (Mülteci İşleri Özel 

Konseyi, v b.) oluşturmaya başladı, ancak kısa varlığı işini tamamlamasına izin vermedi. 

Araştırmalar, Müslüman mültecilere yönelik ayrımcılığın hem Çar hem de Geçici Hükümet 

politikalarında geçerli olduğunu göstermiştir. Bolşevikler iktidara geldiğinde Rus 

İmparatorluğu çöktü. Yeni kurulan Sovyet hükümeti evvelki yapılar yenileriyle değiştirse de, 

bu alandaki sorun uzun süre devam etti. 

Anahtar Kelimeler: Birinci Dünya Savaşı, Mülteciler, Çar Hükümeti, Keçici Hükümet, 

Sovyet Hükümeti. 

 

The Refugee Polıtıcs of Charısm, Provisional Government and the Sovıet 

Government in Russıa (1914-1922). 
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World War I created an unprecedented number of refugees at the time. Refugees 
have begun in all regions of the war, including the Russian Empire. Although the 
first refugee was formed on the Western Front, it also showed itself in the Caucasus 
front and in the areas of the Iranian campaign. In the first period, the Char 
government gave priority to public institutions. Of these, vacibi II. Nicholas' 
second daughter was the Tatiana Committee, which was founded under the 

leadership (1914, September 14). The increasing number of refugees required the 
implementation of state measures in this area. To this end, a Department (1915, 1 
July) was established within the Ministry of Interior for the establishment of 
Refugees. Although new arrangements were made later, the Char's government 
could not make any changes in this field until the fall (1917, February). The 
provisional government (1917, 2 (15 March) - 25 October (7 November) began 
removing the remaining structure of the Char government to form a new system 
(the Special Council for Refugee Affairs, etc.), But its short presence did not allow 

it to complete its work. discrimination in both Char and Provisional Government 
policies. When the Bolsheviks came to power, the Russian Empire collapsed. 
Although the newly formed Soviet government replaced the existing structures 
with new ones, the problem in this area continued for a long time. 

Keywords: First World War, Refugees, Char Government, Provisional 
Government, Soviet Government. 
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Özet 

 Birinci dünya müharibəsi bir çox cəhətdən unikaldır. Bu müharibə dünya tarixində ilk total 

müharibə, XX əsrin əvvəllərində isə ən qanlı müharibə idi. Bir çox xüsusiyyətləri ilə yanaşı, 

bu müharibədə əsirlərin sayı barədə faktlar xüsusi diqqət çəkir. Birinci Dünya müharibəsində 

8 milyon əsgər və zabit əsir götürülmüşdür. 1914-1917-ci illərdə təkcə rus ordusu tərəfindən 

iki milyona yaxın əsgər və zabit əsir alınıb ki, onlardan 50-60 min nəfər türk ordusu əsirləri 

idi. Əsir alınmış zabit və əsgərlərə humanist davranış üzrə dünya müharibə tarixində ilk dəfə 

olaraq, XX əvvəllərində beynəlxalq hüquqi aktlar, o cümlədən 1907-ci ildə Haaqa 

Konvensiyasında qəbul olundu. Haaqa Konvensiyası maddələri beynəlxalq hüququn hərbi 

əsirlərə humanist münasibət göstərməyin vacibliyini qəbul edirdi. Birinci Dünya müharibəsi 

iştirakçısı olan blok dövlətlər bu konvensiyaya qoşulmuşdurlar. Konvensiyaya qoşulan ilk 

dövlətlərdən biri Rusiya idi. 1914-cü il oktyabr ayında çar II Nikolay tərəfindən təsdiq edilmiş 

“Hərbi əsirlər haqqında qaydalar” qəbul etməklə 1907-ci il Haaqa Konvensiyasına qoşuldu və 

əsirlərlə humanist davranma öhdəliyini öz üzərinə götürdü. Bu öhdəliyin əsas mahiyyəti 

ondan ibarət idi ki, əsir alınmış zabit və əsgərlər öz vətəninin müdafiəçiləridir, əsir 

saxlandıqları düşərgələrdə onlara təhqir və təzyiq etməməli, onları ağır işlərlə yükləməməli 

idilər. Beləliklə, XX əsrin əvvəllərinə qədər hərbi əməliyyatların xarakteri dəyişməsi ilə hərbi 

əməliyyat səhnəsinin dəhşətlərini qarşısını almaq üçün əsir anlayışı ilə əvəz edildi. Bu gün 

türk hərbi əsirləri ilə bağlı tam mənzərəni yenidən yaratmaq çətindir, həmçinin Rusiyaının 

1914-cü ildə üzərinə götürdüyü beynəlxalq öhdəliklərinin hansı formada yerinə yetirib və ya 

yetirmədiyi də bir sualdır. Həmin dövrdə Rusiya hərbi idarəsinin razılığı ilə Bakı yaxınlığında 

yerləşən Nargin adasında türk hərbi əsgər və zabitləri ilə bağlı qalmaqallı qısa bir film çəkildi 

və hazırda internet portalından asanlıqla izləmək mümkündür. Həmin filmdə göstərilir ki, türk 

hərbi əsirləri çox gözəl vaxt keçirirlər, dadlı yeməklərlə qidalanırlar, rəqs edirlər, dənizdə 

çimirlər. Bununla da Rusiya beynəlxalq hüquq qarşısında öz üzərinə götürdüyü öhdəliyi 

yerinə yetirdiyini və əks cəbhədə döyüşdüyü türki əsgər və zabit əsirlərinə guya olan alicənab 

münasibətlərini nümayiş etdirməyə çalışdı. Bəs əsil həqiqət necədir? Türk hərbi əsirləri ilə 

bağlı tarixi faktların işıqlandırılması yalnız hərbçilərin qaçış əməliyyatları zamanı bir qədər 

mümkün olur. Digər hallarda məlumatlar qaranlıqdır. Rusiya Dövlət Tarix Arxivində və 

Rusiya Hərbi Dəniz Donanması Arxivində çoxsaylı işlər, həmçinin Azərbaycan Respublikası 

Milli Arxivində saxlanılan sənədlər (hesabatlar, raportlar, rəsmi yazışmalar və s.) Nargin 

adasına idarəçilik obyekti olaraq baxmağa icazə verir. Birinci dünya müharibəsi Qafqaz 

Cəbhəsində, 1914-cü ilin yalnız dekabrında Rusiya Qafqaz ordusunun Sarıqamışda 
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qələbəsinin nəticəsi olaraq 15 min türk hərbiçisi əsir götürülərək Rusiya ərazisinə gətirildi. 

Növbəti hərbi döyüşlərdə bu say dörd dəfəyə qədər artdı. Türk hərbi əsir və zabitləri 

Rusiyanın müxtəlif ərazilərində -Cənubi Qafqaz (Tiflis, Bakı, Gəncəvə s.), həmçinin Priamur, 

Sibir, Samara, İrkutsk və digər ərazilərdə əsirlər üçün nəzərdə tutulan düşərgələrdə 

saxlanılırdı. Bir çox hallarda əsir çoxluğundan düşərgələr qəbul etməkdən imtina edirdi. Türk 

hərbi əsirlərinin daşındığı Samara şəhərində əsirlərin sayı o qədər çoxalmışdı ki, şəhər iki 

həftə ərzində əsir qəbulunu dayandırmalı olmuşdur. Hərbi əsir düşərgələri öncədən 

hazırlanmadığı üçün Rusiya tərəfindən alınan hərbi əsirlər bir çox hallarda günlərlə 

vaqonlarda gözləməli olurdular. Əsirlər arasında xəstəlik, tif epidemiyası yayılmağa 

başlamışdı və buna görə təcili olaraq, hökumət tərəfindən bütün marşrutlar boyunca "filtrasiya 

düşərgələri" –sanitar məntəqələr yaratmağa başlamışdı. Rusiya ərazisində ən ucqar hərbi 

bölgələrə - Priamur və İrkutska ərazisində türk əsir düşərgələrinin şəraitinin nisbətən yaxşı 

olması deyilsə də, aşağı rütbəli əsgərlər arasında ölüm nisbəti daha yüksək olması bildirilir. 

Türk zabitlərinin saxlanma şəratinin üstünlüyü əsas götürülürdü. 1915-ci ildən başlayaraq türk 

hərbi əsirlərinin Uzaq Şərqə göndərilməsi praktik olaraq dayandırıldı. Buna alternativ Qafqaz 

Cəbhəsi yaxınlığında müşahidə məntəqəsi yaratmaq ideyası irəli sürüldü. Cənubi Qafqazda 

türk hərbi əsirlərinin saxlandığı ən böyük düşərdə Bakı yaxınlığında olan Nargin adası idi. Bu 

günə qədər hər bir azəri türkünün yaddaşında bu ada “ölüm adası”nı xatırladır. Qafqaz 

Cəbhəsi hərbi əməliyyatlar gedişində, çar hökuməti tərəfindən bu ada türk hərbi əsirləri üçün 

“ən əlverişli” məkan olaraq seçilmişdir. İlkin olaraq bu əraziyə rus ordusu tərəfindən əsir 

götürülmüş yeddi minə yaxın türk əsirləri gətirlmişdir. Antisanitar şərait, içməli su qıtlığı, 

aclıq, xəstəlik nəticəsində əsirlər arasında ölüm hadisələrinin çoxalmasına şərait yaradırdı. 

ABŞ-ın Riçmond Universitetinin professoru Yucel Yanikdag yazırdı: “...Türk hərbi əsirləri 

üçün ən başlıcası, Bakı yaxınlığında, Xəzər dənizindəki kiçik Nargin adası idi. Nargin adası 

ən pis düşərgələrdən biri idi. Bura palçıqlı, daşlıq, həşaratlarla dolu bir yerdir. Xeyli sayda 

türk əsirləri aclıq və xəstəlik səbəbindən ölürdülər.” Nargin adasının hərbi komentdantlığına 

hökumətin etibarlı adamları rəhbərlik edirdilər. 1915-ci ilin fevral ayında knyaz 

Oldenburgskinin istəyi ilə 117-ci Yaroslavl alayının polkovniki A.V. Poltoratsky adaya 

göndərildi. A.V. Poltoratsky 22 Fevralda admiral E.V. Klupfelə hesabat verərək komendant 

təyin edildi. O, adada baş verənlərə, həmçnin ada ilə əlaqədə nəqliyyatın təmin edilməsinə 

cavabdeh idi. Rusiya hərbi idarəçilik nzərinə görə, Nargin adası təkcə müşahidə nöqtəsi deyil, 

eyni zamanda etnik mənsubiyyətinə görə müəyyən kateqoriyalı məhbuslar üçün daimi yer 

olmalı idi. Müharibə şərtləri tələb edirdi ki, adada olan, həmçinin Bakı şəhər küçələrindən 

keçirilərək adaya gətirilən türk əsirləri ilə türk-müsəlman əhalisi arasında ciddi məsafə 

yaradılsın. Bu məsafə yaxınlaşdıqda, Nargin adasında dinc türkmənşəli məhbuslar sayı 

yaranır və artırdı. Azərbaycanlı əhalinin türk hərbi əsirlərinə olan münasibəti, yaxınlaşma 

istəyi jandarm idarələrinin diqqətindən yayınmırdı. Bu narahatçılıq məxfi 

Anahtar Kelimeler: Birinci Dünya Savaşı, Kafkas Cebhesi, Türk Askeri, Esir Kampları, 

Nargin Adası, 
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Özet 

 Sovyet yönetimi, yeni toplumun inşası sürecinde kadın meselesine özel bir önem verdi. 

Devrimin ilk yıllarından itibaren, kadın sorununun çözümüne yönelik çeşitli yasalar çıkarıldı. 

Sovyetler Birliği’ndeki kadınlara yönelik çalışmalar sadece bununla sınırlı kalmadı. 

Kadınların sosyalist inşa sürecine katılımını sağlamak amacıyla, Azerbaycan da dahil tüm 

Sovyetler Birliği’nde kadınlara yönelik çeşitli kurumlar tesis edildi. Bunlardan biri de kadın 

kulüpleriydi. Kulüplerin hedefi, kadınların kültürel ve mesleki donanımlarını arttırmaktı. Bu 

kulüpler aynı zamanda kadınlar için birer dinlenme yeri ve sanatsal yeteneklerini 

geliştirebilmeleri için imkân sağlayan mekanlardı. Azerbaycan’daki kadın kulüpleri içerisinde 

en önemlisi, 1920 yılında Bakü’de kurulan Ali Bayramov Kadın Kulübü’ydü. Bu çalışmada, 

Sovyet Azerbaycan’da kadın hareketinin gelişim süreci ele alınacak ve “kadınların 

özgürlüğünü” kazanmak için verdikleri mücadelede Ali Bayramov Kadın Kulübü’nün nasıl 

bir rol oynadığı incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Sovyet Azerbaycan, Kadın Hareketi, Ali Bayramov Kulübü, Jenotdel. 

 

The Ali Bayramov Women's Club and Women's Movement in Soviet 
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Abstract 
  

The Soviet administration placed great emphasis on the issue of women in the 
process of building the new society. Various laws were passed rom the early years 

of the revolution to address the problem of women. Work among women in Soviet 
Union have not only been limited to this. In order to participate in the process of 
building socialism, various institutions were established for women in every 
republic of the Soviet Union, including Azerbaijan. One of these institutions was 
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the women's clubs. The goal of the clubs was to increase the cultural and 
professional skills of women. These clubs were also a resting place for women and 
places that provided opportunities for them to develop their artistic ability. Among 
the women's clubs in Azerbaijan, the most important was the Ali Bayramov 
Women's Club, which was founded in Baku in 1920. In this study will be discussed 
the development of women's movement in Soviet Azerbaijan and also will be 

examined the role of Ali Bayramov Women's Club in the struggle for “women's  
freedom”. 

Keywords: Soviet Azerbaijan, Women's Movement, the Ali Bayramov Club, 
Zhenotdel. 
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 Birinci Dünya Savaşı sonrasında, Türk Milleti Mustafa Kemal Paşa önderliğinde, Batılı 

Emperyalistlere karşı giriştiği Milli Mücadele’den başarıyla çıkmış ve Lozan Antlaşmasını 

imzalayarak bağımsızlığını tescil etmişti. Saltanatın kaldırılmasından sonra, 29 Ekim 1923 

tarihinde, Cumhuriyet ilan edilerek devletin yönetim şekli değiştirilmişti. Cumhuriyetin ilanı 

ile yeni bir döneme giren Türkiye, cumhuriyetin ilanından sonra geçen 10 yılda siyasi, 

ekonomik ve sosyal alanlarda hızlı bir ilerleme kaydetmişti. Bağımsızlığın sembolü olan 

cumhuriyetin ilanının 10. yılı büyük bir coşku ile kutlanmıştı. Tarihteki ilişkileri savaş üzerine 

kurulmuş olan Türkler ve Ruslar, 1917 yılındaki Bolşevik İhtilalinden sonra ilişkilerini 

geliştirmiş, Sovyet Rusya, ortak düşman olarak gördüğü, Batılı emperyalistlere karşı 

Türkiye’yi askeri alanda desteklemiştir. Türkiye’nin bağımsızlığını kazanmasından sonra, 

cumhuriyeti ilan etmesi Sovyet Rusya’da olumlu karşılanmıştı. Bu tarihten sonra iki ülke 

arasında pek çok alanda iyi ilişkiler gelişmeye devam etmiştir. 1933 yılında Türkiye’de 

cumhuriyetin ilanının onuncu yıl kutlamalarına Sovyet Rusya büyük ilgi göstermiş, Sovyet 

delegeleri Ankara’ya gelerek kutlamalara katılmışlardı. Kutlamalar Sovyet Rusya basınında 

da geniş yer bulmuştu. Çalışmamızda; Cumhuriyetin ilanının onuncu yıl kutlamalarının 

Sovyet Rusya basınındaki yansımalarını inceleyerek, Cumhuriyetin onuncu yılına Rusların 

gözüyle bakmanın yanında, geçen on yılı nasıl değerlendirdikleri ve Türkiye-Sovyet Rusya 

ilişkilerine nasıl baktıklarını analiz etmeye çalıştık. 
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 II. Dünya Savaşı ve sonrasındaki yıllarda Türk Boğazlarının da dâhil olduğu Avrasya 

havzası çok daha fazla önem kazanmaya devam etmiştir. Bu coğrafyanın önemli bir parçası 

olan Kafkasya tarihsel, etnik, dini, kültürel, ekonomik ve askeri açılardan Türkiye’nin hayati 

çıkarlarının en yoğun bulunduğu bölgelerden biridir. Bu bölge aynı zamanda ABD ve Rusya 

Federasyonu açısından da giderek bir mücadele alanı haline gelmeye başlamıştır. “Kim Kenar 

Kuşağa hükmederse Avrasya’ya hâkim olur; kim Avrasya’ya hâkim olursa dünyanın kaderini 

kontrol eder” şeklindeki N.J. Spykman’a ait “Kenar Kuşak Teorisi’ne göre; içinde 

bulunduğumuz yüzyılda Avrasya çok daha fazla önem kazanmaya devam edecektir. 

Spykman’a göre: “Kalpgah, Kuzey Buz Denizinden, güneye Karpat Dağları’na, Balkanlara, 

Anadolu, İran ve Afganistan’dan Altay Dağları’na kadar uzanan büyük alanı kaplamaktadır 

Elbette bu önemin artışında Zbigniew Brzezinski‘nin sınırlarını çizmiş olduğu Stratejik Elips 

bölgesinin de büyük ölçüde Avrasya’yı merkez alıyor olması etkili olmuştur. Brezinski “ 

Stratejik Elips” adlı eserinde ABD’nin 21.yy.da da dünya hâkimiyetinin devamı için Hazar ve 

Karadeniz Bölgesinin kontrol altına alınarak, enerji hatlarında hâkimiyet tesis edilmesi 

gerektiğini ifade etmiştir. Türkiye bu bölgede kalpgâh konumunda olup, aslında enerjiyi 

üreten değil, enerji kaynaklarına ya sınır komşusu ya da enerji kaynağının dünya pazarlarına 

nakledildiği güzergâh üzerindedir. Hali hazırda, doğalgaz ve petrol rezervi zengini olan 

Türkistan ve Ortadoğu ülkeleri ile enerji ihtiyacı olan sanayileşmiş Batılı ülkeler arasında, 

Karadeniz, Boğazlar ve Anadolu yarımadasının en güvenli yollardan birisi olduğu hususunda 

mutabakat söz konusudur. Bütün bunların sonucunda 2000’li yıllarla birlikte bütün Avrasya 

havzasının yeniden şekillendirilmeye çalışıldığı bir sürece girilmiş ve başta Rusya 

Federasyonu ve Türkiye olmak üzere bölgedeki ülkeler 21.yüzyıl vizyonu için çaba sarf 

etmeye başlamışlardır. Ortadoğu da benzer şekilde yeniden şekillendirilmeye çalışılmaktadır 

Bu gelişmelerin doğal sonucu olarak Türkiye ve bölge ülkelerinin karşısına çok büyük 

fırsatlar çıkmaya başlamış olup, bunlardan birisi Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesidir. Bu 

proje kapsamında doğal kaynakları ve jeostratejik konumu nedeniyle Azerbaycan çok daha 

fazla önem kazanırken, Gürcistan da güzergâh üzerinde bulunması sebebiyle önemli bir ülke 

haline gelmeye başlamıştır. Ermenistan’ın güzergâh sınırları dışında tutulması çok dikkat 

çekicidir. Sonuç itibari ile genel olarak Avrasya havzası, özel olarak ise bu havzanın Kafkasya 

coğrafyası dâhilinde, bu demiryolu ile ekonomik, siyasi ve sosyal ilişkilerde ciddi bir 

güçlenme ve olumlu istikamette gelişmeler olacağına muhakkak nazarıyla bakmak 

mümkündür. Ayrıca bu projenin İzmir ve özellikle de Avrupa ile birleştirilmesinin 

düşünülüyor olması, gelecekte Avrasya’nın öneminin daha da artacağına işaret olduğu gibi, 

aynı zamanda bölgesel barışın, giderek dünya barışının gelişimine destek olacağı şeklinde 
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değerlendirilmesi mümkündür. Yöntem: Söz konusu çalışma, doküman inceleme yöntemi ile 

gazete, dergi, makale vb gibi güncel kanıtlar ile çalışılacaktır. Amaç; İki Büyük savaş 

sonrasında dünya halkının ödediği bedeller düşünüldüğünde, büyük projeler ile bölgesel 

kalkınmadan dünya barışına doğru bir gelişim olacağını güncel kanıtlarla ortaya koymaya 

çalışılacaktır. 
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Abstract 

 The purpose of the paper is to address the Eastern Crisis (the Ottoman-Russian war) that 

encompasses the most important events in the Balkans and especially among the Albanians, 

from the circumstances preceding it, to the final decision of the Berlin Congress, which 

resulted segregation of Albanian lands in the interest of the Balkan states. The reason for 

presenting this study is in the importance of the Eastern Crisis to the Balkan peoples, because 

from a general point of view in the Eastern Crisis period, European interests and their aims in 

the Balkans were clearly evident. On the other hand was the fact that how in the details 

studied the Albanian historiography presented the Russo-Ottoman war of 1875-78, which 

actually ended with the segregation of the ethnic Albanian territories. 

Anahtar Kelimeler: Ottoman, Russia, War, Albanian 
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The Paradox of Plenty: History of Russian Natural Resources in Retrospective 

 

Doç.Dr. Andrey Volodin 
 

Moscow State University 
 

Abstract 

 Russia is blessed with vast natural resources and rich environment. But from the economic 

history viewpoint it’s not so obvious that such blessing could be effective. Modern economy 

dates back to the early modern times and the start of first steps to sustained economic growth. 

As Sachs and Warner claimed: “One of the surprising features of economic life is that 

resource-poor economies often vastly outperform resource-rich economies in economic 

growth” . So it's possible to define a contradiction known as the paradox of plenty that refers 

to the discrepancy that countries with an abundance of natural resources (mostly non-

renewable ones like minerals and fuels) tend to have less economic growth than countries 

with fewer natural resources. Debates about economic curse caused by resources quantity 

started in the 1950s and 1960s. Technology is well known as the “crucial factor in how 

humans interact with nature”. I wonder if the interaction can be measured in terms of 

economic efficiency. “Resource turn” is a shift to modern economy, when treasures became 

controlled then measured, and afterwards treasures became resources that are strengthened, 

and protected. Resources by definition shape institutions: from ownership to principles of 

nature protection. In Russian case we find many difficult aspects of extremal development . In 

this presentation four case in Russia will be discussed in context of testing Hotelling’s rule: 1) 

creation of Waldmeister office under Peter I; 2) debate of expert happened at the start of the 

20th century, e.g. industrial police agenda of D.I. Mendeleev (1903-1904); 3) the Decree on 

Land in 1917 explaining new definition of natural treasures; and 4) the “resource curse” 

debate launched with the Oil shock in 1970s. 

Anahtar Kelimeler: Russia, Paradox of Plenty, Resource Curse, Economic History 
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Özet 

 Asırlar boyu yok olmadan günümüze kadar ulaşan ecdadımızın yüksek medeniyetini ve 

tarihini ortaya çıkartmak bilim insanlarının en temel vazifelerindendir. İlim ve medeniyet 

hiçbir zaman önemini kaybetmez. “Türk beyleri ve milleti, bu sese kulak verin! Herbir 

sözümü taşa yazdırdım! Onları görüp okuyun!” diye atamız olan Bilge Kağan’ın torunlarına 

bırakmış olduğu ulu emanetinde söylediği gibi; bize atalarımızdan kalan maddi ve manevi 

değerlerin sahibi bizler ve bizden sonra gelecek nesillerdir. Bu miras ile gurur duymaktayım. 

Türk halkları yirminci yüzyılda nerdeyse bir asra yakın süren Sovyetler birliği esaretinde 

yaşadı. Bu süreçte uygulanan yasaklamalar ve kısıtlamaların neticesiyle Türk halkları kendi 

medeniyetlerinin temelini oluşturan din dil ve kültür gibi ortak manevi değerlerinden büyük 

ölçüde uzaklaşmak zorunda kaldılar. Böylelikle aynı damardan beslenen ortak medeniyet ve 

edebiyatımız büyük bir kesintiye uğradı. Bozkırlarda ebedi iz bırakan ve dünya medeniyet 

tarihine adını yazdırmış olan Göktürk’ün nesilleri son yıllarda birbirini takip etmeye başladı. 

Kaderin cilvesiyle yolları ayrılıp, birbirinden uzaklaşmak zorunda kalan bir bayraklı Türk’ün 

bugünkü nesilleri aynı kökten olduklarını anlayıp, mutlu birlikteliğe adım adım 

yaklaşmaktadırlar. Ancak, günümüzde Türkolojilik araştırmalar yapmak için başka yeni ilmi 

fikirler ve prensipler gerekmektedir. Türk halklarının medeniyetini ve tarihini insanlık 

bağlamında araştırmak en önemli görevlerimizdendir. Türk Dünyası henüz tam incelenmemiş 

gizemlerle dolu engin bir dünyadır. Atalarımızdan miras kalan manevi zenginliklerimizi 

yeryüzü medeniyetleri içinde hakkettiği önemli yeri almıştır. Türk dünyasının, eski 

devirlerden başlayıp, günümüze kadar gelen tarih, din, dil ve edebiyatını geniş bir alanda 

araştırmak ve insanlık medeniyeti içindeki yerini ele alıp karşılaştırmak hala önemli bir 

problemdir Devam eden küreselleşme sürecinde kaybolup gitmemek için her millet kendi 

manevi değerlerini önem verip, milli düşüncenin yok olmasına fırsat vermemesi gerekir. Biz 

Avrupa’yı merkeze alan yaklaşım açısından vazgeçerek Türk dünyasının ortak tarihini, 

edebiyat tarihini yeniden istişare ederek vakit kaybetmeksizin yazmalıyız. Bu arada Türk 

dünyasının ortak eski edebi eserleri incelemek için bu eserleri incelemeyi kolaylaştıracak 

bilimsel metodoloji prensiplerini güncelleyerek bu araştırmalar yapılırken anlaşmamızı 

kolaylaştıracak ve yanlış anlamaları önlemeyecek yeni ortak terim ve kavramları kendi 

dillerimizde oluşturmamız da gerekir. Bunun yanı sıra devletlerarası oluşturulacak ortak bir 

komisyonla aydınlarımızın edebi eserlerini tüm Türk lehçelerine çevirip bu ortak tarihi 

mirasımızın paylaşılması ve okunmasını sağlayarak milli değerlerimizi gelecek kuşaklara 

ulaştırmalıyız. Bu sayede Türk soylu halkların birbirini daha  iyi tanıyıp anlayacağını 

umuyoruz. Bu amaçla aydınlardan biri olan Yûnus Emre’nin şiirleri ve Mevlana Celaleddin 

Rumi’nin eserlerini Kazakçaya çevirdim. Bireysel çalışmamızla buna bir katkı sağlamaya 
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çalıştık Sovyetler Birliği zamanında komünizm sisteminin dinlere bakış açısı olumsuz olduğu 

için dini edebiyat yasaklandı. Bu sebeple bilim adamları bu konulardan uzak durmak zorunda 

kaldılar. Dini edebiyatımızı meydana getiren aydınlarımızı ve onların önemli eserlerini 

araştırmak günümüzün önemli konularındandır. Bu konulardan biri de süfiliktir. 

Günümüzdeki gerçek şudur ki, batının gözünde islam coğrafiyasındaki tipik bir müslüman 

algısı başında sarığı yüzünde bir tutam sakal üzerinde cüppe ve elinde her tarafa korku salan 

kalaşnikov silahtan ibarettir. Bugün dünya medyasında islam denildiği zaman radikalizm, 

terörizm, ekstremizm, dini fanatizm, fundamentalizm, vahabizm kelimeleri yan yana 

kullanılmaktadır. Acaba bu islamın gerçek yüzü mü yoksa batının bakışı ile mi bu hale geldi?! 

Acaba orta asırlardan başlayıp dünya medeniyetinin temelini oluşturan, dünya medeniyetine 

katkı sağlayan islam neden 21. asırda terörle yan yana anılmaya başlandı?! O zaman dünya 

nüfusunun sadece 5te birine tekabül eden insanlar şimdi islamdan neden vazgeçmiyor? 

Kanımca müslümanların yaşadığı bölgelerdeki şiddetli çatışmalar islam dini ile bağdaşmıyor. 

Problemin nedeni batılı güçlerden kaynaklanan manasız agresif e siyasi provokasyonlardır. 

Aksine islam barış ve merhamet dinidir. Örneğin bizim kitabımız Kuran-ı Kerim’de şöyle 

buyuruluyor “bir canlıyı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir kim de bir canı kurtarırsa 

bütün insanların hayatını kurtarmış gibidir”. Böyle bir kutsal kitaba iman eden müslümanlar 

nasıl olur da terör oluşturur. Dünya biliyor ki terörün dini milleti yoktur. Terörizm demek 

kılıcından kan damlayan geriye göz yaşı bırakan bir zulümdür. Son zamanlarda teröristler 

barışsever islam dinini kullanarak müslümanların arasına nifak toğumlarını ekmeye 

çalışıyorlar. Maalesef müslümanlar da bu oyuna geliyorlar. Büyük güçler her türlü finansmanı 

sağlayarak vahabizm selefizm gibi projeleri devreye sokarak müslümanları parçalamaya 

çalışıyorlar. Selefizm ideolojisi dini radikalizmin oluşmasına zemin oldu. Bize yabancı olan 

bu ideolojiyi destekleyenlerin bakış açısı bizim kültürümüzdeki inancımızdaki islam anlayışı 

ile bağdaşmamaktadır. Bu yüzden selefiler insanları asırlarca devam ede gelen ehli sünnet vel 

cemaat yolundan ayırarak kendilerine çekmeye çalışıyorlar. Bu tarzdaki insanlar kutsal Kuran 

ayetlerini kendi haram emellerine göre kullanıp dini değerlerimizi bozuyorlar. İslam dini 

zulmün her türlüsünü yasaklamıştır. Bir milletin manevi değerlerini bozmaya çalışmak 

zulmün bir parçasıdır. Allah-u Teâla insan oğluna zulmü adaletsizliği kan dökmeyi yasakladı. 

Bu yol din olamaz. Tekrar söylüyorum ki, terörün dini de milleti de yoktur.. Benim 

memleketim olan Kazakistan’da malümunuz ki 80 yıl komünizmin esaretinde dinden 

diyanetten uzak hayat yaşadık. Bağımsızlığımızı elde ettikten sonra milli görenek örf ve 

adetlerimizle dinimizle tekrar kavuşmanın sevincini yaşadık. Ağzında Allah elinde Kuran 

tutan insanları müslüman kardeşlerimiz diye bağrımıza bastık. Lâkin gün geçtikçe söz ile 

fiiliyatın uyuşmadığını gözlemledik. Kömünizm idolojisinden kurtulduktan sonra din boşluğu 

ortaya çıktı. Bu boşluğu radikal dinciler doldurmaya başladılar. Bunlardan biri selefizm bizim 

memleketimizde tehlike oluşturmaya başladı. Dünyada dini ekstremizmin oluşması 

toplumdaki nesnel ve öznel faktörlere bağlıdır. Uzmanlar şu faktörleri sunuyorlar: ekonomik 

kriz, nüfusun yaşam standardının düşmesi, işsizlik, hukuk kültürü seviyesinin düşük olması 

v.s (vesaire). Bu süreçte insanları radikal akımlardan uzak tutabilmek için her millet kendi 

manevi değerlerine önem verip, milli düşüncenin yok olmasına fırsat vermemesi gerekir. Biz 

radikal akımlara karşı ilim ve bilimle mücadele edebiliriz. Genç kuşaklara islam tarihini milli 

tarihimizi öğreterek ters akımlardan koruyabiliriz. Türk dünyasının, eski devirlerden başlayıp, 

günümüze kadar gelen tarih, din, dil ve edebiyatını geniş bir alanda araştırmak ve insanlık 

medeniyeti içindeki yerini ele alıp karşılaştırmak hala önemli bir problemdir. Dini 

edebiyatımızı meydana getiren aydınlarımızı ve onların önemli eserlerini araştırmak 

günümüzün önemli konularındandır. Kazakistan’da üniversitelerde tasavvuf edebiyatı 

okutulmuyor. Tasavvuf edebiyatı bir tarihtir. Tarihini bilmeyen nesil geleceğe yön veremez. 

Üniversitelerde islam edebiyatının tarihini tasavvuf edebiyatını ders olarak okutulmasını 

sağlamalıyız. Örneğin selefiler şimdi Hoca Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Mevlana gibi 
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şahsiyetlerimizin türbelerini ziyaret etmenin şirk olduğunu onların ortadan kaldırılmasını 

istiyorlar. Süfilik tasavvuf (tazelik), İslamdan kaynaklanan ruhani değerlerdir, İslam dininin 

dünyayı yorumlayışı, ahlaki, ruhanilik özelliklerini içinde toplayan, insanın kendini tanıması 

ve kâmil insanlık derecesine yükselmesine imkân sağlayan bir ilim dalıdır. Süfilik VIII-IX 

asırlarda gün ışığına çıkmaya başlamıştır. Süfiliğin Arap ve Fars şiirlerine de çok etkisi 

olmuştur. Süfilik-felsefi akımının temeli Allah’ın kitabı Kurani-Kerim ve Peygamberin (s.a.v) 

hadislerine dayanmaktadır. Süfi şairlerin amacı Allaha kavuşma (vuslat) Hakk’ın didârını 

görmek uğuruna ruhani bir yolculukla (seyri ruhani) arınmaktır. Bu sufi şair  ve yazarlara göre 

sufilik İslamın farklı yorumu olup, kalbi merkeze alır. Kalbi aklın en üst mertebesi olarak 

kabul eden sufiler bu sebeple kalbe çok kıymet verirler. Mevlâna Celaleddin Rûmi insanı 

Allah’ın aşkına en layık varlık olarak nitelendirir. Dolayısıyla insanı “Allah’ın sevgilisi” diye 

sıfatlandırmıştır. Yûnus Emre “yaratılanı severim Yaradandan ötürü” düşüncesindedir. Hacı 

Bektaşi Veli ise şiirlerinde insanı eşit olarak tanımlamaktadır. Hoca Ahmet Yesevi’nin 

hikmetleri ve insan hakkındaki düşünceleri bu şairlerin ilmi ve felsefesinin temelini 

oluşturmaktadır. Görülüyor ki bu şahsiyetler bizlere manevi ruhani ışıklar vermektedir. Böyle 

bir ruhani zenginliğimizi yok etmeye çalışan radikal dincilerin seçtiği yolun yanlış ve tehlikeli 

olduğu aşıkardır. Neticede Orta Asya’daki türki memleketlerde okullar ve üniversitelerde 

islam edebiyatı tarihini ders olarak okutmanın aktüel olduğunu zaman ortaya çıkrtmaktadır. 

Bunun yanı sıra devletlerarası oluşturulacak ortak bir komisyonla aydınlarımızın edebi 

eserlerini tüm Türk lehçelerine çevirip bu ortak tarihi mirasımızın paylaşılması ve okunmasını 

sağlayarak milli değerlerimizi gelecek kuşaklara ulaştırmalıyız. Bu sayede Türk soylu 

halkların birbirini daha iyi tanıyıp anlayacağını umuyoruz. Bu amaçla aydınlardan biri olan 

Yûnus Emre’nin şiirlerini Kazakçaya çevirdim. Neticesi kitap olarak yayınlandı. Şimdi 

Mevlana üzerine çalışmalarım devam ediyor. Çalışmak bizden başarı Allah’tandır. 
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Türkı̇ye ve Sovyetler Bı̇rlı̇ğı̇ Arasında Normalleşme Dönemı̇ndekı̇ Dı̇plomatı̇k İ̇lı̇şkı̇lerı̇n 

İ̇kı̇ Ülke Basınında Yansımaları 
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Özet 

 Türkiye ve Sovyetler Birliği arasında Mustafa Kemal Atatürk ve Vladimir İlyiç Lenin 

zamanında başlatılan iyi ilişkilerin bozulma süreci, Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu’nun 

1939 yılında Moskova’dan anlaşma imzalayamadan döndüğü ziyaret sonrası başlamıştır. Bu 

tarihten itibaren iki ülke arasında yapılan diplomatik ilişkiler durmuştur. Türkiye ve Sovyetler 

Birliği arasında 17 Aralık 1925 tarihinde yapılmış olan Dostluk ve Tarafsızlık Anlaşması, 

İkinci Dünya Savaşı sonunda 19 Mart 1945 tarihinde Sovyet yönetimi tarafından iptal 

edilmiştir. Türk hükümetinin anlaşmanın yenilenmesi talebi üzerine Sovyet hükümeti, 

Boğazlarda askeri üs kurma ve Boğazların ortak denetimi taleplerini öne sürmüştür. 7 Haziran 

1945 tarihinde ise, Sovyet yönetimi tarafından V.İ. Lenin zamanında Türkiye’ye geri verilen 

doğu illerinin SSCB’ye iade talebi, ikili ilişkilerde uzun süreli gerginlik dönemini 

başlatmıştır. Türk-Sovyet ilişkilerinde yaşanan bu sıkıntılı süreç, İosif Vissarionoviç Stalin’in 

ölümüne kadar sürmüştür. 1953 yılından 1959 yılına kadar diplomatik ilişkilerde bir 

durgunluk dönemi yaşanmıştır.1959 yılından itibaren iki ülke arasındaki diplomatik 

yakınlaşma süreci, yaşanan krizlere rağmen iki ülke basınında yer alan olumlu yaklaşımlarla, 

1965 yılına değin başarılı biçimde devam etmiş ve ilişkilerde normalleşmeyi sağlamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Lütfi Kırdar, Suat Hayri Ürgüplü, Feridun Cemal 

Erkin, Andrey Andreyeviç Gromıko, Normalleşme Dönemi. 

 

The Reflections of Diplomatic Relations in the Normalization Period Between 

Turkey and Soviet Union in the Press of Two Countries 
 

 

Abstract 
  

The process of deterioration of the good relations, which was started by Mustafa 
Kemal Ataturk and Vladimir Ilyich Lenin between The Soviet Union and Turkey, 
began after the visit of Foreign Minister Sukru Saracoglu when he returned from 
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Moscow without signing the agreement in 1939. Since then, diplomatic relations 
between the two countries have stopped. The Neutrality Treaty of Friendship 
between Turkey and the Soviet Union which was signed on 17th of 
December,1925, at the end of World War II on 19th of March, 1945, was canceled 
by the Soviet government. On the request of the Turkish government to renew the 
agreement, the Soviet government proposed to establish a military base in the 

Straits and joint control of the Straits. On June 7, 1945, by the request for 
extradition of the eastern provinces which was given back to Turkey during the V.İ. 
Lenin’s administration to give back to USSR was started the long period of tension 
in bilateral relations. This troubled process in Turkish-Soviet relations lasted until 
the death of Iosif Vissarionovic Stalin. From 1953 to 1959, there was a period of 
stagnation in diplomatic relations. The diplomatic rapprochement process between 
the two countries since 1959 has continued successfully until 1965 with the 
positive approaches in the press of the two countries despite the crises and has 

provided normalization in relations. 

Keywords: Keywords: Lütfi Kırdar, Suat Hayri Ürgüplü, Feridun Cemal Erkin, 
Andrey Andreyeviç Gromıko, the Normalization Period. 
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Özet 

 XVIII. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren Rusya İmparatorluğu’nun dış politikasında “Şark 

Meselesi” hep ön plana çıkmaktaydı. Doğu politikasının başarılı bir şekilde uygulanması için 

sadece askeri güç değil, aynı zamanda diplomasi de sürekli kullanılmıştır. Bu bağlamda Doğu 

politikasını hayata geçiren Rusya İmparatorluğu, Türkçenin Kafkasya, Sibirya, Orta Asya ve 

diğer bölgelerde geniş bir alana yayıldığını dikkate alarak dili diplomasi dili olarak 

kullanmıştır. XVIII. yüzyıl Rusya İmparatorluğu’nun iki büyük imparatoru I. Petro ve II. 

Katerinanın, işgal öncesinde halka hitabını içeren asıl belgeyi –Manifestoyu- Azerbaycan 

Türkçesinde düzenleyip bölge halkları arasında yayımlamasını sağladı. Manifesto haricinde 

Rusya Kafkasya’nın ayrı-ayrı önde gelen yerel liderleriyle yazışmakta ve bu yazışmalar da 

Türk dilinde gerçekleştirilmekteydi. XIX. yüzyılın başlarından itibaren ise Rusya’da Doğu’yu 

araştıran özel bilimsel topluluklarının oluşturulmasına başlandı. Bu dönemde Rusya 

İmparatorluğu’nun Kazan, Petersburg ve Moskova Üniversitelerinde Doğu dillerinin 

eğitimine ve araştırılmasına başlanmıştır. Türkçe yabancı dil olarak Heşterhan, Kherson ve 

Tiflis Gimnazyumlarında da öğretilmiştir. Böylece Rusya İmparatorluğu’nun Doğu 

politikasının yürütülmesi XVIII-XIX. yüzyıllarda burada Türkçe’nin, özellikle de Azerbaycan 

Türkçesinin öğretilmesini zorunlu hale getirir. Doğu politikasına büyük önem veren Rusya 

imparatorluğu işgal ettiği topraklarda kalıcı olmak için yerel halkların dillerinin, tarihinin ve 

medeniyetinin öğrenilmesine oldukça fazla önem vermekteydi.Kanaatimizce, araştırdığımız 

dönemde Rusya’da türkoloji biliminin yaranması ve hızla gelişmesi de daha once 

kaydettiğimiz sebeplerle bağlıdır. Hazırki araştırmamızı yürütürken kullandığımız 

kulandığımız başlıca yöntem karşılaştırmalı tahlil metodu olmuştur. Örneğin, Mirza 

Kazımbey, Solovyov, Muhlinski, Radlof gibi ünlü türkologların çalışmalarının kaşılaştırmalı 

tahlili verilmiştir. Bu çalışmamızın amacı, XVIII-XIX. yüzyıllarda Rusya İmparatorluğu’nun 

eğitim kurumlarında Türkçenin tedrisi ve burada Türkçeye ve genellikle türkoloji biliminin 

gelişmesine olan ilginin nedenlerini dönemin kaynakları temelinde araştırmaktır.  
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Dr. Öğretim Üyesi Serkan Sarı 
 

Dicle Üniversitesi 

Özet 

 Başlangıçta savaş hazırlıkları içerisinde görünen ve tekalif-i harbiye olarak kabul edilen 

sürsat bedeli vergisi, zaman içerisinde nakdi olarak alınan sürekli bir vergi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Sürsat Bedeliyesi, avarız vergileri içerisinde bulunan nüzul ve iştira gibi diğer 

vergilerden faklı olarak, savaş zamanlarında ordunun iaşe ihtiyacını temin etmek için 

belirlenen iaşe zahirelerinin satın alınabilmesi için yapılan bir düzenleme idi. Merkezden 

sürsat bedeli talep edilecek kazalar, sürsat zahireleri ve bu zahire için bir bedel fiyat 

belirlenirdi. Merkezce belirlenen bu bedel atanan görevlilerce toplanarak hazineye teslim 

edilirdi. Yapılan çalışmada 1712/13 (H. 1124) senesine ait MAD 4520 numaralı defter esas 

alınmıştır. Defterin tutulduğu dönem Prut Zaferinin kazanıldığı ve anlaşmanın 

uygulanmamasından kaynaklı olarak Rusya üzerine bir sefer-i Hümayun kararının alındığı bir 

döneme tekabül etmektedir. Bahsedilen seferden, anlaşma hükümlerinin yerine getirilmesi 

sonrasında 1712 senesi Nisan ayı ortalarında vaz geçilmiştir. Defterde 1712/13 (H. 1124) 

senesinde yapılacak seferin masraflarının çok olacağından ve bu nedenle yarım sürsat bedeli 

tahsil edilmesinin gerekliliklerinden bahsetmektedir. Çalışmada bahsedilen defterde bulunan 

belgeler üzerinden dönemin siyasi ve askeri faaliyetlerinin tahlili gerçekleştirilecektir. 

Bahsedilen dönemde ayni olarak tahsil edilen sürsat zahirelerinin miktarı ve hangi menzillere 

gönderildikleri ve nakdi olarak tahsil edilen sürsat bedeli çalışmanın temelini oluşturmaktadır.  
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Yugoslavya Sfc’nı̇n Parçalanışı Süresı̇nce Kosova Çerkeslerı̇’nı̇n Rusya Federasyonu’na 

Dönüşü 

 

Prof.Dr. Redzep Skrı̇jelı̇ 
 

Yeni Pazar Devlet Üniversitesi 

Özet 

 Kafkasya’yı işgal eden Rusya İmparatorluğu, savaşı kaybeden Çerkesleri 21 Mayıs’tan 

sonra Kuban nehri düzlüklerine yerleşmeye veya vatanlarını terk etmeye zorlamuştur. 

Osmanlı devleti topraklarına 400 binden fazla kişi geçip, çoğunlukla bugünlü Romanya, 

Bulgaristan, Makedonya, Arnavutluk, Kosova ve Sırbistan alanlarına yerleşmiştir. 

Osmanlılar’ın Balkanları terk etmelerinden sonra büyük bölümü bugünku Yugoslavya 

sınırları içinde kalmıştır. En büyük bolümü (12 bin kişi) Kosova’da kalmıştır. Coğrafi, 

ekonomik ve sağlık koşullarının uyuşmazlığı hayatta kalmalarını zorlamıştır. Bugünku 

Türkiye’nin topraklarına geçişleri en az beş aşamada gerçekleşmiştir. Çerkesler’in Kosova 

topraklarından ilk zorunlu göçü 1878 yılın yazı sonunda, Berlin Kongresi’nde Sırbistan 

Krallığı’nın bağımsızlığa kavuşmasıyla gerçekleşmiştir. İkinci dalga Balkan Savaşları 

1912/13 esnasında, üçüncüsü ise iki dünya savaşı arasında (1918-1941), dördüncüsü XX 

yüzyılun 60’lı yıllarında, beşincisi ise 1998 yılın Temmuz ayında yer almıştır. Slobodan 

Miloşeviç'in rejimi döneminde Çerkesler ilk defa Adige dilinde ilk okulu okuma hakkında 

kavuşmuşlardır. Yugoslavya SFC'nin parçalanışından sonra Kosova krizinin gelişmesiyle, 

NATO ittifakı kuvvetlerinin Yugoslavya FC'ni bombalamasından korkan Rusya Federasyonu 

ve Adige Cumhuriyeti hükümetleri, Kosova Çerkesleri'ni bir zamanki vatanlarına geri 

çevirmek için en yüksek çaba sarfetmişlerdir. Çerkesler, Rusya Federal Cumhuriyeti Adige'de 

Maykop şehrinin on kilometre uzaklığında bulunan, 1998 yılında inşa edilen Mafahabl (Mafa 

Habla ''mutluluk köyü) köyünme yerleşmişlerdir. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın 

bilgilerine göre 1999 yılın Haziran ayı başında bir grup Çerkes Makedonya'ya kaçmıştır ve 

evleri yakılmıştır. Kitlesel göçleri yanısıra bu günlerde Çerkesler en fazla Kosova'nın Aşağı 

Stanovtse, Aziziye (Miloşevo-Kastriot), Büyük Dere, Küçük Ribare köylerinde ve Prizren, 

Gilan, Mitroviça, Priştine, Cakova, Obiliç ve Liplan şehirlerinde yaşamaya devam etmişlerdir. 

Birkaç Çerkes ailesi Makedonya, Arnavutluk ve Sancak'ta yaşamaktadır. 
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1722-1724.Yılları Rusya –osmanlı Diplomatik Görüşmelerine İ̇lişkin:Rekabetden 

Anlaşmaya 

 

Prof.Dr. Tofiq Mustafazade 
 

Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü 

Özet 

 1722-1724. yıllarında İstanbul’da yapılan Rus-Türk diplomatik görüşmelerini araştırarak 

esas tartışmalı konuları ve taleplerin karşılıklı güzeşt esasında çözülmesini izlemek Kaynaklar 

Rusya İmparatorluğu Diş Politikasi Arşivi’nin 89 ve 77 numaralı fonlarındakı belegeler 

Belllidir ki, Safevi Devleti’nin faktiki dağılmasından yararlanan Çarlik Rusya İmparatoru I. 

Petro 1722. yılının yazında çok büyük bir orduyla Hazar Denizi’nin Güney- Batısı’nda 

bulunan Azerbaycan ve Gilan’i zapt etmek için askeri herekata başladı. Bu ise Osmanli 

Sultani III. Ahmet’in keskin reaksonuna neden oldu ve O,Rusya ordusunun geri çekilmesini 

talep etdi. Osmanli Sarayının baskısı ve birsira diğer faktörler I. Perto’nu Derbend şehrinde 

askeri garnizon bırakarak geri dönmesine neden oldu. Daha sonra küçük askeri deniz birlikleri 

göndermekle yolu ile Enzeli, Bakü ve diğer ele geçirildi. Rusya’nın genişlenmesini önlemek 

için 1723. yılının ilk baharında Sultan da kendi ordusunun Güney Kafkasy’a ve İran’a 

gönderdi. Böylelikle, kendi aralarında rakabet halinde olan iki devlet arasında savaş tehlikesi 

oluşdurdu. Bu süreçde iki devlet arasında yapılan barış görüşmelerine ara verildi ve 

1724.yılının Ocak ayında Sultan Divani Rusya ile savaşın yapilmasi ile ilgili fetva yayınladı. 

Bir kadar önce İsveç’le yapılan Kuzey Savaş’nı bitiren Rusya yeni savaşa hem de Osmanlı 

gibi daha güclü devlele savaşa yapmak gücünde değildi.. Buna göre de I. Petro Türkiye’deki 

Fransız Büyükelçi markiz de Bonak’a başvurarak Sultan hökumeti ile anlaşma yapılması için 

arabulucu olmasını istedi. Rusya’nın İstanbul’daki diplomatik ajans başkanı İvan 

Neplyuyev’le Sadrazam İbrahim Paşa arasında çok siki bir görüşmeler yapıldı. Türkiye tarafi 

Ruslar’ın Hazar Denizi’nin Batı kıyısındakı işğal etdikleri tüm topraklardan çıkmasını talep 

etdi. Çünki bu toprakların ahalisi müsülman olduğu için Sultan’a tabe olmali idiler. Sonuçta 

Osmanlı tarafi Hazar’ın Batı-Güney kıyı şeridinin Rusya’ya bırkılmasına razılaştı. Nihayet 12 

Haziran 1724 tarihinde iki devlet arasında anlaşma yapıldı. Sonuç Göründüğü gibi Rusya ve 

Türkiye’nın Devlet adamları iki devlet arasında yaranan sıkıntılı dönemlerde siyasi kültür 

sergileyerek karşılıklı anlaşlmaya varmışlar. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Rusya; III. Petro, Sultan IıIII. Ahmet, Derbent, Bakü 
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1957 Surı̇ye Krı̇zı̇nı̇n Gölgesı̇nde Türk-Sovyet İ̇lı̇şkı̇lerı̇ 

 

Dr. Altun Altun 
 

Hakkari Üniversitesi 
 

Özet 

 Suriye’de 1957 Ağustos ayında komünist eğilimli bir general silahlı kuvvetlerin başına 

getirilmiştir. Silah yardımı konusunda ise Suriye ve Sovyetler Birliği arasında bir anlaşma 

yapılmıştır. Türkiye’nin silahlandırılan Suriye ile ilişkileri 1957 Ekim ayında gerginleşmiş 

hatta bir savaşın eşiğine kadar gelinmiştir. Suriye hadiselerini başından itibaren dikkatle takip 

eden Türkiye bu konuda alınacak tedbirler konusunda bir takım kararlar almıştır. Türkiye’nin 

Suriye sınırına asker yığması sonucunda Sovyet Rusya Türkiye’ye tehditler savururken, ABD 

ise NATO Antlaşması’nın şartlarını yerine getireceğini açıklamaktaydı. Sovyetler Birliği’nin 

tutumunun sertleşmesinde ABD’nin müttefiki Türkiye’yi nereye kadar destekleyebileceği ve 

Türkiye’nin içeride seçim döneminde olması etkili olmuştur. Krizin arka planında daha 

önceden Sovyetlerin Türkiye’den başta Boğazlar olmak üzere toprak konusundaki talepleri de 

Türkiye’nin komünizm tehlikesini çok derin hissetmesine neden olmuştur. 1957 Suriye Krizi 

Ortadoğu’da güç mücadelesinde bulunan ABD ve SSCB’nin katılmasıyla uluslararası bir 

bunalıma dönüşerek Türkiye ve SSCB ilişkilerinin gerginleşmesine neden olmuştur. Bu 

çalışmanın amacı, iki ülkenin Soğuk Savaş dönemi Ortadoğu politikasında bir kırılma noktası 

oluşturan 1957 Suriye Krizinin Türk-Sovyet ilişkilerine olan etkilerini belgelerin ışığında 

ortaya koymaktır. 

Anahtar Kelimeler: Soğuk Savaş, Türkiye, Sscb, 1957 Suriye Krizi, Ortadoğu, AbD. 

 

Turkısh-Sovıet Relatıons Overshadowed by the Syrıan Crısıs of 1957 
 
 

Abstract 
  

A communist-leaning general was appointed as the commander of the armed forces 
in Syria in August 1957, and Syria and the Soviet Union reached an agreement on 
the extension of arms aid to Syria. Subsequently, Turkey’s relations with armed 
Syria became tense in October 1957 and two countries were even dragged to the 
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brink of war. Following cautiously the affairs of Syria since the beginning, Turkey 
took certain decisions about measures to be adopted on this issue. The Soviet 
Russia uttered threats against Turkey inasmuch as Turkey dispatched troops on 
Turkish-Syrian border whereas the USA declared that it would fulfill its 
responsibilities in accordance with articles of NATO Treaty. The Soviet Union was 
encouraged to take a more offensive attitude on account of the fact that it sought to 

test as to what extent the USA would support its ally, Turkey, and that Turkey was 
occupied with upcoming elections in this period. Lying in the background of the 
crisis, the previous Soviet claims on Turkish territory especially its aspirations 
towards the Dardanelles also paved the way for Turkey to feel the communist 
danger intensely. Turning to be an international crisis along with the participation 
of the USA and the USSR which were having a power struggle in the Middles East, 
the Syrian Crisis of 1957 created serious tensions between Turkey and the USSR. 
The purpose of this study is to address, in light of the documents, the effect of the 

Syrian Crisis of 1957 on Turkish-Soviet relations as a breaking point in the Middle 
East politics of two countries in the Cold War era. 

Keywords: Cold War, Turkey, Ussr, 1957 Syrian Crisis, Middle East, Usa. 
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Avrupa’ya İ̇şçı̇ Göçüne Yönelı̇k Türk Mı̇llı̇yetçı̇lı̇ğı̇ Yaklaşımı -Devlet Gazetesı̇ Örneğı̇ 

(1968-1977)- 

 

Dr. Öğretim Üyesi Hüdayi Sayın1  

 Ahmet Deniz Ağca1 
 

1İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 

Özet 

 1950’li yılların başında İkinci Dünya Savaşı’ndan çıkmış olan Avrupa ülkeleri, iş gücü 

eksikliğini ve ekonomik problemlerini çözmek amacıyla “Yeniden Atak” projesi başlatmıştır. 

Bu poje kapsamında sanayi, madencilik, metro ve yol yapımından kısa vadede kalkınmasını 

destekleyecek işçi alımına yönelmiştir. Türkiye’de yaşanan iş gücü fazlalığından yola çıkarak, 

1961 yılından itibaren yoğunlukla taşra ve köylerden insan kaynağı Avrupa’ya göndermiştir. 

Bu çerçevede, 1968-1977 yıllarında Türk milliyetçiliği çizgisinde yayımlanan Devlet 

gazetesinde Türkiye kökenli göçmenlerin karşılaştığı sorunlar, onlar özelinde Türk dünyasına 

bakış ve vizyonu incelenecektir. Araştırma’da Devlet gazetesinin 1968-1977 yılları arasında 

çıkmış olan tüm sayıları taranmış, “Avrupa Türklüğü” konusu ile ilgili haberler, makaleler, 

köşe yazıları incelenmiştir.. Elde edilen bulgular, literatür taraması eşliğinde içerik analizi 

yapılarak değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İşçi Göçü, Avrupa, Devlet Gazetesi, Türk Milliyetçiliği, Yeniden Atak 

Projesi. 

 

Turkısh Natıonalısm Approach to Workers migratıon in Europe -Example of 

Devlet Newspaper (1968-1977)- 
 
 

Abstract 
  

In early 1950, European countries that came out of World War Two had started 
''Reattack'' Project to solve the lack of employment and economic problems. Within 
this context of the project, they tended to labor recruitment to support 
reconstruction in short term for building industry, metallurgy, subway and 
highway. By means of the super numerary labour problem in Turkey, the 
encountering troubles and the processes of Turkish workers who were mostly sent 
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from provinces and rural villages, beginning in 1961, was investigated by the view 
and vision of ''The Turkish World of Turkish Nationalists'' including ''European 
Turkish Community'' from the issues of Devlet newspaper that came out between 
1968 and 1977. Investigation was made in two stages as browsing and survey. In 
the first stage, all issues of Devlet Newspaper, which were published between 1968 
and 1977, were browsed and relevant news, articles and colums about ''European 

Turkish Community'' were investigated In the second stage, to describe as part of 
conception of the topic and to better understand the topics which processed in 
newspaper, relevant boks and resources were investigated and processed. 

Keywords: Labor Migration, Europe, Devlet Newspaper, Turkish Nationalism, Re-
Attack Project. 
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Bilim ve Ulusal Güç: 18. Yüzyıldan Günümüze Rusya’da Bilimsel Gelişmelerin Ulusal 

Güce Etkisi 

 

Araştırmacı Ceren Sarısaltık Gedikoğlu1  

 Dr. Öğretim Üyesi Fulya Ereker2 
 

1Altınbaş Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi MayaTTO 
2Altınbaş Üniversitesi 

Özet 

 Ulusal güç, en genel anlamıyla ‘bir ulusun, ulusal çıkarlarını gerçekleştirebilmek ve bu 

bağlamda hedeflerine ulaşabilmek amacıyla kullanabileceği maddi ve manevi kaynaklarının 

toplamı olarak tanımlanmaktadır. Siyasi, askeri, ekonomik, demografik, coğrafi unsurlardan, 

kültürel ve bilimsel-teknolojik unsurlara kadar değişen geniş bir yelpazeden oluşan güç 

unsurları içinde bulunduğumuz yüzyılda önemini korumakla birlikte, bilimsel ve teknolojik 

gücün ulusal güce katkısı yadsınamayacak kadar öne çıkmıştır. 20. yüzyılın önemli bir 

kısmında süper güç konumuna erişen Rusya da ulusal gücünü büyük ölçüde bilimsel ve 

teknolojik gelişmelerle desteklemiştir. Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrası süper güç 

konumunu yitirmiş olsa da Rusya, 21. yüzyıla yeniden küresel güçler dengesine katılmaya 

yönelik kararlılığıyla girmiştir. Rusya bu yeni ulusal hedefe ulaşmak için, diğer güç unsurları 

yanında, özellikle enformasyon teknolojileri (siber güç) alanındaki gelişmelere odaklanmıştır. 

21. yüzyılda siber güç kapsamında kendisinden sıkça söz ettiren ve bu kapsamda 2007 

Estonya, 2008 Gürcistan ve 2014 Ukrayna’da meydana gelen olaylardan sorumlu tutulan Rus 

siber gücü esasında 21. yüzyıla ait bir olgu değildir. Aksine Rusya’nın Çarlık döneminden 

beri deneyimlediği bilimsel ve teknolojik gelişmelerin süreklilik içinde bugün Rusya’yı siber 

güç noktasına taşıdığı söylenebilir. Bu kapsamda çalışmanın amacı, Rusya’nın enformasyon 

teknolojilerindeki günümüz seviyesine ne şekilde ulaştığını tarihsel bir analizle ortaya 

koymaktır. Bu amaçla çalışmada ilk olarak, 18. yüzyılda I. Petro tarafından kurulan St. 

Petersburg Akademisi ve Çarlığın uyguladığı tersine teknoloji transferi ve beyin göçünden 

başlayarak özellikle Soğuk Savaş döneminde zirvesine ulaşan Rus bilimsel ve teknolojik 

gelişmesinin günümüze kadar geçirdiği evreler ortaya koyulacaktır. Ardından söz konusu bu 

gelişmelerin günümüz dahil ele alınan her dönemde Rus ulusal gücüne ne ölçüde katkıda 

bulunduğu analiz edilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Rusya, Enformasyon Teknolojileri, Siber Güç, Teknoloji Transferi 
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Brest Lı̇tovsk Barış Antlaşması’nın Sı̇yası̇ Sonuçları (Osmanlı İ̇mparatorluğu 

Açısından) 

 

Dr. Öğretim Üyesi Marziye Memmedli 

Hilal Akgüller 
 

Karabük Üniversitesi 

Özet 

 Rusya’da Ekim İhtilali’yle iktidara gelen Bolşevikler, yayınladıkları bildiri ile tüm savaşan 

devletlere, savaşı sona erdirme ve ateşkes çağrısında bulunmuştur. Yapılan görüşmeler 

sonucunda 3 Mart 1918 tarihinde Almanya, Rusya, Osmanlı Devleti, Bulgaristan ve 

Avusturya Macaristan İmparatorluğu arasında Brest Litovsk Barış Antlaşması imzalanmıştır. 

Brest Litovsk Antlaşması, Rusya için büyük kayıplara sebep olmuşken, metni imzalayan diğer 

ülkeler açısından farklı sonuçlara sebep olmuştur. Özellikle Osmanlı Devleti, bu antlaşma 

sayesinde işgal altında bulunan Kars, Ardahan ve Batum vilayetlerini geri alabilmiştir. Ayrıca 

Rusya’nın milletlerin mukadderatını tayin hakkını tanımış olması, Osmanlı Devleti’nin de 

ortaya çıkan bu durumdan istifade etmesine neden olmuştur. Bu çalışmada, genel anlamda 

Brest Litovsk Antlaşması’na ve özellikle de Osmanlı Devleti’ni ilgilendiren siyasi sonuçlarına 

değinilmiştir. Sonuç itibariyle Brest Litovsk Antlaşması, her ne kadar uzun süreli bir barış 

olmasa da antlaşmayı imzalayan taraflar açısından ne gibi sonuçlar doğurduğu ve önemi 

açısından mühim bir barış olduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bolşevik İ̇htilali, Birinci Dünya Savaşı, Brest Litovsk, Osmanlı 

İ̇mparatorluğu, Rusya. 

 

Political Results of the Brest Litovsk Peace Treaty (In Terms of the Ottoman 

Empire) 
 
 

Abstract 
  

The Bolsheviks, who came to power in Russia with the October Revolution, called 
on all warring states to end the war and ceasefire with their declaration. As a result 
of the negotiations on March 3, 1918, the Brest Litovsk Peace Treaty was signed 

between Germany, Russia, the Ottoman Empire, Bulgaria and the Austria 
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Hungarian Empire. The Brest Litovsk Treaty has caused great losses for Russia, but 
has had different consequences for other signatories. In particular, thanks to this 
treaty, the Ottoman Empire was able to recapture the provinces of Kars, Ardahan 
and Batumi under occupation. In addition, the fact that Russia recognized the right 
of the nations to determine the destiny of the nations caused the Ottoman State to 
benefit from this situation. In this study, the political consequences of the Brest 

Litovsk Treaty in general and the Ottoman Empire in particular are mentioned. As a 
result, although the Brest Litovsk Treaty is not a long-term peace, it is seen that it 
has a significant peace for its signatories and its importance. 

Keywords: Bolshevik Revolution, World War I, Brest Litovsk, Ottoman Empire, 
Russia. 
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Russia – Turkey – Eu Natural Gas Dynamics: Do Pipelines Connect Or Divide 

 

Araştırmacı Tamas Kozma 
 

Antall Jozsef Knowledge Centre 
 

Abstract 

 Provided that natural gas is a highly politicised commodity, academia has never failed to 

focus on the geopolitical implications of this strategically important asset. This paper departs 

from the fact that not only the natural gas itself, but also the pipelines transporting it require 

scholarly attention, especially in complex cases, in which pipelines become important tools 

for conducting foreign policy and for shaping regional power balance. The case of Russia, 

Turkey, and the European Union (EU) is without a doubt an interesting example in this 

regard. Although the concept of a Russia – Turkey – EU energy security triangle or gas 

supply triangle has widely been referred to in the existing literature, this paper asserts that in 

our days the assessment of this complex relationship gains renewed importance. Turkey, by 

commissioning the Trans Anatolian Pipeline (TANAP) in 2018 has contributed with a major 

step to the completion of the EU’s long desired gas supply diversification channel, namely the 

Southern Gas Corridor, the primary objective of which is to enable EU member states to shift 

away from Russian gas, at least to some extent. At the same time, Russia and Turkey are 

strengthening their gas ties through the TurkStream pipeline, which is scheduled to be 

operational in the end of 2019, and the second string of this pipeline is destined to supply 

European countries. In line with the aforementioned, one can inevitably see that Turkey is an 

important player both for Russia and the EU in achieving their natural gas goals. Accordingly, 

this paper seeks to shed light on the importance of cooperation along natural gas pipelines, as 

well as on the existing controversies in this triangular relationship in the light of the latest 

developments. 

Anahtar Kelimeler: Energy Security, Geopolitics, Natural Gas, Pipelines, Tanap, 
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Özet 

 Rusya İmparatorluğu’ndan Latin Amerika’ya göç 19. yüzyılın ikinci yarısında başlamış 

olup en önemi göç destinasyonlarından biri Arjantin olmuştur. Rusya’da ve dünya genelinde 

yaşanan gelişmelere ve savaşlara bağlı olarak Rusya’dan bölgeye göç kendi içinde dönemlere 

ayrılmaktadır. 1917 Devrimi öncesi süreç ilk göç dalgası olarak adlandırılmakta olup daha 

çok emek göçüne dayanmaktadır. Bu göç dalgasının bir diğer özelliği ise Rusya 

İmparatorluğu’ndan giden kişilerin ağırlıklı olarak Volga Almanları, Yahudiler, Baltık 

ülkelerinden gidenler, Ukraynalılar, Belaruslular gibi etnik Rus olmayan kişilerden 

oluşmalarıydı. Bu çerçevede çalışma, Rusya İmparatorluğu’ndan Arjantin’e giden ilk 

göçmenlerin toplumsal ve kültürel hayatlarını incelemektedir. İlk göçmenlerin göç sonrası 

sosyo-ekonomik durumları ve adaptasyon süreçleri akademik yazının yanı sıra Rus ve 

Arjantin kaynaklarına dayalı resmi veriler çerçevesinde değerlendirilmiştir. Yine ilk 

göçmenlerin çıkardıkları gazetelerin yanında o dönemde yazılmış seyahatnameler ve 

günlükler de göçmenlerin toplumsal ve kültürel hayatlarına dair önemli bilgiler sağlamaktadır. 

Çalışma, imparatorluk tebaası olarak Arjantin’e göç eden kişilerin büyük bölümü üzerinde 

etnik kökenden bağımsız olarak Rus dili ve kültürünün etkilerinin sürdüğünü ortaya 

koymaktadır. Bu etki, ilerleyen yıllarda yeni Rus göçü dalgaları ile beslenecek olan bir Rus 

diasporasının ortaya çıkışına zemin hazırlarken Rusya’nın bölgedeki yumuşak gücüne katkı 

sağlamıştır. 
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Özet 

 1991 yılında SSCB’nin yıkılması ile Rusya Federasyonu’nun dış politikasında önemli 

değişiklikler yapılmıştır. Dış politikasında Atlantikçi çizgisinin başarısız olması üzerine 

1993’te Yakın Çevre Doktrini ile Avrasya bölgesinde gücünü artırma çabasına girmiştir. Bu 

doktrin çerçevesinde önceliğini ulusal güvenliğine vermiş ve yakın çevresinde gerçekleşecek 

her türlü gelişmeyi yakından takip etmeye başlamıştır. Rusya Federasyonu ulusal güvenliğin 

temel amacı olarak ülke sınırlarının korunması, herhangi bir bölgesel istikrarsızlığın Rusya’ya 

sıçramamasının sağlanması, Orta Asya dahil olmak üzere yakın çevresindeki etkinliğinin 

arttırılması olarak belirlenmiştir. Putin döneminde izlenen güvenlik politikaları ile tekrar 

toparlanmaya ve eski gücüne kavuşmaya başlayan Rusya için daimi hedefi olarak görülen 

“süper güç” olma yolundaki amacı doğrultusunda, güvenlik politikalarında Kazakistan, 

Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan’ın yer aldığı bölge olan Orta Asya 

önemli rol oynamaktadır. Rusya’nın güneyinde ve Avrasya’nın merkezinde yer alan Orta 

Asya’nın, petrol ve doğalgaz kaynaklarına sahip olması, doğusunda yükselen güç Çin ve 

Çin’in en istikrarsız bölgesi olan Uygur bölgesi, güneyinde Afganistan gibi yine istikrarsız 

ülkeleri ile sınırdaş olmasının yanı sıra Avrasya kıtasının Rusya, Çin, Hindistan, İran gibi 

büyük güçlerin kesiştiği noktada yer alması, bu bölgeyi dünyanın en stratejik bölgelerinden 

biri haline getirmiştir. Rusya’nın ulusal güvenliği için tampon bölge olan Orta Asya, ikili ve 

çoklu ilişkilerde Rusya için oldukça önemlidir ve Rusya’nın Orta Asya politikası, ulusal 

güvenlik üzerinden şekillenmektedir. Bu çalışmada Rusya Federasyonu’nun 1991’den bu 

yana kabul ettiği Ulusal Güvenlik Konseptleri üzerinden Rusya’nın ulusal güvenlik 

politikalarındaki Orta Asya’nın yeri ve önemi irdelenecektir. 
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Özet 

 Kültürel diplomasi kavramı kamu diplomasisinin tartışıldığı bir dönmede, bir alt kavram 

olarak değerlendirilmektedir. Kültürün sistematik olarak başka ülkelere tanıtılması ve 

saygınlık kazanması için belli bir kurumsal yapıyla stratejik iletişim yöntemlerinin 

uygulanması gerekmektedir. Sivil toplum örgütlerinin yürüttüğü halkla ilişkiler faaliyetleri bu 

bağlamda önem kazanmaktadır. Özellikle uluslararası kriz dönemlerinde sorunun çözümü 

yolunda sivil toplum örgütlerinin oynadığı rol açıktır. Bu çalışmada da sivil toplum 

örgütlerinin uyguladıkları kültürel diplomasi uygulamalarına değerlendirilmiştir. Örnek olay 

olarak yakın tarihte yaşanan Türk-Rus ilişkilerindeki krizin aşılması yolunda Türk sivil 

toplum örgütü liderlerinin ve sivil toplum örgütlerinin uygulamaları ele alınacaktır. Bu örnek 

olaylar betimlenirken, iletişim, kültür ve kültürler arası iletişim kavramları ülke ilişkileri ve 

kamuoyu bağlamında tartışılmıştır. Araştırma sonucunda, sivil toplum örgütlerinin 

uyguladıkları stratejik iletişim yöntemlerinin birer kültürel diplomasi olarak değerlendirilmesi 

gerektiği, sivil toplum örgütlerinin ülke içi kamuoyunun dışında uluslararası kamuoyunda da 

etkin rol oynadıkları, yöne sivil toplumun ülkeler arası sorunların çözümü yolunda insani 

olana dikkat çekerek etkin çözüm önerileri sunabildikleri tespit edilmiştir. Bu tespitten de 

hareket edildiğinde sivil toplumun devlet tarafından desteklenerek uluslararası kamuoyunda 

kültürel faaliyetlerinin artırılması gerektiği düşüncesi önem kazanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İletişim, Sivil Toplum, Kültürel Diplomasi, Halkla İ̇lişkiler. 

 

Cultural Diplomacy As Strategic Communication Management of Civil 

Society 
 

 

Abstract 
  

The concept of cultural diplomacy is considered as a sub-concept in a period in 
which public diplomacy is discussed. In order to introduce culture to other 
countries systematically and gain respect, it is necessary to apply strategic 



II. UTRAK,  15 – 17 Kasım 2019 / Ankara   
201 

communication methods with a certain institutional structure. Public relations 
activities carried out by non-governmental organizations gain importance in this 
context. The role played by non-governmental organizations in the solution to the 
problem is clear, especially in times of international crisis. In this study, cultural 
diplomacy practices of non-governmental organizations were evaluated. As a case 
study, the applications of Turkish NGO leaders and non-governmental 

organizations will be discussed in order to overcome the recent crisis in Turkish-
Russian relations. In describing these case studies, the concepts of communication, 
culture and intercultural communication are discussed in the context of country 
relations and public opinion. As a result of the research, it was determined that the 
strategic communication methods applied by non-governmental organizations 
should be evaluated as cultural diplomacy, that non-governmental organizations 
play an active role in international public as well as domestic public, and that civil 
society can offer effective solutions by drawing attention to the human being in the 

direction of inter-country problems. When this point of view is taken into 
consideration, the idea that civil society should be supported by the state and that 
cultural activities in the international public should be increased becomes 
important. 

Keywords: Communication, Civil Society, Cultural Diplomacy, Public Relations. 
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Soğuk Savaş Döneminde Toplumsal Kimliklerin İ̇nşası: Rusya Sovyet Federatif 

Sosyalist Cumhuriyeti Örneği 
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Özet 

 Soğuk Savaşın sona ermesiyle birlikte Uluslararası Politika Teorisindeki Neo-Realizmin 

egemenliği de sona ermiştir. Devlet çıkarını, devletin güç istenci ile ilişkisi açısından 

inceleyen Neo-Realizmden farklı olarak, bu dönemde literatürde beliren İnşacılık; devlet 

çıkarının, toplumsal kimliklerle etkileşimle inşa edildiğini ve Wendt’in dördüncü imaj olarak 

tanımladığı analiz düzeyinde; uluslararası yapıyı özneler-arasıcı şekilde inşa ettiğini 

savunarak, uluslararası politika kuramına yeni bir bakış açısı önermiştir. İnşacı Uluslararası 

İlişkiler çalışmaları açısından “soğuk savaş” materyal değil söylemsel bir gerçeklik olarak 

değerlendirilmiş; dolayısıyla iki kutuplu sistemde de devletlerin karşılıklı etkileşimleriyle inşa 

edildiği savunulmuştur. Amerika Birleşik Devletler ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 

Birliği’nin (SSCB) iki Süper Güç olarak karşılıklı olarak inşa ettikleri Soğuk Savaş ertesinde 

Rusya Federasyonu, SSCB’nin ardıl devleti olarak uluslararası yapıya katılmıştır. Uluslararası 

politika kuramı çalışmaları, Yeni Batıcı, Yeni Sovyetçi ve Yeni-Devletçi toplumsal kimlik 

katmanlarının, SSCB’nin dağılmasından sonra Rusya’da devlet kimliği inşasında, uluslararası 

toplumla etkileşimle birbiri ardına baskın hale geldikleri vurgulanmıştır. Ancak literatürde bu 

toplumsal kimliklerin SSCB dönemindeki gelişimleri üzerine çok fazla çalışma söz konusu 

değildir. Bu çalışma, II. Dünya Savaşı ertesinden Berlin Duvarının yıkılmasına kadar geçen 

süre zarfında, SSCB’nin 15 cumhuriyetinden birini oluşturan Rusya Sovyet Federatif 

Sosyalist Cumhuriyeti’nde (RSFSC) bu toplumsal kimliklerin; Stalin, Hruşov (Khrushchev), 

Brejnev, Andropov, Çernenko ve Gorbaçov dönemlerindeki tarihsel inşa süreçlerini 

karşılaştırmalı olarak tartışarak bu alana katkı yapmayı hedeflemiştir. 

Anahtar Kelimeler: İnşacılık, Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti, Toplumsal 

Kimlik, Soğuk Savaş 
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After the end of the “cold war”, the dominance of Neo-Realism demised in the 
International Political Theory. Different from Neo-Realism, explaining state 
interest through its relation with state’s will for power, Constructivism treats state 
interest as a “construction” that have been made by social identities in the state, and 
also affirms that the interactions among states’ identities construct the international 
structure, at the intersubjective level of analysis what Wendt called as the4th image. 

For Constructivists, the Cold War is not material, but discursive reality, therefore 
the bipolar world order is a construction. Since the end of the bipolar world order, 
constructed by Super Powers: The United States and the Union of Soviet Socialist 
Republics (USSR), The Russian Federation as the successor state of the USSR, 
developed a new foreign policy, as a new subject of world order. Many related 
works in the literature of International Political Theory point out the fact that Pro-
Western, Pro-Soviet and Pro-Statist social identities in the successor Russian 
Federation, gradually dominated one over another in the construction of state 

identity, after the dissolution of the USSR. Nevertheless, the Soviet historical 
background of these identities has rarely been attached importance by the literature. 
This conference proceeding focuses upon the Soviet period of the historical 
construction of these social identities in the Russian Soviet Federative Socialist 
Republic (RSFSR) in the period between the rise and the fall of the Berlin Wall and 
attempts to comparatively envisage the historical construction of the social 
identities in interaction with the differences among the state identities of Stalin, 
Khrushchev, Brezhnev, Andropov, Chernenko and Gorbachev. 

Keywords: Construction, the Russian Soviet Federative Socialist Republic, Social 
Identity, Cold War 
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Ortaklık Yönündekı̇ Hamlelerı̇ ve Önemı̇ 
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Özet 

 Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte uluslararası siyasal sistemin, iki kutupludan çok 

kutupluya dönüşmesi sonucunda ortaya çıkan yeni aktörlerin sergiledikleri dış politika hem 

bölgesel hem de küresel olarak uluslararası ilişkileri etkilemişti. Rusya Federasyonu’nun yeni 

oluşmaya başlayan uluslararası politikasında, SSCB döneminde mevcut olan ve ileriye dönük 

eski Sovyet ülkeleri ve yakın çevre ülkeleri üzerindeki etki alanını kaybetmemek amacıyla 

stratejik ilişkileri yürütmektedir. Dış politikadaki öncelik verilen devletlere dair RF’nun 

güvenlik konseptlerinde ülkenin ulusal çıkarları açıkça belirtilmektedir. Tarihsel olarak 

Türkiye’nin ve Rusya’nın oluşturmuş olduğu ikili ilişkilerinin yeniden şekillenmesi, iki 

devletin çıkarlarının örtüşmesi veya en azından çakışmaması adına Kazakistan’ın bir 

diplomasi modeli kurması gerekmekteydi. Barış ortamını, olumlu ilişkileri ve “ad hoc” kriz 

çözme mekanizmalarını oluşturmak için ilişkilerin siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel 

boyutlarının geliştirilmesi yönünde çalışmalar yürütüldü. Türkiye ile Rusya’nın pek çok ortak 

özellikleri vardır. Her iki ülkenin jeopolitik olarak önemli konumda bulunması, modernleşme 

yolunda politikaların izlenmesi ve Batılı ülkelerle dönemsel veya süregelen olumsuz 

ilişkilerinin ve çözülmemiş meselelerinin olması, kararlı liderler tarafından yönetilmesi, 

ekonomik olarak “gelişmekte olan” ülkeler grubunda olması ve birçok ortak çıkar gözetimi ile 

dondurulmuş ihtilaflar bağlamında siyaset vektörlerinin kesişmesi bu özelliklerden bazılarıdır. 

Bu hususta Avrasya’daki dengenin sağlanmasında Kazakistan’ın rolünün incelenmesi gerekir. 

Araştırmada ülkelerin dış politikaları ile üçüncü ülkelerle olan ilişkileri karşılaştırmalı olarak 

ele alınmış ve olumlu işbirliği, kriz ve kriz sonrası dönemlerdeki göstergelere dayanarak 

analiz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Jeopolitik, Çok Taraflılık, Avrasyacılık, Liderler, Kriz Önleme ve 

Çözümleme 

 

Moves of the Kazakhstan Towards the Strategıc Partneshıp and Its 

Importance in the Post-Ussr Turkısh-Russıan Relatıons 
 
 



II. UTRAK,  15 – 17 Kasım 2019 / Ankara   
205 

Abstract 
  

With the dissolution of the Soviet Union, executed foreign policies of actors, newly 
appeared as a result of the transformation of the international political system from 
bipolar to multipolar, had affected the international relations both regionally and 
globally. It’s seen that in a newly formed international policy of the Russian 
Federation strategic relations were conducted to retain the sphere of influence, 

persisted in the USSR period and future prospective, over former Soviet and 
neighboring states. State’s national interests in the security concept of the RF 
regarding states prioritized in a foreign policy are specified clearly. Kazakhstan was 
to create a model of diplomacy to reshape historically formed bilateral relations of 
Turkey and Russia, make congruent or at least avoid clashing interests of two 
states. Efforts were made in futherance of political, economic, social and cultural 
dimensions of relations in order to create a peaceful environment, positive relations 
and “ad hoc” crisis resolution mechanisms. Turkey and Russia have several 

features in common. Being located in geopolitically important positions, pursuing 
modernization-oriented policies, having periodical or continuous negative relations 
and unresolved issues with the Western countries, being ruled by decisive leaders, 
being economically in a group of developing countries, having a number of 
common interests anticipated and intersection of political vectors in the context of 
frozen conflicts are some of them. In this respect, the role of Kazakhstan should be 
reviewed in ensuring the balance in Eurasia. In this study, foreign policies and 
relations with the third countries are comparatively elaborated and analyzed based 
on indicators from positive cooperation, crisis and post-crisis periods. 

Keywords: Geopolitics, Multilateralism, Eurasianism, Leaders, Crisis Prevention 

and Resolution 
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Özet 

 Bildirinin amacı Türkiye-ABD-Rusya İlişkilerinde Karadeniz’in yeri ve önemini 2000-

2010 yılları için ortaya çıkarmaktır. Türkiye-SSCB-ABD ilişkileri Karadeniz kıyılarında II. 

Dünya Savaşından sonra dostça değil, düşmancaydı. Yöneticiler Karadeniz ve kıyı ülkeleri 

haritasına genelde savunma ve saldırı planları açısından bakmak zorunda kalmışlardı. 

SSCB’nin dağıtılması sonrası RF ve Türkiye yöneticileri Karadeniz ve kıyı ülkeleri haritasına 

barış ve refahı planlamak için baktılar. Ancak onların şüpheleri süregitti. Makalenin 

hipotezleri Putin (Medvedev) yönetimi döneminde Karadeniz ve çevre ülkelerinde ABD-RF 

sert rekabeti yaşanmıştır. RF rekabette öne geçmiş, RF’nun siyasi ve askeri yönden etkisi 

artmıştır. Türkiye, Yeltsin döneminde ABD’nin belirlediği politikalara yakındı. Türkiye, Putin 

döneminde daha ziyade kendi politikalarını belirleyip izlemiştir. Türkiye’nin kendi 

politikaları RF’nun Karadeniz politikaları ile daha uyumlu idi. Bu hipotezleri doğrulayan ya 

da yanlışlayan veriler toplanmıştır. Araştırmada odaklanan döneme ait gizli resmi belgeler 

meri mevzuata göre en erken 2030-2040 yılları arasında açılacaktır. Bu şartlar altında 

hipotezin sınanması açık kaynaklardan elde edilen bulgulara dayalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Karadeniz, Putin (Medvedev) Dönemi, Rusya Federasyonu, Türkiye, 

Abd, Basın Müşavirliği, Rekabetçi İşbirliği. 

 

Black Sea in Turkey-Usa-Russian Federation Relations, 2000-2010 
 
 

Abstract 
  

The aim of the presentation is to determine the importance and position of the 
Black Sea in the relations between Turkey and USD and Russia for 2000-2010. The 
relationships between the Soviet Union and Turkey-US was not friendly on the 
coasts of the Black Sea after World War II even the relations were hostile. The era's 
administrators generally obliged to look at the map of the Black Sea and its coastal 

countries for defense or attack planning. After the dissolution of the USSR, 
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administrators of RF’s and Turkey's looked at the map of the Black Sea and coastal 
countries for peace and welfare planning. But their doubts carried on. The 
hypothesis of the article is that between the USA and RF was occurred hard 
competition in the era of Putin’s (Medvedev’s) administration. RF outstripped the 
USA in terms of politics and military effectiveness. The politics of Turkey was 
closer to USA politics in the Yeltsin era. Turkey more and more designed and 

conducted its politics in Putin’s era. The politics of Turkey was more compatible 
with RF’s politics in Putin's era. Verifier or falsifier data were collected from open 
sources to test the hypothesis. According to the valid legislation, secret official 
documents will be opened the earliest between 2030 and 2040. Under the 
circumstances, the testing of the hypothesis is based on findings from open sources. 

Keywords: Black Sea, Putin’s (Medvedev) Era, Russian Federation, Turkey, the 
Office of Press Counsellor, Cooperative Competition. 
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Russia Unfiltered - An Exploration of Russo-Turkish Relations Between 2015-2018. 
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Abstract 

 Blurb of book: For far too long the press of the Western world has reinforced a negative 

narrative of Russia, its people and the politics surrounding the state and the region. This book 

is not an attempt to provide points of view which argue the state as a flawless one, nor will it 

side itself with one actor over the other within an often feverish, cold and hostile political 

climate. Rather, it will reflect on my time travelling, studying and writing about Russia and its 

people, expressing my infatuation and applying my own political knowledge to political 

events between the years of 2015-2018. Completely transparent and unadulterated; no agenda, 

no affiliation and no incentive for favouritism, this book will offer exactly what the title 

promises: an unbiased, unfiltered and unconventional perspective on all things Russian. 

General Abstract: While Russo-Turkish relations is a topic area which has frequently been 

researched, it has often been neglected by Western academics. The primary purpose of 

publishing this book was to explore how Russo-Turkish relations had developed within 

various spheres, primarily within cultural, political and societal realms. The timeframe of this 

book focuses between 2015-2018 which I posit demonstrates key changes in Russo-Turkish 

relations as well as wider shifts within Russian Foreign Policy. 

Anahtar Kelimeler: Key Words: Russia, Turkey, Russo-Turkish, Russian Foreign Policy 
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Sözlü Sunum 

 
Cumhuriyet Hükümetlerinin Sol/Komünist Algısı ve Sol Düşünceye  

Yönelik Tutumları (1923-1938) 

 
Dr.Öğr.Üyesi Ceyda Tuna KOCAOĞLU 

Bandırma Onyedi Eylül Üniv.Manyas MYO 

 

Özet : Tanzimat’tan beri içine girdiği yoğun ve kararlı modernleşme çabaları Türkiye’de 

parlamenter yeni bir siyasal sistemi yani cumhuriyeti kaçınılmaz kılmıştır. Yeni rejim 

batılılaşma temelinde sıkı bir modernleşme sürecini yeni Türkiye devletinin kuruluş felsefesi 

olarak kabul etmiştir. Bu anlayış cumhuriyetin ilanı sonrasında siyasal hayata rehberlik etme 

iddiasında olan her türlü ideolojilerin gelişimleri ve ülkedeki örgütlenmeleri üzerinde önemli 

rol oynamıştır. Her anlamda ve her alanda katıksız ve tavizsiz batılılaşma niyetinde olan yeni 

rejim bu anlayışa zarar vereceğine inandığı ve sandığı her türden siyasal eğilime çoğu zaman 

mesafeli durmuş ya da ona karşı sert bir tavır sergilemiştir. Yeni rejimin bu tavrı ideolojiye 

dayalı siyasal anlayışların ülke içinde şekillenmesi ve örgütlenmesinde belirleyici olmuştur. 

Milli Mücadele yıllarında daha çok Sovyet Rusya’nın yardım ve desteğini alabilmek adına 

sol/komünist oluşumlara kontrollü olarak izin vermiş olan Kemalist yönetim Cumhuriyet ilan 

edildikten sonra sol/komünist düşünce ve oluşumlara oldukça sert bir tavır takınmıştır. 

Atatürk dönemi boyunca zaman zaman artan sert tavır bu dönemde Türkiye’de sol/komünist 

düşünce ve oluşumların gelişimlerini ve örgütlenmesini olumsuz yönde etkilemiştir. Bununla 

birlikte Türkiye’de Tek Parti döneminde siyasal hayatta etkin ve belirleyici olmamakla 

birlikte sol/komünist düşünce rejimin tüm baskı ve kovuşturmalarına rağmen çoğu zaman 

gizli de olsa, varlık gösterebilmiştir. Aclan Sayılgan, “Türkiye’de Sol Hareketler” adlı 

eserinde 1928 ile 1938 yılları arasında komünizmin Türkiye’deki süreci ile ilgili olarak bu 

döneme “Romantik Dönem” adını vermektedir. Gerçekten de 1935 yılına kadar Türkiye 

Komünist Partisi polisin gölgesi altında yer altı örgütlenmeleri ile ve fazla varlık 

gösteremeden faaliyetlerini yürütmek zorunda kalmıştır. Bu çalışmada Atatürk dönemi 

boyunca Türkiye’de var olan sol/komünist örgütler ve bunlara yönelik Cumhuriyet 

hükümetlerinin takındıkları tavır ve uygulamalar dönemin kaynakları ışığında detaylı bir 

şekilde ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet-Komünizm-Türkiye Komünist Partisi-Sol-CHF 

Left / Communist Perception Of The Republic Governments And Attitudes Towards To 

Left Thought (1923-1938) 

Abstract: Intense and determined modernization efforts since Tanzimat made a new political 

system in Turkey, that is inevitable Republic. The new regime on the basis of westernization 

has admitted a strict process of modernization as the founding philosophy of the new state of 

Turkey. After the proclamation of the republic, this understanding has played an important 

role in the development and organization of all ideologies claiming to guide to political life. 

The new regime, which intends to be pure and uncompromising westernization in every sense 

and in every field, has often stood distant or resisted against any political tendencies that it 
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believes would harm this understanding. This attitude of the new regime has been decisive in 

shaping and organizing political approaches based on ideology within the country. The 

Kemalist administration, which had controlled the left / communist formations in order to get 

the help and support of Soviet Russia during the National Struggle years, adopted a very harsh 

attitude towards the left / communist thoughts and formations after the proclamation of the 

Republic.  Turkey left / communist ideas and the development and organization of formation 

has been adversely affected by the harsh attitude that increased from time to time during 

Ataturk’s period. However, during the single-party political life in Turkey, although not 

effective and decisive, the left / communist thought, despite all the oppression and prosecution 

of the regime, was able to exist, often made presence in secret.Aclan Sayılgan, in "Left 

Movement in Turkey" book,  communism between 1928 and 1938, with regard to the process 

in Turkey gives the name “Romantic period”. Indeed,  the Turkey Communist Party, 

remained with the underground organization under the shadow of the police and carry out 

their activities without having to show more presence.In this study, during Ataturk  term  

Left/Communist Organizations in Turkey  and the attitudes of the Republic Governments to 

them and the practices will be discussed in detail by the source of the term. 

Key Words: Single Party-Communism-Turkey Communist Party, Republican People's Party 

 


