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İstanbul Rus Muhacı̇r Yazarların Yaratıcılığında
Doç. Dr. Leyla Alıyeva1
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

1

Özet
Rus muhacir yazarların yaratıcılığında İstanbul'un yeri özeldir. İ.A.Bunin, M.A. Bulgakov,
L.Y.Belozerskaya-Bulgakova, V.L.Andreyev, G.Gazdanov ve diğer bir kısım yazarların eserlerinde bu
şehrin güzelliği betimlenmektedir. İ.A.Bunin İstanbul'a, onun tekrar olunmaz tutucu güzelliğine ilgisi
hiç bir zaman eskilmeyen yazarlardandı. Onun estetizmi tamamen Türkiye'nin şiirsel renklerine
boyanmıştı. Bunin'in yaratıcılığında Doğu motifleri geniş coğrafi alanı kapsamaktadır. O İstanbul'u çok
seviyordu, daha muhacir olduğu yıllarda Türkiye hakkında şöyle yazmıştı: “Yine de 1903'ün Nisan'ını
hatırladım. İstanbul, Şehzade adaları...” 1907 yılında Bunin genç karısı V.N.Muromsevayla beraber
Doğu gezisine çıktığı zaman ilk seyahat ettiği yer İstanbul oldu. Yazarın “Kuşun gölgesi” eseri tamamen
İstanbul'un betimlenmesine adanmıştı. Bunin profesyonel ressam olmasa da, eserinde İstanbul'u
inanılmaz bir ressam kalemiyle çizmiş, "Feryat" eserinin büyük kısmında Haliç, Skutara'nın solgun
hayaletleri, Galata'nın tasvirinden bahsetmiştir. Vadim Andreyev “Bir seyahatin tarihi” (M., 1974)
kitabında İstanbul'u “dünyanın en güzel şehri” olarak sunduğu satırlarda bu şehre aşık olduğunu
belirtiyor. İstanbul'da (o zaman şehrin sadece güney kısmı İstanbul adlanmaktaydı) küp biçimli boz
yapılar ve tekrar olunmaz Aya Sofya künbedi yükselmektedir. Başrahip S.Bulgakov da “Yalta ve
İstanbul hatıraları” isimli günlüğünde İstanbul'u hatırlayarak “hayran edici İstanbul'u ise aynen masal
gibi hatırlıyoruz” diye yazıyor. Ömrünün yirmi yılını muhacir hayatı yaşamış A.N.Vertinski “Yüzyılın
çeyreği vatansız. Kapanmış sayfalar” isimli eserinde “İstanbul... Gözlerimiz önünde “Bin bir gece”
masallarının manzarası canlandı” diye İstanbul hakkında anılarını paylaşıyor.
Anahtar Kelimeler: Muhacir Hayatı, Rus Yazarlar, Bedii Eserlerde İstanbul

“İstanbul in the Works of Russian Emmigrant Writers”

Abstract
Istanbul has a special place in the creativity of Russian immigrant writers. I.A.Bunin, M.A. The
beauty of this city is described in the works of Bulgakov, L.Y.Belozerskaya-Bulgakova, V.L.Andreyev,
G.Gazdanov and some other writers. İ.A.Bunin was one of the writers whose interest in Istanbul and its
irreplaceable conservative beauty never gets old. His aestheticism was completely painted in the poetic
colors of Turkey. Eastern motifs in Bunin's creativity cover a wide geographical area. He loved Istanbul
very much, he wrote about Turkey in the years when he was a refugee: “Still, I remembered April of
2
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1903. Istanbul, Sehzade Islands...” In 1907, when Bunin went on a trip to the East with his young wife,
V.N. Muromseva, the first place he traveled was Istanbul. The author's work “The Shadow of the Bird”
was entirely devoted to the depiction of Istanbul. Although Bunin was not a professional painter, he
drew Istanbul with an incredible painter's pen in his work, and in most of his work "Howl" he talked
about the Golden Horn, the pale ghosts of Skutara and the depiction of Galata. Vadim Andreyev states
that he fell in love with Istanbul in his book “The History of a Travel” (M., 1974), in which he presented
Istanbul as “the most beautiful city in the world”. In Istanbul (only the southern part of the city was
called Istanbul at that time), cube-shaped gray structures and the inexhaustible Hagia Sophia dome rise.
Archpriest S.Bulgakov remembers Istanbul in his diary titled “Memories of Yalta and Istanbul” and
writes, “We remember admiring Istanbul just like a fairy tale”. A.N.Vertinski, who lived twenty years
of his life as a refugee, said, “A quarter of the century is stateless. In his book titled "Closed Pages", he
shares his memories of Istanbul, saying, "Istanbul... The landscape of the tales of "One Thousand and
One Nights" came to life before our eyes.
Keywords: Immigrant Life, Russian Writers, Istanbul in Beautiful Works
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Anna Ahmatova ve İlham Perı̇lerı̇
Dr. Öğretim Üyesi Esra Elmacıoğlu1
Yozgat Bozok Üniversitesi

1

Özet
Yunan mitolojisinde adı geçen dokuz tanrıçayı tanımlayan muza, sanatsal yaratıcılık açısından
esin kaynağı ya da ilham perisi olarak adlandırılır. Antik çağdan günümüze değin birçok şair ve
müzisyen bu tanrıçalara ithafen eserler ortaya koyar. İlham için kullanılan bu metafor lirik bir idealin
gerçekleşmesi aynı zamanda sanatçının yaratıcılığının kutsandığının doğrulanmasıdır. Yirminci yüzyıl
Rusya için toplum ve sanat açısından büyük bir değişim sürecinin başlangıcıdır. Şiir sanatı açısından da
geçiş dönemi olarak kabul edilebilecek modernist akımları destekleyen birçok sanatçı vardır. Genel
olarak gümüş çağ olarak adlandırılan bu dönemde fütürizm, akmeizm, sembolizm gibi akımları
destekleyen oldukça fazla şair bulunur. Geçiş döneminde eserler vermeye başlayan şairlerden biri olan
Anna Ahmatova (1889-1966), sanatında XIX. yy geleneklerini takip eden nadir isimlerden biridir. Bu
sunumda Anna Ahmatova’nın Muza’ya Muza Yolda Kayboldu) ve Muza şiirlerinin biçimsel ve
anlamsal özellikleriyle birlikte şairin ilham perisi olgusu ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Muza, Anna Ahmatova, Şiir, XX. Yüzyıl

Anna Akhmatova and the Muses

Abstract
The muse, which defines any of the nine goddesses mentioned in Greek mythology, is called the
inspiration or muse in terms of artistic creativity. From ancient times to the present, many poets and
musicians have created works dedicated to these goddesses. This metaphor used for inspiration is the
realization of a lyrical ideal and, at the same time, a confirmation of artist's creativity sanctification. The
twentieth century is the beginning of a great process of change in Russia in regards to society and art.
There are many artists who support modernist movements, which and can be considered to mark a
transition period in terms of poetry. In this period, which is generally called the silver age, there are
many poets who support movements such as futurism, acmeism and symbolism. Anna Ahmatova (18891966), one of the poets who started to produce works in the transition period, is one of the rare names
that follows the traditions of the 19th century in her art. In this presentation, the poet's concept of muse
will be analyzed.along with the formal and semantic features of Anna Ahmatova's poems “To Muse”,
“Muse went on her way” and “Muse”.
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Iı Katerina Döneminde Dil, Edebiyat, Tarih Alanlarında Yapılan Yenilikçi
Çalışmalar
Prof.Dr. Emine İ̇nanır1
1
İstanbul Üniversitesi
*Corresponding author: Emine İnanır

Özet
Tarih ve edebiyat bilimcileri monarşi ile yönetilen Rusya’da aydınlanmacı mutlâkiyetçi yönetim
uygulamasını II Katerina dönemiyle ilişkilendirmektedir. Katerina’nın 1762-1796 yılları arasında
mevcut siyasetin özü ve biçimleri oldukça özgün bir tarzda gerçekleştirildiğinden Rusya’da tartışmalara
neden olmuştur. Çariçe’nin 34 yıl süren hüküm döneminde, Rusya’da dış siyasette olduğu gibi kültür,
dil, bilim ve eğitim alanlarında da önemli başarılar kaydedilmiştir. II Katerina’nın yenilikçi hareketlerini
Avrupa’da meydana gelen tarihsel ve toplumsal olayları dikkate almadan incelemek neredeyse
olanaksızdır. XVIII. yüzyıl dünya tarihine Aydınlanma Çağı olarak yer alır. Fransız Aydınlanmacı
düşünürlerin fikirleri sadece Avrupa’da değil, Rusya'da da zihniyet dönüşümünü tetikler. Dönemin
Rusya'sının aydınlanmacı özelliklerini belirleyecek en önemli olaylardan biri II. Katerina’nın Haziran
1762’de tahtı ele geçirişidir. Çariçe, Fransız aydınlanmacı düşünürlerinden Voltaire’le, Falconet’yle ve
Diderot’yla sürekli yazışmalarda bulunduğu bilinir. Aydınlanma Çağı’nın temel öğretilerinden biri,
toplumun eğitimle geliştirilebileceğidir. II Katerina da Aydınlanma Çağı’nın ilkelerini özümseyen bir
hükümdar olarak eğitime önem vermektedir. Rusları aydınlatma çabasında olan Çariçe, iktidarda olduğu
dönemde edebiyata, tarihe ve dil çalışmalarına da özel bir ilgi gösterir ve gelişmelerini sağlar. 1762
yılında Çariçe’nin en yakın yandaşlarından biri olan Knyaginya (Prenses) Katerina Daşkova (17431810), 1784 yılında Rus dilini geliştirmek amacıyla kurulan Rusya Bilimler Akademisi’nin ilk yöneticisi
olur. II Katerina, Daşkova’nın Rus dilini diğer Avrupa dilleriyle eşit bir duruma getirme çabalarını
destekler. Daşkova Rusya’nın önde gelen yazarlarıyla iş birliği yapar, Rusça dilbilgisi ve imla kuralları
yeniden düzenlenir ve 1788 yılında ilk Rus Dili Sözlüğü basılır. Katerina’nın kendisi de dilbilgisine ve
diller arasındaki ilişkilere ilgi duyduğundan Avrupa’daki diller üzerinde Slavcanın etkisi üzerine
çalışmalarda bulunur. Bu çalışmalara ilişkin notlarında Katerina şöyle der ’’Halkların ve dillerinin,
hükümdarlarının bilgeliği ve korumasıyla yaşadığı bilinmektedir .’’ Çalışmamızın amacı, II.
Katerina’nın Aydınlanmacı yenilikleri sayesinde Rusya’nın maddi ve manevi mirasının, kültürünün
önemli derecede yükseldiğini, Rusya ile Avrupa arasındaki uçurumun daralmaya başladığını
göstermektir. .
Anahtar Kelimeler: Iı Katerina, Aydınlanma, Dil, Edebiyat, Tarih
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L. Ulıtskaya'nın Eserlerı̇nde Rus Neosentı̇malı̇zm

Prof.Dr. İ̇ya Guramovna Zumbulı̇dze1
Kutaisi Devlet Üniversitesi Ak. Tsereteli, Gürcistan, Kutaisi

1

Özet
L. Ulitskaya'nın yaratıcılığının materyali hakkındaki makale, XX-XXI yüzyılların dönüm noktası
olan Rus edebiyatının güncel alanlarından birini ele almaktadır. Duygusallığın klasik bileşenlerini
hesaba katmadan yeni bir duygusallık çeşidine hitap etmek imkânsızdır: yazarın kahramanlarına özel
kişisel öznelliği, kolayca erişilebilen bir kahraman, tarihsel ve politik bağlam, en içteki şeylerden daha
fazlasını gösterme, hâkim olan üzüntü ve tahriş duygusu. Bir “neo” akımının ortaya çıkması hakkında,
ancak zaten var olan bir akım ortadan kalktığında veya yeraltına girdiğinde veya diğer akımların bir
unsuru haline geldiğinde konuşulabilir. Batı duygusallığında olan da tam olarak budur. Rus duygusallığı
bir akım olarak asla kaybolmadı, çünkü neredeyse her büyük Rus yazar, duygusallığın artık moda bir
akım olarak görülmediği bir zamanda ona yöneldi. Böylece Rus duygusallığı sadece bir terim olarak
ortadan kalkmış, bir akım olarak varlığını sürdürmüştür. Günümüzde yeni-duygusalcılıktan bahsetmek
adettendir. Eleştirmen, birçok popüler yazarı, aralarında dramda – Yevgeny Grishkovets'in şiirlerinde –
Timur Kibirov, Dmitry Vodennikov, Dmitry Sokolov, düzyazıda – kadınların nesir eserlerinin çoğu olan
neo-duygusallık olarak sınıflandırır. Çoğu eleştirmen, yeni-duygusalcı roman Casus Kukotsky ile 2001
Booker Ödülü'nü kazanan Lyudmila Ulitskaya'nın çalışmalarını takdir ediyor. Makale esas olarak
“Casus Kukotsky” ve “Saygılarımla, Shurik” romanlarıyla ilgilidir. L. Ulitskaya'nın eserlerinin
analizine dayanarak, neosentimentalizm nesrinde kişilik ve tarih algısının nasıl dönüştürüldüğü, bir
kişinin varlığının, karakterlerin iç dünyasının, duygularının nasıl ön plana çıkarıldığı gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Neosentimalizm, Gelenek, L. Ulitskaya, Duyarlılık, Duygusallık

Russian Neosentimentalism in the Works of L. Ulitskaya

Abstract
Based on the material of L. Ulitskaya's work, the article examines one of the topical trends in Russian
literature at the turn of the XX-XXI centuries – neosentimentalism. It is impossible to turn to a new
version of sentimentalism without taking into account the classic components of sentimentalism: the
special personal subjectivity of the writer towards his heroes, the easily injured hero, the historical and
political context, the display of more than intimate things, the prevailing feeling of sadness and irritation.
One can talk about the emergence of a “neo” - current only when an already existing current has either
7
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disappeared, or has become underground, or has become an element of other currents. This is exactly
what happened with Western sentimentalism. Russian sentimentalism never disappeared as a trend,
since almost every major Russian writer turned to it at a time when sentimentalism was no longer
considered a fashionable inner world of characters, their feelings are brought to the fore.trend. Thus,
Russian sentimentalism disappeared only as a term, but continued to exist as a current. Nowadays it is
customary to talk about neosentimentalism. The critic classifies many popular authors as
neosentimentalism, among them in drama are plays by Yevgeny Grishkovets, in poetry – Timur Kibirov,
Dmitry Vodennikov, Dmitry Sokolov, in prose - most of the works of women's prose. Most critics
appreciate the work of Lyudmila Ulitskaya, who won the 2001 Booker Prize with the neosentimentalist
novel Casus Kukotsky. The article mainly deals with the novels “Casus Kukotsky” and “Yours sincerely,
Shurik”. Based on the analysis of L. Ulitskaya's works, it is demonstrated how the perception of
personality and history in the prose of neosentimentalism is transformed, the being of a person, the
Keywords: Neosentimentalism, Tradition, L. Ulitskaya, Sensitivity, Sentimentality.
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Kırım’da İ̇kı̇ Dı̇llı̇ Eğı̇tı̇mde Aı̇le ve Okulun Rolü
Doç. Dr. Enise Abıbullayeva1
Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi
*Corresponding author: Enise Abibullayeva

1

Özet
Birden çok dil bilmek, dünyada ve Kırım’da inkar edilemeyecek sosyal bir gerçeklik olmasının
yanında kaçınılmaz ve önemli bir beceri olarak görülmektedir. Kırım’da Rüsça, Kırımtatarca ve
Ukraince devlet dili statüsünü taşımaktalar. Rus dilinde eğitim Federal Devlet Standarlarına göre
zorunludur. Aynı zamanda ana dilinde eğitim alınması Anayasa tafafından velilere hak olarak tanılıyor.
Çalışmada, Kırım’da Kırımtatarca-Rusça ikidilli büyüyen Kırımtatar çocuklarının iki dili dil gelişimi
konu edilmiş ve bu süreçteki koşullar farklı değişkenler açısından ele alınmıştır. Çocuklarda ikidilliliğin
bilimsel özelliklerini belirlemek amacıyla aşağıdaki soruların cevabı aranmaya çalışılmıştır. –
Kırım’da’da yaşayan Kırımtatar çocukları için ikidillilik bir avantaj mıdır dezavantaj mıdır? - Kırım’da
yaşayan ve ailevi konumundan dolayı ikidilli olan çocukların maruz kaldığı ikidillilik durumu eğitim ve
iletişimlerini/ilişkilerini nasıl etkilemektedir? - İki dilli ortamda yetişen Kırımtatar çocuklarının durumu
ve ebeveynlerinin ikidilliliğe karşı bakış ve yaklaşımları nasıldır? Çalışmanın teorik kısmında, öncelikle
ikidillilik ve çok dillilik kavramı ve bu sahada yapılan çalışmalar literatür temelinde tartışılmış ve bir
çocuğun en iyi şekilde çok dilli büyüyüp büyüyemeyeceğini etkileyen koşullarla ilgili değişkenler
gösterilmiştir. Çalışmanın uygulama bölümde, teorik bölümünde tartışılan bilgiler ışığında velilere ve
çocuklara yönelik hazırlanan ankette sorulan sorulardan alınan cevaplar kendi içinde sayısal olarak
istatistik bir şekilde değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. Ayrıca çalışmada iki dilli eğitimde ana
okulunda uygulanan modeller ve yöntemler açıklanacaktır.
Anahtar Kelimeler: İkidillilik, Kırım'da İ̇kidilli Eğitim, İ̇kidilli Aile, Iki Dilli Ana Okulu, İ̇ki Dilli
Çocuk

The Role of Family and School in Bilingular Education in Crimea

Abstract
Knowing more than one language is seen as an inevitable and important skill, besides being an
undeniable social reality in the world and in the Crimea. Russian, Crimean Tatar and Ukrainian have
the status of state language in Crimea. Education in the Russian language is compulsory according to
9
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Federal State Standards. At the same time, education in the mother tongue is recognized as a right for
parents by the Constitution. In the study, the bilingual language development of Crimean Tatar children
who grew up bilingual in Crimean-Russian in Crimea was discussed and the conditions in this process
were discussed in terms of different variables. In order to determine the scientific features of
bilingualism in children, the answers to the following questions were tried to be sought. – Is bilingualism
an advantage or a disadvantage for Crimean Tatar children living in Crimea? - How does the bilingual
status of children living in Crimea who are bilingual due to their family position affect their education
and communication/relationships? - What is the situation of Crimean Tatar children who grew up in a
bilingual environment and how their parents view and approach bilingualism? In the theoretical part of
the study, first of all, the concept of bilingualism and multilingualism and the studies in this field are
discussed on the basis of the literature, and the variables related to the conditions that affect whether a
child can grow up multilingual in the best way are shown. In the light of the information discussed in
the theoretical part of the study, the answers taken from the questions asked in the questionnaire prepared
for parents and children were evaluated and interpreted in a statistical manner numerically in themselves.
In addition, the models and methods applied in the kindergarten in bilingual education will be explained
in the study.
Keywords: Bilingualism, Bilingual Education in Crimea, Bilingual Family, Bilingual Kindergarten,
Bilingual Child
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Russian Language in the Province of Canakkale, Turkey

Dr. Öğretim Üyesi Maria Stoyanova1
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
*Corresponding author: Maria Stoyanova
1

Abstract
The first Russian-speaking community appeared in the Canakkale region in November 1920. Then
the regular units of the Russian army arrived in the small town of Gallipoli (the modern Turkish name
is Gelibolu). The last units of the First Army left the camp at Gallipoli in May 1923. This community
had a strong, but short-term impact on the local society. The next stage in the active presence of Russian
culture and language begun in 2008. This year at the Faculty of Tourism in Canakkal?� Onsekiz Mart
University, the students began to study the Russian language. Later, the Russian language was
introduced as an academic discipline in other educational institutions of the Canakkale region. A club
for the support and development of the Russian language for bilingual children was organized in the city
in 2015. The article presents and analyzes statistical data on the number of the students studying Russian,
on their motivation in choosing this language. The system of classroom and extracurricular work is
described, the purpose of which is not only the study of the Russian language, but also the acquaintance
with Russian culture and traditions.
Keywords: Russian As a Foreign Language, State University of Turkey, Turkish Students, Motivation
to Learn a Foreign Language.
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Basmacı Hareketi ve Sovyet Folkloru

Dr. Öğretim Üyesi Serdar Şı̇mşek1
1
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
*Corresponding author: Serdar ŞİMŞEK

Özet
1917 yılında kurulan Sovyetler Birliği’ni en fazla meşgul eden meselelerden biri Basmacı hareketiydi.
Türkistan sahasında 1918 yılından itibaren farklı bölgelerde oluşan ve belli bir bütünlük arz etmeyen bu
gruplar, Sovyet hâkimiyetine karşı Türkistan’ın bağımsızlığı için mücadele etmişlerdir. Sovyet iktidarı
da bu grupları ortadan kaldırmak amacıyla askerî ve siyasî yöntemlerin yanı sıra kültür odaklı
propaganda çalışmalarından da yararlanmıştır. Özellikle halkın ilgi duyduğu folklor ürünleri metot
olarak kullanılmıştır. Türkistan halkının Basmacı hareketine olan desteğini yok etmek, olumsuz
Basmacı imajını yerleştirmek için Sovyet folklor anlayışıyla şekillenen folklor ürünleri üretilmiştir. Bu
bildiri, Sovyetler Birliği döneminde Basmacılık hareketine karşı üretilen folklor metinlerini
irdelemektedir. Sovyet folklorunun teşekkül yıllarında sosyalist temaların yanında kendi öteki imgesinin
inşası amacıyla üretilen metinlerde Basmacı olarak nitelendirilen kişi ve gruplar hakkında folklor
ürünleri yaratılmıştır. Genellikle tarih alanında yapılan çalışmalar etrafında ele alınan Basmacı
hareketinin Sovyet folklor ürünlerindeki yerini inceleyen çalışmalara pek rastlanmamaktadır.
Dolayısıyla bu tür çalışmalar, Sovyetler Birliği döneminde Türkistan halklarının kültürel tarihinin farklı
bir cephesinin ortaya konulması ve siyasal iktidarın ideolojik aygıt işlevinde kullandığı folklorun nasıl
bir kimlik kazandığını göstermesi açısından oldukça önemlidir. Bildiride, tarih alanında elde edilen
bilgiler ışığında, Sovyet folkloru anlayışı çerçevesinde üretilen metinler incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Sovyetler Birliği, Basmacı Hareketi, Türkistan, Enver Paşa, Sovyet Folkloru.

The Basmachi Movement and Soviet Folklore

Abstract
One of the issues that occupied the Soviet Union, which was founded in 1917, was the Basmachi
movement. These groups, which formed in different regions in the field of Turkestan since 1918 and did
not show a certain integrity, struggled for the independence of Turkistan against the Soviet domination.
In addition to military and political methods, the Soviet government also benefited from culture-oriented
propaganda studies in order to eliminate these groups. In particular, folklore products of interest to the
public were used as a method. Folklore products shaped by the Soviet folklore understanding were
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produced in order to destroy the support of the people of Turkistan to the Basmaci movement and to
place the negative image of Basmaci. This paper examines the folklore texts produced against the
Basmachina movement during the Soviet Union period. In the formation years of Soviet folklore, in
addition to socialist themes, folklore products were created about people and groups described as
Basmaci in the texts produced for the construction of their own image of the other. There are not many
studies examining the place of the Basmacı movement in Soviet folklore products, which are generally
handled around the studies in the field of history. Therefore, such studies are very important in terms of
revealing a different aspect of the cultural history of the peoples of Turkestan during the Soviet Union
and showing how the folklore, which was used as an ideological device by the political power, gained
an identity. In this paper, in the light of the information obtained in the field of history, the texts produced
within the framework of the Soviet folklore understanding will be examined.
Keywords: Soviet Union, Basmachi Movement, Turkestan, Enver Pasha, Soivet Folklore.
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F.M.dostoyevskı̇’nı̇n “karamazov Kardeşler” Romanı Yı̇rmı̇ncı̇ Yüzyılın
İ̇ngı̇lı̇z Eleştı̇rı̇sı̇nde

Dr. Öğretim Üyesi Sevinc Nasibova1
1
Bakü Slav Üniversitesi
*Corresponding author: Sevinc Nasibova

Özet
Makale, F.M.Dostoyevski’nin “Karamazov Kardeşler” adlı romanına, yirminci yüzyılın İngiliz
eleştirisindeki yerine ayrılmıştır. Makaleden, “Karamazov Kardeşler” romanının her zaman İngiliz
eleştirmenlerin ve yazarların ilgi odağı olduğu sonucuna varılabilir. Bu eser ilk olarak 1912 yılında
İngiliz çevirmen K. Garnett tarafından İngilizce’ye çevrilmiştir. Yirminci yüzyıl boyunca İngilizler bu
romana farklı yaklaşımlar benimsediler. Onda yeni bir şey buldular. Karamazov Kardeşler’deki
tartışmalı görüntüler özellikle G. Phelps, D. Thompson, S. Moham ve diğerleri gibi İngiliz yazarların
ilgisini çekti. Bu makalenin alaka düzeyi, her şeyden önce, Dostoyevski’nin bilim ve edebiyattaki
çalışmalarına modern yaklaşım, İngiliz yazarların çalışmaları da dahil olmak üzere bir bütün olarak
yirminci yüzyılın kültürü üzerindeki etkisi ile ifade edilir.
Anahtar Kelimeler: F.M.dostoyevski, “karamazov Kardeşler”, Rus Edebiyatı, İ̇ngiliz Eleştirisi,
Yirminci Yüzyıl Kültürü, Roman, Etki

The Novel of F.M.dostoevsky the Karamazov Brothers in the Englısh Critıcism of the Xx
Century

Abstract
The article is devoted F.M.Dostoevsky’s novel “The Karamazov Brothers”, its place in the English
criticism of the XX-th century. The novel “The Karamazov Brothers” has been translated for the first
time into English in 1912 by English translator K.Garnet. During the XX-th century Englishmen had
various approaches to this novel. They have found in it any novelty. Inconsistent images in “The
Karamazov Brothers” especially involved such English authors as Phelps G, Thompson D., Moem S.,
etc.
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The topicality of the article is expressed, first of all, by the modern approach to F.M.Dostoevsky’s
creativity in a science and the literature, its influence on culture of the XX century as a whole, including,
on creativity of English writers.
Keywords: F.M.dostoevsky, “the Karamazov Brothers”, Russian Literature, English Criticism,
Twentieth-Century Culture, Novel, İnfluence.
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Hayatı ve Eserlerı̇ İle Bolulu Hı̇mmet Efendı̇

Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Ulutürk Sakarya1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi

1

Özet
Osmanlı Devleti fetihlerle dolu, uzun ve şaşaalı asırların ardından 17. yüzyılda siyasî, sosyal, iktisadî
gibi çeşitli sebeplerden dolayı duraklama dönemine girmiştir. Lakin yaşanan menfi duruma karşın bilim,
sanat ve edebiyat zirveye ulaşmış, Osmanlı toprakları birbirinden kıymetli ulema, şuara ve meşayihe
mihmandar olmuştur. Nitekim Osmanlı toplumunun gelenek, kültür, yaşayış ve bakış açısı, söz konusu
mihmandarlığın ortaya çıkmasındaki yol göstericiler olarak sıralanabilir. Bu bağlamda Bolu da pek çok
münevveri topraklarında misafir etmiş müstesna şehirlerden biridir. Bolulu şair ve yazarlar ile ilgili
Mustafa İsen'in 1990 yılında sunduğu bildiride on sekiz olarak belirttiği divan şairi sayısını, İlhan Genç
1997 yılında yirmi üçe çıkarırken bu sayı, Bilge Kaya Yiğit'in 2013 yılında hazırladığı makalede elli
sekize yükselmiştir. İsmi belirlenen Bolulu divan ve mutasavvıf şairlerden biri ise Himmet Efendi'dir.
Derviş Himmet olarak da anılan Bolulu Himmet Efendi, nazım ve nesirleri ile döneminin önemli tekke
şairlerinden biri olarak anılır. Hem hece hem de aruz veznini kullanarak kaleme aldığı şiirleri takdire
şayandır. Halk edebiyatı ve Divan edebiyatına dair verdiği örnekler ile halkı rıza-i ilahi adına
bilinçlendirmeye çalışan Himmet Efendi’nin bazı manzumeleri çeşitli bestekârlar tarafından
bestelenmiştir. Özde Bayramî Tarikatına mensubiyeti ile bilinen Bolulu Himmet, Himmetiyye
Tarikatının da kurucusu olmuştur. Yol göstericiliği ve ahlâkî nasihatleri ile âdeta bir ders kitabı
niteliğinde kaleme aldığı eserleri, onun bakış açısını ortaya koymaktadır. Bu çalışmada ise Bolulu
Himmet Efendi’nin hayatına değinilerek eserleri, dil ve üslûbu ile yol gösterici ve ahlâkî nitelikleri
bakımından incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Tasavvuf, Tarikat, Himmetiyye Tarikatı, Bolulu Himmet Efendi.
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Klasik Rus Anılarında Kafkas Savaşı ve Kafkasyalılar (S.Belyayev,
N.Volkonski, N.Okolniçi)
Doç.Dr. Tamilla Aliyeva1
1

Ardahan Universitesi

Özet
Özet: Kafkas savaşı ve Kafkasyalılar teması klasik Rus edebiyatında önemli bir roloynadı ve büyük
Rus yazar ve şairleri A. Pushkin, A. Griboyedov, M. Lermontov, A. Bestujev-Marlinsky, L. Tolstoy ve
diğerleri bu konuda ünlü eserler yazdı. Ancak Kafkasya konusu klasik Rus anılarında da anlatılıyor,
savaşa katılanlar ve tanıklar Kafkasya ile ilgili anılarını ve gözlemlerini yazıp o dönemin basınında
(SMOMPK (Kafkasya Yerleşimleri ve tayfalarının Tanıtımı için toplanan Koleksiyonu), "Kafkas
Dağlıları Hakkında Bilgi Toplamı", "Rus İmparatorluk Coğrafya Topluluğu Kafkasya Dairesi Notları",
"Kafkas Arkeografi Komisyonu Tarafından Derlenen eylemler", "Tiflis Gazetesi", "Kafkas Takvimi ","
Kafkasya "," Kafkas koleksiyonu "," Terskie vedomosti (Vladikavkaz şehrinde 1868'den beri yayınlanan
bir Rus gazetesidir.) " ve başka dergilerde yayınladılar. Hem Rus kamuoyunu hem de edebi süreci
karakterize eden bu metinlerin "Rus edebiyatı ve Kafkasya" açısından yorumlanması önemlidir ve henüz
geniş çapta araştırılmamış güncel bir konudur. Anı literatüründe Kafkas savaşı, Kafkasyalıların, dağlı
ve Türk halklarının karakteri, yanı dağlı halkının etnografyası ve karakteri, yaşamları, Rus aydınlarla
ilişkileri hakkında canlı ve zengin bilgiler veriliyor. Anı literatüründe Kafkasya'nın Türk ve dağlı
halklarının karakteristik de özel bir yer kaplar. . Birçok yazar Adig-Çerkes, Avar, Çeçen, Lezgi, Kumuk,
Nogay, Oset, Kabardey, Balkar, Karaçay, Azerbaycan Türkleri, Abaza ve diğerlerinin psikolojik
durumlarını, günlük ayrıntıları, savaş gelenekleri, askeri psikolojisi ve alışkanlıkları hakkında yorum
yapmıştır. Bu eserlerde Kuzey Kafkasya'daki olaylar, başta Derbent, Guba, Bakü, Şirvan halkı olmak
üzere Azerbaycan hanlıklarıyla halkın dayanışma ve dostluğu, İttifak düzeyinde manevi birliğin ve
gerçek işbirliğinin betimlenmesi de dikkate değer bir gerçektir. Bu eserlerde aynı zamanda Kafkas
Müslümanlarının esir düşenlere ilgide yüksek insanlığını şaşırtıcı bir özenle göstermektedir, ilk günden
ev sahibinin kendisinin esire yiyecek getirdiği, onların Tanrı'nın adamları olduklarını ve gençlere de
esirlere şefkatle davranmaları talimatını verdiklerini, neyileri varsa esirlerle paylaştıkları gösterilir.
Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Kafkasya, Kafkas Savaşı, Rus Edebiyatı, Anı Edebiyatı,
Dağcılar, Kafkasya Esiri
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Caucasian War and Caucasians in Classical Russian Memories (S.Belyayev, N.Volkonski,
N.Okolniçi)

Abstract
The theme of the Caucasian war and the Caucasians played an important role in classical Russian
literature, and the great Russian writers and poets A. Pushkin, A. Griboyedov, M. Lermontov, A.
Bestuzhev-Marlinsky, L. Tolstoy and others wrote famous works on this subject. However, the Caucasus
issue is also described in classical Russian memoirs, war participants and witnesses wrote their
memories and observations about the Caucasus in the press of that period (SMOMPK (Collection
collected for the Promotion of Caucasian Settlements and their crews), "Knowledge Collection on
Caucasian Mountaineers", "Russian Imperial Geographical Society Caucasus". Department Notes",
"Acts compiled by the Caucasian Archaeological Commission", "Tbilisi Newspaper", "Caucasian
Calendar "," Caucasus "," Caucasian collection "," Terskie vedomosti (it is a Russian newspaper
published in the city of Vladikavkaz since 1868) " and They were published in other journals. The
interpretation of these texts, which characterize both the Russian public and the literary process, in terms
of "Russian literature and the Caucasus" is important and is a current issue that has not yet been widely
researched. and vivid and rich information about his character, life, relations with Russian intellectuals
are given. The characteristic of the Turkish and mountain peoples of the Caucasus also occupies a special
place in the memoir literature. . Many authors commented on the psychological state, daily details, war
traditions, military psychology and habits of Adig-Cherkess, Avar, Chechen, Lezgi, Kumuk, Nogai,
Ossetian, Kabardino, Balkar, Karachay, Azerbaijani Turks, Abaza and others. It is a remarkable fact that
these works depict the events in the North Caucasus, the solidarity and friendship of the Azerbaijani
khanates, especially the people of Derbent, Guba, Baku, Shirvan, and the spiritual unity and real
cooperation at the Alliance level.
Keywords: Caucasus, Caucasian War, Russian Literature, Memorial Literature, Mountaineers,
Caucasian Prisoner
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Semantı̇k Açıdan Rus Atasözlerı̇nde ‘zengı̇nlı̇k’ ve ‘yoksulluk’ Konseptı̇
Dr. Öğretim Üyesi Sonnur Aktay1
1

Anadolu Üniversitesi

Özet
Atasözleri, bir milletin uzun yıllara dayanan gözlem ve deneyimlerinin sonucu olarak ortaya çıkan,
dili zenginleştiren, konuşmaya güzellik katan ve onu etkileyici kılan kalıplaşmış söz birlikleridir.
Dilbilimi, halkbilim, antropoloji gibi farklı disiplinlerin araştırma alanına giren atasözleri, toplumun
duygu ve düşüncelerini yansıtmakla birlikte onların inançları, gelenek ve görenekleri, kimlikleri ve
kültürel değerleri hakkında da bilgi verir. Bu bağlamda nesilden nesile geçen atasözleri, etraflıca
araştırılması gereken konuların başında gelmektedir. Bu çalışmada Rus atasözlerinde ‘zenginlik’ ve
‘yoksulluk’ konsepti, bu kavramlara yüklenen anlamlar ve yaptığı çağrışımlar semantik ölçütte ele
alınmıştır. ‘Zenginlik’ ve ‘yoksulluk’ imgesinin anlamsal içeriğine, Rus atasözlerine yansıma biçimine,
bu kavramların Rus kültüründeki yerine ve kullanım şekillerine değinilmiştir. Aynı zamanda Rus
atasözlerini kültürdilbilimsel bakış açısıyla değerlendiren bilim insanlarının yanı sıra, konsept
kavramının içeriği, Rus atasözlerinin oluşumu, gelişimi ve tarihi hakkında yazılan bilimsel çalışmalar
ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Rus Atasözleri, Zenginlik ve Yoksulluk Konsepti, Anlambilim, Kültürdilbilim.

A Semantic Research on the Russian Proverbs Related to ‘wealth’ and ‘poverty’

Abstract
Proverbs are stereotypes that emerge as a result of a nation's long-standing observations and
experiences, enrich the language, add beauty to speech and make speech impressive. Different sciences
such as linguistics, folklore, anthropology study on proverbs and it reflects the feelings and thoughts of
society, but also gives information about their beliefs, traditions and customs, identities and cultural
values. In this context, proverbs passed down from generation to generation are among the topics that
need to be thoroughly examined. In this study, the fact of ‘wealth’ and ‘poverty’ in Russian proverbs is
discussed from a semantic point of view. The image of ‘wealth’ and ‘poverty’ is reflected in Russian
proverbs, the place of these concepts in Russian culture and the ways they are used are mentioned.
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At the same time, scientists who evaluate Russian proverbs from a linguacultural point of view, as well
as scientific studies written about the formation, development and history of Russian proverbs, are
considered.
Keywords: Russian Proverbs, Wealth and Poverty Concept, Semantics, Linguaculture.
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Türkçede Dı̇lbı̇lı̇m Terı̇mlerı̇nı̇n Karmaşası

Doç.Dr. Elena Kraınıuchenko1
1
Selçuk Ünüversitesi
*Corresponding author: ELENA KRAINIUCHENKO

Özet
Terimler, belirli bir bilimsel alanına özgü olan kavramları ifade etmek, onun tipik nesnelerini
adlandırmak için kullanılan kelime ve kelime öbekleridir. Terimin belirli özelliklere sahip olması
gerekirdir. Şunlar: 1) terminolojik sistemin parçası olması; böylece bu sistem karşılıklı olarak birbirini
sınırlandıran ya da tanımlayan birimlerden oluşturulur; 2) sistemin diğer birimleriyle üstanlam (İng.
hypernymy) ya da altanlam (İng. hyponymy) ilişkisi içinde olması; 3) tek anlamlı olmasıdır. Terimler,
dilin birimleri olarak bu dilin fonetik ve gramer kurallarına uymalıdır. Ayrıca belli bilim dalına özgü
terimlerin incelendiğinde genellikle onların oluşumunda düzenli olarak aynı kalıpların ya da
biçimbirimlerin kullanılması gözlemlenir. Fakat terminoloji, semiyotik olarak kusursuz bir sistem
olmadığı için, terminolojiyi düzeltme konusunda sürekli bir sorun vardır. Bu çalışmada mevcut olan
dilbilim terimleri sözlüklerine bakılıp farklı kaynaklardaki terimler arasında karşılaştırma yapılmıştır.
Modern Türkçe dilbilim terminolojisine bakıldığında aynı kavram için birkaç terimin kullanılması çok
yaygın. Bazen söz konusu eş anlamlı terimlerin olması gerekçeli olur ve araştırmacıların aynı konuya
farklı bakış açılarını gösterir (tasvir fiilleri/ fiillerde kılınış/ art fiil). Bazen ise bir kavramı gösteren
birkaç terimin etimolojik olarak aynı köke/köklere bağlı olması ve sadece fonolojik veya morfolojik
yapısında ayrılık göstermesi, terim karmaşasına sebep olur (dilbilim/ dil bilimi; biçimbilim/ biçim
bilimi/ biçim bilgisi). Bu gibi terimler eşil (İng. doublet) olarak nitelendrilebilir.
Anahtar Kelimeler: Dilbilim Terimleri, Terim Karmaşası, Terminoloji

The Complexity of Linguistic Terms in Turkish

Abstract
Terms are words and phrases used to express concepts,which are specific to a particular scientific
field, to name its typical objects. The term must have certain properties. They are: 1) to be a part of the
terminological system; thus this system is formed of units that mutually delimit or define each other; 2)
being in a relationship of hypernymy or hyponymy with other units of the system; 3) to be
monosemantic. The terms, as units of the language, must conform to the phonetic and grammatical rules
of that language. In addition, when the terms specific to a certain discipline are examined, it is observed
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that the same patterns or morphemes are regularly used in their formation. But since the terminology is
not a semiotically perfect system, there is always a problem with correcting the terminology. In this
study, the existing linguistic terms dictionaries were examined and a comparison between the terms in
different sources was made. Looking at the modern Turkish linguistics terminology, it is very common
to use several terms for the same concept. Sometimes having synonymous terms in question is justified
and shows researchers' different perspectives on the same subject (tasvir fiilleri/ fiillerde kılınış/ art fiil).
Sometimes, the fact that several terms denoting a concept are etymologically related to the same root /
roots and differ only in their phonological or morphological structure causes term confusion (dilbilim/
dil bilimi; biçimbilim/ biçim bilimi/ biçim bilgisi). Such terms can be characterized as doublets.
Keywords: Linguistic Terms, Term Confusion, Terminology
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“Çevrı̇lemeyenlerı̇n” Çevı̇rı̇ Sorunları
Prof.Dr. Makbule Sabziyeva1
1

Anadolu Üniversitesi

Özet
Tam teşekküllü bir çeviriye ulaşmak için çevirmenin yazarın tarzının korumasını, edebi bir eserde
sanatsal düşüncenin bir hareket biçimi olarak hareket etmesini, gerçekliği kodlayarak, ideali
somutlaştırmasını, yazarın sanatsal dünyasının yaratmasını sağlamasıdır. Yazarın üslubuna mümkün
olduğunca yakından bağlı kalarak çevirmen, eserin bütünlüğünü, uyumlu içerik ve biçim, ritmik ve
tonlama birliğini koruyabilecektir. Bununla birlikte, her bir edebi eserde, belirgin bir yerel/yöresel
özelliğe sahip veya belirli bir tarihsel dönemin izlerini taşıyan kelimelere rastlamaktayız. Söz konusu
kelimelerin başka bir dilde tarif edilemeyecek kadar özellikleri vardır. Bu çalışmada, dilbilimcilerin ve
edebiyatçıların “çevrilemeyenlerin” çevirisi sorununa yaklaşımları ele alınmaktadır. Çalışmada
“Çevrilemeyenlerin” çevirisine dair teorik ve pratik uygulamaları temel alarak ve aynı zamanda farklı
edebi eserlerden bir dizi çeviri örneği üzerinde sorunun pratik çözümünün yol ve yöntemleri konusunda
önerilerde bulunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Çeviri, Rusça, Türkçe, Deyimler, Yöresel Sözcükler, Eski Sözcükler

The Problems of Translating "Untranslatables"

Abstract
The main thing in the pursuit of a full-fledged translation is the preservation of the style of the writer,
acting in a literary work as a form of movement of artistic thought, cognizing reality, embodying the
ideal, creating the artistic world. As closely as possible adhering to the author's style, the translator will
be able to preserve the integrity, harmonious unity of content and form, as well as the rhythmic and
intonation unity of the work. However, in any literary work there are so-called indescribable features
into another language, which are expressed mainly in words that have a pronounced local color or
marked by the seal of a particular historical period. This study examines the positions of linguists and
literary scholars regarding one of the complex and at the same time relevant in theory and practice of
the problem of translation of "untranslatables" and on the basis of a number of studies and examples
given from different literary works, ways and methods of its practical solution are developed and
proposed.
Keywords: Translation, Russian, Turkish, İdioms, Regional Words, Obsolete Words
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“harı̇ka Retorı̇k. Güzel ve Yetkı̇n Bı̇r Şekı̇lde Konuşmayı Nasıl
Öğrenebı̇lı̇rı̇z' (Ağrı İ̇brahı̇m Çeçen Ünı̇versı̇tesı̇ Örneğı̇)”
Doç.Dr. Kamala Tahsı̇n Karımova1
1

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

Özet
Ne yazık ki, herkesin belagat armağanına sahip olmadığı iyi bilinmektedir. Bununla birlikte, bu hiçbir
şekilde bu becerinin kendi içinde geliştirilemeyeceği anlamına gelmez. Güzel konuşabilen bir insanın
saatlerce dinlenebileceğini biliyoruz! Yine de, zengin konuşma becerisini geliştirirken dikkate alınması
gereken önemli sayıda farklı ayırtı olduğunu akılda tutmak gerekir. Her gün iletişim kurarız, konuşur ve
dinleriz, halkla konuşuruz, diğer insanların konuşmalarını dinleriz, çeşitli programlar, televizyon
reklamları izler, radyo dinleriz, gazete okuruz. Retorik, insan konuşmasının incelenmesiyle ilgilenir.
Başka bir deyişle, retorik hitabet bilimidir, belagat teorisidir. İkna etmeye yönelik konuşma yasalarını
inceler. Güzel ve inandırıcı konuşma sanatı her zaman takdir edilmiştir. İkna edici bir konuşma
dinleyicilerin tutumlarını, fikirlerini ve hatta hayatını değiştirebilir. Tanınmış hatiplerin ünlü
konuşmalarının, tüm ülkelerin tarihinin akışını defalarca değiştirdiği bilinmektedir. Bununla birlikte,
güzel konuşma yeteneği günlük yaşamda da yararlı olacaktır: muhataplarını ikna edebilen, açık bir zihne
ve birçok bilgiye sahip olan bir kişi, iş yerinde, sosyal ve kişisel yaşamda belirlenen hedeflere daha
kolay ulaşır. Bu nedenle, güzel ve etkileyici konuşma yeteneği çok önemlidir. Bu yazıda bir konuşmayı
nasıl doğru yapabileceğinizi, nasıl doğru bir tartışma yürütebileceğinizi, dinleyiciler üzerinde nasıl iyi
bir izlenim bırakabileceğinizi, öğrencilerin dikkatini nasıl çekebileceğinizi anlatmaya çalışacağız. Ünlü
konuşmacıların hayatlarından büyüleyici hikâyeler, retorik üzerine yürüttüğümüz ilginç dersler
öğrencilerimizin bu konuyu daha iyi anlamalarını sağladı.
Anahtar Kelimeler: Retorik, Güzel Konuşma Sanatı, Zengin Konuşma Dili, Tartışma, Hitabet
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Amazing RhetoriC. How to Learn to Speak Beautifully and Competently' (The Sample of Ağrı
İbrahim Çeçen University)

Abstract
It is well known that, unfortunately, not everyone has the gift of eloquence. However, this does not
mean at all that this skill cannot be developed in oneself. We know that a person who can speak
beautifully can be listened to for hours! And yet, it must be borne in mind that there are a considerable
number of different nuances that are important to take into account when developing the skill of a rich
conversational speech. We communicate every day, talk and listen, speak to the public, listen to other
people's speeches, watch various programs, advertisements on TV, listen to the radio, read newspapers.
Rhetoric deals with the study of human speech. In other words, rhetoric is the science of oratory, the
theory of eloquence. She studies the laws of speech aimed at persuasion. The art of speaking beautifully
and convincingly has been appreciated at all times. A persuasive speech can change listeners' attitudes,
opinions, and even life. It is known that the famous speeches of recognized orators have repeatedly
changed the course of the history of entire countries. Nevertheless, the ability to speak beautifully is also
useful in everyday life: a person who knows how to convince his interlocutors, who has a clear mind
and many knowledge, more easily achieves goals at work, in public and private life. Therefore, the
ability to speak beautifully and expressively is very important. In this article, we will try to talk about
how you can write a speech correctly, how to correctly conduct a discussion, how to make a good
impression on the audience, how to keep students' attention. Fascinating stories from the lives of
renowned speakers, interesting lessons on rhetoric that we conducted gave our students an opportunity
to better understand this subject.
Keywords: Rhetoric, the Art of Speaking Beautifully, Rich Colloquial Speech, Discussion, Oratory
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İllüstrasyonlarda Antropomorfik Karakter Oluşumu ve Metaforik
Anlatım: “korku” Grafik Roman Örneği

Elif Sena Alkan1, Doç.Dr. Çağrı Gümüş1
KTO Karatay Üniversitesi

1

Özet
İllüstrasyon insanlığın ilk dönemlerinden beri var olan ve gelişimini sürdürmekte olan bir sanat ve
tasarım alanıdır. İllüstrasyonun esas amacı bir mesajı ya da bir anlatıyı görsel anlamda destekleyerek
dolaylı ya da doğrudan alıcıya iletmektir. İllüstrasyonun üslubu, illüstrasyonda kullanılan renk,
kullanılan ögeler, yaratılan karakterler, mekanlar vb. gibi birçok faktör illüstrasyonun hikayesini ve
mesajını etkilemektedir. Bu çalışmada illüstrasyonlarda sıklıkla karşılaşılan antropomorfik (insan
biçimci) karakterlerin illüstrasyonlardaki yeri ve amacı, bu karakter ve tasvirlerin metafor kavramı ile
bağlantısı araştırılacak ve illüstrasyonlara kattığı derinlik ve boyut irdelenecektir. Araştırma,
antropomorfizm ve metafor kavramlarını barındıran bir grafik roman örneği ile desteklenecek,
illüstrasyonları bu kavramlar doğrultusunda incelenecektir. Araştırmanın amacı antropomorfizm ve
metafor kavramlarının arasındaki bağlantının incelenmesi ve illüstrasyondaki etkisinin analiz
edilmesidir. İncelenen kavramlar kapsamında tasarlanmış bir grafik roman örneği ile de araştırmayı
desteklemek amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: İllüstrasyon, Antropomorfizm, Metafor, Grafik Roman

Anthropomorphic Character Formation and Metaphoric Expression in Illustrations: A Graphic
Novel Example of "Fear"

Abstract
Illustration is a field of art & design which has been existed since the early periods of humanity and
still keeps evolving. The main aim of illustration is to deliver a message or a narrative while visually
supporting it, in a direct or indirect way. The genre of illustration is affected by the use of colors,
components, characters and places etc. which were created. Those affects the story and the message of
the illustration. In this study, the place and purpose of anthropomorphic characters in illustrations, the
connection of these characters and descriptions with the concept of metaphor, also the depth and
dimension they add to illustrations will be examined. The research will be supported by a graphic novel
example that contains the concepts of anthropomorphism and metaphor, and its illustrations will be
examined in line within these concepts. The aim of the research is to examine the connection between
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the concepts of anthropomorphism and metaphor, also to analyze its effect on illustrations. It is aimed
to support the research with an example of a graphic novel designed within the scope of the concepts
examined.
Keywords: Illustration, Anthropomorphism, Metaphor, Graphic Novel
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Güncel Gelı̇şmeler Çerçevesı̇nde Rusya Federasyonu Anayasa
Mahkemesı̇nı̇n Statüsü, Kuruluşu ve İşleyı̇şı̇ne İ̇lı̇şkı̇n Bı̇r Değerlendı̇rme
Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Özkan1
1
Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi
*Corresponding author: ZEYNEP ÖZKAN

Özet
Rusya Federasyonu Anayasa Mahkemesinin statüsü; mahkemenin sistem içindeki rolü ve yerinin
anayasa ve federal anayasal yasalar tarafından tanımlanmasıdır. Mahkeme, Anayasa’nın “yargı yetkisi”
başlığını taşıyan yedinci bölümünde genel anlamda yargı gücünün işleyişine ilişkin 118. maddede ve
özel olarak da 125. maddede yer almıştır. Anayasa’nın 125. maddesinde Mahkemenin üye sayısı,
kuruluş ve görevleri belirtilmiş, diğer düzenlemeler ise Anayasa Mahkemesi hakkındaki Federal
Anayasal Yasa (AYM hakkındaki FAY ile) ve Rusya Federasyonu’nda Mahkemeler Sistemi
Hakkındaki Federal Anayasal Yasa’da yer almıştır. Rusya Federasyonu Anayasası’nın bazı
maddelerinde, 14.03.2020 tarih ve N:1 FKZ sayılı Federal Anayasal Yasa ile değişiklik yapılmış ve bu
değişiklikler; 4 Temmuz 2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu anayasa
değişikliği, Anayasa Mahkemesinin statüsüne ilişkin hüküm içeren 125. maddeye ilişkin de yeni
düzenlemeler içermektedir. Anayasa değişikliğine koşut olarak, Anayasa Mahkemesi hakkındaki
Federal Anayasal Yasa’da da 2020 ve 2021 yıllarında değişiklikler yapılmıştır. Bu çalışmada, ilgili yasa
değişiklikleri incelenerek, yasa değişiklikleri aracılığıyla Mahkemenin statüsü, kuruluşu ve işleyişine
ilişkin mevcut duruma yönelik bir değerlendirmenin, değişiklik öncesi durumla karşılaştırmalı bir
şekilde ele alınarak ortaya konulması hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Rusya Federasyonu Anayasa Mahkemesi, Rusya Federasyonu Anayasası 2020
Değişiklikleri, Anayasa Mahkemesi Hakkında Federal Anayasal Yasa, Federal Anayasal Yasa 2020 ve
2021 Değişiklikleri.

An Assessment On the Status, Establishment and Operation of the Russian Constitutional Court
Within the Framework of Current Developments

Abstract
The status of the Russian Constitutional Court means that its role and place in the system are
defined by the constitution and federal constitutional laws. The Court is included in the seventh chapter
of the Constitution, titled "judicial power", in Article 118 on the functioning of the judiciary in general
and in Article 125 in particular. The number of members, organization and duties of the Court are
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specified in Article 125 of the Constitution. Other regulations are given place in the Federal
Constitutional Law on the Constitutional Court and the Federal Constitutional Law on the System of
Courts in the Russian Federation. Some of the articles of the Constitution of the Russian Federation have
been amended with the Federal Constitutional Law N: 1 FKZ dated 14.03.2020. These amendments
entered into force on 4 July 2020 by promulgation. Aforementioned constitutional amendment also
includes new regulations regarding Article 125, which includes provisions regarding the status of the
Constitutional Court. Parallel to the constitutional amendment, amendments were made to the Federal
Constitutional Law on the Constitutional Court in 2020 and 2021. This study aims to present an
assessment of the current situation regarding the status, establishment and operation of the Court by
examining the relevant legislative amendments, in a comparative manner with the situation before the
amendment.
Keywords: Russian Constitutional Court, 2020 Amendments of the Russian Constitution, Federal
Constitutional Law On the Constitutional Court, 2020 and 2021 Amendments to the Federal
Constitutional Law.
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İş Sağlığı ve Güvenlı̇ğı̇ Hukukunda İşyerı̇nde Rı̇sk Değerlendı̇rmelerı̇ndekı̇
Toplumsal Cı̇nsı̇yet Körlüğü

Prof.Dr. Z. Gönül Balkır1, Öğr.Gör. Başak Balkır Gülen1
Kocaeli Üniversitesi

1

Özet
Toplumsal cinsiyet körlüğü; sosyal, kültürel, ekonomik ve politik bağlamlarda tanımlanan farklı
cinsiyet rollerini görememe ve bu durumun eşitsizlik yarattığını anlayamama durumudur. Cins
temelinde ayrımcılığın sürmesine yardım eden cins körlüğü; kadınla erkeğin ihtiyaçları, çıkarları,
kaynaklara, iktidar ya da sosyo-politik statüye erişimleri konusundaki farklılıklarını göz önünde
tutamayarak; düşünce ya da uygulamada cins çözümlemesinden yoksunluk halidir. Bu şekildeki
cinsiyetsiz davranışlar, cinsiyet körü tutum ve politikalarla cinsiyet eşitsizliklerinin ve ayrımcılığının
sürdürülmesine neden olmaktadır. Bu yönüyle cinsiyet körlüğü ile cinsiyet ayrımcılığı birbirini
tamamlayarak ve çoğaltarak, kadınlar aleyhine ayrımcılık üreten tutum ve davranışlardır. İş sağlığı ve
güvenliği mevzuatında, işyerlerinde işçilerin iş sağlığı ve güvenliğini korumak için zorunlu olarak
yapılan risk değerlendirilmesinde kadın çalışanlarla ilgili hiç bir psikososyal tehlike ve risk göz önüne
alınmamıştır. İş sağlığı ve güvenliği Hukukundaki düzenlemelerle ilgili klasik iş sağlığı ve güvenliği
risk değerlemelerindeki bu kabul ve cinsiyet körlüğü kadınları riskli bir ortamda çalışmaya mahkûm
ederek, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve ayrımcılık yaratmaktadır. Mevcut yasal düzenlemelerde,
kadınların psikososyal durumları dikkate alınmamış, sosyal, ruhsal ve bedensel bütünlükleri yok
fazedilmiştir. Oysa kadın çalışanlarında kendileri için hiçbir tehlike ve riskin olmadığı bir işyerinde
insanca çalışma hakları bulunmaktadır. Tam da bu nedenle işyerlerindeki risk değerlendirmelerinde
kadınların özgün koşulları ve psikososyal riskleri dikkate alınarak işyerlerindeki düzenlemeler ve
çalışma koşulları cinsiyet körü uygulamalardan arındırılmalıdır. Bu çalışmamızda İş sağlığı ve güvenliği
bağlamında kadın çalışmasıyla ilgili işyerlerinde yapılan risk değerlendirmesinde kadın çalışanlarla
ilgili psikososyal tehlike ve risklerin yok farzedilerek dikkate alınmadığına odaklanılacaktır. Mevcut
yasalar çerçevesinde işyerlerindeki risk değerlendirilmesinde cinsiyet körlüğü yapılarak, bu şeklîdeki
cins körü davranışların doğrudan toplumsal cinsiyet eşitsizliğini arttırarak, çoğalttığını ve gelecek
nesillere taşıdığını göstermeyi amaçlamaktayız.
Anahtar Kelimeler: Cinsiyetçilik, Risk Değerlendirmesi, Cins Körlüğü.
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Workplace in Occupational Health and Safety Law Gender Blindness in Risk Assessment

Abstract
Gender blindness is the state of not being able to see the different gender roles defined in social,
cultural, economic and political contexts and not understanding that this situation creates inequality.
Gender blindness, which helps perpetuate discrimination on the basis of gender; failing to take into
account the differences between men and women in their needs, interests, access to resources, power or
socio-political status, is a state of lack of gender analysis in thought or practice. Such gender-neutral
behaviors lead to perpetuation of gender inequalities and discrimination through gender-blind attitudes
and policies. In this respect, gender blindness and gender discrimination are attitudes and behaviors that
complement and multiply each other, producing discrimination against women. In the occupational
health and safety legislation, no psychosocial hazards and risks related to female employees were taken
into consideration in the mandatory risk assessment to protect the occupational health and safety of the
workers in the workplaces. This acceptance and gender-blindness in the classical occupational health
and safety risk assessments related to the regulations in the Occupational Health and Safety Law
condemns women to work in a risky environment, creating gender inequality and discrimination. In the
current legal regulations, the psychosocial status of women is not taken into account, and their social,
mental and physical integrity is destroyed. However, female employees have the right to work humanely
in a workplace where there is no danger or risk for them. Precisely for this reason, the regulations and
working conditions in the workplaces should be purified from gender-blind practices, taking into
account the specific conditions and psychosocial risks of women in risk assessments. In this study, we
will focus on the fact that the psychosocial hazards and risks related to female workers are not taken
into account in the risk assessment made in workplaces related to women's work in the context of
occupational health and safety. We aim to show that such gender-blind behaviors directly increase and
increase gender inequality and carry it to future generations by making gender-blindness in risk
assessment in workplaces within the framework of current laws.
Keywords: Gender Blindness, Risk Assessment, Sexism.
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Kadın Çalışmasında Cı̇nsı̇yetçı̇lı̇k: Cı̇nsı̇yete Dayalı İ̇ş Bölümü
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Özet
Biyolojik olarak belirlenmiş ve doğuştan var olan cinsiyet, kadın ve erkek arasında biyolojik olarak
belirlenen farklılıklar olarak tanımlanırken, toplumsal cinsiyet; cinsel eşitsizliğin toplumsal olarak
kurgulanması olup, toplumda var olan kültürel, dini, ideolojik sistemlerin güçlendirdiği, geniş bir
toplumsal iş bölümü görüntüsü olarak karşımıza çıkar. Toplumsal cinsiyet, kadın ve erkeklerin sosyal
ve kültürel rol beklentileri olarak cinsiyetçilik olarak da tanımlanmaktadır. Cins ayrımcılığı yerine de
kullanılmaya başlanan cinsiyetçilik, kadın ve erkek arasındaki güç asimetrisini yansıtan tüm söz,
davranış ve tutumlardır. Çalışma yaşamındaki cinsiyete dayalı iş bölümü, karşımıza cinsiyetçi bir
çalışma yaşamı çıkarmaktadır. Çalışma yaşamının egemen cinsiyetçi kalıp yargıları ve değerleri,
cinsiyete dayalı iş bölümüyle toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yeniden yeniden üretilmesinde kilit rol
oynamakta, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini gelecek nesillere taşımaktadır. Sosyal ve toplumsal yaşamda
yer alan bu cinsiyetçi davranışlar; aynı şekilde çalışma yaşamında da cinsiyete dayanan iş bölümünü ve
cins egemen meslekleri yaratırlar. Cinsiyete dayalı işbölümü, kadın ve erkek arasındaki işbölümünün;
hem toplumsal cinsiyet, hem de toplumsal ve kültürel yapısını anlatır ve özünde cinsiyetçilik olarak
kabul edilir. Cinsiyete dayalı işbölümünde; kadına ev içinde gerçekleştirilmesi gereken ev işi, çocuk
bakımı gibi işler verilirken; erkek de ev dışındaki işlerle görevlendirilir ve evin geçimi erkeğin işi olarak
görülmektedir. Bu çalışmamızda çalışma yaşamında cinsiyete dayalı iş bölümünün toplumsal cinsiyet
eşitsizliğini nasıl arttırarak, çoğalttığını ve gelecek nesillere taşıdığını göstermeyi amaçlamaktayız.
Anahtar Kelimeler: Cinsiyetçilik, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği, Cinsiyete Dayalı İşbölümü. Cins
Egemen Meslekler.

Sexism in Women's Work: Gendered Division of Labor

Abstract
While biologically determined and innate gender is defined as the biologically determined
differences between men and women; gender is the social construction of sexual inequality, and it
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appears as a broad social division of labor, reinforced by the existing cultural, religious and ideological
systems in society. Gender, on the other hand, is defined as sexism as the social and cultural role
expectations of women and men. Sexism, which has started to be used instead of gender discrimination,
is defined as all the words, behaviors and attitudes that reflect the power asymmetry between men and
women. Gender-based division of labor in working life presents us with a sexist working life. The
dominant sexist stereotypes and values of the working life play a key role in the reproduction of gender
inequality with the gender-based division of labor, and carry gender inequality to future generations.
These sexist behaviors in social life; in the same way, create gender-based division of labor and genderdominated occupations in working life. Gender-based division of labor between men and women
describes both gender and its social and cultural structure and is considered sexism in its essence. In the
division of labor based on gender; chores, such as housework and childcare must be performed by
women at home, men are given chores outside the home, while the livelihood of the house is seen as the
man's job. In this study, we aim to show how the gender-based division of labor in working life increases
gender inequality and carries it to future generations.
Keywords: Sexism, Gender Inequality, Gender-Based Division of Labor. Gender-Dominated
Occupations.
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Türkiye'de Uygulanan Para Politikaları ve Para Politikaları Etkinliğinin
Ekonometrik Olarak İ̇ncelenmesi
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Özet
Ülke ekonomilerinde merkez bankalarının ciddi bir önemi bulunduğundan merkez bankaları
“bankaların bankası” şeklinde ifade edilebilmektedir. Reeskont oranı, zorunlu karşılıklar, faiz
politikaları ve döviz işlemleri vb. merkez bankasının para politikalarında hedeflerine ulaşabilmek için
belirlemiş oldukları araçlar olarak bilinmektedir. 30 Haziran 1930 yılında Türkiye Cumhuriyeti Merkez
Bankası'nın kurulması Türkiye'nin para politikası açısından çok önemli gelişmelerine neden olmuştur.
TCMB faiz oranlarını belirleme, para karlılığı ve para piyasasını denetleme gibi işlevleri üzerinde
çalışmalara başlamıştır. Türkiye ekonomisinde ulaşılmak istenen makroekonomik koşulların
gerçekleşebilmesi için para politikası koşullarına göre para arz düzeyi kontrol edilerek hedeflere
ulaşılabilir. Ayrıca para politikası araçları ile makroekonomik hedeflerden fiyat istikrarı sağlanarak
ödemeler bilançosu açıkları ortadan kaldırılmaya çalışılır. Teknolojideki ilerleme, kripto paralar,
küreselleşme ve ekonomik krizler gibi nedenlerle para politikalarının etkinliği konusunun önemi
artmaya başlamıştır. Parasal hedefleme, banknot ihracı, enflasyon hedeflemesi, finansal ve fiyat istikrarı
merkez bankalarının olduğu gibi Türkiye’nin de para politikaları arasında yer almaktadır. Bu çalışmanın
amacı Türkiye’de uygulanan para politikalarının etkinliğini, 2005Q4:2020Q3 dönemlerini kapsayan
veriler ile ekonometrik olarak incelemektir. Veri setleri EVDS sistemi üzerinden elde edilmiştir ve
çalışmada GSYİH, TÜFE ve M2 değişkenlerine ilk olarak Augmented Dickey Fuller (ADF) ve PhilipsPerron (PP) birim kök testi daha sonra Granger nedensellik testi ve son olarak ARDL eş bütünleşme
testi uygulanmıştır. Sonuç olarak değişkenlerin birim köke sahip olduğu ve TÜFE ile M2 arasında tek
yönlü, GSYİH ile TÜFE arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. Ayrıca değişkenler
arasında pozitif korelasyon ve eş bütünleşme ilişkisi söz konusudur.
Anahtar Kelimeler: Para Politikası, Gsyı̇ h, Tüfe, M2, Granger Nedensellik, Ardl Eş Bütünleşme
Testi.

Econometric Analysis of Monetary Policies and the Efficiency of Monetary Policies in Turkey

Abstract
Central banks can be expressed as “bank of banks” since central banks have serious importance in
the country's economies. Rediscount rate, required reserves, interest policies, and foreign exchange
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transactions, etc. They are known as the tools that the central bank has determined to achieve its goals
in monetary policies. The establishment of the Central Bank of the Republic of Turkey on June 30, 1930
caused very important developments in terms of Turkey's monetary policy. The CBRT started to work
on functions such as determining interest rates, money profitability and controlling the money market.
In order to realize the desired macroeconomic conditions in the Turkish economy, the targets can be
reached by controlling the money supply level according to the monetary policy conditions. In addition,
monetary policy instruments are used to ensure price stability from macroeconomic targets and to
eliminate balance of payments deficits. For reasons such as technological progress, cryptocurrencies,
globalization and economic crises, the importance of the effectiveness of monetary policies has started
to increase. Monetary targeting, banknote issuance, inflation targeting, financial and price stability are
among the monetary policies of Turkey as well as central banks. The aim of this study is to examine the
effectiveness of monetary policies implemented in Turkey, econometrically, with data covering the
2005Q4:2020Q3 periods. Data sets were obtained through the EVDS system and in the study, first
Augmented Dickey Fuller (ADF) and Philips-Perron (PP) unit root test, then Granger causality test and
finally ARDL cointegration test were applied to GDP, CPI and M2 variables. As a result, there is a
unidirectional causality relationship between CPI and M2, and a bidirectional causality relationship
between GDP and CPI, where the variables have unit roots. In addition, there is a positive correlation
and cointegration relationship between the variables.
Keywords: Monetary Policy, Gdp, Cpı, M2, Granger Causality, Ardl Cointegration Test.
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Özet
Tebliğimizin birinci bölümünde Muhammed Hamîdullah’ın hayatını kısaca şöyle özetledik.
Muhammed Hamidullah, 1908 yılında Haydarabat’da doğmuş, ilk öğrenimini ailesinden aldıktan sonra
medrese öğrenimini başlamış, önce Dâru’l-Ulûm Medresesi’nde sonra da Osmâniye Üniversitesi'nde
okumuştur. Devletler Hukûku alanında yüksek lisans yapmış olan Muhammed Hamîdullah, Hicâz,
Suriye, Filistin Mısır ve Türkiye kütüphanelerinde İslam Devletler Hukûku alanında incelemeler
yapmıştır. 1933 yılında Bonn, 1936 yılında da Paris'te doktorasını tamamlamış olan Muhammed
Hamîdullah, Haydarabat eyaleti Hindistan tarafından işgal edilinceye kadar burada Devletler Hukûku
profesörü olarak görev yapmıştır. Siyasî mülteci olarak Fransa'ya yerleşen Muhammed Hamîdullah,
Mısır, Pakistan ve Türkiye başta olmak üzere birçok ülkenin üniversitelerinde dersler ve konferanslar
vermiştir. 1954-1974 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İslami Araştırmaları
Enstitüsü’nde mukaveleli Profesör olarak çalışmış, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Erzurum
İslami İlimler Fakültesinde dersler vermiştir. 1966 yılında rahatsızlığından dolayı Florida eyaletinin
Jacksonville şehrinde akrabalarının yanına yerleşmiş 17 Aralık 2002 tarihinde vefat etmiştir. Paris'te
bulunan Bilimsel Araştırmalar Ulusal Merkezinin üyesi olan tetkikleri Enstitüsü ve İlahiyat Fakültesi
mecmûası başta olmak üzere ilmî makaleler neşretmiş olan Muhammed Hamîdullah, Arapça, Urduca
İngilizce, Fransızca ve Almanca yazdığı doğu ve batı 7 ayrı dilde 300'den fazla kitap ve makale
neşretmiştir. Tebliğimizin ikinci bölümünde Arapça 3, Türkçe’ye tercüme edilen 13, İgilizce yazdığı 6,
Fransızca 6, Hollandaca 1 telif eser yanında Türkçe, İngilizce 5 kitapçığına da yer verilmiştir. Tahkîkli
olarak neşrettiği 12 eser yanında Türkçe 1, İngilizce 2 makalesine ve Türkçeye tercüme edilen 8
Fransızca’ya tercüme edilen 1 eserine yer verilmiştir. Misafir Prof. Dr. Muhammed Hamidullah’tan
Konferanslar adlı bir eser ve Hz. Peygamber (s.a.s.) ve 4 Halife Dönemi adlı eserler neşretmiş olduğuna
tebliğimizde yer verilmiş, hayatı ve eserleri üzerine 5 çalışmaya işaret edilmiş, 2 adet tek kitap bölümü
yazıldığı da tespit edilmiştir. Bir Araştırmacı tarafından İslam Peygamberi adlı kitabının genel hatlarıyla
tanıtımı yapılmış olmasının yanında 3 adetle hakkında makale yazılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İslam, Din, Peygamber, İ̇ktisat, Muhammed Hamîdullah
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An Evaluatı̇on of Prof. Dr. Muhammad Hamı̇dullah's Lı̇fe and Works

Abstract
In the first part of our paper, we briefly summarized the life of Muhammad Hamidullah as follows.
Muhammed Hamidullah was born in Hyderabad in 1908. After receiving his primary education from
his family, he started his madrasah education, first at Madrasa of Dar al-Ulum and then at Osmaniye
University. Muhammed Hamidullah who has a master's degree in the field of State Law has conducted
studies in the field of Islamic States Law in the libraries of Hejaz, Syria, Palestine, Egypt and Turkey.
Muhammad Hamidullah who completed his doctorate in Bonn in 1933 and in Paris in 1936 served as a
professor of State Law there until the occupation of Hyderabad by India. Muhammed Hamidullah who
settled in France as a political refugee gave lectures and conferences at universities in many countries
especially in Egypt, Pakistan and Turkey. Between 1954-1974, he worked as a Professor at the Institute
of Islamic Studies, Faculty of Letters of Istanbul University and gave lectures at Ankara University,
Faculty of Theology and Erzurum Faculty of Islamic Sciences. Due to his illness in 1966, he settled with
his relatives in Jacksonville, Florida, and died on December 17, 2002. Muhammed Hamidullah who is
a member of the National Center for Scientific Research in Paris and has published scientific articles
especially in the Institute of Studies and the journal of the Faculty of Theology has published more than
300 books and articles in 7 different languages, east and west, written in Arabic, Urdu, English, French
and German. In the second part of our paper besides 3 works in Arabic, 13 translated into Turkish, 6
written in English, 6 in French, 1 in Dutch, 5 booklets in Turkish and English are included. In addition
to the 12 works he has published as an editorial, 1 Turkish and 2 English articles and 8 translated into
Turkish and 1 translated into French are included. It is stated in our communique that he published works
called “From Guest Prof. Dr. Muhammed Hamidullah Conferences” and The Prophet (p.b.u.h.) and Four
Caliphs Period .5 studies on his life and works were pointed out, and it was determined that 2 single
book chapters were written. In addition to the general introduction of his book The Prophet of Islam by
a researcher, 3 articles were written about it.
Keywords: Islam, Religion, Probhet, Economy, Muhammed Hamidullah.
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Özet
İslamî kaynaklara inerek kavramları günümüz şartlarına uygun biçimde yeniden anlama da etkili bir
rol oynamış olan Muhammed Hamîdullah, Hz. Peygamberin Savaşları adlı eseriyle ilmî çevrelerde ilgi
uyandırmış ve pek çok araştırmacının eserlerinde referans gösterdiği bir eser haline gelmiştir.
Muhammed Hamîdullah’ın: “Hz. Muhammed’in (s.a.s) idare ettiği savaşlar, geçmiş ve günümüzün
birçok diğer savaşı arasında en göze batanı ve en tepede duran savaşları olarak insanoğlunun özellik ve
karakteristiğini taşımaktadırlar. Ekseriya bizzat kendisinin tertip ve teşkil ettiği asker adedinden 3 katı,
hatta 10 defa fazla adette düşmana karşı savaşmış ve neticede bu harplerin hepsinden fiilen muzaffer
çıkmıştır.” Değerlendirmesi de tebliğimizde ele aldığımız Hz. Peygamberin (s.a.s.) savaşlarının amaçları
ve karakteristik özelliklerini yansıtmasının yanında bu konulara Hz. Peygamberin Savaşları adlı
eserinde yer vermesinin önemi de ortaya çıkmıştır. İstanbul Yağmur yayınları tarafından eserin 10 yıl
içinde 3 neşredilmesi de okuyucunun bu esere verdiği değerin tezâhürleri olsa gerektir. Tebliğimizde
Muhammed Hamîdullah’ın Hz. Peygamberin Savaşları adlı eserini hangi şartlar altında ve niçin
yazdığını ele aldık. Eserinin telifinde hem birinci el kaynak eserler başta olmak üzere krokilerden ayrıca
savaşın yapıldığı bölgeleri çok iyi bilen kaynak kişilerden de yararlanabilmiş olduğuna temas ettik. Hz.
Peygamberin (s.a.s.) yaptığı savaş meydanlarına 2 defa giderek inceleme yaptığını ve tekrar etrafını
görmek istediğini de belirtmiş olan Muhammed Hamîdullah’ın Hz. Peygamberin Savaşları adlı eserinin
telifinde çektiği sıkıntıları ve savaşların yapıldığı bölgelere ulaşmada karşılaştığı güçlükleri 50 sayfalık
bir bölümde ifade etmesi bu eserin ne kadar zor şartlar altında yazıldığını ispat için yeterlidir.
Muhammed Hamîdullah’ın Hz. Peygamberin (s.a.s.) Savaşları adlı eserinin telifinde mütekaddimûn ve
müteahhirûn döneminden pek çok âlimin eserini kaynak olarak kullanması eserinin ilmî yönden değerini
ortaya koymaya kâfi deliller olarak mütelaa ettik. Muhammed Hamîdullah'ın Türkiye Diyanet Vakfı
İslam Ansiklopedisi’ne Hayber, Hendek ve Huneyn Gazvesi maddelerini telifi de onun Hz.
Peygamber’in (s.a.s.) savaşlardaki engin bilgisine ifadeye kâfi delillerdendir.
Anahtar Kelimeler: İslam, Din, Peygamber, Savaş, Muhammed Hamîdullah.
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A Study on Prof. Dr. Muhammed Hamı̇dullah's "The Wars of the Prophet"

Abstract
Muhammed Hamidullah who played an effective role in re-understanding the concepts in accordance
with today's conditions by going down to Islamic sources. He aroused interest in scientific circles with
his work called The Prophet's Wars and became a work that many researchers refer to in their works.
Muhammad Hamidullah's: "The wars led by the Prophet Muhammad (p.b.u.h.) have the characteristics
and characteristics of human beings as the most conspicuous and top-standing wars among many other
wars of the past and present. He often fought against the enemy, 3 times or even 10 times more than the
number of soldiers he organized and formed and as a result. He was victorious in all of these wars.” In
addition to reflecting the aims and characteristics of the wars of Prophet (p.b.u.h.) whose evaluation we
discussed in our communiqué. The importance of including it in his work named “The Prophet's Wars”
has also emerged. In our paper, Muhammad Hamidullah's work “The Prophet’s Wars” have discussed
under what conditions and why he wrote his work called “The Prophet's Wars”. We touched on the fact
that he was able to benefit from both first-hand source works and sketches as well as resource people
who knew the regions of the war very well in the copyright of his work. Muhammad Hamidullah who
also stated that he went to the battlefields of the Prophet (p.b.u.h.) twice to examine it and wanted to see
its surroundings again. It is enough to prove how difficult this work was written in a 50-page section of
the problems he faced while writing his work called "The Prophet's Wars" and the difficulties he
encountered in reaching the regions where the wars were fought. We have considered it as sufficient
evidence to reveal the scientific value of his work, “The Prophet's Wars" that many scholars from the
period of the late late and the contractor used her work as a source. Muhammad Hamidullah's articles of
Khaybar, Hendek and Hunayn in the Turkish Religious Foundation Encyclopedia of Islam the
expedition is also his. It is one of the proofs sufficient to express the Prophet's (p.b.u.h.) vast knowledge
of wars.
Keywords: Islam, Religion, Probhet, War, Muhammad Hamidullah.

39

4th UTRAK, 12/14 November 2021, ANKARA
Presentation ID / Sunum No= 1
Oral Presentation / Sözlü Sunum

ORCID ID: 0000-0003-0129-6854

Elı̇mı̇zı̇n Doğal Temı̇zlı̇k Etkı̇sı̇
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Özet
Amaç: Kimyasal maddeler olmadan insan elinin kimyasal temizleme etkisinin incelenmesi Giriş: Bu
çalışmada insan vücudunun temizlik malzemeleri kullanmadan kendi kendini temizleyen bir sisteme
sahip olup olmadığını tespit etmeyi amaçladık. Kimyasal temizlik sistemleri olmadan önce insanların
temizlenme biçimlerini gözlemek ve bu etkinin su ve el dezenfektanı olmayan yerlerde toprakla
yapıldığında temizlik yeterliliğini analiz etmek amaçlı çalıştık. Özellikle temizliği toprakla mesh ederek
nasıl olabileceğini inceledik, bunu için hayattan ilham aldık. Malzeme – yöntem: Temizlik malzemeleri
elde edilmeden susuz ortamlarda ellerin tuvalet sonrası kirlenmesine toprakla temizliğin etkisini
değerlendirmeyi amaçladık. Toprak temizliği öncesinde ve sonrasında elden taşıma besi yeriyle sürüntü
alıp, müller hinton besiyerinde disk diffüzyon yöntemiyle antibiyogram yapılması esasına dayanır.
Tuvalet öncesi ve sonrası yapılan kültür ve antibiyogram sonuçları kayıt edilmiş, toprakla temizlik ve
üreyen mikroorganizmalar ve antibiyotik dirençleri ortaya konulmuştur. Sonuç: Kültürler ve
antibiyogram sonuçları incelendi. Elin toprağa sürülmesinden sonra, genellikle mikroorganizmaların
patolojik büyümesi yoktu veya bilinen temizlik malzemesi olmadan bir kerede antibiyotik direnci
ortadan kalktı. On üç kültür antibiogram steril kaldı bir kültür daha önce dirençli olduğu antibiyotik
direnci ortadan kalktı. Tartışma: Hayattan ilham aldığınızda gördüğünüz doğa mucizeler barındırıyor ve
bu mucizeler hepimiz için ortaya çıkarılmayı bekliyor. Milyonlarca insan, kimyasal ürünlerin doğaya ve
canlı organizmalara verdiği zararlardan zarar görmektedir ve bu zararlar göz ardı edilmektedir. Hayattan
ve doğadan ilham alındığında daha zararsız ve daha etkili temizlik seçenekleri ortaya çıkabilmektedir.
Biz bu çalışmamızda temizlik malzemeleri yokluğundaki insanın durumunu ortaya koyarken, toprağın
temizlik etkisini ortaya çıkardık ;daha çok çalışmaya ihtiyaç olsa da temizlik maddeleri doğal yapı
dikkate alınarak üretilecek şekilde tasarlanmalıdır. Farklı çalışmalarla hayatı korumak için farklı bakış
açıları üretmeliyiz.
Anahtar Kelimeler: Doğa, Temizleme Etkisi, Cilt, Biyouyumluluk, Toprağa Sürmek
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Skin Nature Self Cleaning Effect

Abstract
Aim: Determine self antimicrobial system of human without chemical materials Introduction:In this
study, we aimed to determine whether the human body has a system that cleans itself without cleaning
materials.The idea that hands can be cleaned without touching cleaning materials is a new determination
for the whole world; we were inspired by life . Material –method:It is based on the principle of taking a
swab from the hand and producing it in culture and examining it without water and any chemical
materials. Result:Cultures and antibiograms results were examined. After rubbing the hand on the soil
surface generally there was no pathological growth of microorganisms but once antibiotic resistance
was eliminated without known cleaning material.Conclusion: If you are inspired by life, the nature you
see contains miracles and these miracles are waiting to be revealed for all of us. Millions of people are
harmed by the harm caused by chemical products to nature and living organisms, and these damages are
ignored. When inspired by life and nature, more harmless and more effective cleaning options can
emerge. In this study, we revealed the cleaning effect of the soil while revealing the human condition in
the absence of cleaning materials. We need to produce different perspectives to protect life with different
studies.
Keywords: Nature, Cleaning Effect ,skin , Biocompatibility,soil
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Assoc. Prof. Dr. Muhittin Tolga Özsağlam1
1
European University of Lefke
*Corresponding author: Muhittin Tolga Özsağlam

Özet
Since 2000s, Russia and Turkey relations have gained a new dimension with rapprochement on their
bilateral relations. First of all, both sides agreed to care their vulnerabilities in their own domestic affairs
which are related with separatist movements and combating on terrorism. Therefore, Russia and Turkey
focused on economic cooperation and joint energy projects as well. Afterwards, both sides have
articulated strategic partnership and aimed to reach the volume of trade to $100 Billion among
themselves. Eventually, they have brought their relationship to a significant point, however they still
have difficulties in their bilateral relations. In this study, the opportunities and difficulties on RussiaTurkey relations are discussed analytically with considering geopolitical and international
circumstances. Additional to this, the both sides’ foreign policy identities and their perceptionsperspectives are evaluated regarding their regional and global ties with international institutions and
powers as well. As a result, that study indicates the opportunities and difficulties on Russia-Turkey
relations with tangible facts within the international relations system.
Anahtar Kelimeler: Russia, Turkey, Trade, Energy, Foreign Policy Identity, Strategic Partnership

42

4th UTRAK, 12/14 November 2021, ANKARA
Presentation ID / Sunum No= 16
Oral Presentation / Sözlü Sunum

ORCID ID: 0000-0003-4441-9703

Eğı̇tı̇m İletı̇şı̇mı̇nı̇n Tarı̇hsel Gelı̇şı̇mı̇
Dr. Ayça Bakıner1
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

1

Özet
İkinci dünya savaşı ile beraber dünyada önemli bir değişim süreci başlamış ve iletişim olanakları hızla
gelişmiştir. Bu gelişmeler bilginin hızlı dolaşımı ve paylaşımında da yeni teknolojileri olanaklı kılmıştır.
Bu gelişmelerle beraber eğitim iletişiminin akademik bir alan olarak kabul edilmesi 1960’lara
dayanmaktadır. Öğrenme ve öğretmenin merkezinde olan iletişim eğitim alanıyla yakından ilgilidir. Bu
bağlamda çalışma eğitim iletişiminin akademik bir çalışma alanı olarak tarihsel gelişimine
odaklanmaktadır. Araştırma eğitim bilişimi alanına kuramsal destek sağlamayı amaçlamaktadır.
Araştırmada alanın gelişimi on yıllık zaman dilimlerinde incelenmiş ve her dönemle ilgili ayrıntılı bilgi
sunulmuştur. Bu anlamda çalışmanın hem eğitim hem de iletişim alanlarındaki araştırmacılara katkı
sağlanması umulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, İ̇letişim, Eğitim İ̇letişimi

Historical Development of Educational Communication

Abstract
With the Second World War, an important process of change commenced in the world, and
opportunities to communicate developed rapidly. These developments have made new technologies
possible in the rapid accession and sharing information. With these progressions, the acceptance of
educational communication as an academic field dates back to 1960s. Communication, the centre of
learning and teaching, is closely related to the field of education. In this context, this study focuses on
the historical development of educational communication. In the paper, the development of the field is
examined in ten-year time periods, and detailed information about each decade is presented. I would
like to believe that the study will make a notable contribution to the researchers in the field.
Keywords: Education, Communication, Educational Communication
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Özet
Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti her ne kadar farklı bir idari yapılanma içerisinde olan ve
kağıt üzerinde birbirinden çok farklı iki ülke görünümü verse de özellikle yönetim kültürü açısından
birbirine her geçen gün biraz daha benzeyen bir karakter sergilemektedir. İki ülkenin idari
yapılanmasından kaynaklanan farklılıklar bir kenara bırakıldığında yönetim felsefesinin benzerliği pek
çok çalışmaya kaynaklık etmektedir. Bu bağlamda zihinlerde merak uyandıran konulardan bir tanesi de
iki ülkenin kamu personel sisteminin ne şekilde tezahür ettiği ile ilgidir. Zira özellikle 2000’li yılların
hemen başında Rusya Federasyonu’nda iktidara gelen Putin ile Türkiye Cumhuriyeti’nde iktidara gelen
Erdoğan dönemlerinde iki ülkenin kamu personel sisteminde ciddi sayılabilecek reformlar
gerçekleştirilmiş, gerçekleştirilen bu reformlarla kayda değer değişiklikler yaşanmıştır. Bu çerçevede
çalışmada genel olarak iki ülkenin kamu hizmeti ve personel sistemleri değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Anayasal, yasal ve diğer hukuki düzenlemeler çerçevesinde yapılmaya çalışılan bu değerlendirmelerde
kamu hizmetlerinin dayanakları ele alınmıştır. Kamu hizmetinin tanımına ve türlerine değinilen
çalışmada her iki ülkenin sistemlerinin temel ilkeleri irdelenmiştir. Kadroların ne şekilde tasnif edildiği,
kamu hizmetine giriş, memurların temel hakları ile yükümlülükleri, memurlara dair yasaklama ve
kısıtlamalar, memurluğun sona ermesi gibi hususlar ele alınan diğer başlıklar olmuştur. Nitel araştırma
yöntemlerinden doküman analizinin kullanıldığı çalışmada iki ülke karşılaştırmalı olarak analiz
edilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Rusya Federasyonu, Türkiye Cumhuriyeti, Kamu Personel Sistemi, Memuriyet.

Russian and Turkish Public Personnel System: A Comparative Analysis

Abstract
Although the Russian Federation and the Republic of Turkey appear to be two very different countries
in a different administrative structure on paper, they display a character that is more similar to each
other, especially in terms of administrative culture. When the differences arising from the administrative
structure of the two countries are left aside, the similarity of the management philosophy is the source
of many studies. In this context, one of the topics that arouse curiosity in the minds is how the public
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personnel system of the two countries manifests itself. Especially in the periods of Putin, who came to
power in the Russian Federation at the beginning of the 2000s, and Erdoğan, who came to power in the
Republic of Turkey, serious reforms were carried out in the public personnel systems of the two
countries, and significant changes were experienced with these reforms. In this context, in this study,
the public service and personnel systems of the two countries were tried to be evaluated in general. In
these evaluations, which are tried to be made within the framework of constitutional, legal and other
legal regulations, the foundations of public services are discussed. In the study, which refers to the
definition and types of public service, the basic principles of the systems of both countries are examined.
Issues such as how the cadres are classified, entry to public service, basic rights and obligations of civil
servants, prohibitions and restrictions on civil servants, and termination of civil service are other topics
discussed. In the study, in which document analysis, one of the qualitative research methods, was used,
the two countries were tried to be analyzed comparatively.
Keywords: Russian Federation, Republic of Turkey, Public Personnel System, Civil Service.
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Özet
Günümüzde uluslararası denizyolu taşımacılığı ve deniz ticareti, dünya ekonomisi, kıtalar arası
ticaret, küresel lojistik ve tedarik zinciri açısından hayati bir öneme sahiptir. Çünkü; gıda, enerji ve ham
madde gibi ticaret mallarının %85-90’ı deniz yoluyla, uluslararası limanlar arasında faaliyet gösteren
uluslararası ticaret gemileri ile taşınmaktadır. Tüm önlemlere rağmen uluslararası standartları
karşılamayan ticaret gemilerini tespit edip deniz ticaretinden elimine etmek için küresel bir “emniyet
ağı” işlevi gören Liman Devleti Kontrolü (PSC); armatörlerin, tanınmış kuruluşların ve bayrak
devletlerinin uluslararası denizcilik sözleşmelerinin şartlarına uymadığı durumlara karşı, liman
devletlerinin kendi limanlarını ziyaret eden yabancı bayraklı gemileri kontrol etmesi ve eksikliklerini
gidermesini sağlatmasıdır. Bu amaçla dünyanın farklı coğrafi bölgelerini kapsayan PSC rejimleri
mevcuttur. Türkiye’nin sahip olduğu jeo-stratejik konum, denizcilik alanı da dahil olmak üzere, her türlü
uluslararası ve bölgesel organizasyonda etkin bir şekilde rol almasını gerektirmektedir. Bu çalışmanın
amacı; Türkiye’nin, dünyanın önde gelen bölgesel PSC rejimlerindeki etkinliğinin arttırılmasına yönelik
bir inceleme ve değerlendirme yaparak bazı öneriler sunmaktadır. Bu amaçla bu çalışmada; literatürdeki
ilgili çalışmalar, bölgesel PSC rejimlerinin yapısı, üyelik şartları ve PSC istatistikleri, Türk bayraklı
ticaret gemilerinin önde gelen bölgesel PSC rejimlerindeki durumu ve Türkiye’nin Karadeniz MoU ve
Akdeniz MoU kapsamında yürüttüğü PSC faaliyetleri incelenmiştir. Sonuç olarak, 2010-2019 yılları
arasında dünya genelindeki PSC ve tutulmaların %60’ından fazlasının Paris MoU ve Tokyo MoU
bölgesinde gerçekleştiği belirlenmiştir. Bu bağlamda, Türkiye’nin şimdilik üyesi olmadığı Paris MoU
ve Tokyo MoU’da Akdeniz MoU ve Karadeniz MoU temsilcisi (gözlemcisi) olarak rol alabilme
imkânının bulunduğu ve özellikle Karadeniz MoU’nun bu amaç için görece daha uygun ve stratejik bir
enstrüman olabileceği değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Ticaret, Uluslararası Deniz Ticareti, Uluslararası Deniz Taşımacılığı,
Deniz Emniyeti ve Güvenliği, Liman Devleti Kontrolü (Psc), Bölgesel Psc Rejimleri.
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A Study on Port State Control (Psc) Regimes for the Safety and Security of Merchant Ships and
on Increasing Turkey’s Effectiveness

Abstract
Today, international shipping and seaborne trade are vital to the world economy, inter-continental
trade, global logistics and supply chain. Because, 85-90% of world trade goods is carried by sea. Port
State Control (PSC) is a global “safety net” to eliminate sub-standard ships, not comply with the
international maritime standards, from the world shipping. Against the cases where shipowners,
recognized organizations and flag states do not comply with the requirements of international maritime
conventions, the PSC is the control of foreign ships arriving at their national ports by port states and
confirming that the ships have rectified their deficiencies. There are various regional PSC regimes
scoping different regions of the world. Turkey’s geo-strategic position requires to take an active role in
all kinds of international and regional organizations, including the maritime field. The aim of this study
is to carry out an evaluation on how to increase Turkey’s effectiveness in the world’s leading regional
PSC regimes and to present some strategy suggestions for the future. With this aim, this study examines
and evaluates the relevant studies in the literature, the organizational structure, membership
requirements and PSC statistics of regional PSC regimes, the situation of Turkish flagged merchant
ships in leading PSC regimes, and the PSC activities carried out by Turkey. As a result, it is found that
more than 60% of worldwide PSC controls and detentions took place in the Paris MoU and Tokyo MoU
between 2010-2019. In this context, it is considered that Turkey can have the opportunity to take a role
in the Paris MoU and Tokyo MoU, even though Turkey is not a member for now, as a representative
(observer) of the Black Sea MoU and Mediterranean MoU, and the Black Sea MoU seems to be a
relatively more appropriate and strategic instrument for this opportunity.
Keywords: International Trade, International Seaborne Trade, International Shipping, Maritime Safety
and Security, Port State Control (Psc), Regional Psc Regimes.
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Özet
Orta Asya Devletleri, yaklaşık yetmiş seneye yakın bir zaman SSCB yönetimi altında bulunmuşlar
ve bu süre zarfında büyük toplumsal, kültürel ve siyasal dönüşümlere maruz kalmışlardır. Bu bağlamda
siyaset, eğitim, ekonomi, hukuk ve aile gibi temel toplumsal kurumlar yeniden düzenlenmiş ve din bu
kurumlardan tamamen dışlanmıştır. Katı laik düzenleme ve uygulamalar sayesinde söz konusu kurumlar
vasıtasıyla din, toplumsal ve kamusal alandan tamamen uzaklaştırılmaya çalışılmış ve bunda da büyük
ölçüde başarılı olunmuştur. Orta Asya Türk devletleri 1991’de bağımsızlıklarını kazanmışlardır. Bu
tarihten başlayarak içerik tartışmalı olsa da görünüşte bu ülkelerde önemli ölçüde dini hayatta bir
canlanma gerçekleşmiştir. Ancak ilginç olan husus, söz konusu devletlerin tamamı SSCB döneminde
olduğu gibi siyaset, eğitim, hukuk, ordu gibi kurum ve teşkilatların seküler kalmasını sağlamaya yönelik
politikalar geliştirmiş olmalarıdır. Hatta bazı ülkelerde bağımsızlığın ilk döneminde dine nispeten
müsamahalı yaklaşılmışsa da daha sonra bu tavır değişmiş ve öncekine göre daha kısıtlayıcı
uygulamalarda bulunulmuştur. Bunun sebebi, çok basit bir bakışla bile anlaşılacağı üzere söz konusu
devletlerin büyük oranda hala Rus bürokratik geleneği ve bu geleneğe göre yetişmiş uygulayıcı uzman
kadro tarafından yönetiliyor olmasıyla ilişkilidir. Bu makale, bağımsızlık sonrası dönemde Orta Asya
Türk Devletleri arasında yer alan Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’ın geliştirmiş oldukları din
politikaları üzerindeki Rus etkisini sosyolojik açıdan ele almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Din Sosyolojisi, Orta Asya Türk Devletleri, Din ve Siyaset, Rus Etkisi, Dini
Bürokrasi

The Russian Impact on the Bureaucratic Structure and Functioning of the Central Asian Turkic
States (Example of Religious Bureaucracy)

Abstract
The Central Asian States have been under the administration of the USSR for nearly seventy years
and have been subjected to great social, cultural and political transformations during this time. In this
context, basic social institutions such as politics, education, economy, law and family were reorganized
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and religion was completely excluded from these institutions. Due to strict secular regulations and
practices, religion has been tried to be completely removed from the social and public sphere through
these institutions, and this has been largely successful. Central Asian Turkish states gained their
independence in 1991. Starting from this date, although the content is controversial, there has apparently
been a significant revival in religious life in these countries. However, the interesting thing is that all of
the states in question developed policies to ensure that institutions and organizations such as politics,
education, law, and the army remained secular, as they did in the USSR period. Even in some countries,
although religion was relatively tolerant in the first period of independence, later this attitude changed
and more restrictive practices were applied compared to the previous one. The reason for this is related
to the fact that the states in question are still largely governed by the Russian bureaucratic tradition and
practitioners trained in this tradition, as can be understood with a very simple glance. This article deals
with the sociological influence of Russia on the religious policies developed by Kazakhstan, Kyrgyzstan
and Uzbekistan, which are among the Central Asian Turkish States in the post-independence period.
Keywords: Sociology of Religion, Central Asian Turkish States, Religion and Politics, Russian
Influence, Religious Bureaucracy
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Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin Türkiye’ye Yönelik Toprak
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Özet
Türkiye’ye karşı toprak taleplerini kendisine bağlı cumhuriyetler üzerinden yürütmeye karar veren
Sovyet yönetiminin bu yöndeki ilk adımı, Ermenistan ve Gürcistan Dışişleri Komiserliklerinden
Türkiye’ye yönelik arazi isteklerini bir rapor halinde hazırlamalarını istemek olmuştur. İki komiser de
bu raporları kısa sürede hazırlayarak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) Dışişleri
Komiserliği’ne göndermiştir. Raporları inceleyen SSCB Dışişleri Komiserliği de Türkiye'den geri
alınması planlanan toprakların iki Sovyet Cumhuriyeti arasında paylaştırılması gerektiğine vurgu
yapmış ve paylaşımın Batum Eyaleti’nin güney kısmı ile Ardahan ve Oltu’nun Ermenistan'a bırakılacak
şekilde yapılması gerektiğini ifade etmiştir. Lakin bu durum Gürcistan’ı memnun etmemiş ve Gürcistan
yönetimi, bu bölgelerin kendisine ait olduğunu ispatlamaya yönelik bir rapor hazırlatmıştır. Bu
bağlamda çalışmamızda “Türkiye’nin Ele Geçirdiği Gürcü İlleri Hakkında” başlıklı rapor ve
hazırlamasına giden süreç ele alınmıştır. Çalışma, raporun içeriğini, tarihsel gerçeklerle uyuşup
uyuşmadığını ve Türk topraklarının paylaşımıyla ilgili planlarda herhangi bir değişikliğe sebebiyet verip
vermediğini ortaya koymak suretiyle literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Çalışmanın ana
kaynağını Gürcistan Cumhurbaşkanlığı Arşiv belgeleri oluşturmaktadır. Bunun yanında konuyla alakalı
çalışmalar, belgeler, yerli ve yabancı süreli yayınlardan da istifade edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Sscb, Gürcistan, Türk-Sovyet İ̇lişkileri

The Report Titled “about the Georgian Provinces Captured by Turkey” Regarding the
Territorial Demands of the Soviet Socialist Republic of Georgia From Turkey

Abstract
The Soviet administration decided to act on its territorial demands from Turkey through the
affiliated republics, and its first step was to ask the Armenian and Georgian Commissariats of Foreign
Affairs to prepare a report on their territorial demands from Turkey. Both commissioners prepared these
reports in a short time and sent them to the Union of Soviet Socialist Republics (USSR) Commissariat
of Foreign Affairs. The USSR Commissariat of Foreign Affairs examined these reports, expressed that
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the territories planned to be taken back from Turkey should be shared between the two Soviet Republics
and the southern part of Batumi Province and Ardahan and Olti should be left to Armenia. However,
Georgia was not pleased by this, so the Georgian administration had a report prepared to prove that these
regions belong to them. In this study, the report titled “About the Georgian Provinces Captured by
Turkey” and the process leading to it are discussed. The object of the study is to contribute to the
literature by revealing the content of the report, to examine its compatibility with historical facts and
whether it is involved with any changes in plans for sharing Turkish territories. The main references of
the study are the Georgian Presidency Archive documents. In addition, studies, documents, domestic
and foreign periodicals related to the subject have also been utilized.
Keywords: Turkey, Ussr, Georgia, Turkish-Soviet Relations
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Prof. Dr. Zekı̇ Velı̇dı̇ Togan’ın Kurduğu İddı̇a Edı̇len Gı̇zlı̇ Cemı̇yet ve 1944
Yargılamalarına Konu Olması
Öğr. Gör. Dr. Elif Akar1
Kırıkkale Üniversitesi

1

Özet
1944’te başlayan ve etkileri uzun süre devam eden Turan Davası’nın sanıkları daha sonraki zaman
dilimi içinde oldukça önemli şahsiyetlerden oluşmaktadır. Bu isimler yargılandıkları dönemde de belirli
bir kitlenin dikkatini çekmiş ve milliyetçilik kavramını adeta yeniden sorgulatırcasına kendi
mücadelelerini vermişlerdir. Bu durum aslında aynı zamanda oldukça eziyetli bir süreçtir. Kasıtlı olarak
Sıkıyönetim Mahkemelerinde yargılandıkları düşünülen sanıklar haklarını hem Sıkıyönetim Bir ve İki
Numaralı Mahkemesinde aramışlar, hem de Askeri Yargıtay’a temyiz dilekçeleri ile başvurarak iki
mahkemenin de almış olduğu kararları bozdurmaya çalışmışlardır. İkinci Dünya Savaşı’nın tehlike
çanları Türkiye Cumhuriyeti için de çalarken, bir yanda yükselen bir akım olan Komünizm, diğer yanda
da benzer şekilde taraftar toplayan Nazizm birçok açıdan Türkiye Cumhuriyeti için de tehdit
oluşturmuştur. 1980’li yılların sağ-sol çatışmalarının adeta bir ön gösterimi, fragmanı gibi olan 1944
olayları milliyetçi kesimde ciddi yaralar açmıştır. Bu tedavisi güç anılar ve yaşanmışlıklar daha sonraki
döneme de etki edecek ve Türkiye Cumhuriyeti’ni darbelerle geçecek günler bekleyecektir. Bu
çalışmada Türk Tarih Kurumu’nun Arşiv Belgelerinden yararlanılarak, yargılananlar arasında olan Prof.
Zeki Velidi Togan ve hakkındaki iddialara ve mahkeme sürecindeki durumunu izah etmek
amaçlanmıştır. Belgelerin kaynağı Sıkıyönetim Mahkemesi Askeri Hakimlerinden Kemal Kalkan’ın
özel arşividir ve hakimin kendisi tarafından tutulan mahkeme kayıtları ve çalışma notları Osmanlıca’dan
transkribe edilerek gün ışığına çıkarılmış ve çalışmanın temel kaynağını oluşturmuş, ekler kısmında da
bu belgelerden bazılarına yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Turan Davası, 03 Mayıs 1944, Prof.Dr. Zeki Velidi Togan, Milliyetçilik
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Rus Dışı̇şlerı̇ Bakanlığı Raporlarına Göre Rusya'dan Osmanlı’ya Yapılan
Göçler (1889-1902)

Dr. Öğretim Üyesi Uğur Bozkurt1
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

1

Özet
Çalışmada, Osmanlı Devleti ile Rusya arasındaki göç ilişkilerinin XIX. yüzyılın son çeyreğindeki
durumunu tespit etmek amaçlanmıştır. Rus arşiv belgeleri ışığında değerlendirdiğimiz çalışmada
yöntem olarak arşiv araştırması ve literatür taraması kullanılmıştır. Rusya Federasyonu Dışişleri
Bakanlığı bünyesindeki Dış Politika Arşivi’nden istifade ederek oluşturduğumuz çalışmayı yardımcı
kaynaklarla da desteklemeye çalıştık. Raporlardan anlaşıldığı kadarıyla Rusya, göç siyasetini
oluştururken nitelikli nüfusunu kaybetmek istememesine karşın niteliksiz olduğunu düşündüğü nüfusu
Osmanlı topraklarına gönderme politikasını izledi. Aynı zamanda dönemin Rus devlet adamlarından
Prens Dundukov-Korsakov, Korgeneral Voinovsky, Korgeneral Sheremetev, Tümgeneral Malama gibi
isimler, göç konusunda önemli açıklamalarda bulunarak süreci Rusya lehine yönetmeye çalıştılar.
Osmanlı Devleti ile temas kurmaya çalışan Rusya, göç politikalarını oluştururken özellikle sınır
bölgelerinde güvenlik gerekçeleriyle Müslüman nüfusun iskânını istemedi. Göçmenlerin iskânında
ekonomik kaygıların da ön planda olduğu bu dönemde önemli müzakereler yapıldı. Özellikle Kuban ve
Yekaterinodar bölgelerinden Osmanlı topraklarına göç edecek olan yirmi dört bin göçmenle ilgili nasıl
bir yol izleneceği yapılan görüşmelerle karara bağlandı. Sonuç olarak Rusya’dan Osmanlı topraklarına
yapılan göçlerin kontrolünü sağlamaya çalışan her iki devletin nasıl bir göç politikası izledikleri raporlar
bağlamında değerlendirildi.
Anahtar Kelimeler: Göç, Rusya, Osmanlı Devleti, l. Yüzyıl.

Migration From Russia to the Ottoman According to the Reports of the Russian Foreign
ministry (1889-1902)

Abstract
In this study, it is aimed to determine the situation of migration relations between the Ottoman
Empire and Russia in the last quarter of the XIX. century. Archival research and literature review were
used as a method in the study, which we evaluated based on Russian archive documents. We tried to
support the work we created by making use of the Foreign Policy Archive under the Ministry of Foreign
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Affairs of the Russian Federation (Archive of the Foreign Policy of the Russian Federation, AVPRI)
with auxiliary resources. As it is understood from the reports, while Russia was forming its immigration
policy, although it did not want to lose its qualified population, it followed the policy of sending the
unqualified population to the Ottoman lands. At the same time, Russian statesmen of the period such as
Prince Dundukov-Korsakov, Lieutenant General Voinovsky, Lieutenant General Sheremetev, Major
General Malama made important statements about immigration and tried to manage the process in favor
of Russia. Trying to establish contact with the Ottoman Empire, Russia did not want the Muslim
population to be resettled for security reasons, especially in the border regions, while forming its
immigration policies. Important negotiations were held in this period when economic concerns were
also at the forefront in the resettlement of immigrants. Particularly, the way to be followed regarding
the twenty-four thousand immigrants who would migrate to the Ottoman lands from the Kuban and
Yekaterinodar regions was decided in the negotiations. As a result, the immigration policy of both states,
which tried to control the migration from Russia to the Ottoman lands, was evaluated in the context of
the reports.
Keywords: Migration, Russia, Ottoman Empire, XIX. Century.
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SSCB Sonrası Türkı̇ye-Rusya İlı̇şkı̇lerı̇

Doç. Dr. Nurhan Aydın1, Uzman Kübranur Öztürk Derı̇cı̇1
Kafkas Üniversitesi

1

Özet
Tarihsel süreç içerisinde Türkler ve Ruslar savaşlar, ittifaklar veya çatışmalar yoluyla ilişkilerini
daima dinamik tutmuşlardır. Sovyetler Birliği’nin 1991 yılında dağılmasının ardından kurulan Rusya
Federasyonu, iç ve dış politikada kendisini yeniden tanımlama ve ispatlama dönemine girmiştir. Her
devletle olduğu gibi Rusya’nın da Türkiye ile ilişkileri yeni bir döneme girmiştir. Sovyetler Birliği’nin
dağılmasıyla yeni bir döneme giren Rusya, iç ve dış politikada çok yönlü iş birliği çalışmalarına
girmiştir. Yeni kurulan Rusya Federasyonu’nun, dış politikada iyimser yaklaşımları, Türkiye ile ikili
ilişkilerini de etkilemiştir. 2000’li yıllara gelindiğinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde büyük
rol oynamışlardır. Ancak Suriye iç savaşının başlaması, Rusya ve Türkiye’nin bölgedeki politikalarının
olumsuz yönde etkilenmesine sebep olmuştur. Suriye iç savaşıyla başlayan gerginlik, Rusya’nın
Suriye’deki askeri gücünü arttırması ve Rus uçağının düşürülmesiyle daha da artmıştır. Oluşan bu
gerginlik, 2016 yılında iki liderin görüşmesiyle tekrar düzelmeye başlasa da Rusya’nın Suriye’deki
askeri yapısı, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların temelini oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Sovyetler
Birliği’nin dağılmasından günümüze kadar Türkiye ve Rusya arasındaki siyasi gelişmeler ele
alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Rusya, Sovyetler Birliği, Putin, Erdoğan.

Turkey-Russia Political Relations After the USSR

Abstract
In the historical process, Turks and Russians have always kept their relations dynamic through wars,
alliances or conflicts. The Russian Federation, which was established after the collapse of the Soviet
Union in 1991, has entered a period of redefining and proving itself in domestic and foreign policy. As
with every state, Russia's relations with Turkey have entered a new era. Russia, which entered a new era
with the disintegration of the Soviet Union, has entered into multi-faceted cooperation studies in
domestic and foreign policy. The optimistic approaches of the newly established Russian Federation in
foreign policy also affected its bilateral relations with Turkey. In the 2000s, Russian President Vladimir
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Putin and Turkish President Recep Tayyip Erdogan played a major role in the development of relations
between the two countries. However, the start of the Syrian civil war caused the policies of Russia and
Turkey in the region to be negatively affected. . The tension that started with the Syrian civil war
increased even more with the increase of Russia's military power in Syria and the downing of the Russian
plane. Although this tension started to improve again with the meeting of the two leaders in 2016,
Russia's military structure in Syria forms the basis of the disagreements between the two countries. In
this study, the political developments between Turkey and Russia from the dissolution of the Soviet
Union to the present will be discussed
Keywords: Turkey, Russia, Soviet Union, Putin, Erdogan.
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Zekaı̇ (Apaydın) Bey’ı̇n Bı̇rı̇ncı̇ Moskova Büyükelçı̇lı̇ğı̇ (1925-1927)

Dr. Aydın Çakmak1
1
İstanbul Üniversitesi
*Corresponding author: Aydın Çakmak

Özet
Zekai (Apaydın) Bey, Osmanlı Devleti’nde çeşitli mülki vazifelerde bulunmuş bir devlet görevlisidir.
Millî Mücadele döneminde Adana Mebusu olarak I. TBMM’de yer almış, Londra ve Lozan
konferanslarına katılan Türk heyetlerinde bulunmuştu. İkinci dönem seçimlerinde Aydın’dan mebus
seçilen Zekai Bey, Cumhuriyet’in ilanından sonra Ziraat Vekili ve Londra Büyükelçisi olarak görev
yapmıştı. 1925 yılında ise Moskova’ya büyükelçi unvanıyla tayin edilmişti. Zekai Bey’in yaklaşık iki
buçuk yıl devam eden Moskova Büyükelçiliği, önemli iç ve dış olayların yaşandığı bir dönemde
gerçekleşmişti. Hiç şüphesiz bu gelişmelerin en önemlisi, Türkiye ile Sovyet Rusya arasında Paris’te
imzalanan antlaşmadır. Uzun yıllar devamlılığını koruyan ve iki devlet ilişkilerinin temelini oluşturan
bu antlaşmanın yanı sıra ticaret ve seyrisefain gibi çeşitli alanlarda da müzakereler cereyan etmişti.
Bahsedilen dönemlerde büyükelçilik vazifesini yürüten Zekai Bey, iki devlet arasındaki ilişkilerin yanı
sıra Türkiye’nin diğer devletlerle olan münasebetlerinde de görevler almıştı. 1927 yılında yeniden
mebus seçilmesiyle Zekai Bey’in Moskova’daki ilk büyükelçilik dönemi sona ermişti. Çalışmanın
amacı, Türk-Sovyet ilişkilerinin önemli bir sürecinde Moskova’da Türkiye’yi temsil eden bir
büyükelçinin faaliyetlerini açıklayıp bu dönemde meydana gelen gelişmeleri belirlemeye çalışmaktır.
Konunun ilk defa müstakil ve kapsamlı olarak ele alınmasını amaçlayan bu çalışmada arşiv belgeleri,
süreli yayınlar ve telif eserlerden faydalanılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Zekai Bey, Moskova, Sovyet Rusya, Büyükelçi

The First Ambassadorship of Zekai (Apaydın) Bey in Moscow (1925-1927)

Abstract
Zekai (Apaydın) Bey was a civil servant who held various official positions in the Ottoman Empire.
During the National Struggle, he took part in the First Grand National Assembly as Adana Deputy and
participated in Turkish delegations attending the London and Lausanne conferences. Zekai Bey, who
was elected as a deputy from Aydın in the second term elections, served as the Minister of Agriculture
and London Ambassador after the proclamation of the Republic. In 1925, he was appointed ambassador
to Moscow. Zekai Bey’s ambassadorship in Moscow, which lasted about two and a half years, took
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place at a time when important domestic and foreign events were taking place. Undoubtedly, the most
important of these developments is the treaty signed in Paris between Turkey and Soviet Russia. In
addition to this treaty, which has maintained its continuity for many years and formed the basis of the
relations between the two states, negotiations also took place in various fields such as trade and
navigation. Zekai Bey, who served as ambassador during the mentioned periods, also took part in
relations between the two states as well as Turkey’s relations with other states. With his re-election as a
deputy in 1927, Zekai Bey’s first ambassadorship term in Moscow came to an end. The aim of the study
is to explain the activities of an ambassador representing Turkey in Moscow during an important process
of Turkish-Soviet relations and to try to determine the developments that occurred during this period.
Archival documents, periodicals and copyrighted works will be used in this study, which aims to address
the issue in a detached and comprehensive manner for the first time.
Keywords: Zekai Bey, Moscow, Soviet Russia, Ambassador
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21.Yüzyılda Türkı̇ye-Rusya İ̇lı̇şkı̇lerı̇nı̇n Ekonomı̇ Polı̇tı̇ğı̇: Polı̇tı̇k
Mücadeleden Ekonomı̇k İ̇şbı̇rlı̇ğı̇ne

Dr. Öğretim Üyesi Altun Altun1
1
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Özet
Türkiye-Rusya ilişkilerinin tarihsel olarak genel görünümü inişli çıkışlı bir seyir izlemiştir. Soğuk
Savaş sonrası dönemde iki ülkenin ilişkileri bölgesel ve küresel ölçekteki değişimlerden etkilenirken
iniş çıkışlar ilişkilere hakim olmaya devam etmiştir. Türkiye’nin Rusya ile ilişkilerini daha önceki
dönemlerden ayıran en önemli unsur 2000’li yıllarla birlikte ekonomi ile ilgili konuların Türkiye’nin
gündeminin en üst sıralarında yer alması olmuştur. İki ülke arasındaki ekonomi-politika arasındaki
makas giderek daralmış ve karşılıklı bağımlılığın daha güçlü hissedildiği gelişmeler yaşanmıştır.
Çalışmanın amacı 21. yüzyılda Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkileri ekonomi-politik açıdan
incelemektir. Bu bağlamda Türkiye’nin Soğuk Savaş’tan sonra önemli bir önceliği olan ekonomik
ilişkileri geliştirme stratejisinin Rusya ile olan ekonomik ilişkiler üzerindeki yansımasına bakılacaktır.
Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkilerin seyri analiz edilerek ekonomik işbirliği ve yatırımlara da
değinilecektir. İki ülke ilişkilerinin siyasi boyutta ne kadar gerilim yaşanırsa yaşansın ekonomik boyutta
işbirliği evresine girdiği gözlemlenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Rusya, Ekonomi-Politik
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Jawaharlal Nehru’dan Narendra Modı̇’ye Lı̇derlerı̇n Hı̇ndı̇stan Dış
Polı̇tı̇kasına Etkı̇sı̇
Elif Bali Kurtarır1
Marmara Üniversitesi
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Özet
Dış politika devletlerin dışarıya karşı yürüttükleri, süreklilik gösteren beraberinde çeşitli dönüşüm
ve değişimleri barındıran bir dizi karar ve uygulamalar bütünü olarak ele alındığında dış politikayı
belirleyen kararları kim alır sorusu belirginleşmektedir. Dış politika karar alma mekanizması
bağlamında hükümetler, yönetici elitler birincil olarak ilgili görünmekle birlikte, karar alma
mekanizmasının yapısı ve dinamikleri zaman, konuya bağlı olarak farklılıklar göstermektedir. Karar
alma mekanizmasının yapısı ülkenin yönetim biçimi ile alakalı olmakla birlikte özellikle değişim,
dönüşüm söz konusu olduğunda farklılıklar gösterebilir, içeriğindeki unsurlar genişleyebileceği gibi
daralabilir, küçük bir grup hatta lider belirleyici bir konum alabilir. Bu durumda önemli olan dış politika
ile ilgili bir karar alma gereksinimi doğduğunda bu kararda belirleyici faktörlerin neler olduğudur. Genel
dış politika eğilimleri, inançlar-algılar, deneyimler, karar alma mekanizmasını oluşturan koalisyonun
beklentileri vb. etkili olabileceği gibi, doğrudan dış faktörlerin etkisiyle de karar oluşturulabilir. Bu
durumda kimin karar alıcı olduğu ve dış politika bağlamında ülkeye yönelik genel tasavvurunun ne
olduğu nasıl belirlendiği önem kazanmaktadır. Bu çalışmada amaçlanan Hindistan dış politikasında
karar alma mekanizmasını izah etmek ve beraberinde bu mekanizmanın içinde lider kavramını
sorgulamaktır. 1947’de kazanılan bağımsızlıktan bu yana Hindistan’da on beş kişi başbakanlık görevi
yapmıştır. Bu sayının yaklaşık yarısının görev süresi bir yıldan daha azdır. Bu nedenle bu çalışmada ele
alınacak liderler ülke yönetiminde ve dış politika alanında önemli etkileri olan daha küçük bir gruptur.
Karar alma davranışında etkileri ve bunun Hindistan dış politikasının değişim, dönüşümüne katkısı
incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Dış Politika Analizi, Dış Politika, Hindistan, Karar Alma Birimi, Lider

Leaders’ Influence On Indian Foreign Policy, From Jawarhalal Nehru to Narendra Modi

Abstract
Considering foreign policy is behaviours and sets of decisions of states for responding international
issues with continuity and change, the question of “who makes foreign policy” becomes important. At
the centre of foreign policy making in governments, ruling elites and ruling parties seems the ultimate
units, although coalitions, groups, all content and dominant parties of decision-making unit can be
changed slightly or profoundly by the nature of problems and time and domestic and international
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structure itself. That would be enlarged by involving different groups, such as oppositions, civil society
etc or getting smaller as one group or small number of elites. Decision-making unit affects foreign policy
mostly through the pre-existing foreign policy trends, beliefs, perceptions, experiences, some cases
decisions could be affected by directly foreign actors, even though. In this situation main actors and
their understanding of foreign policy as well as the envisagement of “nation” become important for
decision -making mechanism. In this framework this paper focuses on when the conditions change who
makes the decisions and behind that what are the motives. For this end this paper tries to explain
decision- making mechanism and units of Indian foreign policy and to discuss how important decisive
position of leader in this framework. From the independence, 1947, there have been fifteen persons
serving as Prime Minister and nearly half of this number was in the office less than one year. For that
reason, this paper focuses on smaller group of leaders to explain importance of leader on the issue of
foreign policy with continuity and change perspective.
Keywords: Foreign Policy Analyses, Foreign Policy, India, Decision-Making Unit, Leader
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Özet
18 Aralık 2010 yılında Tunus’ta “ekmek, onur ve özgürlük” sloganı ile başlayan ve kısa sürede Kuzey
Afrika ve Orta Doğu ülkelerini etkisi altına alan Arap Baharının 2011 yılında Suriye’ye sıçraması,
ülkede başlangıçta iç karışıklıkların ve daha sonra iç savaşın yaşanmasına neden olmuştur. Yaşanan
karışıklıkların artması, soruna uluslararası güçlerin müdahale etmesi, Suriye’yi uluslararası alanda bir
güç mücadelesinin yaşandığı bir alana dönüştürmüştür. Suriye’de rejim kuvvetleri, rejim karşıtı
muhalifler ve farklı terör örgütleri arasında yaşanan karışıklıkta ABD; terör örgütü YPG‘nin, Rusya;
rejim kuvvetlerinin ve Türkiye ise muhaliflerin yanında olmak üzere üç karşıt alanda bulunmaktadırlar.
ABD’nin çeşitli silah ve mühimmat desteği verdiği YPG’nin terör eylemleri, Türkiye’nin o bölgedeki
güvenliğini tehdit etmektedir. Türkiye’nin bu durumdan rahatsızlığını defalarca belirtmiş olmasına
rağmen ABD’nin YPG’yi destekleyen tutumundan vazgeçmemesi, bölgede Türkiye’yi Rusya’ya
yakınlaştırmıştır. Türkiye ve Rusya, Suriye’de çıkarları doğrultusunda iş birliği yaparak barışın ve
huzurun tesis edilmesine yönelik çalışmalar yapmaktadırlar. Bu çalışmaların ilk adımı, Rusya - Türkiye
- İran arasında Astana Süreci ile başlatılmıştır. Krizin Rusya ve Türkiye’nin Suriye’de izleyeceği
politikalarla çözüleceği yönünde uluslararası kamuoyunda bir kanaat oluşmuştur. Bu çalışmada Suriye
krizi bağlamında 2015 yılında Türkiye tarafından Rusya’ya ait uçağın düşürülmesiyle gerilen Türkiye Rusya arasındaki ilişkilerin günümüze kadar geçen süreçteki durumu, Türkiye ve Rusya’nın Suriye’de
izlediği politikalar çerçevesinde ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye - Rusya İ̇lişkileri, Türkiye -Rusya İ̇lişkileri, Suriye Krizi

Turkey-Russia Relations in the Context of the Syrian Crisis (2015-2021)

Abstract
18 December 2010 in Tunisia “Bread, freedom and dignity” of North Africa and the Middle East in
a short time and started with the motto of the Arab Spring in 2011, a leap of Syria, and later of internal
turmoil in the country has been initially led to the Civil War. The increase in the confusion experienced
and the intervention of international forces in the problem have turned Syria into an area where there is
an international power struggle. In the confusion dec regime forces, anti-regime opponents and different
terrorist organizations in Syria, the United States; the terrorist organization YPG, Russia; regime forces
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and Turkey are located in three opposing areas, on the side of the opponents. The terrorist actions of the
YPG, which the United States supports with various weapons and ammunition, threaten Turkey's
security in that region. Despite the fact that Turkey has repeatedly stated its discomfort with this
situation, the fact that the United States has not abandoned its position in support of the YPG has brought
Turkey closer to Russia in the region. Turkey and Russia are working to establish peace and tranquility
in Syria by cooperating in their interests. The first step of these studies was initiated by the Astana
Process between Russia dec Turkey and Iran. There has been an opinion in the international public
opinion that the crisis will be solved by the policies that Russia and Turkey will follow in Syria. In this
study, the situation of relations between Turkey and Russia, which were strained by the downing of a
Russian plane by Turkey in 2015 in the context of the Syrian crisis, in the process up to dec, is discussed
within the framework of the policies pursued by Turkey and Russia in Syria.
Keywords: Turkey - Russia Relations, Turkey-Russia Relations, Syrian Crisis
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Türkı̇ye-Rusya İlı̇şkı̇lerı̇nde İş Bı̇rlı̇ğı̇ Alanı Olarak Enerjı̇

Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem Şahin1, Seda Sevinç Cilasun1
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

1

Özet
Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler 1990’ların ikinci yarısından itibaren gelişme göstermeye
başlamış, 2010 yılında Üst Düzey İşbirliği Konseyi kurulması ilişkilerin gelişiminin önemli bir
göstergesi olmuştur. Son yirmi yılda ekonomik ilişkilerde yaşanan gelişmelerle sosyal ve kültürel alanda
derinleşen karşılıklı anlayışa karşın, güvenlik alanında ve jeopolitik sahada kimi zaman
rekabetçi/çatışmacı olaylar da yaşanmıştır. Bununla birlikte iş birliğine yönelen Türk-Rus ilişkilerinin
bu yönde gelişme göstermesinde asıl göze çarpan alan enerji olagelmiştir. Bu çalışmada, özellikle son
on yıllık dönemde Türk-Rus ilişkilerinin enerji alanındaki gelişimi değerlendirilmekte ve nedenleri
araştırılmaktadır. Bu amaçla Rusya’dan Türkiye’ye petrol ve doğal gaz ihracatı ve taşımacılık
projelerinin yanı sıra, nükleer güç santrali kurulması alanındaki iş birliğinin detayları ele alınmaktadır.
Enerji ilişkilerinin gelişimin başlıca nedenleri olarak iki ülkenin enerji arz (Türkiye) ve talep (Rusya)
güvenliğini sağlama istekleri, Batı politikaları karşısındaki eleştirel tutumlarındaki örtüşmeler,
Rusya’nın batı taşımacılık rotasında Ukrayna’nın rolünü azaltma isteği, Türkiye’nin hidrokarbonlara
bağımlılığını azaltma ihtiyacı üzerinde durulmaktadır. Temel olarak ilgili alanyazın kaynakları,
istatistikler ve raporlar ışığında betimleyici bir yöntemle hazırlanan çalışmada, aslında karşıt bloklarda
yer alınmasına rağmen iki aktör arasındaki enerji iş birliğinin Soğuk Savaş dönemine kadar uzanmasının
da ilişkilere görünmez bir derinlik kazandırdığı vurgulanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Rusya, Enerji, Doğal Gaz, Nükleer Enerji

Energy As a Field of Cooperation in Turkey-Russia Relations

Abstract
The relations between Turkey and Russia started to develop since the second half of the 1990s, and
the establishment of the High-Level Cooperation Council in 2010 has been an important indicator of the
development of relations. Despite the mutual understanding that has deepened in the social and cultural
fields and the developments in economic relations in the last two decades, sometimes
competitive/conflicting events have occurred in the field of security and geopolitics. The most
remarkable cooperation area in the development of Turkish-Russian relations has been energy. In this
study, the development of Turkish-Russian relations in the field of Energy during the last decade is
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evaluated and the reasons are investigated. For this purpose, the details of cooperation in the field of
nuclear power plant construction, as well as oil and natural gas exports and transportation projects from
Russia to Turkey, are discussed. The study identifies the main reasons for the development of energy
relations as the desire of the two countries to ensure energy supply (for Turkey) and demand (Russia)
security, overlapping critical attitudes towards Western policies, Russia's desire to reduce Ukraine's role
in the western transport route, and Turkey’s need to reduce dependence on hydrocarbons. In the study,
which is basically prepared with a descriptive method in the light of the relevant literature, statistics and
reports, it is also emphasized that the fact that the energy cooperation between the two actors extends to
the Cold War period adds an invisible depth to the relations.
Keywords: Turkey, Russia, Energy, Cooperation, Natural Gas, Nuclear Energy
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Özet
Risk kavramının küreselleşme ile genişlemesi ve yeni risklerin ortaya çıkışı, güvenlik kavramının da
yeni bir yaklaşımla ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Modern topluma geçişle birlikte genişleyen risk
alanı, özellikle 1970’lerden itibaren öne çıkan risk toplumu tartışmalarını da beraberinde getirmiştir. Bu
tartışmalar, risklerin günümüzde, geleneksel toplumdan farklı bir yapı arz ettiğini, risklerin önceki
yüzyıllardan farklı ve küresel bir boyut taşıdığını vurgulamaktadır. Bu değişim içinde yeni risklerin
önlenmesine yönelik yaklaşım ve politikalarda da değişim kaçınılmazdır. Bu eksende Birleşmiş
Milletler tarafından ortaya atılan insani güvenlik yaklaşımı önem arz etmektedir. 1994’te yayımlanan
İnsani Kalkınma Raporu ile kavramsallaştırılan insani güvenlik, güvensizliğin askeri olmayan
kaynaklarına odaklanmaktır. Buna göre insani güvenlik; iktisadi güvenlik, sağlık güvenliği, gıda
güvenliği, çevre güvenliği, kişisel güvenlik, toplum güvenliği ve siyasal güvenlik boyutlarından
oluşmaktadır. Betimsel yöntemin kullanıldığı bu çalışmanın amacı, yeni riskler bağlamında kadın
göçmenlerin durumunu insani güvenlik yaklaşımının boyutları çerçevesinde tartışmaktır. Çalışmanın
sonucunda kadın göçmenlerin, insani güvenliğin tüm boyutlarında güvensizlik yaşadıkları, iktisadi
güvenlikle ilgili yaşanan sorunların ise insani güvenliğin diğer boyutlarını etkilediği sonucuna
ulaşılmaktadır. Günümüz dünyasında göçmenlerin sorunlarının çözümünde insani güvenlik yaklaşımı
odaklı politikaların geliştirilmesinin önem arz ettiği görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yeni Riskler, İnsani Güvenlik, Kadın Göçmenler

Women Migrants in the Context of New Risks and Human Security Approach
Abstract
The expansion of the concept of risk with globalization and the emergence of new risks necessitate the
concept of security to be handled with a new approach. The risk area, which has expanded with the
transition to modern society, has brought the risk society discussions that have come to the fore,
especially since the 1970s. These discussions emphasize that risks have a different structure from the
traditional society today and that risks have a different global dimension than in previous centuries. It is
inevitable to change approaches and policies to prevent new risks in this change. In this axis, the human
security approach put forward by the United Nations is essential. Human security, conceptualized by
the 1994 Human Development Report, focuses on non-military sources of insecurity. Accordingly,
human security; consists of economic security, health security, food security, environmental security,
personal security, community security, and political security dimensions. This study aims, in which the
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descriptive method is used, to discuss the situation of women immigrants in the context of new risks
within the framework of the dimensions of the human security approach. As a result of the study, it is
concluded that women immigrants experience insecurity in all dimensions of human security, and
problems related to economic security affect other dimensions of human security. In today's world, it is
seen that it is essential to develop policies focused on a human security approach in solving the problems
of immigrants.
Key Words: New Risks, Human Security, Women Migrants
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