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Makale id= 50

Sözlü Sunum

ır Skaz Örneğı Ġsaak a el ın Tuz Adlı Öyküsü

Dr. Öğretim Üyesi Kevser Tetık1
1

Anadolu Üniversitesi
*Corresponding author: Kevser TETĠK
Özet
Skaz (epik halk hikâyesi), tarihsel konuların iĢlendiği, kahramanların ait olduğu sosyal
tabakaya göre konuĢturulduğu, bu yüzden sıklıkla halk dilinin, lehçenin ve meslekî söz
kalıpların kullanıldığı, böylece okuyucuda anlatıcıyla bire bir temas hâlinde bulunduğu
duygusunu uyandıran anlatı türüdür. Ġlk skaz örneklerine Rus halk edebiyatında rastlanır.
Örneğin; Yeremeyev Destanı (Еремеево слово) ve Artyom‟un Anahtarı (Артемов ключ)
skaz türüne ait eserlerdir. Yazılı edebiyatta ise neorealistlerin üslup arayıĢlarının bir sonucu
olarak özellikle 1920‟li yıllarda skaz türüne yoğun bir Ģekilde baĢvurulur.
Söz konusu çalıĢmada, savaĢ nesri yazarı Ġsaak Babel‟in BolĢevik Devrimi ve Ġç SavaĢ
konularını ele aldığı Kızıl Süvariler (Конармия, 1926) öykü derlemesinde yer alan Tuz
öyküsünün skaz bağlamında üslup incelemesi yapılmıĢtır. Ġnceleme sonucunda, Babel‟in
öyküde sıklıkla halk diline, yerel ve argo kelimelere baĢvurduğu tespit edilmiĢtir. Yazar,
Kossak askerlerinin eğitimsizliklerini vurgulamak için yer yer dilbilgisi hatalarına (fiillerin ve
sayıların yanlıĢ çekimi vb.) yer vermiĢtir. Yoğun bir Ģekilde diyaloglara yer verdiği Tuz
öyküsünde Ġsaak Babel, üslup olarak skazı kullanarak eser kahramanlarına kendilerini tam ve
eksiksiz bir Ģekilde ifade edebilme fırsatını tanımıĢtır. Söz konusu çalıĢmada, XX. yüzyılın ilk
yarısına damgasını vuran skaz türüne iliĢkin genel bilgi vermek ve bu bilgiyi örnek eser
aracılığıyla somutlaĢtırmak amaçlanmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Ġsaak Babel, Skaz, "Kızıl Süvar ler", "Tuz".

An Example of ‘skaz Isaac a el s Story Named Salt

Abstract
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„Skaz‟ (epic folk tale) is a type of narrative in which historical subjects are handled,
heroes are made to speak according to the social stratum they belong to, so folk
language, dialect, and vocational phrases are often used, thus evoking the feeling
that the reader is in direct contact with the narrator. The first examples of „skaz‟ are
seen in Russian folk literature. "The Epic of Yeremeyev", "Artyom's Key" are
works of the „skaz‟ genre. In the written literature, as a result of the neo-realists‟
search for style, especially in the 1920s, the type of „skaz‟ is used extensively. In
the study, the style analysis of the "Salt" story in the story of the "Red Cavalry", in
which the war prose writer Isaac Babel dealt with the Bolshevik Revolution and
Civil War, was examined in the context of „skaz‟. As a result of the analysis, it was
found that Babel frequently used folk language, local and slang words in the story.
The author included some grammatical errors (wrong conjugation of verbs and
numbers etc.) to emphasize the lack of education of the Russian and Cossack
soldiers. Isaac Babel gave the heroes the opportunity to express themselves fully
and completely by using „skaz‟ as a style in the "Salt" story, in which he densely
included dialogues. In this study, it was aimed to give general information about
the type of „skaz‟ that made a mark to the first half of the XX. century and to
instantiate this information through a sample work.

Keywords: Isaac Babel, „skaz‟, "Red Cavalry", "Salt".
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Makale id= 25

Sözlü Sunum

Hmet Hamdı Tanpınar ın eĢ ġehır ve A.S. PuĢkın ın Erzurum a Yolculuk Eserınde
"Erzurum"

Dr. Öğretim Üyesi Pınar Dilekçi Vargün1
1

Kafkas Üniversitesi

Özet
Toplumsal ve kültürel geliĢmelerin merkezi olarak bilinen kentler aynı zamanda
medeniyetin de var olmaya baĢladığı yerlerdir. Ticaretin geliĢtiği, savaĢların yaĢandığı,
barıĢların imzalandığı bu yerler edebiyatta da yansımasını bulmuĢtur. Özellikle gezi
edebiyatında kentlerin birçok yönüyle ele alındığını görmek mümkündür. Erzurum Ģehri de
gezi edebiyatına konu olmuĢ, Türkiye‟nin önemli noktalarından biridir. ÇalıĢmamızda gezi
edebiyatının önemli kaynaklarından olan Ahmat Hamdi Tanpınar‟ın “BeĢ ġehir” ve
Aleksandr Sergeyeviç PuĢkin‟in “Erzurum‟a Yolculuk” adlı eserlerinde Erzurum motifi ele
alınacaktır. ÇalıĢmamızın amacı biri Türk diğeri Rus iki yazarın eserlerinde Erzurum
yansımasını ortaya koymak, benzerlikleri ve farklılıkları ele almaktır. ÇalıĢmamızda
KarĢılaĢtırmalı Edebiyat Bilimi inceleme yöntemlerinden olan metne dayalı inceleme
(werkimmanent) yöntemi kullanılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Gezi Edebiyatı, Erzurum, KarĢılaĢtırmalı Edebiyat , Ahmet Hamdi
Tanpınar, Aleksandr Sergeyeviç PuĢkin
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Makale id= 9

Sözlü Sunum

Klasik Rus Anılarında Kafkas SavaĢı ve Kafkasyalılar (S. elyayev, N.Volkonski,
N.Okolniçi)

Doç.Dr. Tamilla Aliyeva1
1

Ardahan Universitesi
*Corresponding author: Tamilla Aliyeva
Özet
Kafkas savaĢı ve Kafkasyalılar teması klasik Rus edebiyatında önemli bir rol oynadı ve
büyük Rus yazar ve Ģairleri A. Pushkin, A. Griboyedov, M. Lermontov, A. BestujevMarlinsky, L. Tolstoy ve diğerleri bu konuda ünlü eserler yazdı. Ancak Kafkasya konusu da
klasik Rus anılarında anlatılıyor, savaĢa katılanlar ve tanıklar Kafkasya ile ilgili anılarını ve
gözlemlerini yazıp o dönemin basınında (SMOMPK (Kafkasya YerleĢimleri ve Kabilelerinin
Tanıtımı için Malzeme Koleksiyonu), "Kafkas Dağlıları Hakkında Bilgi Toplamı", "Rus
Ġmparatorluk Coğrafya Topluluğu Kafkasya Dairesi Notları", "Kafkas Arkeografi Komisyonu
Tarafından Derlenen eylemler", "Tiflis Gazetesi", "Kafkas Takvimi "," Kafkasya "," Kafkas
koleksiyonu "," Terskie vedomosti (Vladikavkaz Ģehrinde 1868'den beri yayınlanan bir Rus
gazetesidir.) " ve baĢka dergilerde yayınladılar. Hem Rus kamuoyunu hem de edebi süreci
karakterize eden bu metinlerin "Rus edebiyatı ve Kafkasya” açısından yorumlanması
önemlidir ve henüz geniĢ çapta araĢtırılmamıĢ güncel bir konudur. Anı literatüründe Kafkas
savaĢı, Kafkasyalıların, dağlı ve Türk halklarının karakteri, yanı sıra dağlı halkının
etnografyası ve karakteri, yaĢamları, Rus aydınlarla iliĢkileri hakkında canlı ve zengin bilgiler
veriliyor. Anı literatüründe Kafkasya'nın Türk ve dağlı halklarının karakteristiki 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, savaĢ gelenekleri, askeri psikolojisi ve alıĢkanlıkları hakkında yorum yapmıĢdır.
Bu eserlerde Kuzey Kafkasya'daki olaylar, baĢta Derbent, Guba, Bakü, ġirvan halkı olmak
üzere Azerbaycan hanlıklarıyla halkın dayanıĢma ve dostluğu, Ġttifak düzeyinde manevi
birliğin ve gerçek iĢ birliğinin betimlenmesi de dikkate değer bir gerçektir. ?Aynı zamanda
Kafkas Müslümanlarının esir düĢenlere ilgide yüksek insanlığını ĢaĢırtıcı bir özenle
göstermektedir, ilk günden ev sahibinin kendisinin esire yiyecek getirdiyi, onların Tanrı'nın
adamları olduklarını ve gençlere de esirlere Ģefkatle davranmaları talimatını verdiklerini,
nelerleri varsa esirle paylaĢtıgları gösterilir. Kafkas savaĢının önemli süreçleri ve özellikleri,
savaĢa katılan asker, memur ve seyyahların anılarına, tarihi ve sanatsal yazılarına, anılarına,
raporlarına ve gazetecilik eserlerine geniĢ ölçüde yansımıĢtır. Bu materyallerin büyük
çoğunluğu, özellikle Kafkasya'ya adanmıĢ koleksiyonlarda olmak üzere süreli yayınlarda
yayınlanmıĢtır. 19. yüzyılın baĢından beri, Kafkasya ile ilgili özel koleksiyonlar Tiflis
(Gürcistan) ve St. Petersburg'da yayınlandı ve bu medya kuruluĢları Rus halkının Kafkasya'yı
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tanımasında önemli bir rol oynadı. Kafkasya savaĢına adanmıĢ gazetecilik ve anı karakterli
eserlerin temel değeri, yazarlarının kendi hayatlarını, esaretin gerçek kaderini yazmalarıdır.
Böylece Rus anı edebiyatı, "Rus edebiyatı ve Kafkasya" konusunun önemli bir alanını
kapsayan acil bir bilimsel sorun olarak ortaya çıkıyor.
Anahtar Kelimeler: Kafkasya, Kafkas SavaĢı, Rus Edebiyatı, Anı Edebiyatı, Dağcılar,
Kafkasya Esiri

Caucasian War and Caucasians in Classical Russian Memories (S.Belyayev,
N.Volkonski, N.Okolniçi)

Abstract

The Caucasian war and the Caucasus theme played an important role in classical
Russian literature, and the great Russian writers and poets A. Pushkin, A.
Griboyedov, M. Lermontov, A. Bestujev-Marlinsky, L. Tolstoy and others wrote
famous works on this subject. However, the Caucasus issue is also described in
classical Russian memoirs, the participants and witnesses of the war wrote their
memories and observations about the Caucasus and published in the press of that
period (SMOMPK (Material Collection for the Introduction of the Caucasus
Settlements and Tribes), "Information Collection on Caucasus Mountains",
"Russian Imperial Geographical Society "," Actions Compiled by the Caucasian
Archaeological Commission "," Tbilisi Newspaper "," Caucasian Calendar ","
Caucasus "," Caucasian collection "," Terskie vedomosti (a Russian newspaper
published in Vladikavkaz since 1868) "and The interpretation of these texts, which
characterize both the Russian public opinion and the literary process, is important
in terms of "Russian literature and the Caucasus" and is a current issue that has not
yet been widely studied. In memoir literature, the Caucasian war is the character of
the Caucasians, mountain and Turkish peoples, as well as the mountain people.
vivid and rich b information about his ethnography and character, life, relations
with Russian intellectuals interests are given. The characteristics of the Turkish and
mountain peoples of the Caucasus occupy a special place in the memoir literature.
Many authors have commented on the psychological status, daily details, war
traditions, military psychology and habits of Adig-Cherkess, Avar, Chechen, Lezgi,
Kumuk, Nogai, Osset, Kabardino, Balkar, Karachay, Azerbaijani Turks, Abaza and
others. In these works, it is a remarkable fact that 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
level of the Alliance are depicted. At the same time, the Caucasian Muslims show
with astonishing care of the high humanity of the captives, it is shown that from the
first day the host himself brought food to the captive, that they were the men of
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God and instructed the young people to treat the captives with affection, sharing
whatever they had with the captives. The important processes and characteristics of
the Caucasian war are widely reflected in the memoirs, historical and artistic
writings, memoirs, reports and journalistic works of soldiers, officers and travelers
who participated in the war. The vast majority of these materials have been
published in periodicals, especially in collections devoted to the Caucasus. Since
the beginning of the 19th century, private collections related to the Caucasus have
been created in Tbilisi (Georgia) and St. Petersburg, and these media outlets played
an important role in the Russian people's recognition of the Caucasus. The main
value of journalism and memoir characters devoted to the Caucasus war is that their
authors write about their own lives, the true destiny of captivity. Thus, Russian
memorial literature emerges as an urgent scientific problem encompassing an
important area of "Russian literature and the Caucasus".

Keywords: Caucasus, Caucasian War, Russian Literature, Memorial Literature,
Mountaineers, Caucasian Prisoner
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Makale id= 10

Sözlü Sunum

Muharrır Mı NaĢır Mı Recaız de Mahmut Ekrem ın Nefrın ġıırı Üzerıne ır Ġnceleme

Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Atay1
1

Karabük Üniversitesi

Özet
Dünyadaki her insan için ani ve bilinmez olan ölüm ne kadar gecikirse geciksin daima bir
yarımlığı içerir. Dünyaya dair yapılacak her iĢ ölümle beraber yarım kalacaktır. Diğer taraftan
insanoğlu ölümle birlikte dünyadan yalnız maddî olarak ayrılacak; eserleri, fikirleri, daha
doğrusu manevi mirasıyla yaĢamaya devam edecektir. Sanatkârların da dünyada „var‟ olmaya
devam etme Ģekli bu anlamda yalnız eserlerinin kalıcılığıyla söz konusudur. Ancak zamanı
kestirilemez olan ölüm onların da eserlerinin yarım kalmasına sebep olabilmektedir. Bir edebî
eserin, sanatkârın ölümüyle birlikte yarım kalıĢı edebiyat araĢtırmacıları için daima büyük bir
sorun teĢkil etmektedir. Kendi içinde ontik bir bütün olan sanat eserinin nasıl tamamlanacağı,
tamam olduğunda nasıl bir anlam alanı oluĢturacağı gibi pek çok husus sanatkârın ölümüyle
birlikte cevaplanamaz hâle gelmektedir. Recaizâde Ekrem‟in de Nefrin olarak adlandırılan
eseri böyle bir durum arz eder. Sanatkârın ölümünden yaklaĢık on beĢ yıl önce yazıldığını
bilinen ancak yayımlanmayan eser, onun ölümünden sonra oğlu tarafından yayımlanır. Ancak
yine yazarın ölümünden beĢ yıl evvel “Ne DüĢünüyor, Ne Hissediyordum:” baĢlıklı yazı ile
karĢımıza çıkan makaledeki Ģiirle benzerlikler gösteren bu manzumenin kimi farklılıklar
içerdiği görülmektedir. Bu tebliğde her iki metin arasındaki farklar gösterilerek yorumlanacak
ve sanatkârın bizzat kaleme aldığı metin ilk kez günümüz Türkçesine aktarılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Recaizâde Mahmut Ekrem, Nefrin, ġiir.

Writer Or Pu lisher a Review On Recaiz de Mahmut Ekrem s Nefrin Poem

Abstract

Death, which is sudden and unknown to every human being in the world, always
contains a half, no matter how delayed. Every work to be done about the world will
be left unfinished with death. On the other hand, human beings will leave the world
only materially with death; He will continue to live with his works, ideas, or rather
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his spiritual heritage. In this sense, the way the artists continue to be 'existing' in the
world is only possible with the permanence of their works. However, death, whose
time cannot be predicted, may cause their works to remain unfinished. The
unfinished period of literary work after the death of the artist always poses a big
problem for literary researchers. Many issues such as how the work of art, which is
an ontic whole in itself, will be completed, how it will create a meaning area when
it is complete, becomes unanswered with the death of the artist. Recaizâde Ekrem's
work called Nefrin also presents such a situation. The work, known to have been
written about fifteen years before the artist's death but not published, is published
by his son after his death. However, again five years before the death of the author,
it is seen that this poem, which shows similarities with the poem in the article,
which we come across an article titled "What Did I Think, What Did I Feel:"
contains some differences. In this paper, the differences between the two texts will
be shown and interpreted, and the text written by the artist himself will be
transferred to today's Turkish for the first time.

Keywords: Recaizâde Mahmut Ekrem, Nefrin, Poem.
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Makale id= 21

Sözlü Sunum

Ya ancı Dil Öğretiminde Metnin Yeri

Doç.Dr. Leyla Mansurova1
1

Baki Devlet Üniversitesi

Özet
ĠletiĢimin yapısında, metin aracılığıyla tam iletiĢim sağlandığı için metin merkezi bir yer
tutar. Metin, sözlü iletiĢimin sistematik bir sunumu ise, sözlü iletiĢimde sistematik eğitim,
tutarlı bir metin temelinde gerçekleĢtirilmelidir. Bir yabancı dil öğretiminde, bizim
durumumuzda, yabancı öğrencilerin Rusça iletiĢimi, tüm çalıĢmalar iki tür eğitim metni
etrafında yoğunlaĢmıĢtır: a) baĢlangıç, yani. hazır metinler; b) ikincil, yani öğrenciler
tarafından oluĢturulmuĢtur. Burada, dilbilimsel birimlerin çeĢitli iĢlevlerini ortaya çıkaran
metnin, hem bağlamsal ortamda hem de tutarlı bir ifade gerektiren konuĢma durumları
yaratarak dilbilimsel biçimleri etkinleĢtirmeyi mümkün kıldığına dikkat etmek önemlidir. Bu
nedenle, öğrenme sürecinde temel olan, esas olarak entegre bir kompleks ile çalıĢmayı
amaçlayan gereksinimleri içermesi gereken ürün görevlerinin rasyonel uygulamasıdır.
Psikolojik veriler, her tür konuĢma aktivitesinin (dinleme, konuĢma, okuma ve yazma) hem
herkes için ortak hem de her biri için farklı bağlantılara sahip olduğunu göstermektedir. Bu,
bu türlerden birine hakim olmanın diğerinin ustalaĢmasını kolaylaĢtırdığı anlamına gelir.
Sonuç olarak, çoğu durumda metin öncesi görevler, doğası gereği karmaĢık olmalıdır ve bu,
her tür konuĢma aktivitesinin birbiriyle bağlantılı öğrenilmesine hizmet eder. Organize
(rehberli) öğrenme koĢullarında, konuĢma becerilerinin oluĢumu, hazırlık-yapıcı ve iletiĢimsel
konuĢma olarak bölünmesi metodolojik konseptimize karĢılık gelen amaçlı bir metinsel
görevler sistemi aracılığıyla gerçekleĢtirilir. Metin tabanlı görevler, doğrudan veya dolaylı
olarak eğitim metni ile ilgili (öğrenciler tarafından oluĢturulanlar dahil) ve eğitim amaçlı
gerçekleĢtirilen tüm görevleri dikkate alacağız. AĢağıdakiler için görevlerden oluĢurlar:
kaynak metnin anlaĢılması ve algılanması; orijinal metnin çoğaltılması; kendi metninizi
yaratmak. Öğrencilere metnin nasıl yeniden üretileceğini öğreterek, metinsel iletiĢimi
öğretiyoruz. Bu, üç becerinin - metnin anlaĢılması ve algılanması, orijinal metnin yeniden
üretilmesi ve yeni bir metnin oluĢturulması - birbirine bağlı olduğu ve birbirine bağlı olarak
oluĢturulduğu anlamına gelir.
Anahtar Kelimeler: Anlama, Metni Algılama, Metin Temelli Görevler

The Place of the Text in Teaching a Foreign Language
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Abstract

In the structure of communication, the text takes a central place, since full
communication is carried out through the text. And if the text is a systemic
presentation of verbal communication, then systemic training in verbal
communication should be carried out on the basis of a coherent text. In teaching a
foreign language, in our case, the Russian language communication of foreign
students, all work is concentrated around two types of educational texts: a) initial,
i.e. ready-made texts; b) secondary, i.e. created by students. It is important to note
here that the text, revealing the diverse functions of linguistic units, allows you to
activate linguistic forms, both in the contextual environment and by creating speech
situations that require a coherent statement. Therefore, in the learning process, the
fundamental is the rational implementation of product assignments, which should
contain requirements aimed mainly at working with an integral complex.
Psychological data indicate that all types of speech activity (listening, speaking,
reading and writing) have both common for everyone and distinctive links for each
of them. It means that mastering one of these types facilitates the mastering of the
other. Consequently, pre-textual tasks in most cases should be complex in nature,
which serves to interconnected learning of all types of speech activity. In the
conditions of organized (guided) learning, the formation of speech skills is carried
out through a purposeful system of text-based tasks, the division of which into
preparatory-constructive and communicative-speech corresponds to our
methodological concept. Tasks that are text-based, we will consider all tasks
directly or indirectly related to the educational text (including those created by
students) and performed for educational purposes. They consist of tasks for:
understanding and comprehending the source text; reproduction of the original text;
creating your own text. Near-text tasks for understanding and comprehending the
text should serve to form students' ability to extract basic information at the level of
a sentence, paragraph and the whole text, to facilitate the disclosure of the
information and structural structure of the text. By teaching students how to
reproduce text, we teach textual communication. This means that all three skills understanding and perceiving the text, reproducing the original text and creating a
new text - are interdependent and are formed interconnectedly.

Keywords: Understanding, Perception of the Text, Text-Based Tasks
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Makale id= 28

Sözlü Sunum

Adlı Metınlerde Dıl ılımsel Otopsı

Dr. Zeynep Zeliha Sonkaya1
1

Ankara Üniersitesi

Özet
Uygulamalı dilbilimin bir alt alanı olan Adli Dilbilim (Forensic Linguistics), dilbilimsel
yöntemlerin adli olgu ve olaylara uygulandığı bilim dalıdır. Suçun ve olayların
çözümlenmesinde önemli bir rol oynayan ve uzmanlık isteyen bu bilim dalı, sözel ya da yazılı
bir iletiyi aktaran kiĢinin tarzı, niyeti ya da duygu durumundaki ayırıcı özellikler ve örüntüleri
çözümlemek amacıyla dili incelemektedir. Özellikle son dönemlerde, birçok adli olayın
çözülmesinde adli dilbilimcilerin doğrudan bir rolü olduğu görülmektedir. Bu nedenle bu
çalıĢmada adli metinlerin çözümlenmesinde dilbilimsel inceleme yöntemlerinin ele alınması
amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, çalıĢmamızda dört örnek vaka ele alınmıĢ ve bu
vakaların ayrıntılı dilbilimsel çözümlemelerine yer verilmiĢtir. Adli metinlerin
incelenmesinde özellikle anlam türlerinden çokanlamlılığın sözcüksel anlam belirsizliği
açısından iletiĢimde özel bir yeri olduğu ve bunun da önemli bir sorun oluĢturduğu
düĢünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Adli Metinler, Adli Dilbilim, Dilbilimsel Analiz

Lınguıstıc Autopsy in Forensıc Texts

Abstract

Forensic Linguistics, a sub-field of applied linguistics, is the discipline in which
linguistic methods are applied to forensic case and events. This discipline requires
an expertise and plays an important role in the resolution of crime and incidents.
Forensic linguistics examines language in order to analyze the distinctive features
and patterns in the style, intention or mood of the person transmitting a verbal or
written message. Especially in recent years, it has been seen that forensic linguists
take a crucial role directly for solving many forensic cases. Therefore, the present
study aims to discuss linguistic analysis methods in the analysis of forensic texts. In
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line with this purpose, four forensic case studies were investigated with using the
detailed linguistic analyzes techniques. In the analysis of forensic texts, it is
thought that especially polysemy, one of the types of meaning, has a special role in
communication in terms of lexical ambiguity, and this also constitutes an important
problem.

Keywords: Forensic Texts, Forensic Linguistics, Linguistic Analyses
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Makale id= 19

Sözlü Sunum

Dıl ılımı Dısıplınlerını Ġnceleme Sürecınde Türkdıllı Öğrencılerın ağımsız
ÇalıĢmalarının Organızasyonunun Özellıklerı

Doç.Dr. Larysa Sokolska1
1

Ağrı Ġbrahim Çeçen Üniversitesi. Fen Edebiyat Fakültesi. Rus Dili ve Edebiyatı
Bölümü
*Corresponding author: Larysa SOKOLSKA

Özet
Bir yüksek okulun en önemli görevlerinden biri, konumu ne olursa olsun, öğrenciler
arasında geleceğin uzmanlarına yüksek mesleki eğitim sağlayacak gerekli bilgi, yetenek ve
becerilerin oluĢturulmasıdır. Gerçekten de, uygulamanın gösterdiği gibi, her zaman ve her
eyalette, herhangi bir iĢsizlik düzeyinde, her zaman gerçek profesyonellerin eksikliği vardır ve
hizmetlerine her zaman bir talep vardır. Geleceğin uzmanlarını yetiĢtirmenin kalitesi birçok
faktöre bağlıdır. Profesyonelliğe giden yoldaki son rol, ayrılmaz bir parçası öğrencilerin
bağımsız çalıĢmalarının organizasyonu ve öğretmen tarafından liderliği olan eğitim sürecinin
organizasyonuna ait değildir. Öğrencilerin bağımsız çalıĢmalarını organize etme sorunu, son
yıllarda bilim insanlarının dikkatini en çok çeken sorunlardan biridir. Öğretmenler,
psikologlar, metodologlar bunu farklı yönlerden ele alırlar: öğrencilerin zaman bütçesi ve
rasyonel kullanımı incelenir, zihinsel emeğin örgütlenme yolları ve yöntemleri ve farklı
akademik disiplinlerle ilgili olarak dikkate alınır, bu yöndeki pratik çalıĢma deneyimi
genelleĢtirilir, vb. Bununla birlikte, uzmanların öğrencilerin bağımsız çalıĢmalarının
organizasyonuna olan ilgisine rağmen, sorun bugün geçerli olmaya devam ediyor. Bu makale,
yazarın Türkdilli öğrencilerin bağımsız çalıĢmalarını organize etme deneyimini, onlara Rus
dilini öğretme ve dil disiplinlerini inceleme sürecinde analiz etmekte ve ayrıca bu yönde bazı
özel yöntemler ve çalıĢma türlerini kullanmanın uygunluğunu kanıtlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil Olarak Rusça Öğretme Yöntemleri; Öğrencilerin Bağımsız
ÇalıĢmalarının Organizasyonu; Gelecekteki Uzmanların Profesyonel Eğitimi; Bağımsız
ÇalıĢmanın Organizasyon Yöntemleri ve Türleri.

Features of the Organization of Independent Work of Turkic-Speaking
Students in the Process of Studying the Disciplines of the Linguistic Cycle
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Abstract

: One of the most important tasks of a higher school, regardless of its location, is
the formation of the necessary level of knowledge, abilities and skills among
students, which would provide high professional training of future specialists.
Indeed, as practice shows, at all times and in all states, at any level of
unemployment, there is always a shortage of real professionals and there is always
a demand for their services. The quality of training future specialists depends on
many factors. Not the last role on the path to professionalism belongs to the
organization of the educational process, an integral part of which is the
organization of independent work of students and its leadership by the teacher. The
problem of organizing students' independent work is one of those that has attracted
the attention of scientists the most over the past decades. Teachers, psychologists,
methodologists consider it in different aspects: the students' time budget and its
rational use are studied, the ways and methods of organization and culture of
mental work are considered in relation to different academic disciplines, the
experience of practical work in this direction is generalized, etc. However, despite
the significant interest on the part of specialists in the organization of students'
independent work, the problem remains relevant today. This article analyzes the
author's experience in organizing the independent work of Turkic-speaking students
in the process of teaching them the Russian language and studying linguistic
disciplines, and also substantiates the expediency of using some specific methods
and types of work in this direction.

Keywords: Methods of Teaching Russian As a Foreign Language; Organization of
Students' Ġndependent Work; Professional Training of Future Specialists; Methods
and Types of Organization of Ġndependent Work.
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Makale id= 53

Sözlü Sunum

Kı rıs Ağzında Öztürkçe Kullanım Örnekleri

Doç.Dr. Osman Erciyas1
1

Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC)

Özet
Yazınsal eserlerde ve günlük konuĢma dilinde yabancı kökenli sözcüklere Türkçe kökenli
karĢılıklar bulma ve bunları yaygın Ģekilde kullandırma çalıĢmaları eskiye dayanır. Türk Dil
Kurumunun öncülüğünde baĢlatılan bu giriĢimler zamanla bazı yazar ve sanatçılar tarafından
ileriye taĢınmıĢ ve Türkçenin öz değerlerine ait birçok kelime yeniden canlandırılmıĢtır. Eski
ve unutulan öz Türkçe köklere yeni ekler getirilerek halk tarafından çabucak kabul gören
özgün yapılar ortaya çıkmıĢtır. Dilde özleĢtirme adıyla anılan bu hareket Kıbrıs Türkleri
tarafından da benimsenmiĢtir. AraĢtırmacı yazar merhum Kutlu Adalı, köylerde yaptığı
gözlem gezileri sırasında Dağarcık adlı önemli eserini kaleme alarak Kıbrıs Türkü‟nü en
doğal haliyle yansıtmıĢ ve Kıbrıs Türk köylüsünü akıcı bir üslupla anlatırken öz Türkçe
kelimeler kullanmayı tercih etmiĢtir. Birçok kelimeyi de öz Türkçe köklere bağlı olarak
kendisi türetmiĢtir. Bu çalıĢmada, Dağarcık adlı eserdeki özgün Türkçe kelimeler tespit
edilerek Türk Dil Kurumu sözlükleri ile karĢılaĢtırması yapılmıĢ ve birçok sözcüğün
sözlüklerde yer almadığı görülmüĢtür. Bu doğrultuda Kıbrıslı Türk araĢtırmacı tarafından
Türkçeye kazandırılan bu yapıların tanıtılması ve Türkçe söz varlığına katkı sunulması
hedeflenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Dilde ÖzleĢtirme, Öz Türkçe, Kıbrıs Ağzı, Dağarcık

Examples of Pure Turkish Usage in Cyprus Dialect

Abstract

The studies of finding Turkish-based equivalents to foreign words in literary works
and daily speaking language and using them widely date back to the past. These
initiatives, which were initiated under the leadership of the Turkish Language
Association, were carried forward by some writers and artists over time and many
words belonging to the core values of Turkish were revived. New additions were
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added to the old and forgotten original Turkish roots, resulting in original structures
that were quickly accepted by the public. This movement, known as purification in
language, has also been adopted by the Turkish Cypriots. The researcher and writer
Kutlu Adalı wrote his important work called Dağarcık during his observation trips
in the villages and reflected the Turkish Cypriot in its most natural form and
preferred to use pure Turkish words while describing the Turkish Cypriot villager
in a fluent manner. He also derived many words depending on the original Turkish
roots. In this study, original Turkish words in the work named Dağarcık were
determined and compared with Turkish Language Institution dictionaries and it was
seen that many words were not included in the dictionaries. In this direction, it was
aimed to introduce these structures that were brought to Turkish by the Turkish
Cypriot researcher and to contribute to the Turkish vocabulary.

Keywords: Purification in Language, Pure Turkish, Dialect of Cyprus Turkish,
Dağarcık
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Makale id= 41

Sözlü Sunum

Lev Gumilyov un Yenilikçi Etnos YaklaĢımı

ArĢ.Gör. Onur Aydın1
1

Anadolu Üniversitesi
*Corresponding author: Onur AYDIN
Özet
Bilim dünyasında, çok kullanılan ancak herkesçe kabul edilen ortak bir anlamı bulunmayan
ya da çok fazla anlama geldiği için anlam karmaĢası yaratan bazı kavramlar vardır. Anlamsal
kökleri Antik Çağ‟a kadar uzanan etnos sözcüğü de bilim alanında bu kavramlar arasında
yerini almıĢtır. Bu durum, söz konusu kavramın uzun bir anlamsal yaĢama sahip olmasının
yanı sıra tarih, coğrafya, toplum bilimi, ırk bilimi, budun betimi ve kazı bilimi gibi çok farklı
alanlarda kullanılmasının doğal bir sonucudur. Kavramın anlamsal dünyasının tam olarak
keĢfedilememesi bilimsel çalıĢmalarda birtakım zorluklara ve yanlıĢ kullanımlara neden
olmaktadır. Kavram hakkında daha net ve doğru çıkarımlarda bulunmak, disiplinler arası
anlam karmaĢasının ortadan kaldırılmasına katkı sağlayacaktır. Bu amaç doğrultusunda
çalıĢmamızda, XX. yüzyılın en önemli Sovyet filozoflarından olan Lev Gumilyov‟un etnos
yaklaĢımına yer verilecektir. Gumilyov, tarih ve coğrafya alanında akademik kariyer yapmıĢ,
sayısız kazı bilimsel geziye katılmıĢ, ırk bilimi ve toplum bilimi alanlarında birçok çalıĢma
yayımlamıĢtır. ÇalıĢmamız doğrultusunda Lev Gumilyov‟un seçilmesinin nedeni, etnos
kavramının kullanımıyla bilim insanının çalıĢmalarının kapsamının kesiĢmesidir. Her ikisi de
bilimin ortak çalıĢma sahalarında kendisine yaĢam alanı bulmuĢtur. Etnos sözcüğünün zaman
bilimsel yolculuğu betimsel, Gumilyov‟un etnos yaklaĢımı ise hem betimsel hem de
karĢılaĢtırmalı analiz yöntemiyle ortaya konmuĢtur. AraĢtırma sonucunda etnosun ne olduğu
ve ne olmadığı vurgulanmıĢ, etnosların ortak özellikleri keĢfedilmiĢ ve etnos kavramına dair
ortak bir tanıma ulaĢılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Lev Gumilyov, Irk Bilimi, Etnogenez, Etnos

Lev Gumilev s Innovative Approach to Ethnos
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In the world of science, there are some concepts that are widely used, but are
accepted by everyone, do not have a common meaning or create confusion because
they mean too much. The word ethnos, whose semantic roots date back to Ancient
Ages, has taken its place among these concepts in the field of science. This is a
natural result of the concept‟s being used in many different fields such as history,
geography, sociology, ethnology, ethnography and archeology, as well as having a
long semantic life. Failure to fully explore the semantic world of the concept causes
some misuse and difficulties in scientific studies. Making clearer and more accurate
inferences about the concept will contribute to the elimination of interdisciplinary
ambiguity. In our work, for this purpose, the approach to ethnos of Lev Gumilev,
one of the most important Soviet philosophers of the XX century, will be included.
Gumilev had an academic career in history and geography, participated in
numerous archaeological trips and published many works in the fields of ethnology
and sociology. The reason why Lev Gumilev was chosen within the scope of our
study is the intersection of the scope of the scientist‟s studies with the use of the
concept of ethnos. Both have found a living space for themselves in the common
fields of science. The time scientific journey of the word ethnos is by descriptive,
and Gumilev‟s approach to ethnos is revealed by both descriptive and comparative
analysis methods. As a result of the research, it was emphasized what ethnos is and
what it is not, common features of ethnos were discovered and a common
definition of the concept of ethnos was reached.

Keywords: Lev Gumilev, Ethnology, Ethnogenesis, Ethnos
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Özet
Birinci Dünya SavaĢı, Osmanlı Devleti'nin yıkılmasında son derece etkili olmakla birlikte,
tarihin seyrini değiĢtirecek nitelikte önemli bir vaka olarak mazideki yerini almaktadır.
SavaĢın hararetli geçen cephelerinden biri olan Çanakkale cephesi ise Millî Mücadele'nin en
cevval basamağıdır. Bu cephe sadece Türk tarihinde değil dünya tarihinde de çok önemli
sonuçlara neden olmuĢtur. Böylesi önemli bir olayın toplumu dolayısıyla edebiyatçıları tesir
altında bırakmaması düĢünülemez. Bu bağlamda Birinci Dünya SavaĢı'nın Çanakkale
cephesini konu alan pek çok tarihî roman yazıldığı bilinmektedir. Buket Uzuner'in 2001
yılında kaleme aldığı Uzun Beyaz Bulut - Gelibolu adlı eseri, bu romanlardan yalnızca biridir.
Uzun Beyaz Bulut - Gelibolu romanı, Yeni Zelandalı Viki'nin dedesi Alistair John Taylor'ın
Çanakkale SavaĢı‟nda ölmediğini kanıtlamak amacıyla yaptığı araĢtırma gezisini ele alır.
Roman boyunca tarihî gerçeklerin insanî değerler ve detaylar bilinmeden tam olarak
anlaĢılamayacağı vurgusunu yapan yazar, düĢüncelerini roman kahramanları aracılığıyla
okuyucuya sunar. Bu sunumda yapı unsurlarından biri olan mekân ile son derece yoğun bir
iliĢki kurar. Öyle ki roman boyunca olay örgüsünün gerçekleĢtiği açık ve kapalı mekânlar,
kiĢilerin bakıĢ açısı doğrultusunda Ģekil alır ve canlı bir varlık gibi ruha bürünür. Bu durum
mekânın insanla imtihanıdır. Nitekim romanda somut bir kavram olarak görülen mekân, insan
ile etkileĢime girdiğinde onun duygularından etkilenerek soyut bir varlık hâline dönüĢür.
Böylelikle mekân ile insanın birbiri ile olan iliĢkisi, kiĢinin mekâna hangi bakıĢ açısı ile
bakarsa mekânın da o havaya büründüğünü göstermiĢ olur. Biz de çalıĢmamızda bu romanı,
metin çözümleme yöntemini kullanarak mekân-insan bağlamında değerlendirmeye
çalıĢacağız.
Anahtar Kelimeler: Çanakkale SavaĢ, Roman, Mekân, Uzun Beyaz Bulut-Gelibolu.

hallenge of Area Wıth Human
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Although the First World War was extremely effective in the collapse of the
Ottoman Empire, it takes its area in the past as an important event that will change
the course of history. Çanakkale front, which is one of the fronts of the war, is the
most important step of the National Struggle. This front has had very important
consequences not only in Turkish history but also in world history. It is unthinkable
that such an important event would not affect the literateurs. In this context, it is
known that many historical novels have been written about Çanakkale front of the
First World War. “Uzun Beyaz Bulut – Gelibolu”, written by Buket Uzuner in
2001, is just one of these novels. “Uzun Beyaz Bulut – Gelibolu” follows Viki's
grandfather Alistair John Taylor's research trip to prove that he did not die in the
Battle of Gallipoli. Emphasizing that historical facts cannot be fully understood
without knowing human values and details throughout the novel, the author
presents his thoughts to the reader through the heroes of the novel. In this
presentation, he establishes an extremely intense relationship with area, which is
one of the building elements. So much so that the open and closed areas, where the
plot takes place throughout the novel, take shape in line with the perspective of the
people and take on the creature like a living being. This situation is a challenge of
area with people. As a matter of fact, the area, which is seen as a concrete concept
in the novel, turns into an abstract entity when it interacts with the human being
affected by his emotions. In this way, the relationship between the area and the
person shows that the place takes on that atmosphere from whatever perspective
one looks at the area. In our study, we will try to evaluate this novel in the context
of area-human by using the text analysis method.

Keywords: Çanakkale War, Novel, Area, “uzun Beyaz Bulut – Gelibolu”.
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Özet
Geçen yüzyılın 20'li yıllarının baĢlarında Rusya'da Ġç SavaĢ'ın sona ermesi ve Beyaz
Ordu'nun yenilgisi binlerce Rus mülteciyi – sivil nüfusu ve Wrangel ordusunun kalıntılarını
“Türkiye kıyılarına” attı. Rus ordusunun Gelibolu'da yerleĢtirilmesiyle bağlı belgelere bir
kısım kaynaklarda rastlanmaktadır. Bununla ilgili daha geniĢ bilgiye Miroslav Yovanoviç'in
“Balkanlar'da Rus muhacireti 1920-1940 " kitabında ulaĢıyoruz. Rus muhacirlerin eserlerinde
Türkiye, özellikle de yazarların tabirince, Konstantinopol'un tasviri sahneleri (Ġstanbul) özel
yer tutmaktadır. V.Andreyev'in “Bir seyyahın hikayesi” kitabında da Konstantinopol
hakkında yazılmıĢ, gecelerini çok milletlerin bulunduğu Konstantinopol'un minarelerinin
çatıları altında geçiren Rus gençlerin hayatı tasvir edilmiĢtir. Rus yazar, siyasetçi ve
gazetecilerin Türkiye'nin en büyük merkez Ģehri Konstantinopol'a geliĢi, orada
meĢkunlaĢması veya yaĢaması zamanla onların yazılarında, eserlerinde bu güzel yerlerin
tasviri, yeni insan tipleri, süjet için konu oldu. Egzotik, Doğu efsane ve masallarıyla
süslenmuĢ Ġstanbul bilinir mizah ustası yazar Arkadi Averçenko'nun hikayelerinde “eskiliğin
muhafazacısı bir Ģehir” olarak sayısız sokak, meydan ve köprülerinin isimleriyle geçer. Rus
muhacir yazar, naĢir ve eleĢtirmen Gaito Gazdanov "BoĢ Zaman Hikayeleri” eserinde Rus
mühacirlerini güzelliği ve mücizesiyle büyüleyen Konstantinopol'dan (?�?�рь?�р?�?�ÇarĢehir) bahseder. O, 1920 yılında gemiyle Türkiye'ye gitmiĢ, Konstantinopol'da ilk hikayesi
olan "Geleceğin Oteli" eserini yazmıĢtır. EleĢtirmenler Gaito Qazdanov'un yazı üslubunun
güzelliği, özelliği ve canlılığını yüksek değerlendirerek, onu mühacir yazarlar arasında en
yetenekli yazar olarak tanıtmıĢlar. Türkiye o dönemde Rus muhacirlere çok büyük
yardımlarda bulunmuĢtur. ġunu da belirtelim ki, bu ülkede uzak Rusya'dan imdada koĢan Rus
muhacirler hala da unutulmamıĢtır. Onlar hakkında kitaplar, makaleler yazılmıĢ, belgesel
filmler çevrilmiĢtir. Marina Sığırcı'nın “TeĢekkürler, Ġstanbul!” Türkiye'deki Beyaz
Muhacirler'in izinde” adlı kitabı 1917 devrimi sonrası Türkiye'ye sığınan Rus muhacirlerden
bahseder.
Anahtar Kelimeler: Sürgüne Maruz Bırakılan Ruslar, Mühaceret Edebiyatı, Hatıralar

Turkey in the Works of the Russian Emigration
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Abstract

In the early 20s of the XX century due to the end of the Civil War in Russia and the
defeat of the White Army thousands of Russian refugees- the civilian population
and the remnants of the Wrangel Army -found themselves in "Turkish shore".
Documentary literature about the stay of the Russian army in Gallipoli is presented
in a number of sources. Among them, this historical fact is covered most fully in
the book “Russian emigration in Balkans. 1920-1940 "(M., 2005) by Miroslav
Yovanovich. In Russian emigrant literature Constantinople is mentioned in book
"The Story of a Journey" (Moscow, 1974) by V. Andreyev and other literary works.
In these books many details of lifestyle of Russian youth, who spent the night under
the “roofs of minarets” in fancy and multilingual Constantinople are described. The
stay in Turkey, in its main city Constantinople, became the subject of descriptions,
plots, interspersions in a number of texts created by Russian writers, politicians,
journalists. These texts sometimes were created on the heels of events, and later in
memoirs. E.g. in the stories by remarkable humorist writer Arkady Averchenko
exotic Istanbul, ornamented with oriental legends and fairy tales is presented in its
"shabby form”. In “Tales about Free Time”, Gaito Gazdanov who was a Russian
emigrant writer, prosaist and literary critic told about Constantinople (Tsarigrad)
which charmed Russian emigrants by its beauty and fabulousness. In
Constantinople he wrote his first story -"Hotel of Future" (1922). Critics
appreciated brilliance, peculiarity and liveliness of Gaito Gazdanov's writing style,
they recognized him as the most talented writer who appeared in emigration.
Turkey rendered great support to Russian exiled emigrants. Here, in this
magnificent country, the long-ago Russian expatriates are not forgotten even today.
Different books are dedicated to Russian emigrants, about them articles are written,
documentary films are produced. The book “Thank You Constantinople! In the
Footsteps of White Emigrants in Turkey ” by Marina Sigirji's is dedicated to
Russian emigrants who ended up in Turkey after 1917 Russian revolution.

Keywords: Memoirs, Emigration, Turkish Plots, Fiction, Russian Exiles

29

3. ULUSLARARASI TÜRK - RUS DÜNYASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ

Makale id= 47

Sözlü Sunum

Türk Halklarının Latın Harflı Alfa elerınde Harf EĢleĢtırme Meselesı

Prof.Dr. Gülzura umakunova1
1

Ankara Üniversitesi
*Corresponding author: Gülzura Cumakunova
Özet
Türk halkları Orhun-Yenisey, Uygur, Arap, Latin, Kiril gibi yazıları kullanarak tarihi boyunca
ortak yazı birliğini korumayı baĢaran bir millettir. Bu birlik, onların siyasi ve sosyo-kültürel
iliĢkilerini istikrarlı sürdürmelerine ve birbirinden kopmadan genel Türk kültürünü bugüne
dek koruyabilmelerine imkan sağlamıĢtır. Türkler bugün de ortak yazı birliğini
oluĢturabilecek ve uluslararası arenada ve Unicode gibi uluslararası semboller sistemine ayrı
ayrı karakter kodları ile değil, dünyanın 5.büyük dilini konuĢan 220 milyonu aĢkın nüfuslu
Türk dillerinin ortak yazısı olarak girebileceklerse, o yazının daha ciddi daha itibarlı muamele
göreceği kesindir. Fakat Türk devletlerinin eğemenlik aldığı 1991 yılında büyük bir heves ve
heyecanla ortaya atılan Türk Ortak Yazı davası 30 yıldır sürdürülmesine rağmen tam
sonuçlandırılmıĢ değil. Davanın bugün geldiği durum, ortak yazı kavramını oluĢturan bütün
unsurların etraflıca araĢtırılmasını, Latine geçmiĢ ve geçmekte olan dillerin alfabelerindeki
harf kadrolarının eĢleĢtirme imkanının tartıĢılmasını gündeme getirmektedir. Bildiride, Ortak
Türk Yazısı ekseninde Latin alfabelerine ortak yön verecek harf eĢleĢtirme konusu ele
alınacaktır. 1.
Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler : Ortak Türk Latin Yazısı, Egemen Türk Devletleri,
Türk Halklarının Alfabeleri, Alfabelerde Harf EĢleĢtirme Meselesi.

The Issue of Unıfıcatıon of Letters n the Latın Alpha ets of the Turkıc
Natıons
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AraĢtırmanın hedefi, Türk ve Rus dillerinde “yemek” kavramının deyim dil dünya
görüĢünü karĢılaĢtırmaktır. Dil dünya görüĢü, dil biriminin yansıdığı dünyayı kavrama
sistemidir. Dil dünya görüĢünün etraflı bir Ģekilde incenlemesi için dilbilimde yaygın olan
bilincin biliĢsel yapısının araĢtırılmasına baĢvurulmuĢtur. BiliĢsel birimi ve dil dünya görüĢü
temsili olarak biliĢsel kavram kabul edilmektedir. Bu çalıĢmada biliĢsel kavram, insanın
düĢünce kodunun temel birimi olan zihinsel oluĢumdur. BiliĢsel kavram, düzenli bir yapıya
sahiptir, kiĢi ve toplumun dünyayı kavrama faaliyetlerinin sonucu olarak kabul edilmektedir.
AraĢtırma, birçok aĢamadan oluĢmaktadır. Deyimlerin toplanması için biz, “anlamdan
kavrama” yolunu izledik, yani semantik-biliĢsel yöntemini kullandık. Sonra leksikolojik ve
deyim biliĢsel kavramlarının benzer yapıya sahip olduğunu baz alarak, Türkçe ve Rusça
dillerinin sözlüklerinde “yemek” sözcüğünün biliĢsel alanını ortaya koyduk. Toplanan
sözcüklerin leksikolojik ve psikodilbilimsel anlamlarının biliĢsel yorumlama yöntemiyle
“yemek” biliĢsel kavramını oluĢturduk. Bu yapı, imge (yemek isimleri, tadı, kokusu ve
sıcaklık), anlam (iĢlev, kalite, kıvam, sayısal göstergeler, yer, zaman, yemek yeme hızı ve
Ģekli, açlık derecesi, doyum derecesi, yemek yememenin sebebi) ve ek bilgi alanı bileĢenlerini
içermektedir. ÇalıĢmanın son aĢaması, deyim kavramının oluĢturulma olmuĢtur. Bunun
yanında Türkçe‟de ve Rusça‟da “yemek” deyim biliĢsel kavramının leksikolojik kavramını
büyük ölçüde zenginleĢtirdiği gösterilmiĢtir. Ayrıca Türkçe ve Rusça “yemek” deyim biliĢsel
kavramının ifadesinin karĢılaĢtırılmıĢ, benzerlik ve farkların ortaya konmuĢtur. Sonuç olarak,
her iki dillerin deyimlerinin yemek kavramsal özellikleri değil yemek yeme ile ilgili iĢlevsel
biliĢsel özellikleri ifade ettiği tespit edilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Dil Dünya GörüĢü, Deyim Dil Dünya GörüĢü, BiliĢsel Kavram, BiliĢsel
BileĢen, BiliĢsel Yorum, Semantik-BiliĢsel Yöntem.

Idiomatic Concept "Meals" in Russian and Turkish
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Abstract

The aim of the article was to compare fragments of the idiom-based language world
model of "meals" on the material of the Russian and Turkish languages. The wordbased language world model is of system of knowledge about the world, which is
attached with language signs. For its full-fledged research in linguistics use the
study of the cognitive structures of consciousness. The concept is accepted in
linguistics as a unit of consciousness and as a representative of the word-based
language world model. Ġn our research the concept is understood as mental
phenomenon, which is the main unit of the human mental code. It has an ordered
structure and is the result of the cognitive activity of the purson and society. The
research included several stages. To collect of the idioms we used a semanticcognitive approach. Then, having accepted the thesis about an identity of structure
of word and idiomatic building world models, , we find the sememes of the
cognitive field "meals" on the dictionaries of the Russian and Turkish languages.
As a result of cognitive interpretation of the lexical and psycholinguistic meaning
of the collected words, a model of the concept "meals" was build, what is including
image (names of dishes, taste, smell, temperature signs), conceptual signs
(function, quality, consistency, quantitative indicators, place, time, actions related
to food intake, degree of need for it, degree of saturation, reasons for restriction in
food) and signs of the additional field. The last stage of the research was the
building of a idiomatic concept. It was found that the idiomatic concept in Russian
and Turkish does not duplicate the word building concept but substantially
supplements it. As a result of comparing the idiomatic expression of the concept
"meals" in the Russian and Turkish languages were revealed the similarities and
were described distinctive features. It has been established that idioms do not
characterize the concept of meals itself, but express the functional features of the
concept, i.e. signs associated with its consumption.

Keywords: Word-Based Language World Model , Ġdiom-Based Language World
Model, Concept, Cognitive Sign, Cognitive Ġnterpretation, Semantic-Cognitive
Method.
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Özet
YaĢadığımız modern dünya, git gide bilgisayar teknolojisine daha fazla bağımlı hale
gelmektedir. Çünkü sosyal hayatın her alanında bilgisayar kullanım oranı artmaktadır.
Milyonlarca insan için bilgisayar günlük yaĢamın tanıdık bir özelliği haline gelmiĢ, yaĢamın
her anında vazgeçilmez bir yardımcı olmuĢ (okulda, iĢte ve boĢ zamanlarda vs..), kiĢiyi
basmakalıp çalıĢmalardan kurtarmıĢ, gerekli bilgiyi zamanında bulmayı ve almayı
kolaylaĢtırmıĢ, insanlar arasındaki iletiĢimi arttırmıĢ, karar verme güdüsünü hızlandırmıĢtır.
Yukarıda sıralanan özellikler ise yeni bir kültür türü olan „„bilgilendirici kültürün‟‟ ortaya
çıkmasına yol açmıĢtır. Bize göre, Rus dili öğreniminde, ilk derslerden itibaren bilgisayarla
çalıĢmak, öğrencilerin faaliyetlerinin, ihtiyaç-motivasyon planını geliĢtirmenin güçlü bir
psikolojik ve pedagojik yöntemi olmakla birlikte, çalıĢılan konuya olan ilgilerini sürdürmenin
ve ilerletmenin de bir yolu olacak Ģekilde ayarlanmalıdır. Öğrencilerin bilgisayarla doğru bir
Ģekilde organize edilmiĢ çalıĢmaları, özellikle biliĢsel ve iletiĢimsel ilgilerinin büyümesine
katkıda bulunacak ve bu da, öğrencilerin bağımsız çalıĢmalarının, hem derslerde, hem de ders
dıĢı zamanlarda, bir yabancı dil olarak Rusça öğrenim süreçlerinde ustalaĢma olanaklarının
geniĢletilmesine ve güçlendirilmesine katkıda bulunacaktır. Eğitim sürecinde bilgi ve
bilgisayar teknolojilerinin (BBT) kullanılması, eğitimin ana sorunlarından birini çözmeyi
mümkün kılmakta ve bilgi düzeyini arttırmaktadır. ÇalıĢmalarında BBT kullanan öğretmenler
Ģu sonuca varmıĢlardır: bilgi teknolojileri sadece yeni Ģeyler arayan ve öğrenmeyi seven
öğretmenler içindir. Onlar mesleki yeterlilik düzeyine kayıtsız kalmayan, öğretmenin gelecek
yüzyılın gereksinimlerini ne kadar karĢıladığını önemseyenler içindir. BBT kullanımı
geleneksel akademik konuların öğretimini değiĢtirecek, eğitim materyallerini anlama ve
ezberleme süreçlerini optimize edecek ve en önemlisi öğrencilerin öğrenmeye olan ilgisini
çok daha yüksek bir seviyeye çıkaracaktır.
Anahtar Kelimeler: Bilgisayar Teknolojileri, Yabancı Dil Olarak Rusça, Bilgi Kültürü, Bilgi
Düzeyinin Artırılması

Features of Using Computer Technologies in the Lessons of the Russian
Language As a Foreign Language
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Abstract

The modern world in which we live is becoming more and more dependent on
computer technologies, because they are increasingly used in all spheres of public
life. For millions of people, the computer has become a familiar attribute of
everyday life, it has become an indispensable assistant everywhere: in study, in
work and leisure. He saved a person from routine work, simplified the search and
receipt of the necessary timely information, communication between people, and
accelerated decision-making. All of the above has led to the emergence of a new
type of culture - informational. In our opinion, work with a computer in the
classroom of the Russian language should be adjusted in such a way that from the
very first lessons it becomes a powerful psychological and pedagogical means of
developing the need-motivational plan of students' activities, a way of maintaining
and further their interest in the subject under study. Correctly organized work of
students with a computer can contribute, in particular, to the growth of their
cognitive and communicative interest, which in turn will contribute to the
expansion and activation of the possibilities of independent work of students in
mastering Russian as a foreign language, both in class and outside the classroom.
The use of information and computer technologies (ICT) in the educational process
makes it possible to solve one of the main tasks of education - increasing the level
of knowledge. Teachers using ICT in their work have come to the following
conclusion: information technologies are intended only for those teachers who are
looking for and love to learn new things. The use of ICT will change the teaching
of traditional academic subjects, optimize the processes of understanding and
memorizing educational material, and, most importantly, will raise students'
interest in learning to a much higher level.

Keywords: Computer Technologies, Russian As a Foreign Language, Ġnformation
Culture, Ġncreasing the Level of Knowledge
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Dijital Oyunlardaki Hesap ve Sanal Varlıkları Devri Hukuken Mümkün Müdür

Dr. Öğretim Üyesi Mete Tevetoğlu1
1

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Özet
Bugünkü dünyanın en popüler eğlence unsurlarından biri olan dijital oyunlarda hak
sahipliği konusu oldukça önemli hukuki tartıĢmalar içermektedir. Özellikle oyunlardaki
kullanıcı hesaplarının veya bu hesaplardaki eĢyaların baĢkalarına satılması, devredilmesi
bakımından transfer edilebilir varlıklar olup olmadığı tartıĢmalıdır. Burada oyuncuların
cephesinden bakıldığında oyun hesaplarının transfer veya devir edilebilir olduğunun
savunulduğunu görüyoruz. Aynı görüĢ, oyun içi hesaplarda sahip olunan eĢyalar gibi sanal
varlıklar için de ileri sürülüyor. Yani oyuncular ve oyuncuları tüketici kabul eden yaklaĢımlar
konuyu tüketici hukuku ve telif hukukunun temel ilkelerinin ıĢığında yorumluyor ve oyun
hesaplarının ve oyunlardaki diğer sanal varlıklarının oyuncuların arasında veya oyuncular
tarafından devredilebilir, transfer edilebilir, satılabilir nitelikte olduğu görüĢüne yoğunlaĢıyor.
Öte yandan yayıncılar açısından durum böyle değil. Bu cepheden bakıldığında hesap veya
sanal varlık transferlerinin yayıncılar tarafından kontrol edilmesi, teyit edilmesi zorluklar arz
ettiği gibi yasal bakımdan da riskli görünüyor. Bunlardan doğan uyuĢmazlıklar ise
yayıncıların taraf olmak istemedikleri türden. Bu devirlerin tabi olacağı usulün belirsiz olması
da bir diğer yasal sorun. Devir sonrası kullanım veya devre dair taahhütlerin ihlalinden
kaynaklanan sorumluluklar ise hukuken çözülmesi gereken bir diğer mesele. Oyun hesap ve
varlıklarının baĢkalarına devrine dair tartıĢmalar son zamanlarda bazı mahkeme kararlarına da
konu oldu. Bu mahkeme kararlarındaki tartıĢmaların benzer dijital hesapların mülkiyeti ve
devrine dair konulara da ıĢık tutabileceği düĢünülmektedir. Açıklanan sebeplerle bu
çalıĢmada, oyun hesaplarının ve varlıklarının neler olduğu, bunların mülkiyetinin kime ait
olduğu, devrinin mümkün olup olmadığı, buna dair tartıĢmalar güncel mahkeme kararları ve
yasal düzenlemelerin ıĢığında ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Dijital Oyunlar, Oyun Hesapları, Sanal Varlıklar, Fikri Haklar, Hak
Sahipliği

Is Transfer of Accounts and Virtual Assets in Digital Games Legally Possible'

Abstract
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The issue of ownership to digital games, contains very important legal discussions.
In particular, it is controversial whether the user accounts in the games or the items
in these accounts are transferable assets in terms of selling or transferring them to
others. Here, from the players' front, we see that it is defended that game accounts
are transferable or transferable. The same view is made for virtual assets, such as
items owned in in-game accounts. In other words, approaches that accept players
and players as consumers interpret the issue in the light of the basic principles of
consumer and copyright law and focus on the view that game accounts and other
virtual assets in games are transferable and sellable between players or by players.
This is not acceptable for publishers. From this point of view, the control and
confirmation of account or virtual asset transfers by publishers pose difficulties,
and it also seems risky in terms of law. The disputes arising from these are of the
kind that publishers do not want to be a party to. Another problem is that the
procedure to which these transfers will be subject is uncertain. Responsibilities
arising from violation of post-transfer usage or transfer commitments are another
issue that needs to be solved legally. Discussions about the transfer of game
accounts and assets to others have recently been the subject of some court
decisions. It is thought that the discussions in these court decisions may also shed
light on issues regarding the ownership and transfer of similar digital accounts. In
this paper, we will focus on types of the game accounts and other assets,
the ownership of these digital items, the possibility of their transfer, will be
discussed in the light of current court decisions and legal regulations.

Keywords: Digital Games, Game Accounts, Virtual Assets, Ġntellectual Property,
Rights Ownership
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Rusya Federasyonu Anayasası

DeğıĢıklıklerının Devlet aĢkanı Açısından
Değerlendırılmesı

Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Özkan 1
1

Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi
*Corresponding author: ZEYNEP ÖZKAN
Özet
Rusya Federasyonu Anayasası‟nın bazı maddelerinde, 14.03.2020 tarih N:1 FKZ sayılı
Federal Anayasal Yasa ile değiĢiklik yapılmıĢ ve bu değiĢiklikler; 4 Temmuz 2020 tarihinde
yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. Söz konusu değiĢiklikler; federal yapı, Rusya Federasyonu
Devlet BaĢkanı, Federal Meclis, Rusya Federasyonu Hükümeti, yargı ve yerel yönetimler
olmak üzere devletin kurumsal yapısı ve iĢleyiĢine iliĢkin kapsamlı bir alanı içermektedir.
ÇalıĢmanın konusu, Anayasa‟da yapılan değiĢikliklerin Rusya Federasyonu Devlet
BaĢkanı‟nın kurumsal yapı içindeki konumu, yetki ve görevleri ile diğer organlarla olan
iliĢkisinin anayasal ilkeler bağlamında ele alınmasıdır. Bu çalıĢma ile, yapılan değiĢikliklerin
sınırlı iktidar, kuvvetler ayrılığı, hukuk devleti, çoğulcu demokrasi gibi ilkeler ile temel hak
ve özgürlükler açısından sonuçları ortaya koyulmaya çalıĢılacaktır. Bu bağlamda, değiĢiklik
öncesi durumda; Devlet BaĢkanı‟nın Duma, Federal Konsey, Rusya Federasyonu Hükümeti
ve Anayasa Mahkemesi karĢısında güçlü konumu dikkate alındığında değiĢiklikler ile bu
konumun daha da güçlendirilmiĢ olduğunu, siyasal iktidar erkleri arasında kurulmaya çalıĢılan
denge-denetimin Devlet BaĢkanı lehine artırıldığını söylemek mümkün görünmektedir.
Anahtar Kelimeler: Rusya Federasyonu Anayasası, Rusya Federasyonu Devlet BaĢkanı,
Anayasa DeğiĢiklikleri.

Assessment of the Russian Federation Consitutional 2020 Amendments in
Terms of Head of State

Abstract
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Some articles of the Constitution of the Russian Federation have been amended
with the Federal Constitutional Law N: 1 FKZ 14.03.2020. These amendments
entered into force on 4 July 2020 by published. It covers a wide range of areas
regarding the institutional structure and functioning of the state including the
federal structure, the President of the Russian Federation, the Federal Assembly,
the Government of the Russian Federation, the judiciary and local authorities. The
subject of this study is to examine the position of the President of the Russian
Federation in the institutional structure, his powers and duties, and the relationship
with other state bodies in the context of constitutional principles. It is aimed in this
study to reveal the results of the amendments in terms of principles such as limited
government, separation of powers, rule of law, pluralist democracy, and
fundamental rights and freedoms. Considering the strong position of the President
in pre-amendment situation against the Duma, the Federal Council, the
Government of the Russian Federation and the Constitutional Court; It is possible
to say that this position has been strengthened with the changes, and the checkbalance has been increased in favor of the President.

Keywords: The Constitution of the Russian Federation, President of the Russian
Federation, Amendments .
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Sözlü Sunum

umhur aĢkanlığı Hükümet S stem n n ütçe Kom syonuna Ġl Ģk n Get rd ğ
Düzenlemeler n KarĢılaĢtırmalı Olarak Ġncelenmes

Doç.Dr. Hatice Dayar1 , ArĢ.Gör. E ru Koçak2
1

Kütahya Dumlupınar üniversitesi
2
Hacettepe Üniversitesi

Özet
Bütçe komisyonları, bütçe hakkının meclis tarafından kullanılmasının bir tezahürü olarak
1876'dan beri Türk kamu mali yönetimi geleneğinde yer almaktadır. Bütçe komisyonlarının
görev ve yetkileri meclis içtüzükleriyle ayrıntılarıyla belirlenmektedir. Ancak her anayasal
düzenlemede Komisyonun bütçe ve kesin hesap kanunları üzerindeki görev ve yetkilerine
iliĢkin açıklamalar bulunmaktadır. 6771 sayılı Anayasa DeğiĢikliği Kanunu 16 Nisan 2017
referandumuyla onaylanarak Türkiye‟de hükümet sistemini değiĢtirmiĢ ve neticede
CumhurbaĢkanlığı Hükümet Sistemine geçilmiĢtir. 6771 sayılı Kanun bütçe sürecini
Ģekillendiren anayasal hükümlerde de farklılıklar yaratmıĢtır. Bu çalıĢmada, bütçe sürecinde
büyük önem arz eden TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu‟nun iĢlevleri ve CumhurbaĢkanlığı
Hükümet Sistemiyle beraber getirilen düzenlemeler farklı ülke uygulamalarıyla karĢılaĢtırmalı
olarak incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: CumhurbaĢkanlığı Hükümet Sistemi, Plan ve Bütçe Komisyonu,
Anayasa DeğiĢikliği

A Comparative Analysis of the Presidential Government System's Regulations
Regarding the Budget Commission

Abstract

Budget commissions have been in the Turkish public financial management
tradition since 1876, as a manifestation of the exercise of the budget right by the
parliament. The duties and powers of the budget commissions are determined in
detail in the parliamentary bylaws. However, in every constitutional regulation,
there are explanations regarding the duties and powers of the Commission on the
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budget and final account laws. The Constitutional Amendment Act No. 6771 was
approved in April 16, 2017 by referendum in Turkey have changed the system of
government and eventually introduced the Presidential System of Government.
Law No. 6771 also created differences in the constitutional provisions that shaped
the budget process. In this study, the functions of the TBMM Plan and Budget
Commission, which is of great importance in the budget process, and the
regulations introduced with the Presidential Government System will be analyzed
comparatively with different country practices.

Keywords: Presidential Government System, Plan and Budget Committee,
Constitutional Amendment
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Türkıye-Rusya Uçak Krızı Örneğı Üzerınden Uluslararası Sıyası Krızler ve Ekonomık
Etkılerının Ġncelenmesı

Gökçen Aydın aĢ1 , Doç.Dr. Hüsrev Ta ak2
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2

Anadolu Üniversitesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Özet
Bu çalıĢmada, kuramsal ve ampirik olmak üzere iki soruya cevap aranmıĢtır. Bunlar;
“devletlerarasındaki
bağımlılıklar
siyasi
krizlerin
ekonomik
etkilerini
nasıl
Ģekillendirmektedir?” ve “Türkiye ve Rusya arasındaki bağımlılık iliĢkileri uçak krizinin
ekonomik etkilerini nasıl ĢekillendirmiĢtir?” Ģeklinde belirlenmiĢtir. Bu soruları cevaplamak
amacı doğrultusunda çalıĢmada öncelikle siyasi krizlerin ekonomik krizlere dönüĢmesi ve bu
etkilerin oluĢumunda bağımlılık türlerinin oynadıkları Ģekillendirici roller araĢtırılmıĢtır.
Ardından (tarihsel arka plan bölümünde), Türkiye ve Rusya arasındaki tarihsel ekonomik
iliĢkiler, uçak krizinin ekonomik krize dönüĢmesine yönelik alt yapı ve söz konusu ülkeler
arasındaki bağımlılık iliĢkileri değerlendirilmiĢtir. ÇalıĢmada analize yer verilen kısmında;
bağımlılık, siyasi kriz ve ekonomik etki iliĢkiselliği çerçevesinde Türkiye ve Rusya arasındaki
uçak krizinin etkileri ele alınmıĢtır. ÇalıĢmada nitel araĢtırma yöntemi kullanılmıĢ, doküman
analizi yapılmıĢ, resmi sitelerden konuya iliĢkin çeĢitli kaynaklar/istatistikler toplanmıĢtır.
Yapılan analiz neticesinde, siyasetin ekonomiyle önemli bir etkileĢimi olduğu, bu kapsamda
bağımlılığa rağmen uluslararası siyasi krizlerin devletlerarası ekonomik iliĢkileri genel olarak
olumsuz etkilediği sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Rusya, Bağımlılık, Kriz, Siyasi Kriz, Ekonomik ĠliĢkiler,
KarĢılıklı Bağımlılık.

An Examınatıon of Internatıonal Polıtıcal rısıs and Its Economıc Impacts On
Turkey-Russıa Aırcraft rısıs Example

Abstract
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In this study, two theoretical and empirical questions were answered. These are;
“How do dependencies between states shape the economic impact of political
crises?” and “How did dependency relations between Turkey and Russia shape the
economic impact of the aircraft crisis?” In the aim of answering these questions, the
study primarily explored the transformation of political crises into economic crises
and the shaping roles played by dependence types in the formation of these effects.
Then (in the historical background section) historical economic relations between
Turkey and Russia infrastructure for turning the aircraft crisis into an economic
crisis and dependency relations between those countries were evaluated. In the part
of the study that is in the analysis; the effects of the aircraft crisis between Turkey
and Russia were discussed within the framework of dependency, political crisis and
economic impact relationality. Qualitative research method was used in the study,
document analysis was done and various sources/statistics on the subject were
collected from official sites. As a result of the analysis, it was concluded that
politics has an important interaction with the economy and in this context, despite
dependence; international political crises have a negative impact on interstate
economic relations in general.

Keywords: Turkey, Russia, Dependency, Crises, Political Crises, Economic
Relations, Ġnterdependency.
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. Yüzyılın Sonuyla

. Yüzyılın Ġlk Çeyreğınde Rusya Müslümanları Arasındakı Dını
ve Sosyo-Kültürel Ġhtılaflar

Dr. Ayhan Çetın1
1

MEB Isparta Spor Lisesi

Özet
Ġnsanın olduğu her yerde ihtilafların olması kaçınılmazdır. Zira her bireyin zihin dünyasını
ve dünya görüĢünü Ģekillendiren etkenler ve öğeler farklıdır. DoğuĢtan gelen zihinsel
kalıpların yanında; yetiĢme sürecinde maruz kalınan sosyo-kültürel, siyasi, dini vb. öğrenim
ve telkinler de dünya görüĢümüzü ve olaylara bakıĢımızı biçimlendiren faktörlerdir. Önemli
olan görüĢ ayrılıklarının sınırlarının, büyüklüğünün/hacminin iyi ayarlanması ve kitlesel bir
nefrete/düĢmanlığa dönüĢmemesidir. Bu çalıĢmada, ihtilafların önemli bir boyutunu oluĢturan
dini görüĢ farklılıkları Rusya Müslümanları özelinde ele alınmıĢtır. Hemen hemen tamamını
Türklerin oluĢturduğu Rusya Müslümanları, 19. yüzyılın ikinci yarısıyla 20. yüzyılın ilk
çeyreğinde siyasi ve sosyo-kültürel olarak önemli bir kavĢak noktasında bulunmakta ve
sorunlarını çözüp geleceği Ģekillendirecek dini, kültürel ve siyasi kararlar vermek
durumundaydılar. Ancak bu zor süreç, kaçınılmaz olarak kendi aralarındaki birtakım görüĢ
ayrılıklarını daha da görünür hale getirmiĢtir. ġiî-Sünnî farklılaĢmasıyla, dini ve sosyal
problemlere yaklaĢımda benimsenen yöntemsel Cedîdçilik-Kadîmcilik tartıĢması baĢta olmak
üzere modernizm, tasavvuf, siyasal egemenlik ve diğer din sahipleriyle iliĢkiler gibi konularda
dozu zaman zaman Ģiddete varan ihtilaf ve çatıĢmalar ortaya çıkmıĢtır. ġüphesiz tarihî
hadiseleri kendi zamanı ve Ģartları içinde değerlendirmek ve bugünün değerleriyle geçmiĢi
yargılamamak önemlidir. Ancak en az bunun kadar önemli olan bir baĢka husus da tarihten
gerekli dersleri çıkarıp tarihin tekerrür etmesine mani olmaktır. GeçmiĢte kalmıĢ bir meseleyi
ele alan bu çalıĢma dokümantasyon analiziyle ortaya konulurken sadece olay ve olguların
fotoğrafı çekilmiĢ, doğruluk ve yanlıĢlıkları hakkında ise herhangi bir fikir beyan
edilmemiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Rusya, Müslüman, Türk(Lük), Cedîdçilik, Kadîmcilik, Sünnîlik, ġiîlik.

Religious and Socio-Cultural Differences Between Russian Muslims At the
End of the 19th Century and the First Quarter of the 20th Century
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Wherever there are people, conflicts are inevitable. Because the factors and
elements that shape the mental world and world view of each individual are
different. Besides innate mental patterns; socio-cultural, political, religious and so
on learning and indoctrination are also factors that shape our worldview and view
of events. The important thing is that the limits, size / volume of differences of
opinion are well adjusted and they do not turn into mass hatred / hostility. In this
study, religious opinion differences, which constitute an important dimension of the
disagreements, have been dealt with in the case of Russian Muslims. Russian
Muslims, almost all of which were Turks, were at an important political and sociocultural crossroads in the second half of the 19th century and the first quarter of the
20th century, and had to make religious, cultural and political decisions that would
solve their problems and shape their future. This difficult process, however,
inevitably made some differences of opinion among themselves even more visible.
With the methodological Jadidism-Ancientism debate adopted in the approach to
religious and social problems, the Shia-Sunni differentiation has occasionally
ended in violent conflicts. Undoubtedly, it is important to evaluate historical events
in their own time and conditions and not to judge the values of the past with the
current one. Another issue, however, that is as important as this is to draw the
necessary lessons from history and prevent history from repeating itself. While this
study dealing with an issue in the past was presented with a documentation
analysis, only the events and facts were photographed, and no opinion was
expressed about their correctness and inaccuracies.

Keywords: Russia, Muslim, Turkish(Ness), Jadidism, Kadîmism/ancientism,
Sunnism, Shiism.
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Ağızdan Ağıza Pazarlamanın GösterıĢçı Tüketım Üzerındekı Etkısı Rusya Pazarı
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Özet
GösteriĢçi tüketim, sosyoekonomik açıdan her toplumda bireylerin tüketici kimliklerini ve
toplumsal statülerini, tükettikleri ürünler ve hizmetler aracılığıyla sergilemelerini mümkün
kılmaktadır. Kapitalist sistemin bir yansıması olan bu tüketim türü dijital dünyanın geliĢmesi
ve büyümesiyle de gün geçtikçe toplumlarda yaygınlaĢmaktadır. Teknoloji ve iletiĢimde
yaĢanan geliĢmelerle tüketicilerin istek ve ihtiyaçları değiĢmekte ve farklılaĢmaktadır.
Pazarlama tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarının karĢılanmasına dayanmaktadır ancak geleneksel
pazarlama yöntemleri artık tüketicilerin beklenti ve isteklerinin giderilmesinde yetersiz
kalmaktadır. Gün geçtikçe alternatiflerin fazlalaĢması, kitle iletiĢim araçlarına olan güvenin
azalması gibi nedenler tüketicilerin kafa karıĢıklığı yaĢaması sonucunu doğurmakta ve
tüketiciler karar verme sürecinde zorlanmaktadır. Ağızdan ağıza pazarlama son derece
güvenilir bir pazarlama yöntemi olduğu için, iĢletmeler ağızdan ağıza pazarlamayı tüketicilere
ulaĢmak için giderek daha fazla kullanmaktadır. Bu makalede, ağızdan ağıza pazarlamanın
gösteriĢçi tüketim üzerindeki etkisi araĢtırılmıĢ ve bu kavramın tüketim toplumundaki yeri
incelenmiĢtir. ÇalıĢmanın uygulama kısmında Rusya pazarındaki 442 katılımcıya online anket
yapılmıĢtır ve bu katılımcıların demografik özellikleri üzerinden ağızdan ağıza pazarlamanın
gösteriĢçi tüketim üzerinde etkisi olup olmadığı araĢtırılmıĢtır. SPSS programı kullanılarak
yapılan analizler sonucunda, ağızdan ağıza pazarlamanın gösteriĢçi tüketim üzerinde etkisi
kabul edilmiĢ ve demografik olarak bir profil çizilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Ağızdan Ağıza Pazarlama, GösteriĢçi Tüketim, Rusya Pazarı, Rus
Tüketicisi

The Effect of Word of Mouth Marketing On Conspicuous Consumption: the
Russian Market

Abstract
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Conspicuous consumption, in a very socio-economically classified society, it
permits people to show their consumer identities and social status through the
product and services they consume. With this study, it's been seen among the
explanations of alternative within the literature of the showy consumer product that
are wide used these days are examined social motives in a very thanks to have an
effect on the society. it's an oftentimes determined state of affairs among sure teams
{that people|that folks|that individuals} use flashy luxury product as a way of
causation messages to different individuals. Consumption during this context, it
functions as a social communication tool. In this study, the impact of word of
mouth marketing on showy consumption was investigated and its place in shopper
society, theoretical studies on showy consumption, the factors that build showy
consumption widespread, the link between showy consumption and alienation,
youth and showy consumption. In the applied a part of the study, a form consisting
of 442 participants was conducted, and through word of mouth marketing
demographic characteristics of the participants to look at whether or not the result
on use of goods and services. The effects of the evaluation and phrase of mouth
advertising and marketing consistent with the speculation of the observe on the
effect of conspicuous intake has been adopted and all however one of the
hypotheses we have determined has been accepted.

Keywords: Word of Mouth Marketing, Conspicuous Consumption, Russian
Market, Russian Consumer.
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Yükseköğretımde GırıĢımcı Ünıversıte Modelı

Prof.Dr. emal Ġyem1
1

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
*Corresponding author: Cemal Ġyem

Özet
Günümüz enformasyon çağında üniversiteler küreselleĢme süreciyle ortaya çıkan sosyal ve
ekonomik değiĢime uyum sağlamakta zorlanmaktadır. Üniversiteler gerek eğitim, öğretim ve
araĢtırma faaliyetleri gerekse bu faaliyetlerin temelini oluĢturan insan kaynağını geliĢtirmek
ve değiĢime uyumlu hale getirme sürecinde birçok yeni yönetsel uygulamayı kullanmalıdır.
Bu yeni yönetsel uygulamaların baĢında bilgiyi ticarileĢtiren, istihdam odaklı bir üniversite
modeli olan giriĢimci üniversite yapısı gelmektedir. Özellikle artan rekabet ortamı
üniversiteleri kendi fonlarını oluĢturma, organizasyon yapılarını daha dinamik hale getirme
gibi faaliyetleri yürütmeye zorlamaktadır. Neo-liberal eğitim ve öğretim anlayıĢı
yükseköğretimde öğrenci merkezli, bilgiyi ticarileĢtiren, sanayi iĢbirliğini sağlayan, istihdam
odaklı, nitelikli insan kaynağı arzını oluĢturan bir yapıyı beraberinde getirmiĢtir. Bu çalıĢma,
yükseköğretimde giriĢimci üniversite modeli yapısı üzerine kapsamlı bir literatür taraması
yaparak, yükseköğretim kurumları için bir model oluĢturmayı amaçlamaktadır. ÇalıĢma
keĢfedici bir özelliğe sahip olup, daha sonraki çalıĢmalar için bir ön araĢtırma niteliğindedir.
ÇalıĢma sonuç olarak, giriĢimci üniversite modelinin yükseköğretimde uygulanabilirliğini
ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: KüreselleĢme, GiriĢimci Üniversite, Bilgiyi TicarileĢtirme, GiriĢimcilik

The Entrepreneurıal Unıversıty Model in Hıgher Educatıon

Abstract

In today's information age, universities find it difficult to adapt to the social and
economic change that has emerged with the globalization process. Universities
should use many new administrative practices in the process of developing and
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adapting the human resources that form the basis of these activities, as well as in
education, training and research activities. The most important of these new
managerial practices is the entrepreneurial university structure, which is an
employment-oriented university model that commercializes knowledge. Especially,
the increasing competitive environment forces universities to carry out activities
such as creating their own funds and making their organizational structures more
dynamic. The neo-liberal understanding of education has brought a structure that is
student-centered in higher education, commercializing knowledge, providing
industry cooperation, employment-oriented, qualified human resources supply.
This study aims to create a model for higher education institutions by making a
comprehensive literature review on the entrepreneurial university model structure
in higher education. The study has an exploratory feature and is a preliminary
research for further studies. As a result, the study reveals the applicability of the
entrepreneurial university model in higher education.

Keywords: Globalization, Entrepreneurial University, Commercializing
Knowledge, Entrepreneurship
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Sözlü Sunum

Dmıtry Shostakovıch ve Sergeı Sergeyevıch Prokofıev ın Müzıkal AnlayıĢlarının
KarĢılaĢtırmalı Ġncelenmesı

Dr. Öğretim Üyesi ahadır Çokamay1 , Öğr.Gör. Merve Çokamay1
1

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Konservatuarı
*Corresponding author: Bahadır Çokamay

Özet
19.yüzyıl, bir önceki yüzyılın getirdiği siyasi, politik, askeri, bilimsel ve sanatsal
sonuçlarıyla birlikte ulusal bilincin yeniden uyanıĢa geçtiği yüzyıl olarak anılabilir. Bu
sonuçların hepsi bir yana müzik alanında da çeĢitli geliĢmeler kendini göstermiĢ ve ulusal bir
akım olma yolunda ilerlemiĢtir. Ulusalcılık adı verilen bu akımdan Rus müziği ve bestecileri
de etkilenmiĢtir. Müzik tarihinde adı hep birlikte anılmıĢ ve aynı dönem yaĢamıĢ iki önemli
Rus besteci Dmitry Shostakovich ve Sergei Sergeyevich Prokofiev de ulusalcılık akımından
etkilenmiĢ ve 20.yüzyıldaki müzikal anlayıĢları ile öne çıkmıĢlardır. Aynı dönemde yaĢamıĢ
olmaları ve Rus bestecisi olmaları dıĢında bestecilik dillerindeki benzerlik, bu iki bestecinin
birlikte anılmasının en büyük sebebidir. Kaynak tarama yöntemi kullanılarak yapılan bu nitel
çalıĢmada sözü edilen iki bestecinin müzikal anlayıĢlarının ele alınarak karĢılaĢtırmalı
incelenerek benzerlik ve farklılıklarının tespit edilmesi amaçlanmıĢtır. ÇalıĢmanın sonucunda
genel olarak Dmitry Shostakovich ve Sergei Sergeyevich Prokofiev‟in müzikal anlayıĢlarında
yeni klasikçilik çizgilerinin ortak olduğu fakat özellikle geleneğe bağlılıkta bazı farklılıklar
olduğu belirlenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: ÇağdaĢ Dönem, Shostakovich, Prokofiev, Rus Besteciler
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Mıkhaıl Ippolıtov-Ivanov un Müzığınde Makamsal Öğeler

Dr. Öğretim Üyesi ahadır Çokamay1
1
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*Corresponding author: Bahadır Çokamay

Özet
Müzikte ulusalcılık bağlamında yerel müziklerin kullanımının yanı sıra farklı müzik
kültürlerinden etkilenerek yapıt verme oldukça yaygındır. Uluslararası Sanat müziği olarak da
adlandırılan çoksesli müzikte, besteciler kendi ses dünyaları dıĢında özellikle doğu müzik
kültüründen etkilenerek müzikler de yazmıĢlardır. Oryantalizm ve egzotizm gibi akımlar
bağlamında Rus besteciler de doğu müziklerinden etkilenerek eserler vermiĢlerdir. Bu
çalıĢmada, sözü edilen bestecilerden biri olan Mikhail Ippolitov- Ivanov‟un Türk müziğinden
etkilenerek yazdığı eserler incelenmiĢtir. Bestecinin Türk müziği öğelerinden etkilenerek
verdiği eserleri kaynak tarama yöntemi kullanılarak araĢtırılmıĢtır. ÇalıĢmanın sonunda
Ippolitov- Ivanov‟un Türk müziğinin makamsal yapısını kullanarak, kendi bestecilik
anlayıĢıyla birleĢtirdiği ve bundan bir sentez yarattığı değerlendirilmiĢ, bu sentezi yaratırken
ezgiselliği ön planda tuttuğu tespit edilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Rus Müziği, Türk Müziği, Ulusalcılık, Oryantalizm, Ippolitov- Ivanov
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Sözlü Sunum

1950-1960 Dönemınde Kore SavaĢı Fılm AfıĢlerının ve Amerıkan SavaĢ Fılm AfıĢlerının
EtkıleĢımı

Dr. Gökçe MarĢap1
1

Ġstanbul Arel Üniversitesi

Özet
1950 yılı Türk siyasi tarihi açısından önemli bir dönüm noktası yaĢanmıĢ, iktidara gelen
Demokrat Parti yönetimiyle, ülkede yaĢanan siyasi, kültürel, ekonomi değiĢim ve dönüĢüm,
sinemayı etkilemiĢ, on yıllık süreç, Cumhuriyet‟in ilke ve devrimlerini öne çıkaran sinemanın
propaganda gücünden yararlanarak biçimlenmiĢ ordu himayesindeki sinema sektörü de
sivilleĢmeye baĢlamıĢtır. Demokrat Parti döneminde Marshall Planı, Truman Doktrini ve
NATO‟ya girilmesi yeni oluĢan durumlar dönemin siyasi atmosferini etkilemiĢtir. Siyasi
konjonktür ve yapılan tercihler yeni bir milli ruhun doğmasına neden olurken, bunu ortaya
çıkaran nedenler arasında NATO üyeliği dolayısıyla Kore SavaĢına asker gönderilmesi
önemli bir yer teĢkil etmektedir. Sinema izleyicisi de benzer biçimde, kahramanlık ve baĢarı
hedefinin yüceliği duygusunun uyandırılması amaçlanmıĢtır. Bu süreç, ABD‟ye kurulan yakın
iliĢkiler ve NATO üyeliği, Kore SavaĢı‟na dahil olunmasıyla siyasi atmosferde yaĢanan bu
durum Türk sinemasında yansımasını bulmuĢ, yeni bir tür olarak Kore SavaĢı filmleri
yapılmaya baĢlanmıĢtır. 1950 iklimini yeni bir milli ruh ve kahramanlık duygusu aĢılmaya
yönelik siyasi içerikleri bu savaĢların “dünya sulhu uğruna savaĢmak” olarak idealize
edilmesiyle dillendirilmiĢtir. YaĢanılan bu sürecin canlı ve yakın bir tarihi içermesi seyirciyi
Türk sinemasına çekerken, Kore SavaĢı filmleri de yapılmaya devam etmiĢ ve 1950-1960
döneminde 7 adet Kore SavaĢı filmi tespit edilmiĢtir. Ġzleyicileri sinemaya yönlendiren,
seyirci ve sinema arasında bağın kurulmasını sağlayan ilk iliĢki olarak tanımlanabilecek olan
film afiĢleri, yapısal olarak etkisini afiĢlerde yer alan göstergeler üzerinden almaktadır. Bu
çalıĢmada Kore SavaĢı film afiĢlerinin ABD‟yle kurulan iliĢkilerin organik bir boyutta
yaĢandığı düĢünülen afiĢ etkileĢimlerinin incelenmesi hedeflenirken, Amerika‟da gösterime
giren savaĢ film afiĢlerinin Türk film afiĢleriyle olan bağının göstergebilimsel açıdan ele
alınarak, ortak göstergeleri tespit etmeye çalıĢmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kore SavaĢı, AfiĢ, Sinema, Göstergebilim.

Interactıon of the Korean War Fılm Posters and Amerıcan War Fılm Posters
in the 1950- 6 Perıod
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Abstract

1950 was an important turning point in Turkish political history, the political,
cultural, economic change and transformation in the country the political, cultural,
economic change and transformation in the country, affected the cinema, the ten
year process was shaped by the propaganda power of cinema which highlighted the
principles and revolutions of the Republic. The cinema sector under his auspices
has also started to become demilitarization. During the Democratic Party period,
the Marshall Plan, the Truman Doctrine and the newly formed situations of joining
NATO affected the political atmosphere of the period. While the political
conjuncture and the choices made lead to the birth of a new national spirit, sending
soldiers to the Korean War due to NATO membership constitutes an important
place. Similarly, it was aimed to awaken the sense of the glory of heroism and the
goal of success. The fact that this process has vivid and recent history attracted the
audience to Turkish cinema, while the Korean War films continued to be made and
seven Korean War films were identified in the 1950-1960 period. Movie posters,
which can be defined as the first relationship that directs the audience to the cinema
and establishes a connection between the audience and the cinema, structurally
takes its effect through the indicators on the posters. While it is aimed to examine
the interaction of the Korean War movie posters, which are thought to be
experienced in an organic dimension with the relations established with the USA, it
tries to determine the common indicators by analyzing the connection between the
war movie posters shown in the United States and Turkish movie posters.

Keywords: Korean War, Poster, Cinema, Semiotics.
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Pandem s n n Ġlet Ģ m Sürec Üzer ndek Etk ler
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Özet
ĠletiĢim sürecinde bireyler görsel, iĢitsel ve dokunsal iletiĢim biçimlerini kullanmaktadırlar.
Bireyin jest ve mimikleri, beden hareketleri, davranıĢları vb. tutumlar görsel algılama ve
aktarma sürecinde etkili olurken; kelime ve tonlamalardan meydana gelen konuĢma, anlatma
süreci iĢitselliği ifade etmektedir. Birey üzgün, gergin, mutlu, yorgun veya dinç olunduğunda
bu yüzüne ve davranıĢlarına yansımaktadır. Bir konu anlatıldığında karĢı tarafın bunu anlayıp
anlamadığı yüz ifadesine bakarak algılanmaktadır. Yakınını kaybeden bir kiĢinin elini tutmak,
kısa süreli dokunuĢlarda bulunmak destek olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte yaĢam
içerisinde insanın en çok görsel aktarımda bulunması sözsüz iletiĢimi sözlü iletiĢim kadar
etkin kılmaktadır. Ancak 2020 Mart ayından bu yana Türkiye‟de etkisini gösteren pandemi ile
gelen sosyal mesafe kuralı ve maske takma zorunluluğu görsel, iĢitsel ve dokunsal aktarım ve
algılama süreçlerinin iĢleyiĢini değiĢtirdiği görülmektedir. ÇalıĢmanın savı, sosyal mesafe ve
maske takma kurallarının iletiĢim sürecini değiĢtirdiği ve etkilediği üzerinedir. Sosyal mesafe
nedeniyle sarılma, kucaklaĢma, dokunma durumlarının gerçekleĢemediği; zorunlu maske
kullanımıyla da bireylerin jest ve mimiklerini göstermesine engel oluĢturmaktadır. Bu iki
kuralın doğrudan sosyal yaĢamı etkileyen ve iletiĢimin biçim değiĢmesine neden olduğu
görülmektedir. Bu çalıĢmanın amacı, pandemi ile birlikte görsel, iĢitsel ve dokunsal aktarma
ve algılamanın zorunlu maske kullanımı ile ne yönde değiĢtiğini ortaya çıkarmaktır. Zorunlu
maske kullanımının iletiĢim kanallarına etkisini, algılama ve aktarma sürecinde pürüz
oluĢturup oluĢturmadığını anlamak amacıyla farklı sosyal statüdeki 18-35 yaĢ arasında olan
10 kadın ve 10 erkekle derinlemesine görüĢme yöntemine baĢvurulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ġlet Ģ m Modeller , Ġlet Ģ m Bar yerler , Pandem

The Effects of the Covid-19 Pandemic On the Process of Communication

Abstract
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During the communicaiton process, individuals receive and send messages by using
visual, verbal and tactile forms of communication. While gestures, body languages,
behaviour and attitudes of individuals play the main role in visual communication,
speech, which consists of words and intonation, makes up the verbal
communication. Individuals show their sadness, tension, happiness, tiredness and
freshness on their facial expressions and through their behaviour. Human beings
also receive others‟ messages while conveying theirs. When they say something,
they can figure out whether the person they are communicating with understands
them or not by studying his/her facial expression. For example, holding the hands
of someone who has lost a loved one and giving them short touches are a sign of
support. However, the fact that they use the visual channels of communication the
most shows that non-verbal communication is as effective as verbal
communication. Nevertheless, it has been observed that the way verbal, non-verbal
and tactile processes of communication work has been changed by social distancing
and the obligation to wear face masks that have been in practice in Turkey since
March 2020. This study argues the idea that social distancing and the obligation to
wear face masks have changed and affected the process of communication. Because
of social distancing, individuals cannot hug and touch each other, and similarly,
because of the obligation to wear face masks, they cannot show their facial
expressions. It has been observed that these two rules directly affect the social life
and cause communication to change the ways it works. The aim of this study is to
find out in which ways verbal, non-verbal and tactile transmission and reception of
ideas and feelings have changed since the introduction of the obligation to wear
face masks. In order to find out about the effects of the obligation to wear face
masks on the channels of communication and to find out whether it causes any
problems in the process of transmission and reception of ideas and feelings, the
method to be used is going to be the in-dept interview with 10 women and 10 men
between the ages of 18 and 35.

Keywords: Types of Communication, Barries of Communication,
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Osmanlı dan Erken umhurıyete Türkıye de Femınızmın Tarıhsel Kökenlerı
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Özet
Türkiye‟de geliĢen feminizmin kökenlerini üç ana eksende toplamak mümkündür.
Bunlardan birincisi Osmanlı toplumunda kadının haklarını elde etmek içi verdiği
mücadeleyken, diğerleri, Türk kadınının Milli Mücadele Dönemi‟nde vatan savunmasına
destek amaçlı hizmetleri ve Cumhuriyet Dönemi‟nin ilk yıllarında oluĢturulan devletçi
feminizmden (devletlu/ hatırĢinas kadın hareketi) bahsedilebilir. Bu elbette ki Türk
feminizmin dip dalgalarını ayrıĢtırmaktan ziyade, tarihsel inceleme metoduna bağlı kalınmak
kaygusuyla yapılmıĢ bir bölümlendirmedir. Türkiye‟de feminizm 1800‟lü yılların sonlarından
itibaren yaĢanan Türk modernleĢmesi doğrultusunda geliĢmiĢtir. II. MeĢrutiyet Dönemi bu
hareketin baĢlangıcı sayılabilir. Osmanlı‟da kadınların sadece eĢ ve anne olarak sadece
görevlendirilmeye çalıĢılması eleĢtirilmiĢtir. Özellikle kurulan derneklerle kadınların eğitim
alması ve çalıĢma hayatına girmesi için faaliyetlerde bulunulmuĢtur.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Feminist Hareketi, Kadın Hakları, i. MeĢrutiyet, Erken
Cumhuriyet Dönemi, Kadın Hareketi.

The Historical Background of Feminism in Turkey From the Late Ottoman
Era to the Early Republican Period

Abstract

The feminist movement of the new- era Turkish politics can be divided into three
parts. The fisrt rise of the Turkish woman movament was seen in the late Ottoman
Empire while the leaders of the movement were trying to solve the Woman
problem by forcing the Ottoman rules and the classical attitude towards woman
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question to change. The men supporting the feminist movement, gave a great hand
to the leaders of the movement. The second era was during the time of the
Salvation War against the Occupation Forces. The motto of the time was to pull the
people towards nationalist- revolutionary leadership to show an united nation was
built for the new Turkey. The feminist Ottoman movement was a step pushed
forward within Turkish Modernization process beginning from 1800‟s. The II.
Constitutionalist Period can be given as the birth of the very first feminist cadre.
The European feminist movement taken as an example gave strenght to the
feminist authors and leaders to demand for the equal social standarts and work
oppurtinity for the women inside. The Woman newspaper, magazines and
associations being formed were representing that feminism was a demand of the
Woman kind.

Keywords: The Ottoman Feminist Movement, Woman Movement, II.
Constitutional Period, Early Republican Era, Woman Rights
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Yapısal ve ĠĢlevsel ır Analız
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Özet
Bilindiği üzere, Türk Dünyası‟nın biri dar; diğeri ise geniĢ olmak üzere iki anlamından
bahsetmek mümkündür. GeniĢ anlamda bağımsız Türk Devletleri‟nin yanı sıra anavatan
dıĢında yaĢayan bütün Türkleri de kapsayan Türk Dünyası kavramı, dar anlamda Türkiye ve
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de dahil olmak üzere toplamda yedi ülkede yaĢayan Türkleri
kapsamaktadır. Bu çerçevede, nitel araĢtırma yöntemlerinden doküman analizi yönteminin
kullanıldığı çalıĢmada Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan
devletleri incelenmiĢ, yaklaĢık bir asır boyunca en büyük Sovyet Devleti olan Rusya‟nın
egemenliği altında yaĢamak zorunda kalan bu devletlerin bağımsızlık süreci sonrası
oluĢturmaya çalıĢtıkları devlet teĢkilatı ile sahip oldukları merkezi idare anlayıĢına hem
Sovyet Rusya‟nın hem de Rusya Federasyonu‟nun bir tesirinin olup olmadığı incelenmeye
çalıĢılmıĢtır. Anayasa yapım süreci baĢta olmak üzere; yasama, yürütme ve yargı erklerinin
teĢkilatlandırılmasında, kamu yönetiminin merkeziyetçi bir karaktere büründürülmesinde ve
yönetime dair pek çok noktada hem Sovyet Rusya‟nın hem de Rusya Federasyonu‟nun açık
bir tesiri olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bahsi geçen bütün ülkelerde baĢkanlık sisteminin
benimsenmiĢ olması, eyalet tipi yapılanma, çift meclis sisteminin bulunması, merkeziyetçi
yapının oldukça güçlü olması, bürokrasinin gündelik yaĢam pratiklerinde açıkça hissedilen bir
güce sahip oluĢu, eyalet ya da federasyon tipi örgütlenmeye rağmen yerelin göz ardı edilmesi,
yönetiĢime neredeyse hiç rastlanılamaması, anayasaların lafzının ve ruhunun büyük oranlarda
benzerlik göstermesi gibi yönetime dair pek çok hususta Rusya ile paralellik görülmesi
tesadüfi bir durum olarak değil, Sovyet Rusya ile Rusya Federasyonu‟nun bir tesiri olarak
değerlendirilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Rusya Federasyonu, Orta Asya Türk Devletleri, Kamu Yönetimi.

The Effect of the Russıan State Organızatıon and Perspectıve of entral
Admınıstratıon On the Turkısh States A Structural and Functıonal Analysıs
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As is known, it is possible to address two meanings of the Turkish World as one
narrow and one broad. The concept of the Turkish World including all Turks living
outside the motherland as well as independent Turkish States in a broad sense,
covers Turks living in seven countries in total, including Turkey and the Turkish
Republic of Northern Cyprus in a narrow sense. In this context, the study using the
method of document analysis from qualitative research methods examined the
states of Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan and Turkmenistan, and
whether these states, which had to live under the sovereignty of Russia, the largest
Soviet State for nearly a century, were affected by Soviet Russia and Russian
Federation in terms of the state organization they tried to create after the
independence process and their perspective of central administration. From this
point of view, it was concluded that there was an obvious effect of both Soviet
Russia and Russian Federation on the legislative, executive and judicial powers, on
the centralization of public administration and on many points concerning the
administration, especially in the process of constitution. It was evaluated that the
parallelism with Russia was not coincidental but it was because Soviet Russia and
Russian Federation had an effect in all respects related to administration regarding
the fact that the presidential system has been adopted in all the countries stated, the
state-type structure, the dual parliamentary system, the centrist structure is very
strong, the bureaucracy has a power clearly felt in daily life practices, the fact that
the local government is ignored despite the state of federation type organization,
governance is almost never encountered, the spirit and wording of the constitution
having many similarities.

Keywords: Russian Federation, Central Asian Turkish States, Public
Administration.
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Yoksulluk Sorunu ve Çocuk Yoksulluğunun Medyada Temsili Türkiye, Rusya ve
Kırgızistan Gazeteleri Örneği
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*Corresponding author: Gökçe Yoğurtçu
Özet
Yoksulluk, insanlığın etik, sosyal, politik ve ekonomik olarak mücadele ettiği bir sorundur.
Yoksullukla ilgili araĢtırmalar genellikle yoksulluğun nedenleri, sonuçları ve çözümleri
üzerine odaklanmıĢtır. Ayrıca, çocuk, yaĢlı ve kadın yoksulluğu üzerine geniĢleyen bir
araĢtırma alanı bulunmaktadır. Hiç kuĢkusuz toplumda yoksulluğu en ağır deneyimleyen
kesim çocuklardır. Bu bağlamda çocuk yoksulluğu ile mücadele, refah devleti sosyal
politikalarının en temel amaçlarından biridir. Yoksulluk sorununun üstesinden gelmenin
yollarından biri de toplumsal bilinci oluĢturacak sosyo-politik söylem alanı yaratmaktır. Bu
bağlamda medya, ekonomik ve politik düzlemde kamusal aktörleri harekete geçirebileceği
gibi etik boyutta da toplumun muhtaç üyelerine saygılı ve duyarlı bir toplumsal değer algısı
yaratabilir. Bu çalıĢmada, Türkiye, Rusya ve Kırgızistan gazetelerinde çocuk yoksulluğuna
yönelik haberlerin sunumu incelenmiĢtir. Çocuk yoksulluğunun gazetelerde nasıl yer aldığını
değerlendirmek amacıyla tirajı en yüksek gazetelerin 1 Ocak – 30 Eylül 2020 tarihleri
arasındaki haberleri taranmıĢ, çocuk yoksulluğu temalı haberlerin içerik analizi yapılmıĢtır.
AraĢtırma sonucunda, üç ülkedeki çocuk yoksulluğunun medyadaki temsiline yönelik
bulgular karĢılaĢtırmalı olarak değerlendirilmiĢtir. Elde edilen bulgulara göre çocuk
yoksulluğunun gazetelerde nadiren gündeme taĢındığı, ağırlıklı olarak mahrumiyete dayalı
yaĢam hikayeleri olarak iĢlendiği ve çocukların kiĢisel sorunlarını vurgulayan acil durumlara
dikkat çekildiği görülmüĢtür.
Anahtar Kelimeler: Medyada Yoksulluk, Çocuk Yoksulluğu, Türkiye, Rusya, Kırgızistan.

The Problem of Poverty and the Representation of Child Poverty in the
Media: Turkey, Russia and Kyrgyzstan Newspapers Examples
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Poverty is a problem that humanity struggles with ethically, socially, politically and
economically. Research on poverty has often focused on the causes, consequences
and solutions of poverty. There is also an expanding area of research on child,
elderly and female poverty. Undoubtedly, children are the group who experience
poverty most severely in society. Accordingly, combating child poverty is one of
the main objectives of welfare state social policies. One of the ways to overcome
the problem of poverty is to build a socio-political discourse that will create social
consciousness. In this context, the media can mobilize public actors at the
economic and political level, as well as create a respectful and sensitive social
value perception to the needy members of the society at the ethical level. In this
study presentation of news on child poverty in Turkey, Russia and Kyrgyzstan
newspapers were analyzed. In order to evaluate how child poverty is covered in
newspapers, the news of the newspapers with the highest circulation between
January 1 and September 30, 2020 were scanned, and content analysis of the news
themed on child poverty was made. As a result of the research, findings regarding
the representation of child poverty in the media in three countries were evaluated
comparatively. According to the findings, it has been observed that child poverty is
rarely brought to the agenda in newspapers; it is mainly treated as life stories based
on deprivation and emergency situations that emphasize children's personal
problems are highlighted.

Keywords: Poverty in the Media, Child Poverty, Turkey, Russia, Kyrgyzstan.
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A Soviet enigma On the Taksim Republic Monument – Beyond the History
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Özet
Undoubtedly, one of the most famous Turkish historical monuments – the Republic
Monument on Taksim Square, is not only tourist attraction, but in the course of recent years it
is part of a peculiar “enigma”. Ordered to and made by the Italian sculpture Pietro Canonica
to commemorate the Turkish War of Independence and the proclamation of the Turkish
Republic, it was officially opened in 1928. Until nowadays the monument has taken central
role in many celebrations, official ceremonies, and protests, being Istanbul`s emblematic
landmark for social and political life. In 1999 an article in a Turkish daily newspaper,
contributed to the already unconditional popularity of Taksim Republic Monument by stating
that there were two Soviet generals on it: Mikhail Frunze and Kliment Voroshilov. This
information, published without reference to any source, began to have a “snowball effect”,
being spread throughout the Turkish media and later the Russian ones. Today, this statement
is almost accepted as a proven fact, thus raising a lot of questions, concerning not only the
genesis of the Soviet-Turkish relations during the period of the Turkish War of Independence,
but also the nowadays realities and “instrumentalisation” of history. Are there Soviet
general(s)/ambassador on one of the most popular Turkish historical monuments and what
significance it would bring to the modern Russian-Turkish relations? Beyond the history, the
answer can be drawn on post-communist countries` experience on the peculiar “monument
diplomacy” after the dissolution of the Soviet Union.
Anahtar Kelimeler: The Taksim Republic Monument, Soviet Generals, Enigma, RussianTurkish Relations, Post-Communist Countries, “monument Diplomacy”
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ağımsızlık Öncesı Türkmenıstan da eden Eğıtımı ve Spor Yapılanması
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marmara Üniversitesi

Özet
1880 Göktepe savaĢından sonra Türkmenistan Devleti üzerinde Rus kültürünün etkisi arttı
ve bu durum feodal kargaĢaya ve savaĢlara son vererek Türkmen halkı arasında beden eğitimi
ve spor (BES) yayılmaya baĢladı. Türkmen Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (TSSC) 1917 Ekim
Devriminden 1991 yılında bağımsızlığına kavuĢana kadar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler
Birliği (SSCB)‟nin farklı dönemlerde yürürlüğe koyduğu siyasi, askeri ve eğitim alanlarındaki
uygulamalarından büyük ölçüde etkilenmiĢtir. Özellikle BES alanında bu etki, uzman
yetiĢtirmek, tesis oluĢturmak, eğitim içinde yer almasını sağlamak vb. gibi konularda öne
çıkmaktadır. AraĢtırmamızın amacı, Türkmenistan BES yapılanmasının SSCB dönemi ile
bağımsızlığını elde ettiği dönem arasında ne Ģekilde oluĢtuğunu ve geliĢtiğini ortaya koymak
ve Rusya belgelerinde geçen TSSC‟nin BES ile ilgili kaynaklarını Türkçe‟ye aktararak
akademik alana kazandırmaktır. Türkmenistan‟ın bu dönemdeki sürecini ortaya koymak için
tarih yöntemi kullanılacaktır. Tarih yöntemi ile özellikle birincil kaynaklardan verilerin
toplanması, gruplandırılması ve analiz edilmesi, çalıĢmanın geçmiĢ, günümüz ve gelecek ile
iliĢkisini anlamaya yol açmaktadır. Sosyalizm yapısı ile siyasi ve askeri bağlamda, öncelikle
yaĢam içinde daha sonra eğitim ortamlarında BES‟un TSSC‟de yaygın ve sistematik olarak
geliĢtiği görülmektedir. Bunu ortaya koyan en önemli gösterge, alanda çalıĢacak uzmanların
eğitilerek yetiĢtirilmesi ve baĢta gençler olmak üzere tüm toplumun BES hareketine
katılabilmesi için gereken tesislerin oluĢturulmasıdır. Bunun yanında bu geliĢimin
sağlanmasında hem SSCB‟nin hem de TSSC‟nin oluĢturduğu kanunlar ile bunlara bağlı spor
yönetim yapılarının kurulması en önemli rolü oynamaktadır. Günümüz Türkmenistan
Cumhuriyeti‟nin BES kültürüne bakıldığında, SSCB döneminin BES kültürü ile benzer
özellikler ve yapılanma gösterdiğini söyleyebiliriz.
Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi ve Spor, Türkmenistan, Rusya, Spor Yönetimi ve
Organizasyon.

Structure of Physıcal Educatıon and Sports in Turkmenıstan efore
Independence
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After the 1880 Göktepe war, the influence of Russia on the Turkmen state
increased, ending feudal turmoil and wars, and physical education and sports (PES)
began to spread among the Turkmen people. From the October Revolution of 1917
until its independence in 1991, the Turkmen Soviet Socialist Republic (TSSR) was
greatly influenced by the political, military and educational practices of the Union
of Soviet Socialist Republics (USSR) being adopted in different periods. Especially
in training experts, creating facilities, ensuring their participation in training etc.
these effects were pronounced. The aim of our research was to reveal how the
structure of PES in Turkmenistan was formed and developed during the USSR
period until the date when it gained independence, and to bring the resources of
TSSR related to PES in Russian documents into the academic field by translating
them to Turkish. The historical method will be employed to reveal the process of
Turkmenistan during this period. Collecting, grouping and analyzing data,
especially from primary sources with the history method leads to understanding the
relationship of the study with the past, present and future. In the political and
military context within the structure of socialism, PES has developed widely and
systematically in the TSSR, primarily in daily life and later in the educational
settings. The most important indicator for this was the training of experts who then
worked in the field and the creation of facilities necessary for the whole society,
especially for young people to participate in the PES movement. The laws
established by both the USSR and the TSSR and the establishment of related sport
administrative structures played the most important role in ensuring this
development. The PES culture of the modern Republic of Turkmenistan shows
similar characteristics and structuring with the PES culture of the USSR period.

Keywords: Physical Education and Sports, Turkmenistan, Russia, Sports
Management and Organization.
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ır Ġmparatorluk Mırası Olarak Doğu Anadolu da Sovyetler ırlığının Ġkı SavaĢ Arası
Dönemde Tıcarı Faalıyetlerı

Dr. Erdal ilgiç
*Corresponding author: Erdal Bilgiç
Özet
Sovyetler Birliği iki savaĢ arası dönemde bir imparatorluk mirası olarak Türkiye ile dıĢ
ticaretini coğrafi anlamda Batı ve Doğu Anadolu etkinlik bölgelerine ayırarak kurgulamıĢtır.
Türkiye'nin batısında Arcos, Russotürk, Petrol Sendikası gibi kurumlar etkin iken Doğu
Anadolu'da Sovyet mallarının ihracat ve ithalatı Kafkaslar Üzerinden Ticaret Yapan Kuruma
bırakılmıĢtır. 1921 yılında Ġstanbul'da diplomatik ve ticaret faaliyetleri yürütmek adına açılan
KÜTYK'un ofisi 1923 yılında faaliyetleri sadece ticaret olarak sınırlandırılarak Arcos altına
örgütlenmiĢtir. Kurumun ilk görevi Rus Ġmparatorluğundan miras kalan Doğu Anadolu'daki
ticaret ağlarını koruyarak geniĢletmek, tüccarlarla olan bağları kuvvetlendirmek ve Sovyet dıĢ
ticaret hacmini bölgede arttırmaktır. Sovyetlerin dıĢ ticaret stratejilerini belirlerken motive
kaynakları coğrafik olarak yakınlık, sınır Ģehirlerinin birbirine olan ekonomik bağımlılığıdır.
Ayrıca 1920'lerin ortasına kadar Ġstanbul'da ofisi bulunan kurum Ġstanbul limanını Kafkas
mallarının dünyaya açılan limanı olarak kullanmıĢtır. Ġki savaĢ arası dönemde dıĢ ticaret
verilerinde Türkiye'nin batısı Sovyetlere karĢı cari açık verirken, doğusu ise Sovyetlere olan
ihracatıyla bu açığı kapatmada önemli rol üstlenmiĢtir. Ayrıca bir dönem Türkiye'nin
Sovyetlere ihracatını arttıran lisanssız mal ithalatının ilk uygulandığı bölgede kurum önemli
iĢler yapmıĢtır. Merkezi Tiflis'te bulunan kurum 1926 Doğu Anadolu'da kendine karĢı
örgütlenen yerel tüccarlara karĢı yeniden yapılandırılmıĢtır. 1927 ticaret anlaĢması ile Doğu
Anadolu'da Ticaret Temsilciliği adı altında ofisler açan kurum bölgede yapılan dıĢ ticareti
Sovyet topraklarına kaydırmıĢtır. Böylelikle yerel tüccarlar savunmasız kalmıĢ, pazarlık
payları azalmıĢ ve Türkiye'nin ihracat mallarının fiyatları düĢmüĢtür. Bölgeden özellikle canlı
hayvan alan kurum 1932 Türk-Sovyet ticaret anlaĢmasının ana maddesi olan netto-balans dıĢ
ticaretinin Türkiye adına dengesini sağlamasında önemli alımlar yapmıĢtır. Kurum Sovyet dıĢ
ticaretinin kendi içinde yeniden dizayn edilmesi ile 1936 yılında kapanmıĢtır. Bundan sonra
ise Sovyetlerin özellikle Doğu Anadolu ile olan dıĢ ticareti önemli ölçüde azalmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Sovyetler Birliği, Türkiye, Doğu Anadolu, DıĢ Ticaret

An Imperial Heritage: the Trade Activities of Soviet Union in Eastern
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Abstract

The Soviet Union organized its foreign trade with Turkey as an imperial heritage in
the interwar period by separating its activities into two regions in the geographical
sense as West and East Anatolia. Arcos, Russotürk, and Petroleum Union were the
effective institutions of the west part of Turkey, while exports and imports of goods
in Eastern Anatolia have been handed over to the Institution that carried out its
trade operations over the Caucasus. The office of TTO, which was opened to
realize diplomatic and commercial activities in Istanbul in 1921, was organized
under Arcos in 1923 by restricting its activities to trade operations only. The first
task of the institution is to preserve and expand the trade networks in Eastern
Anatolia inherited from the Russian Empire, strengthen ties with merchants, and
increase the Soviet foreign trade volume in the region. Geographical proximity and
the economic interdependence of the border cities are the motivating sources of the
Soviets in determining their foreign trade strategies.In addition, the institution,
which had an office in Istanbul until the mid-1920s, used Istanbul port as an
opening gate of Caucasian goods to the world. In the interwar period, foreign trade
data showed that the western region of Turkey gave an account deficit against the
Soviets, while the eastern region undertook an important role in closing this gap
through its exports. Moreover, the institution realized important work in the first
region that unlicensed imports of goods were applied that also increased the export
of Turkey to the Soviet Union. The institution, headquartered in Tbilisi, was
restructured in 1926 against local merchants who were organizing against the
institution in Eastern Anatolia.The institution, which opened offices under the
name of Trade Representation in Eastern Anatolia enabled by the clauses in the
trade agreement of 1927, shifted foreign trade in the region to the Soviet territories.
Thus, local traders have remained vulnerable, their bargaining advantages
diminished and the prices of the Turkish export goods declined. The institution,
which particularly purchased livestock, made important purchases in order to
maintain the balance of Turkey in netto-balancing foreign trade, which was the
primary material of the 1932 Turkish-Soviet trade agreement. The institution was
closed in 1936 after the Soviet foreign trade was redesigned within itself. After
that, the foreign trade of the Soviets especially with Eastern Anatolia decreased
significantly.

Keywords: The Soviet Union, Turkey, Eastern Anatolia, Foreign Trade
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Özet
„„Büyük Vatan SavaĢı‟‟, 22 Haziran 1941 tarihinde Almanya‟nın Sovyetler Birliği
topraklarına girmesiyle baĢlayan ve 9 Mayıs 1945 tarihinde Sovyetler Birliği‟nin Almanya‟ya
karĢı zafer kazanmasıyla sonuçlanan savaĢtır. O dönemde birçok devleti ve halkı tehdit eden
faĢizm, Sovyet halkında büyük bir vatanseverlik duygusu uyandırır; bununla birlikte,
saldırgana karĢı büyük bir mücadele hissi ve zafere olan inancı beraberinde getirir. Genç,
yaĢlı, kadın, erkek demeden, tüm Sovyet halkı en yüksek manevi ve ahlaki değerleriyle
birlikte, düĢmanla mücadele eder. Tarihsel yöntemle ele aldığımız bu çalıĢmada, faĢizmle
kanlı bir savaĢa giren Sovyet halkının, o günün zorlu Ģartları altında anavatanlarını savunma
mücadelesine yer verilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Büyük Vatan SavaĢı, Sovyetler Birliği, Sovyet Halkı, FaĢizm, Zafer

The Great Patrıotıc War the Sovıet People and the Great Vıctory

Abstract

''The Great Patriotic War" is the war that started with the entry of Germany into the
Soviet Union lands on June 22, 1941 and ended with the victory of the Soviet
Union over Germany on May 9, 1945. Fascism, which threatened many states and
people at that time, evoked a great sense of patriotism in the Soviet people;
however, it brings with it a sense of great struggle against the aggressor and a belief
in victory. All Soviet people, young, old, female, male, together with their highest
spiritual and moral values, fight the enemy. In this historical study, the struggle of
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the Soviet people, who entered into a bloody war with fascism, to defend their
homeland under the harsh conditions of that day, is included.

Keywords: The Great Patriotic War, Soviet Union, Soviet People, Fascism,
Victory
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Dağıstan'ın jeopolitik potansiyeli, her Ģeyden önce cumhuriyetimizin ekonomik ve coğrafi
konumu, doğal kaynakları, sanayi, üretim ve bilimsel potansiyeli tarafından belirlenir.
Dağıstan, Rusya ile Ġran arasındaki ekonomik iĢbirliğinde bir bağlantı halkasıdır. Ekonomik
açıdan bakıldığında, Rusya Federasyonu ile Ġran arasındaki ortak deniz sınırı da önemli bir rol
oynamaktadır. Son yıllarda Dağıstan ile Ġran arasındaki ticari ve ekonomik iĢbirliği
yoğunlaĢtı. Eski zamanlarda baĢlayan Dağıstan-Ġran tarihi bağları günümüze kadar devam
etmektedir. Dağıstan Cumhuriyeti hükümeti ile Ġran Kalkınma Bakanlığı arasında 13 Aralık
1997'de imzalanan ticaret, ekonomik, bilimsel, teknik ve kültürel iĢbirliği muhtırasında
önemli bir rol oynamaktadır. Ġran, Dağıstan'ın ana ticaret ortaklarından biridir. Rosstat'a göre
Dağıstan ve Ġran'ın 2018'deki ticaret cirosu 13,5 milyon dolardı. 2011 yılının ilk yarısında
Dağıstan'ın Ġran'la dıĢ ticaret cirosunun Ġran'la dıĢ ticaret cirosunun 14.282.2 bin dolar dahil
102.233 bin dolar olduğunu gösteriyor. USD, ithalat - 87950,8 bin USD Dağıstan ve Ġran,
Kuzey-Güney ulaĢım koridorunun geliĢiminde önemli bağlantılardır. Makhachkala Deniz
Ticaret Limanı, Hazar Denizi'ndeki buzsuz tek limandır. Kuzey-Güney ulaĢım koridorunun
hayata geçirilmesi ile bugün SüveyĢ Kanalı üzerinden geçen trafiğin bir kısmını Hazar
bölgesine çevirmek ve böylelikle trafik hacmini yıllık 25 milyon tona çıkarmak mümkün
olacak. ġu anda Dağıstan ile Ġran arasındaki ekonomik iĢbirliğinin umut verici olduğuna
Ģüphe yok. Rusya için, Ġran ile iliĢkilerinin geliĢtirilmesine yönelik yönler ve beklentiler
konusu özellikle önemlidir; bu nedenle, çeĢitli alanlarda Rusya ile karĢılıklı yarar sağlayan
iĢbirliği büyük önem taĢımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Dağıstan, Ġran, Jeopol t k, DıĢ Pol t ka, T caret

Daghestan s Geopolitical Potential Ġs An Ġmportant Factor in the Development
of Russian-Iranian Relations.

69

3. ULUSLARARASI TÜRK - RUS DÜNYASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ

Abstract

The geopolitical potential of Daghestan is determined, first of all, by the economic
and geographical location of our republic, its natural resources, industry,
production and scientific potential. Daghestan is a link in economic cooperation
between Russia and Iran. From an economic point of view, the common sea border
between the Russian Federation and Iran also plays an important role. In recent
years, trade and economic cooperation between Daghestan and Iran has intensified.
The historical ties between Daghestan and Iran, which began in antiquity, continue
to this day. It plays an important role in the memorandum on trade, economic,
scientific, technical and cultural cooperation, signed on December 13, 1997
between the government of the Republic of Daghestan and the Ministry of
Development of Iran. Iran is one of the main trade partners of Daghestan.
According to Rosstat, the trade between Daghestan and Iran in 2018 amounted to $
13.5 million. It shows that in the first half of 2011, Daghestan's foreign trade
turnover with Iran amounted to 102.233 thousand dollars, including 14 282.2
thousand dollars. Import of US dollars - 87950.8 thousand US dollars. Daghestan
and Iran are important links in the development of the North-South transport
corridor. Makhachkala Commercial Sea Port is the only ice-free port on the
Caspian Sea. With the implementation of the North-South transport corridor, it will
be possible to convert part of the traffic passing through the Suez Canal to the
Caspian region and, thus, increase the traffic volume to 25 million tons per year.
There is no doubt that economic cooperation between Daghestan and Iran is
promising at the moment. For Russia, the issue of the aspects and prospects of
improving relations with Iran is especially important; Therefore, mutually
beneficial cooperation with Russia in various fields is of great importance.

Keywords: Daghestan, Iran, Geopolitics, Foreign Policy, Trading
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Sözlü Sunum

Grıgorıy Aleksandrovıç Potemkın ve Osmanlılar

Dr. Öğretim Üyesi Sinan Yüksel1
1

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Özet
II. Ekaterina döneminde Rusya‟nın Osmanlı Devleti‟ne karĢı elde ettiği baĢarılarda
Ģüphesiz Grigoriy A. Potemkin‟in büyük payı vardır. Osmanlı Devleti ile yapılan iki savaĢta
da (1768- 1774;1787-1791) önemli baĢarılar elde eden Potemkin, 1787-1791 Osmanlı ile
yapılan savaĢta Özü ve Bender kalelerini almıĢtır. Kırım‟ın Rusya‟ya katılması,
yurtlandırılması ve askeri ile ticari anlamda güçlendirilmesi adına yapılan çalıĢmalarda çok
büyük rolü oldu. Potemkin bu zorlu görevi, II. Ekaterina‟dan aldığı büyük destek ile baĢarıyla
yürüttü. Potemkin, gerçekten kısa denilebilecek bir süre diliminde, Kırım‟ın Rusya ile
bütünleĢmesini büyük ölçüde sağladı. II. Ekaterina‟nın Kırım seyahatini organize eden
Potemkin, Karadeniz‟de 1787-1791 Osmanlı savaĢlarında Osmanlı donanmalarına üstünlük
sağlayan donanmayı inĢa ettirdi.
Anahtar Kelimeler: Grigoriy Aleksandroviç Potemkin, Rusya, Osmanlı Devleti, II.
Ekaterina
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Makale id= 26

Sözlü Sunum

Peters urg Sefır-Ġ Ke ır Vekılı Rum eyoğlu Fahreddın ey ın Sıyası Faalıyetlerı

Dr. Aydın Çakmak1
1

Ġstanbul Üniversitesi

Özet
Eski sadrazamlardan Rum Mehmed PaĢa ailesinden gelen Rumbeyoğlu Fahreddin [ReĢad]
Bey, meslekten yetiĢme bir hariciyeci idi. Kendisi Viyana, Roma, Atina, Petersburg, Londra,
Berlin, PeĢte gibi önemli misyonlarda görev yaptı; UĢi AntlaĢması‟nı imzalayan heyette
bulundu ve Çetine Sefareti‟ne atandı. 1914 yılı ġubat ayında ise daha önce baĢkatip,
Ģehbender ve müsteĢar olarak bulunduğu Petersburg‟a sefir-i kebir vekili unvanıyla tayin
edildi. Dünyanın yeni bir savaĢa sürüklendiği dönemde, Rusya gibi mühim bir ülkede
Osmanlı Ġmparatorluğu‟nu temsil eden Fahreddin Bey, yaklaĢık dokuz ay süren memuriyeti
boyunca pek çok siyasi geliĢmeyle karĢı karĢıya kaldı. Ġlk dönemlerde; Türk-Yunan iliĢkileri,
Boğazlar Sorunu, Türkiye‟deki Alman subayları, Kafkasya‟daki askeri hareketlilik, Osmanlı
ile Rusya arasındaki yakınlaĢma giriĢimi gibi konular gündemde bulundu. Birinci Dünya
SavaĢı‟nın baĢlamasından sonra ise esas konu savaĢ oldu ve savaĢ Ģartlarındaki hemen her
mesele sefaretin gündeminde yer buldu. Bu çalıĢmada iki devlet arasındaki iliĢkiler ve
Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun savaĢa giriĢ süreci, Petersburg‟da görevli Osmanlı misyon Ģefinin
faaliyetleri üzerinden açıklanmaya çalıĢılacaktır. Bu bakımdan Osmanlı arĢiv belgeleri esas
alınmıĢtır. Ayrıca Fahreddin Bey‟in hatırat niteliğindeki tefrika edilmiĢ yazılarından, çeĢitli
gazetelerden ve telif eserlerden de yararlanılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Fahreddin Bey, Rusya, Birinci Dünya SavaĢı

Polıtıcal Actıvıtıes of Rum eyoglu Fahreddın ey, Deputy Ambassador to
Petersburg

Abstract

Rumbeyoglu Fahreddin [Resad] Bey, who comes from the family of Rum Mehmed
Pasha, one of the former grand viziers, was a foreign affairs officer who has grown
up in the profession. He served in important missions such as Vienna, Rome,

72

3. ULUSLARARASI TÜRK - RUS DÜNYASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ

Athens, Petersburg, London, Berlin, Pest; was present in the mission who signed
the Treaty of Ouchy, and was assigned to the Cettigne Embassy. In February 1914,
he was appointed deputy ambassador to Petersburg, where he had previously been
first-secretary, consolos and counselor. Fahreddin Bey, who represented the
Ottoman Empire in a country as important as Russia at a time when the world was
being dragged into a new war, faced many political developments during his
approximately nine-month tenure. In the early periods, issues such as TurkishGreek relations, the Straits Problem, German officers in Turkey, military mobility
in the Caucasus, the attempt to rapprochement between the Ottoman and Russia
were on the agenda. After the beginning of the First World War, the main issue has
become the war and almost every issue in the conditions of war was on the agenda
of the embassy. In this study, the relations between the two states and the process
of the Ottoman Empire‟s entry to the war will be explained through the activities of
the Ottoman mission chief in Petersburg. In this regard, Ottoman archival
documents were taken on the basis. In addition, Fahreddin Bey‟s serials which have
the characteristics of memoirs, various newspapers and copyrighted works were
also used.

Keywords: Fahreddin Bey, Russia, the First World War
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Makale id= 45

Sözlü Sunum

Rusya Türklerinin Kurucu Meclis Seçimlerine Katılımları ve Sonuçları

Dr. Öğretim Üyesi Ülkü ÇalıĢkan1
1

Trakya Üniversitesi

Özet
Bu çalıĢmada, Rusya Türklerinin Kurucu Meclis seçimlerine hazırlıkları, seçim
bölgelerindeki geliĢmelerle birlikte aldıkları oy oranları ve kazanan milletvekili adaylarının
isimleri tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. Seçim hazırlıkları, Geçici Hükümet iktidardayken
baĢladığından süreç bu dönemden itibaren incelenmiĢtir. Ayrıca Petrograd‟a gelen Müslüman
milletvekillerinin faaliyetlerinin aydınlatılmasına çalıĢılmıĢtır. Dönemin kaynakları haricinde
seçim bölgelerindeki oylama sonuçları üzerinde çalıĢan araĢtırmacıların verilerinden istifade
edilmiĢ, karĢılaĢtırma ve çıkarımlarda bulunulmuĢtur. Buna göre, ġubat Ġhtilali sonrasında
Rusya Türklerinin ortak amacının mecliste mümkün olduğu kadar çok Müslüman
milletvekilinin olmasını sağlamak, milli talepleri gündeme getirmek ve mecliste kendi
lehlerine kararlar alınması yönünde giriĢimde bulunmak olduğu söylenebilir. Seçimler, 12-14
Kasım 1917 tarihleri arasında 82 seçim bölgesinin yarısından çoğunda zamanında yapıldı.
Genel olarak Kurucu Meclis seçimleri 3 aydan fazla sürdü. Ancak çeĢitli sebeplerle seçimlerin
ertelendiği, yapılsa bile sonuçlarının tam olarak alınamadığı ya da hiç yapılamadığı bölgeler
arasında Batı Türkistan oblastları baĢta geldi. Seçimlerde her bölgede tek milletvekili aday
listesinin oluĢturulmasına dikkat edilmedi. Uygun olduğu takdirde sosyalist partilerle blok
kurma kararına dört bölge hariç uyulmadığı anlaĢılmaktadır. Müslümanlar, çoğunlukla kendi
milletvekili aday listelerine oy vermeyi tercih ettiler. Seçimlerin hiç yapılamadığı yerler hariç
68 Türk-Müslüman milletvekili Kurucu Meclis‟e girmeye hak kazandı. Meclis‟in ilk ve tek
oturumuna 11 Müslüman milletvekilinin katıldığı tespit edilebildi. 5 Ocak 1918 tarihinde
kurulan fraksiyona “Müslüman Sosyalist Fraksiyonu” adının verilmesi ve genel olarak seçim
sürecine bakıldığında seçilen bütün milletvekillerinin bu fraksiyonda birleĢmesi pek mümkün
görünmemekteydi. 17 Ocak 1918 tarihinde yayımlanan kararnameyle bazı fraksiyon
milletvekillerinin katılımıyla Milliyetler Halk Komiserliği‟ne bağlı Müslüman Komiserliği
kuruldu. Bazı Türk milletvekilleri ise Sosyalist Devrimciler Partisi‟yle birlikte BolĢeviklere
karĢı mücadele etmeyi tercih etti.
Anahtar Kelimeler: Kurucu Meclis, Seçimler, Rusya Türkleri, Müslüman Milletvekilleri,
Müslüman Sosyalist Fraksiyonu

Participation of Russian Turks in the All-Russian Constituent Assembly
Elections and Its Results
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Abstract

In this study it was tried to be determined the preparations of the Russian Turks for
the elections of the All-Russian Constituent Assembly, the rate of votes they
received with the developments in the electoral districts and the names of the
winning parliamentary candidates. Since the preparations for the elections started
while the Provisional Government was in power, the process has been examined
since this period. Also it has been tried to be illuminated activities of Muslim
deputies who came to Petrograd. Except for the sources of the period, the data of
researchers working on voting results in electoral districts were used, comparisons
and inferences were made. Accordingly, it can be said that the common aim of the
Russian Turks after the February Revolution was to ensure that there were as many
Muslim deputies as possible in the parliament, to bring national demands to the
agenda and to make an attempt to make decisions in their favor. Elections were
held on timely in more than half of the 82 electoral districts between 12-14
November 1917. Generally, The All-Russian Constituent Assembly elections lasted
more than 3 months. However, West Turkestan oblasts came first among the
regions where elections were postponed for various reasons even if they were held,
the results couldn‟t be achieved completely or couldn‟t not be held at all. No
attention was to paid to the creation of a single candidate list in each region during
the elections. It is understood that decision to establish a block with socialist parties
if appropriate wasn‟t enforced except for 4 regions. Muslims mostly chose vote for
their parliamentary candidate lists. Except for districts where elections were never
held, 68 Turkish-Muslim deputies were eligible to enter the All-Russian
Constituent Assembly. It was determined that 11 Muslim deputies attended the first
and only session of the assembly. It seemed unlikely that all the elected deputies
could unite in this faction because faction established on January 5, 1918 was
named the Muslim Socialist Faction and when the election process was generally
considered. With the decree published on 17 January 1918, the Muslim
Commissariat affiliated to the People‟s Commissariat of Nationalities was
established with the participation of some faction deputies. Some Turkish deputies
preferred to struggle against the Bolsheviks together with Party of the SocialistRevolutionaries.

Keywords: The All-Russian Constituent Assembly, Elections, Russian Turks,
Muslim Deputies, the Muslim Socialist Faction
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Türk-Sovyet Ġl Ģk ler nde NormalleĢmen n aĢlaması Fer dun emal Erk n n
Moskova Seyahati (30 Ekim - 6 Kasım 64)

Dr. Öğretim Üyesi Gür üz Arslan1
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
*Corresponding author: Gürbüz Arslan
Özet
SSCB yönetiminin Türk-Sovyet Dostluk ve Saldırmazlık AntlaĢması‟nın yenilenmesi
karĢılığında Türkiye‟den doğu sınırlarında değiĢiklik ve Boğazlarda üs istemesiyle 1945
yılında kopan ikili iliĢkilerde, 1953 yılına kadar herhangi bir iyileĢme görülmemiĢtir. Her ne
kadar Stalin‟in vefatı üzerine iktidara gelen yeni yönetimin Türk-Sovyet iliĢkilerini düzeltmek
adına sınır değiĢikliğinden vazgeçildiğini bildirmesiyle ikili iliĢkilerde bir yumuĢama yaĢansa
da iliĢkilerin normalleĢmesi 1964 yılını bulmuĢtur. Çünkü bu tarihe kadar Türkiye,
Sovyetlerin samimiyetinden emin olamamıĢ, Ortadoğu‟ya sızmasından endiĢe etmiĢ ve
ekonomik yardım teklifine karĢı isteksiz davranmıĢtır. Türk-Sovyet iliĢkilerinde uzaklaĢmasın
yerini dostluğun veya en azından normalleĢmenin alması dönemin DıĢiĢleri Bakanı Feridun
Cemal Erkin‟in 30 Ekim- 6 Kasım 1964 tarihleri arasında Moskova‟ya yaptığı seyahatle
mümkün olmuĢtur. Yirmi beĢ yıl önce Türk DıĢiĢleri Bakanı ġükrü Saraçoğlu‟nun
Moskova‟ya yaptığı ziyaretten sonra bu düzeyde yapılan ilk gezi niteliğindeki seyahat
esnasında iki memleket arasında ticaret, ekonomi ve kültür alanlarındaki iliĢkilerin artırılması
için gayret sarf edilmiĢtir. Sovyet yöneticiler, ziyaret boyunca Türkiye‟den toprak talebinde
bulunmadıklarını bir kez daha dile getirmiĢ; iki ülke arasındaki ticari iliĢkilerin
geliĢtirilmesini ve ekonomik yardımda bulunma tekliflerini yinelemiĢtir. Ayrıca Sovyetler,
Türkiye‟nin Batılı müttefiklerle Kıbrıs konusunda görüĢ ayrılığı yaĢadığı bir zamanda
Enosis‟i kabul etmediğini açıklamıĢtır. Nihayetinde Türk-Sovyet iliĢkilerinde normalleĢmenin
temellerinin atıldığı bu seyahat, aynı zamanda Türk dıĢ politikasının tek yönlülükten çok
yönlü bir sürece girmesinin de önünü açmıĢtır. ÇalıĢmada tüm bu süreç, arĢiv belgeleri,
TBMM Zabıt Cerideleri, süreli yayınlar, hatıratlar ve konuyla alakaları çalıĢmalar
çerçevesinde analiz ve sentez yöntemi ile değerlendirilecektir
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Sovyetler Birliği, Feridun Cemal Erk n, Moskova Seyahat ,
Türk-Sovyet Ġl Ģk ler

The Beginning of Normalization in Turkish-Soviet Relations: Feridun Cemal
Erkin's Visit to Moscow (30 October - 6 November 1964)
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Abstract

The bilateral relations that broke off in 1945 as a result of the requests to renew the
bases in the Straits and make a change in the eastern border with Turkey in
exchange for the Treaty of Friendship and Neutrality (Non-Aggression) Pact did
not show any improvement until 1953. When the new administration that came to
power upon the death of Stalin reported that the border change was abandoned in
order to improve the Turkish-Soviet relations, there was an improvement in
bilateral relations. However, it wasn‟t until 1964 when the normalization of the
relations was in question. Because Turkey, until that date, could not be sure of the
sincerity of the Soviet Union and doubted that the USSR was planning to gain
dominance over Middle East, it hesitated to accept the financial aid offer made by
the USSR. The fact that friendship, or at least normalization was achieved after the
breakdown of the bilateral relations between Turkey and Soviets was made possible
by Feridun Cemal Erkin, the Minister of Foreign Affairs of the period, with a trip to
Moscow between 30 October and 6 November 1964. The efforts were made to
increase the relations between the two countries in the fields of trade, economy and
culture during the first trip of such significance after the visit that Turkish Foreign
Minister ġükrü Saraçoğlu paid to Moscow twenty-five years ago. Soviet rulers
voiced once again that they had no territorial claims from Turkey during the visit
and reiterated their offers to develop trade relations between the two countries and
to provide financial aid. In addition, the Soviet Union declared they refused to
accept Enosis when Turkey had disagreements with Western allies over Cyprus.
Ultimately, this visit, where the foundations of normalization in Turkish-Soviet
relations were laid, also paved the way for Turkish foreign policy to enter a multidirectional process from one-sidedness. The purpose of this study is to evaluate all
this process, archive documents, TBMM Minutes, periodicals, memoirs and their
relevance to the issue by analysis and synthesis method.

Keywords: Turkey, the Soviet Union, Feridun Cemal Erkin, a Visit to Moscow,
Turkish-Soviet Relations
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Paraguay ın eyaz Rusları

AraĢtırmacı Murad Khashimov1 , Doç.Dr. Seg h Tekin2
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*Corresponding author: Segah Tekin
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Özet
Rusya'dan Latin Amerika'ya göç imparatorluk döneminde baĢlamıĢ ve günümüze dek beĢ
dalga halinde devam etmiĢtir. Beyaz Ruslar'ın 1917 Ekim Devrimi döneminde baĢlayan ve
1920'lerde devam eden göçleri, Rusya'dan Latin Amerika'ya yönelik ikinci göç dalgasını
teĢkil etmektedir. Bu dönemde Latin Amerika, Rusya'dan gelen çok sayıda göçmen için nihai
yerleĢim yeri olmuĢtur. Bu çerçevede çalıĢma, 20. yüzyılın ilk on yıllarında Rusya'dan
Paraguay'a Beyaz Rus göçünü incelemektedir. ÇalıĢmanın amacı göçün bağlamını,
göçmenlerin Paraguay toplumu ve ülkede yerleĢik Rus diasporası ile ilk temaslarını, bu ikinci
göç dalgasının daha çok ekonomik nedenlere dayalı önceki ve sonraki göç dalgalarından
farklı özel göçmen profiline -siyasal açıdan bilinçli ve etnik Rus- atıfla incelemektir.
Anahtar Kelimeler: Paraguay, Rusya Ġmparatorluğu, Sscb, Göç, Beyaz Rus

the White Émigrés of Paraguay

Abstract

Emigration from Russia to Latin America started during the empire and continued
in five different waves until today. The emigration of the so called "white émigrés"
to Latin America which started around the Russian Revolution of 1917 and
continued through the 1920s constitutes the second wave of migration from Russia
to Latin America. Latin America during this period became a final destination of
location for many migrants from Russia. Within this framework, this paper focuses
on the migration of white émigrés from Russia to Paraguay during the first decades
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of the 20th century. The aim of the study is to understand the context of the
migration and their primary contacts with the Paraguayan society and the existing
Russian diaspora with reference to the specific migrant profile - politically
conscious and ethnically Russian- of this second wave which differs it from the
previous and later waves of migration marked economic motives.

Keywords: Paraguay, Russian Empire, Uusr, Migration, White Émigré
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Dr. Hüseyin Korkmaz1
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Özet
1949 yılında kuruluĢundan bu yana Çin Halk Cumhuriyeti‟nin SSCB ve ardından Rusya ile
iliĢkileri genel olarak sorunlu bir çizgide ilerlemiĢtir. Ancak özellikle son dönemde Rusya‟da
Vladimir Putin ve Çin‟de Xi Jinping‟in çabaları sonrası tarih boyunca „görülmemiĢ‟ bir
seviyeye yükselen Çin-Rusya iliĢkileri küresel düzenin aĢındığı ve dönüĢtüğü Ģu günlerde öne
çıkmaya baĢlamıĢtır. Çin-Rusya iliĢkilerini değerlendiren çalıĢmalar genellikle iki ülke
iliĢkilerine bölgesel bir çerçeveden yaklaĢmaktadır. Ancak küresel ölçekte ABD-Çin
rekabetinin keskinleĢtiği Ģu günlerde Çin ve Rusya iliĢkileri ABD karĢıtı ortak bir
karakteristik göstermeye baĢlamıĢtır. Bu çalıĢmanın amacı kavramsal bir çerçeve eĢliğinde
Çin-Rusya iliĢkilerini küresel bir bağlamda analiz etmektir. Stratejik ortaklık ve ittifak
kavramları çerçevesinde yapılanan çalıĢma Putin ve Xi Jinping dönemi iliĢkilerini kendisine
vaka olarak belirlemiĢtir. Metodolojik açıdan iki liderin bu dönem içerisinde ortaya koyduğu
söylemler ve pratikler çalıĢmanın temel konusunu oluĢturmaktadır. Ġki ülkenin son dönemde
devasa ortak askeri tatbikatlar yapması ve ekonomik iĢbirliğini üst seviyelere çıkarması dikkat
çekmektedir. Bu bağlamda Çin-Rusya iliĢkilerinin küresel iliĢkiler ve küresel rekabet
bağlamında ciddi etkilerinin olabileceği öngörülmektedir. Bu çalıĢmada Çin ve Rusya
yakınlaĢmasının adı konulmamıĢ bir ittifaka doğru dönüĢtüğü savunulmuĢtur.
Anahtar Kelimeler: Ç n, Rusya, Yen Dönem, Ġtt fak, Ortaklık

Strategic Partnership Or Alliance' China-Russıa Relations in the New Era

Abstract

Since its establishment in 1949, the relations of the People's Republic of China with
the USSR and then Russia have generally progressed in a problematic line.
However, China-Russia relations, which have risen to an "unprecedented" level,
especially after the efforts of Vladimir Putin in Russia and Xi Jinping in China,
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have come to the fore nowadays as the global order is eroded and transformed.
Studies in recent years which has analyze China-Russia relations generally
approach the relations between the two countries from a regional perspective.
However, in these days when the US-China competition is sharpening on a global
scale, the relations between China and Russia have started to show a common antiUS characteristic. The aim of this study is to analyze China-Russia relations in a
global context with a conceptual framework. The study, conducted within the
framework of the concepts of strategic partnership and alliance, is determined the
relations between Putin and Xi Jinping term as a case for. In terms of methodology,
the discourses and practices put forward by the two leaders during this term
constitute the main subject of the study. It is noteworthy that the two countries have
recently carried out huge joint military exercises and increased their economic
cooperation to higher levels. In this context, it is predicted that China-Russia
relations may have serious effects in the context of global relations and global
competition. In this study, it has been argued that the rapprochement of China and
Russia has turned into an 'unnamed alliance'. Keywords: China, Russia, New Era,
Alliance, Partnership.

Keywords: China, Russia, New Era, Alliance, Partnership
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Sözlü Sunum

TONYUKUK A ĠDELERINDEKI KELĠME Grupları VE GRAMER KALIPLARI

Prof. Dr. Kuralay Mukhamedi1
1

Almatı Al-Farabi Devlet Üniversitesi

Özet
TURAN toprağında bütün Türk halklarının saf dili ile geleneksel kökünü, yazısı ile yazılı
edebiyatını, devlet idaresini yönlendiren bozkır bilgini Bilge Tonyukuk olduğu bellidir. Bilim
adamlarına göre yazılı abideler Tonyukuk‟un ele almasıyla yazılıp 720 yılında yapılmıĢtır.
Ondan bu yana 1300 sene geçmiĢtir. Moğolistan yerinden abideleri D.Klemens bulmuĢ,
B.Radloff abide metinerinin transkripsiyonunu, Almanca çevirisi ile sözlüğünü yayınlamıĢtır.
Sonradan abideyle ilgili B.Vladimirsov, B.Barodin, B.Tomsen, M.Sprengling, S.Malov,
R.Jiro, H.Orkun, T.Tekin, D.Bayar, G.Klouson, G.Aydarov, B.Bazılhan, M.Joldasbekov,
K.Sartkojaoğlu v.s Türkolog bilim adamları detaylı araĢtırmalar yapmıĢtır. Fakat abideyle
ilgili araĢtırmaların tamamen toplandığını söyleyemeyiz. Efsanevi kiĢilik Bilge Tonyukuk‟un
eseri tamamıyla vasiyetle, açık hava altında tüm Türk halkının değerini yükseltmiĢ, on üç
asırdır kendini göstermektedir. “Tonyukuk” abidesi dilbiliminin tarihi karĢılaĢtırmalı yönünü
belirleyip Türkoloji ilmini sisteme getirme çalıĢmasında sağlam kaynak olmuĢtur. O,
günümüzde Türk halkının, onun dilinin, yazısının, tarihinin, devlet siyasi geleneğinin, genel
olarak Türklük yapısının kodudur. Öyleyse, onu her yönde kapsamlı araĢtırma çalıĢmaları
yapılacaktır. Kelime anlamı bakımından bakarsak, günümüz Türk dillerinin her biriyle değiĢik
açıdan sıkı bir uyum vardır. Her dilin araĢtırmacıları onları, çoğu zaman, kendi dilleri
açısından araĢtırmıĢtır. Bu yöndeki çalıĢmalar az değildir. Bu durumda ortak fikrin, ortak
düüncenin temelini her dil esasındaki araĢtırmalara bakarak tahlil edebiliriz. Abide dilinin
materyallerine göre günümüz dilinde olan kelime grupları ile gramer yapıları vardır. Bu
durum, Ģimdiki Türk dillerinin morfolojik özelliğinin oluĢmasının çok eski döneme ait
olduğunu gösterir. Makalede, abide dilindeki kelime yapısı, kelime grupları, kelime değiĢme
sistemi, kelimenin gramer manası ve gramer iĢlevini üstlenen yapılar, kategoriler Ģimdiki
antropolojik güncel olan dilbilim dallarıyla iliĢkisi açısından detaylı tahlil edilir. Abide
dilindeki kelime gruplarının kelime yapısı meselesi, kelimelerin yapılıĢ teknikleri ile
kanunları belli yerel ve yabancı bilim adamlarının çalıĢmalarıyla karĢılaĢtırmalı olarak
tahliller esasında kesin örneklerle verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Tonyukuk, Türkoloji, Moğolistan, Türkistan
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