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Özet 

Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde masal; “Genellikle halkın yarattığı, hayale dayanan, 

sözlü gelenekte yaşayan, çoğunlukla insanlar, hayvanlar ile cadı, cin, dev, peri vb. varlıkların 

başından geçen olağanüstü olayları anlatan edebî tür” olarak tanımlanır. Sözlü kültürün önemli 

taşıyıcılarından olan masalların temelinde çocuğun pek çok yönden gelişmesine zemin 

hazırlayan etmenler vardır. Bu etmenler dil edinimine, algısal becerinin gelişmesine, hayal 

dünyasının zenginleşmesine vb. yardımcı olur. Masallar gerçekte var olan ya da olmayan 

öğelerle süslenmiş; olay, konu, durum ya da serüvenlerden oluşmuş; çoğunlukla uyarı ve öğüt 

niteliği taşıyan halk ürünlerinden biridir. İşte masalın bu özellikleri; çocuğun hayal dünyasında 

doğaüstü varlıkları yaratmasına, zihninde neden-sonuç ilişkisini kurarak olay örgüsünü 

kavrayabilmesine, masaldaki pek çok öğeyi algılamaya çalışmasına ve en önemlisi de söz 

dağarcığının zenginleşmesine katkı sağlar. Çocuğun kendi dünyasında oluşturduğu tüm bu 

yaratımlar onun algısını da dilini önemli ölçüde geliştirir.  

Anlatıcılar masallara farklı girişlerle başlar. Bu girişler bazen hemen herkes tarafından 

bilinen kalıp sözlerle bazen de anlatıcının dil becerisine göre, uyarladığı tekerleme ya da şiiri 

andıran birbiriyle uyumlu sözcüklerle oluşur. Örneğin bir varmış bir yokmuş evvel zaman 

içinde…cümlesi ile başlayan kalıp sözler en bilinen masal girişlerindendir. Kulaktan kulağa, 

dilden dile gelecek nesillere aktarılarak uzun yıllar yaşayan bu edebî ürünler bir milletin dili, 

kültürü ve geçmişi hakkında önemli bilgileri de beraberinde taşıyabilir. Masallarda atasözleri, 

deyimler, beddua ya da dua türleri vb. gibi pek çok sözlü kültür unsuru bulunabilir. İşte bu 

kültürel unsurlar sayesinde toplumların farklılıkları ya da benzerlikleri karşılaştırılarak önemli 

sonuçlar elde edilebilir.  Yani masallar ve içerisinde bulunan çoğu unsurlar pek çok bağlamda, 

mailto:adnannkok@gmail.com
mailto:sevdaeratalay@hotmail.com
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farklı çalışmalara kapı aralayabilir.  

Biz bu bildiride Irak Türkmen ağzından derlenen iki farklı masalı söz varlığı 

çerçevesinde ele aldık. Masal içerisindeki farklı yapı ve anlamdaki sözcükleri/söz kalıplarını 

değerlendirerek çocuğun sözcük dünyasını ve konuşma becerisini ne derece etkilediği 

üzerinde durmaya çalıştık.  

Anahtar Sözcükler: Masal, Çocuk, Dil Edinimi, Sözcük Dağarcığı. 
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The Effect of the Tale on Child Language Acquısıtıon (Iraq Turkmen Tale 

Example) 

Abstract 

Fairy tale in the Dictionary of Turkish Language Institution is defined as a; “literary 

genre created by the people, based on imagination, living in the oral tradition, and telling the 

extraordinary events that mostly people, animals and beings such as witches, genies, giants 

and fairy have experienced”. On the basis of tales, which are important carriers of oral culture, 

there are factors that pave the way for the development of the child in many ways. These 

factors help language acquisition, development of perceptual skills, and enrichment of the 

world of imagination. Fairy tales are embellished with real or non-existent elements; 

composed of events, subjects, situations or adventures; It is one of the folk products that 

mostly serve as a warning and advice. Here are these features of the tale; It contributes to the 

child's creation of supernatural beings in his imagination, to comprehend the plot by 

establishing a cause-effect relationship in his mind, to try to perceive many elements in the 

fairy tale, and most importantly to enrich his vocabulary. All these creations that the child 

creates in his own world significantly improve his perception and language. 

The narrators begin the tales with different introductions. These entries are sometimes 

made up of well-known formulaic words, and sometimes with words that are compatible with 

each other, resembling a rhyme or poem, which the narrator adapts according to his language 

skills. For example, the phrases such as once upon a time, in the past are among the most well-

known fairy tale entries. These literary products, which have lived for many years by being 

passed down from ear to ear, from tongue to tongue, can carry important information about a 

nation's language, culture and history. There can be many oral culture elements such as 

proverbs, idioms, curse or prayer types in fairy tales. Because of these cultural elements, 

important results can be obtained by comparing the differences or similarities of societies. In 

other words, fairy tales and most of the elements in them can open the door to different studies 

in many contexts. 

In this paper, we discussed two different tales compiled from Iraqi Turkmen dialect 

within the framework of vocabulary. By evaluating the words/speech patterns with different 

structures and meanings in the fairy tale, we tried to focus on how much it affects the child's 

word world and speaking skills. 

 

Keywords: Fairy Tale, Child, Language Acquisition, Vocabulary. 
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Calalidin Behram’ın Harvikeş Adlı Hikâyesinde Özne Düzeyinde Eksiltili Yapılar  

Ahmet DAĞTEKİN 

Nevşehir / TÜRKİYE, e-posta: daagtekin@gmail.com 

 

Özet 

 

1942 Gulca doğumlu Calalidin Behram, Uygur edebiyatının önde gelen yazarlarından biri olup, Uygur 

edebiyatının tanınması ve milli bilincin oluşmasında etkili olmuş bir yazardır. Eserlerindeki 

betimlemelerin canlı, estetik ve yalın olduğu görülmektedir. Eserlerinde, bireylerin kendini manevi 

açıdan geliştirmesi ve toplumsal işlevi ön planda tutmak adına iyilik, güzellik, bilim ve dayanıklılık 

gibi unsurlara sıkça rastlanılmaktadır. Bilindik eserlerinden biri de 1993 yılında hikâye olarak 

yayınladığı Harkiveş’tir. 

 Eksiltiyi, dil kuralları çerçevesinde cümlenin anlam bütünlüğü esas alınarak, anlaşılırlığı 

kolaylaştırmak ve tekrardan kaçınmak amacıyla gereksiz görülen ögelerin, kelime gruplarının ya da 

eklerin cümleden çıkarılmasıyla meydana gelen bir dil olayı şeklinde tanımlamak mümkündür. 

Eksiltili yapı, araştırmacılar tarafından her ne kadar farklı incelenmiş olsa da çoğunlukla cümle 

ögeleri, kelime grupları ve ek eksiltisi olarak sınıflandırılmıştır.  

Genel Türkçede gramer ve sözdizimi alanında yapılan çalışmalara bakıldığında eksilti konusunda az 

sayıda yayın olduğu görülmektedir. Yeni Uygur Türkçesi üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde ise 

eksilti konusuna daha önce değinilmediği fark edilmiştir. Bu bildiri ile bu alandaki eksikliğin 

giderilmesine katkıda bulunmaya çalışılacaktır. 

 

Anahtar Sözcükler: Behram Calalidin, eksiltili yapılar, özne eksiltişi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

34 

 

1 

 

 

 
 

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Elliptical Structures At The Subject Level In Behram Calalidin’s Story Of Harvikeş 

 

Abstract 

 

Calalidin Behram, born in Gulca in 1942, He is one of the leading authors of Uyghur literature and has 

been influential in the recognition of Uyghur literature and the formation of national consciousness. It 

is seen that the descriptions in his works are lively, aesthetic and simple.In his works, elements such as 

goodness, beauty, endurance and the importance of science are frequently encountered, as individuals 

develop themselves spiritually and prioritize social function. One of the most well-known works of the 

author is the story of Harkiveş, published in 1993. It is possible to define the term ellipsis as a 

language event that occurs by removing unnecessary elements, word groups or affixes from the 

sentence in order to facilitate understanding and avoid repetition, based on the semantic integrity of 

the sentence within the framework of language rules. 

It is possible to define ellipsis as a language phenomenon that occurs by removing unnecessary items, 

word groups or affixes from the sentence in order to facilitate understanding and avoid repetition, 

based on the semantic integrity of the sentence within the framework of language rules. Although 

ellipsis has been studied differently by researchers, it has mostly been classified as sentence elements, 

word groups and affix ellipsis. 

Although ellipsis types have been subjected to different evaluations by researchers, they are mostly 

under similar headings; It was observed that it was examined as ellipsis in sentence elements, word 

groups and affixes. When the studies in the field of grammar and syntax in general Turkish are 

examined, it is seen that there are few publications on ellipsis. When the studies on New Uyghur 

Turkish were examined, it was noticed that the subject of ellipsis was not mentioned before. With this 

paper, it will be tried to contribute to the elimination of the deficiency in this area. In our study, the 

story of Uyghur writer Behram Calalidin named Harkiveş was evaluated in terms of subject ellipse 

and tried to be analyzed with examples. 

 

Keywords: Behram Calalidin, Ellipsis, Subject Ellipsis. 
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Kültürel Ve Turistik Tanıtım Videoları Üzerine Bir İnceleme: Türkiye’deki Cıttaslow Şehirler 

Örneği 
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Sedat ŞAHİN 
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Özet 

 

Günümüzde popüler Turizm hareketi yerini alternatif turizm çeşitlerine bırakırken, turistlerin ilgileri 

farklı turizm çeşitlerine yönelmeye başlamıştır.1980’lerde ortaya çıkan ‘Slow Food’ hareketinin 1999 

yılında İtalya’da kentsel boyuta taşınarak ‘Yavaş Kent’ anlayışı olarak bir turizm kenti şekli olan 

‘Cittaslow’ ortaya çıkmıştır. Son zamanlarda Yavaş Kent’in yerel ve yabancı turistlerin ilgisini 

çekmesi ve şehir hakkında bilgi edinmek istemesiyle birlikte gerek yerel halk gerekse kent yönetimi 

kent tanıtımıyla ilgili kültürel ve turistik tanıtım çalışmalarına başlamışlardır. Bu yaklaşımda Kent 

Tanıtım videoları kültürel ve turistik tanıtım çalışmalarının en somut örneklerinden biri olarak 

gösterilebilmektedir. Bu çalışma, Cittaslow şehirlerinin sosyal medyada yayınlanan tanıtım 

videolarının Cittaslow hareketi kapsamında değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Bu çalışma, 

Cittaslow’un 7 ana kriteri içerisinde bulunan 72 alt kriterden gözlemlenebilir özellik taşıyan 14 alt 

kriterle sınırlandırılmış, sınırlandırılan bu kriterler doğrultusunda Türkiye’deki Cittaslow şehirlerin 

tanıtım videoları Nitel içerik analiz tekniğiyle incelenmiştir. Bu kapsamda, Türkiye’de Cittaslow şehri 

ilan edilen, 21 kentin tanıtım videoları belirlenen Cittaslow kriterlerine göre incelenmeye çalışılmıştır. 

 

Anahtar Sözcükler: Turizm, Tanıtım, Cittaslow, Yavaş Kent 
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A Review on Cultural and Touristic Promotional Videos: The Case Of Cittaslow Cities in 

Türkiye 

 

 

Abstract 

 

Today, while the popular tourism movement has left its place to alternative tourism types, the interests 

of tourists have started to turn to different types of tourism. The 'Slow Food' movement, which was 

emerged in the 1980s, which was moved to the urban dimension in Italy in 1999, and 'Cittaslow', a 

form of tourism city, emerged as a 'Slow City' understanding. Recently, Slow City has attracted the 

attention of local and foreign tourists and wanted to learn about the city, and both the local people and 

the city administration have started cultural and touristic promotional activities related to the 

promotion of the city. In this approach, City Promotion videos can be shown as one of the most 

concrete examples of cultural and touristic promotional activities. This study aims to evaluate the 

promotional videos of Cittaslow cities published on social media within the scope of the Cittaslow 

movement. This study is limited to 14 sub-criteria that can be observed from 72 sub-criteria within the 

7 main criteria of Cittaslow, and in line with these limited criteria, promotional videos of Cittaslow 

cities in Turkey have been examined with Qualitative content analysis technique. In this context, the 

promotional videos of 21 cities declared as Cittaslow cities in Turkey were tried to be examined 

according to the determined Cittaslow criteria. 

 

Keywords: Tourism, Promotion, Cittaslow, Slow City 
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Sermayenin Uluslararasılaşması ve Refah Devletinin Geleceği: COVID-19 Örneği 
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Karabük Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü 

Karabük / TÜRKİYE, e-posta: ahmet_ziya_gokalp@hotmail.com 

 

Özet 

 

Kapitalizmin daima büyümeye odaklanmış üretim ve tüketimi dayalı yapısının doğal bir 

sonucu olan pazar arayışı, dünyanın birçok yerine hızla yayılmasını sağlamıştır. Bu durum ülkelerin 

içe kapalı politikalarını yerle bir etmiş ve çok yönlü karşılıklı bağımlılığa dayanan yeni ilişkiler 

başlatmıştır. Dolayısıyla sermaye, potansiyelini gerçekleştirmek için mekânsal sınırları aşmıştır. 

Mamafih, sermayenin uluslararasılaşması, kapitalizmin pre-kapitalist toplumlara yayılma sürecini 

başlatmıştır. 

Bir tarafta yükselmekte olan çok uluslu şirketlerin ve ulus ötesi yapılarının meydana getirdiği 

“ulus ötesi sınıf” çözümlemeleri, ultra-liberal tezlerin ışığında ilerleyerek ulus devletin sona erdiğini 

belirtirken, bir taraftan “devlet merkezli” tutumunu, devletin tahavvülündeki sınıfsal muhtevayı yok 

saymakta ve bu süreci ülkenin “konsolidasyonu” diye ifade etmektedir. Sonuç olarak kapitalist ülke 

biçimlenmesinde bir değişikliğin gerçekleştiği karşı çıkılamaz bir hakikat olarak önümüzde 

durmaktadır. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren neo-liberal söylemlerin güçlenmesiyle refah 

devletinin geleceği tartışma konusu olmuştur. 1980’li yıllardan itibaren ise yerelleşme, özelleştirme 

gibi devlette küçülmeyi öngören ilkelerin yeni kamu yönetimi doğrultusunda benimsenmesiyle refah 

devleti anlayışının terk edilmeye başlandığı gözlenmiştir. Değişimi yakalama amacıyla hızla yeni 

anlayışın ilkelerinin benimsendiği devletlerde, dezavantajlı kesimlerin yararına uygulanan toplumsal 

politikalarda önemli gerilemeler yaşanmıştır. Devletin ekonomik olarak gelişimini destekleyen bu 

özelleştirmeler diğer yandan da şüphesiz adaletsizliği doğurmuştur.  

Yeni tip korona virüsün ortaya çıkışına kadar devletin küçülmesi yönündeki seyir, virüsün 

kısa sürede insanlığı etkisi altına almasıyla devletler devrettiği bazı sorumlulukları yeniden üstlenmek 

durumunda kalmıştır. Bu süreçte toplum sağlığının korunması amacıyla, ivedilikle gerçekleştirilen 

birçok faaliyet bizzat devlet eliyle gerçekleştirilmiştir. Adeta Türk devlet geleneğindeki devletin 

“baba” rolü yeniden canlanmıştır. Elbette bu olağanüstü durum karşısında uygulanan sosyal 

politikaların devam edip etmeyeceğini zaman gösterecektir. Bu süreçte devletlerin önceliklerini ne 

yönde belirleyeceği, rüzgârın yönünü tayin etmede yol gösterici olacaktır. Uygulanan politikalar, 

tercihler ve yönelimlerin hepsi topluma ayna tutacaktır. 

 

Anahtar Sözcükler: Devlet, Sermayenin Uluslararasılaşması, Refah Devleti, Kapitalizm. 
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The Internationalization of Capital and the Future of the Welfare State: The Case of COVID-19 

 

Abstract 

The search for a market, which is a natural result of capitalism's growth-oriented production 

and consumption-based structure, has allowed it to spread rapidly to many parts of the world. This 

situation destroyed the introverted policies of the countries and started new relations based on multi-

faceted interdependence. Therefore, capital has transcended spatial boundaries to realize its potential. 

However, the internationalization of capital initiated the process of expansion of capitalism into pre-

capitalist societies. 

On the one hand, the "transnational class" analyzes created by the rising multinational 

companies and their transnational structures indicate that the nation-state has come to an end by 

advancing in the light of ultra-liberal theses, on the one hand, it ignores the "state-centered" attitude 

and the class content in the transformation of the state, and this process is ignored by the country. It's 

called "consolidation". As a result, it stands before us as an undeniable truth that there has been a 

change in the formation of the capitalist country. Since the second half of the 20th century, with the 

strengthening of neo-liberal discourses, the future of the welfare state has been the subject of 

discussion. Since the 1980s, it has been observed that the concept of the welfare state has begun to be 

abandoned, with the adoption of principles such as localization and privatization, which envisage 

shrinking in the state, in line with the new public administration. In the states where the principles of 

the new understanding were rapidly adopted in order to catch up with the change, significant 

regressions were experienced in the social policies implemented for the benefit of the disadvantaged 

segments. These privatizations, which supported the economic development of the state, on the other 

hand, undoubtedly created injustice. 

The trend towards the shrinking of the state until the emergence of the new type of corona 

virus, with the virus affecting humanity in a short time, the states had to undertake some of the 

responsibilities they had transferred. In this process, many activities that were carried out urgently in 

order to protect public health were carried out by the state itself. It is almost as if the "father" role of 

the state in the Turkish state tradition has been revived. Of course, time will tell whether the social 

policies implemented in the face of this extraordinary situation will continue. In this process, the way 

the states will determine their priorities will guide in determining the direction of the wind. All 

implemented policies, preferences and orientations will mirror the society. 

 

Keywords: State, Internationalization of Capital, Welfare State, Capitalism. 
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Comparative analysis of ethnodemographic dynamics of Latvia and Kazakhstan 

Aiganym Maulen 

 

Al-Farabi Kazak National University  

Almaty/ KAZAKHSTAN, e-mail: aiganym.maulen1995@gmail.com 

 

Abstract 

The article presents a comparative analysis of the dynamics of ethnodemography of independent 

Kazakhstan and Latvia. The accent analyzed the impact of the main post-Soviet ethnodemographic 

dynamics on the two countries. Latvia is a country located on the Baltic Sea coast, between Lithuania 

and Estonia.Kazakhstan is a country located in Central Asia. In history, the composition of the 

population in the territory called Latvia has been very diverse since ancient times. For many centuries, 

representatives of finno-ugric, Slavic, Germanic and other tribes and peoples settled here and began to 

interbreed. However, direct statistics on the composition of the population in modern Latvia exist only 

from the second half of the XIX century, when it was part of the Russian Empire. The modern 

population of Latvia has united a wide variety of different ethnic elements.According to the census, 

there are Latvians,Germans,Jews,Russians, Belarusians and poles in Latvia.In 1881, Kazakhstan were 

began to change the composition of the population.In Kazakhstan, the composition of nationalities 

consists of Kazakhs, Russians, Ukrainians, Uzbeks,Tatars,Uighurs, Germans and Koreans.The states 

have their place in the world as multinational states, which gained independence from the USSR in 

1991.After the collapse of the USSR, some states have retained their national 

composition,language,and traditions,while others are declining in population and suffering from 

language problems. Despite the widespread opinion in society,the priority of Kazakhs in cities and the 

priority of the Kazakh people in Kazakhstan is indicated in the article, which does not necessarily lead 

to the establishment of cultural integration of ethnic groups based on the Kazakh language and 

culture.If the birth rate in Latvia is low,the process of decline is indicated not only in the sovereign 

son,but also in the census results from the USSR,but in the titular nation there are no problems with 

the language. It is one of the manifestations caused by major ethnodemographic changes.The 

preservation of language and culture as a state is strong, even if it is part of the USSR,at the same time 

gaining independence,gaining the same sovereignty,and the population undergoes ethnodemographic 

changes based on history. The theoretical and methodological basis of the study is, first of all, 

comparative analysis, since without a comparative analysis of changes, consequences and explanations 

of the ethnodemographic dynamics of the two countries, it is impossible to understand and explain the 

essence of these phenomena and formulate their prevention, origin and ways of achieving them. 

The object of the study is the impact of ethnodemographic changes on the policy of both countries. 

The materials of the scientific article can be used in the development of curricula and programs, as 

well as special courses in the disciplines of ethnopolitics, legal psychology, Conflictology, political 

science, sociology, etc. 

Keywords: Kazakhstan, Latvia, nation-building, emigration, demographics. 
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Experimental Methods Used in Sociological Research 

 

Aigul ZHANADILOVA 

L.N. Gumilyov Eurasian National University, Sociology Department 

Nur-Sultan / KAZAKHSTAN, e-posta: aigul.zhanadil@gmail.com  

 

Abstract 

In sociology, various research methods are used for data analysis, one of them is experimental 

methods. Recently, experimental methods have been increasingly used in the social sciences, such as 

economics, political science, psychology, and criminology. However, in sociology this is still not done 

very widely. Of course, sociology has its own very long tradition of empirical research, which had, 

among other things, an experimental character. At present, laboratory experimental research is 

developing rapidly, but in sociology they are used on a limited scale. Especially in Kazakhstan, 

Türkiye and Russia. As we know, the social sciences are largely observational and are characterized 

by the use of non-experimental methods such as interviewing, social surveys or direct observation. 

However, many problems can also be solved by using experimental methods. Indeed, some of them 

are best addressed using these methods, as experimental studies help us more accurately establish 

causal relationships between two or more variables. This article analyzes the definition, history and 

types of experimental methods used in sociological research. The results show that these methods 

show relatively good results. There are methods to get reliable answers to sensitive questions that 

ensure anonymity and minimize the respondent's feelings of insecurity, such as the randomized 

response method (RRT) and the item count technique (ICT). The author concludes that these methods 

are promising and that further research should be directed towards their evaluation and improvement. 

 

Keywords: Sociology, research methods, experimental methods. 
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Problems of terrorism, religious extremism and ways to overcome them 

 

Aiman Keldinova 
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Abstract 

The relevance of the scientific article is justified by the fact that the problems of terrorism, extremism 

and countering these phenomena in the modern world have become one of the most important – both 

for individual states and for the world community as a whole. This is due to the scale and nature of 

recent terrorist actions, in particular, in Kazakhstan and around the world. In this regard, it is necessary 

to clearly clarify the essence of modern forms of manifestations of terrorism and religious extremism 

in order to develop adequate methods and mechanisms for overcoming these phenomena and their 

eradication. Extremism in general is a commitment to extreme views and actions that radically negate 

the norms and rules existing in society. Extremism manifested in the political sphere of society is 

called political extremism, while extremism manifested in the religious sphere is called religious 

extremism. The author of this study shares the opinion that terrorism is a political struggle, therefore, 

the most effective forms of countering this phenomenon are prevention, neutralization, effective use of 

the negotiation process, eradication of conditions, factors that give rise to terrorism and religious 

extremism. Based on this, there are many gaps in the socio-philosophical aspect of the study of the 

problem of terrorism. Therefore, the author of the scientific article sought to fill in the gaps existing in 

the socio-philosophical study of this problem. The purpose of this study is to study terrorism as a 

social phenomenon, the forms of its manifestation in different historical epochs and to develop on this 

basis scientifically verified methods of its prevention, prevention and counteraction. The theoretical 

and methodological basis of the study, first of all, is a comparative analysis, since without a 

comparative analysis of various trends and interpretations of terrorism and religious extremism, it is 

almost impossible to understand and interpret the essence of these phenomena and develop an 

adequate concept of their prevention, neutralization and overcoming. The object of the study is the 

phenomenon of terrorism as a source of the threat of violence in order to induce fear and terror, 

religious extremism arising in the process of radicalization of Islam. The materials of the scientific 

article can be used in the development of curricula and programs, as well as special courses in the 

disciplines of Islamic studies, religious studies, ethnopolitics, legal psychology, conflictology, political 

science, social philosophy, and so on. 

 

Keywords: Kazakhstan, prevention of terrorism, extremism. 

 

 

mailto:aimana_th@mail.ru


42 

 

42 

 

1 

 

 

 
 

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Büyük İpek Yolu Kültürü, Dini Bir Diyaloğun Başlangıcıdır 

 

Akmaral DOSJANOVA 

Abylai Khan Kazak Uluslararası İlişkiler ve Dünya Dilleri Üniversitesi 

Modern Kazakistan'ın Tarihi ve Sosyal Bilimler Bölümü, Moskova Beşeri Bilimler Üniversitesi 

Doktora Öğrencisi 

 

Özet 

Bu makalede Kazakistan'da yüzyıllardır farklı etnik grup, din ve kültürlerin barış ve uyum 

içinde yaşadığı  ve Büyük İpek Yolu kültürünün geleneğini sürdürmesi ve Kazakistan'ın dinlerin 

buluştuğu kutsal bir yer haline gelmesi tesadüf olmadığı beyan edilmektedir.  Jeopolitik olarak, 

Avrasya alanı, Doğu ve Batı arasındaki Türk, Müslüman ve Slav, Avrupa kültürlerinin birleştiği 

yerdir. Ayrıca, çalışma Kazakistan'da uzun süredir devam eden dini hoşgörü ve diyalog geleneklerini 

anlatıyor. Bu bağlamda, 6.-9. yüzyıllarda Büyük İpek Yolu boyunca Türk halklarının din 

özgürlüğünün ve birleşmesinin önemine dikkat edilmelidir.  Tüm insanlık tarihine baktığımızda, 

dindarlığın başından sonuna kadar tüm insanlık tarihini kapsadığını görüyoruz.  

İpek Yolu boyunca, tüccarların yanı sıra çok sayıda dini vaiz vardı. Bunların arasında 

Zerdüştlük, Budizm, Maniheist ve Nasturi dinlerinin propagandacıları da vardır. Kazakistan'ı da içine 

alan Büyük İpek Yolu kültürü, 9. yüzyıldan beri Müslüman medeniyeti kapsamında gelişmiştir. Büyük 

İpek Yolu boyunca dini ve kültürel değişimler çağımızın ilk yüzyıllarında Uzak Doğu'dan Orta 

Asya'ya yönlendirildi. Bu özellikle birkaç yüzyıl boyunca bu bölgede yaygın olan ve daha sonra 

Büyük İpek Yolu ile birlikte ortadan kaybolan Nestoryanizmden kaynaklanmaktadır  

 

 

Anahtar Sözcükler: Büyük İpek, Bölge, Etnik Gruplar, Dinler, Barış, Jeopolitik, Doğu, Batı, 

Zerdüştlük, Budizm, Maniheizm, Nasturi, Asya. 
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The culture of the Great Silk Road is the beginning of a religious dialogue 

 

Abstract 

It is no coincidence that this article continues the tradition of the Great Silk Road culture, where 

different ethnic groups, religions and cultures have lived in peace and harmony in Kazakhstan for 

centuries, and Kazakhstan has become a sacred place where religions meet. Geopolitically, the 

Eurasian space is a crossroads of Turkic, Muslim and Slavic, European cultures between East and 

West. It tells about the ancient tradition of religious tolerance and dialogue in Kazakhstan. In this 

regard, it is worth noting the importance of religious freedom and intertwining of the Turkic peoples 

along the Great Silk Road in the VI-IX centuries. If we look at the history of mankind, which belongs 

to the historical memory, we will see that religiosity covers the whole history of mankind from the 

beginning to the end 

In addition to merchants, there were many religious preachers along the Great Silk Road. Among them 

are Zoroastrians, Buddhists, Manichaeans and Nestorians. The culture of the Great Silk Road, which 

includes Kazakhstan, has been flourishing since the ninth century under the banner of Muslim 

civilization. Religious and cultural transitions along the Great Silk Road in the first centuries of our 

era were directed from the Far East to Central Asia. This is especially true of Nestorianism, which has 

been widespread in the region for centuries and then disappeared along the Great Silk Road. 

 

Keywords: Great Silk, territory, ethnic groups, religions, peace, Geopolitics, Eurasia, East, West 

Zoroastrianism, Buddhism, Manichaeism, Nestorian, Asia. 
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Sağlık Mekânlarının Sosyolojisi 

 

Ali Eren DEMİR 

Mardin Artuklu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 

Mardin / TÜRKİYE, e-posta: demiralieren14@gmail.com 

 

Özet 

 

Hastaneler salt olarak tedavi, bakım alanları olmaktan öte aynı zamanda bir mekân olarak 

değerlendirilmelidir. Mekân ise bireyin, alan ve alan içindeki diğer özneler ile aktif olarak etkileşime 

geçtiği yerlerdir. Sağlık mekânı düzenler, biçimlendirir ve hizaya sokar. Hastanelerin kapalı içe dönük 

ve kendine ait yaşamsal döngüsü hastaneleri gündelik yaşamdan koparır. Hastaneler içinde çalışan 

sağlık profesyonelleri ve hastalar bu kapalı mekânsal tasarımı deneyimleri farklıdır. Hastalar için bir 

kapatılma, şifa veya düzeltilme mekânı olarak görülen hastaneler sosyolojide oldukça önemli bir 

noktada yer almaktadır. Hastaneler, poliklinikleri, servis odaları ve koridorlarının tasarım ile bir 

söylem içerir. Hastane, bireyin hastane dışında sahip olduğu bazı ritüelleri değiştirir, düzeltir, hizaya 

sokar. Hastane içinde kimi kısımlarda pijama ile gezilebilirken, kimi kısımlarında bu durum saygısızca 

algılanabilir. Bu durum hastanenin sadece yasaklar üzerine değil aynı zamanda tavizler verdiğini 

gösterir. Sağlık söylemi tıpkı mekân gibi toplumsal ilişkiler içinde örtük bir “hizaya” sokma işlevi 

taşır. Disipliner kurumlar yalnızca yasaklamaz aynı zamanda tavizler verir. Bu etkileşimler, 

Goffman’ın belirttiği gibi kapsamlı bir gözlem, gündelik hayattaki bireylerin pratiklerinin incelenmesi 

ile gerçekleşir. Goffman’ın total kurum olarak tanımladığı akıl hastaneleri de yine sağlık mekânlarının 

disipliner yönüne dikkat çekmektedir. Foucault’un hastaneleri disipliner kurum olarak ifade etmesi ve 

tımarhaneleri birer heterotopya olarak tanımlaması hem mekân hem de sağlık sosyolojisi açısından 

oldukça önemlidir. Bu çalışmada sağlık mekânlarında Foucaultçu; denetlenen ve disipline olan hasta 

yaklaşımının eksikliğini mikro bakış açısı olan Goffman’ın total kurumlar yaklaşımı ile tanımlamıştır. 

Ancak temel bağlamda gerek bir disipliner kurum gerekse de bir total kurum olarak sağlık mekânları 

disiplin, iktidar ve tahakküm ilişkisi üretmektedir. Bu normalleştirme pratiği mekânsal bir tecrit ve 

sınırlama ile sağlanır. Gözetim altında tutulan hasta, hareketlerini kontrol etmeye başlar. Bu tahakküm 

hastayı düzenleyip, normalleştirme işlevi de görmektedir. Bu çalışmada mekân ve sağlık sosyolojisi 

kavramsallaştırmaları bağlamında sağlık mekânları sosyolojisi tartışılacaktır. 

 

Anahtar Sözcükler: Sağlık, Mekân, Mekân Sosyolojisi, Hastane, disiplin. 
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Sociology of Health Places 

 

Abstract 

 

Hospitals should be evaluated not only as treatment and care areas, but also as a place. Space, on the 

other hand, is the place where the individual interacts actively with the space and other subjects within 

the space. Health organizes shapes and aligns space. The closed, introverted and own life cycle of 

hospitals disconnects hospitals from daily life. Health professionals and patients working within 

hospitals experience this indoor spatial design differently. Hospitals, which are seen as a place of 

closure, healing or correction for patients, have a very important place in sociology. It includes a 

discourse with the design of hospitals, polyclinics, service rooms and corridors. The hospital changes, 

corrects and aligns some of the rituals that the individual has outside the hospital. In some parts of the 

hospital, you can walk around with pajamas, while in some parts this may be perceived as 

disrespectful. This shows that the hospital not only made concessions on prohibitions, but also made 

concessions. Health discourse, just like space, has the function of 'aligning' implicitly within social 

relations. While health is defined as the ability of the body to perform its basic functions and 

functions, disease can be defined as the deterioration of this condition. Disciplinary institutions not 

only prohibit but also make concessions. These interactions, as Goffman states, take place through a 

comprehensive observation, the examination of the practices of individuals in everyday life. Mental 

hospitals, which Goffman defines as a total institution, also draw attention to the disciplinary aspect of 

health spaces. Foucault's expression of hospitals as disciplinary institutions and his definition of 

asylums as heterotopias are very important in terms of both space and health sociology. In this context, 

this article focuses on Foucaultian; He defined the lack of the patient approach to the supervised and 

discipline with the total institutions approach of Goffman, which is a micro perspective. However, in 

the basic context, health spaces, both as a disciplinary institution and as a total institution, produce a 

relationship of discipline, power and domination. In hospitals, patients are tried to be normalized 

under discipline. This practice of normalization is achieved by a spatial isolation and limitation. The 

patient under surveillance begins to control his movements. This domination also functions to regulate 

and normalize the patient. In this article, after a brief outline on the conceptualizations of space and 

health sociology, health spaces will be discussed through these two theories. 

 

Keywords: Health, Space, Sociology of Space, Hospital, discipline. 
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 اسباب اختالف العلماء

 

 عمار علي محمد  

يلـ معهد العلوم االجتماعية ـ قسم العلوم  االسالمية شعبة الحقوق  عمار علي محمد طالب دكتوراه، جامعة وان  يورنج

 االسالمية

e-posta: Ammaralimohammad78@gmail.com ,تركيا /وان 

 الملخص

ان االختالف هو سمة خاصة للمسلمين اذا جرى بمجرى الشريعة وموافقا لحدود هللا، وان االختالف يبين 

شمولية الشريعة االبدية الخالدة، النه كلما  ضاق الطريق وانسد التفكر واالجتهاد ظهر التطرف والتعصب 

، 

الرسول صلى هللا عليه وسلم واصحابه الكرام وتابعيهم يتبين جالء كيف سمحوا الراء  فكلما تاملنا سيرة

 جديدة وافكار حديثة ضمن حدود الشريعة.

وفي هذا البحث المتواضع نذكر المجال الذي يمكن االختالف فيه و ماهو غير ممكن وغيرمسموح فيه 

رة فيما بينهم لم يتعاملوا مع الخصوم بالقسوة ونتضح  فيه ان علماء ائمة المسلمين مع اختالفاتهم الكثي

 والتشدد واالنكار بل تعاملوا معهم بأفضل التقدير واالحترام و قصدهم الوصول الى الحق واتباعه.

ومنه نجد ان اسباب منشأ الخالف وهو البيت القصيد هل اختالف االئمة كان الظهار دقائق االمور  

الشخصي ولمتزيق وحدة صف المسلمين والتنازع ثم الفشل، ثم نذكر  الشرعية  أم لبيان تفوقهم العلمي و

 الفارق بين الخالف واالختالف، وهل االختالف ظل رحمة أو زحمة على العباد والبالد.

وسنبحث عن منبع وجذور اختالف المجتهدين في المسائل الفقهية مع غيره من المواضيع المهمة المذكورة 

 ى.بالتفصيل ان شاء هللا تعال

 

 

 .الكلمات المفتاحية : االختالف،  الخالف، ومنشأ االختالف في الفروع، واالصول وأدب خالف العلماء
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16. Yüzyılda Kacarların Azerbaycan Devletçiliğindeki Yeri ve Rolü 
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Bakü Devlet Üniversitesi Azerbaycan Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi 

Bakü/AZERBAYCAN, e posta: anar_kitay@hotmail.com 

 

Özet 

Türkler, 16. yüzyılda dünyanın en güçlü imparatorluklarını kurup sınırlarını genişleterek başta Asya 

kıtası olmakla, Avrupa ve Afrika kıtalarında da hâkim güç haline gelmişlerdir. Türk tarihinin en parlak 

dönemlerinden biri olarak kabul edebileceğimiz 16. yüzyılda Balkanlar, Batı Anadolu ve Kırım’ın 

etrafında genişlemiş Osmanlılar, Azerbaycan’ı merkez alarak, Irak-ı Arap, Irak-ı Acem, Horasan, 

Belucistan ve Farsistan’a hâkim olmuş Safeviler ve Hindistan’ı egemenliği altına alan Babürler bu 

dönemde dünya siyasetine güçlü bir şekilde etki etmekteydiler. Biz bu çalışmamızda Şah İsmail’in 

1501 senesinde Tebriz’e girmesiyle kuruluşunu resmi olarak ilan ettiği Azerbaycan Safeviler 

Devleti’nin kuruluşunda ve devamında büyük rol oynayan Kacarların devlet içerisinde geldikleri 

makamları, savaşlardaki rütbelerini vs. inceleyerek bu tayfanın Azerbaycan Devletçiliğindeki rolünü 

açıklamaya çalışacağız. 19. yüzyılın başında Ağa Mehemmed Han Kacar’ın Tehran’da taç giymesiyle 

Kacarları bir hanedana çevirmesi Azerbaycan Devletçilik tarihi açısından derinden incelenmesi 

gereken bir konudur. Türklerin İslamiyeti kabulünden 20. yüzyılın başlarına kadar devlet adlandırması 

hâkim olan hanedanın adı ile yapılmışsa da 28 Mayıs 1918’de Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 

kurulmasıyla devletler coğrafya adı ile de adlandırılmaya başlamıştır. Ancak Azerbaycan 

coğrafyasında kurulan Türk Devletleri’nin mirasçısı günümüzde var olmaya devam eden Azerbaycan 

Cumhuriyeti’dir. 

 

Anahtar Sözcükler: Azerbaycan, Kacar, Safevi. 
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The place and role of the Qajars in Azerbaijani statehood in the 16th century 

 

Abstract 

 

In the 16th century, the Turks established the most powerful empires in the world and expanded their 

borders, becoming the dominant power in the continents of Asia, Europe and Africa.In the 16th 

century, which we can consider as one of the brightest periods of Turkish history,The Ottomans, who 

expanded around the Balkans, Western Anatolia and Crimea , the Safavids who dominated Iraq-i 

Arab, Iraq-i Ajam, Khorasan, Baluchistan and Farsistan by centering Azerbaijan and The Mughals, 

who dominated India, had a strong influence on world politics in this period. In this work, we analyze 

the positions,public duties, the ranks of the Qajars, who played a major role in the establishment and 

continuation of the Azerbaijan Safavid State, which was officially declared by Shah Ismail in 1501 

with the entering Tabriz,we will try to explain the role of this tribe in Azerbaijani Statehood. Turning 

the Qajars into a dynasty with the coronation of Agha Muhammad Khan Qajar in Tehran at the 

beginning of the 19th century is an issue that needs to be examined deeply in terms of the history of 

Azerbaijani Statehood. Although the naming of the state was made with the name of the dominant 

dynasty from the acceptance of Islam by the Turks to the beginning of the 20th century, with the 

establishment of the Republic of Azerbaijan on May 28, 1918, the states began to be named with the 

name of geography.The heir of the established Turkish States in the geography of Azerbaijan is the 

Republic of Azerbaijan, which continues to exist today. 

 

Keywords: Azerbaijan, Qajar, Safavid. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Cemal Tollu’nun “Mevleviler” Adlı Çalışması Üzerine İnceleme 

 

Arzu DUMAN 

Van Yüzüncü Yıl üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans 

Programı Öğrencisi 

Van/TÜRKİYE, e-posta: arzuduman04@gmail.com 

 

Özet 

 

Çağdaş Türk resminin önde gelen temsilcilerinden olan Cemal Tollu, 1899 İstanbul 

doğumludur. Sanat eğitimine Güzel Sanatlar Akademisinde başlayan Tollu, 1929-1932 yılları arasında 

Avrupa’da sanat eğitimi almış, dönemin kübizm sanat akımı temsilcilerinden Gromaire, Andre Lhote, 

Hans Hoffmann ve Fernand Leger‘in atölyelerinde çalışmış ve kübizm sanat akımından etkilenmiştir.  

Yurda döndükten sonra aralarında Abidin Dino, Zühti Müridoğlu, Nurulllah Berk, Elif Naci ve 

Zeki Faik İzer gibi sanatçılar ile bir araya gelerek D Grubu’nun içinde yer alarak, Çağdaş Türk 

sanatında yeni arayışlar içerisine girmiştir. Ele aldığı yerel konulara figüratif yaklaşımla kübist eğilim 

gösteren sanatçının, figürü ele alış biçimindeki özgünlüğü ve özgün kompozisyon anlayışı aynı dönem 

sanatçılarından kendisini ayırmaktadır. 

Tollu’nun  “Mevleviler” çalışması sanatçının üslup özelliklerinin belirgin şekilde  görüldüğü 

ve Türk kültüründe önemli bir yere sahip konu seçimi ile dikkat çekmektedir. Araştırmamızda 

sanatçının 1968 yılında yapmış olduğu “Mevleviler” çalışmasının biçim ve içerik çözümlemesinin 

yapılması amaçlanmıştır. İkonografik çözümleme yönteminden yararlanılarak gerçekleştirilen 

incelemede sanatçının, figürü sert geometrik çizgiler ve renk lekeleri ile betimlediği kompozisyonun 

bütünlüğünde öz biçim ilişkisinin güçlü şekilde kurulduğu görülmüştür. Çalışmada Mevlevilik 

tarikatına ait sembolik unsurlara yer veren Tollu, Anadolu kültürünün en önemli unsurlarından birini 

kübist anlayışla tasvir etmiştir. 

Çalışmamızda sanatçının “Mevleviler” çalışması aynı temayı betimleyen Türk 

sanatçılarımızdan olan İbrahim Çallı ve Maide Arel ile batı sanatçılarından olan Jean Leon 

Greome‘nin çalışmalarıyla biçim ve içerik yönünden karşılaştırılmış, çalışmalarda yer alan üslup 

özellikleri incelenmiş farklılıklara değinilmiştir. Tollu’nun Mevleviler çalışmasının çözümlemesinde 

yerel motifleri çağdaş sanat anlayışı içerisine yerleştirerek kendine özgü bir üslup ile çalışmasını 

ortaya koyduğu görülmüştür. Ayrıca sanatçının ele aldığı konularda yerel bir yaklaşım sergileyerek, 

yerel kültür unsurlarını evrensel sanat biçimiyle gerçekleştirmiş olması Türk sanatının uluslararası 

alanda tanınırlığına katkı sağlamıştır.  

 

Anahtar Sözcükler: D Grubu, Mevlevilik, Sembol, Kübizm. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

A Review on Cemal Tollu's Work Title "Mevlevis" 

Abstract 

Cemal Tollu, one of the leading representatives of contemporary Turkish painting, was born in 

Istanbul in 1899. Tollu, who started his art education at the Fine Arts Academy, studied art in Europe 

between 1929-1932, worked in the workshops of Gromaire, Andre Lhote, Hans Hoffmann and 

Fernand Leger, who were the representatives of the cubism art movement of the period, and was 

influenced by the cubism art movement. 

After returning to the country, he came together with artists such as Abidin Dino, Zühti 

Müridoğlu, Nurulllah Berk, Elif Naci and Zeki Faik İzer, and took part in Group D and started new 

searches in Contemporary Turkish art. The artist, who shows a cubist tendency with a figurative 

approach to the local issues he deals with, distinguishes himself from the artists of the same period, 

with his originality in the way he handles the figure and his unique understanding of composition. 

             Tollu's work "Mevlevis" draws attention with the choice of subject, which has an important 

place in Turkish culture and where the stylistic features of the artist are clearly seen. In our research, it 

is aimed to analyze the form and content of the "Mevleviler" work that the artist made in 1968. In the 

examination, which was carried out using the iconographic analysis method, it was seen that the 

essence-form relationship was strongly established in the integrity of the composition, in which the 

artist depicted the figure with hard geometric lines and color spots. Included in the study the symbolic 

elements of the Mevlevi order, Tollu described one of the most important elements of Anatolian 

culture with a cubist understanding. 

             In our study, the artist's "Mevlevis" work was compared with the works of Turkish artists 

İbrahim Çallı and Maide Arel, who depicted the same theme, and Jean Leon Greome, who is one of 

the western artists, in terms of form and content, the stylistic features of the works were examined and 

the differences were mentioned. In the analysis of Tollu's work on Mevlevi, it has been seen that he 

puts local motifs into the understanding of contemporary art and reveals his work with a unique style. 

In addition, the fact that the artist exhibited a local approach in the subjects he dealt with and realized 

the local cultural elements with the universal art form contributed to the international recognition of 

Turkish art. 

 

 Keywords: Group D, Mevlevi, Symbol, Cubism. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Filistin’de İsrail’in Yerleşimci Sömürgeciliği 

 

Arzu TAĞ 

İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Bölümü 

Malatya/ TÜRKİYE, e-posta: arzutag23@gmail.com 

 

Özet 

 

20. yüzyılda İngiltere ‘nin bölgede kurduğu hâkimiyetle Yahudilere haklar tanınmış ve yeni 

yerleşim birimlerinin açılması için yardımlarda bulunulmuştur. Bölgeye gerçekleştirilen Yahudi 

göçleriyle birlikte sayıları artmaya başlayan koloniler gittikçe genişlemiş ve Filistinlilere ait çoğu 

araziyi zor kullanarak kendi kolonilerine dâhil etmişlerdir. İngiltere’nin Filistin meselesini BM’ye 

bırakmasının ardından Genel Kurul’da alınan kararla taksim planı onaylanmıştır. Bu planda 

toprakların yarısından fazlası nüfus çoğunluğu Yahudilerde olmamasına karşın onlara tahsis edilmiştir. 

Filistinliler tarafından kabul görmeyen karar kurulacak olan İsrail devletinin bölgede yaptığı işgalleri 

de durduramamış ve gün geçtikçe daha da güçlendirmiştir. 

1948, 1967, 1973 ve 2000’li yıllarda İsrail, Filistin topraklarını işgal etmeye ve yerleşim 

yerleri kurmaya devam etmiştir. İsrail Ayrım Duvarı inşasıyla ve duvarın dışında bulunan yerleşim 

yerlerini tahliye etmesiyle işgaller artmıştır. 21. yüzyılla birlikte İsrail Filistinlilere uyguladığı tecridi 

artırmış, topraklardan çıkarma işleminin boyutunu genişletmiştir. İsrail içinde yaşayan Filistinlilere ait 

olan evleri yapmış olduğu kasten yıkımlar ve tarım arazilerini bahaneler öne sürerek kamulaştırmayla 

Yahudilere tahsis etme işlemlerini gerçekleştirmiştir.  İsrail’in genel politikası olan yerleşimci 

sömürgecilik ve bunun getirmiş olduğu işgal mimarisi Filistinlileri yersiz yurtsuz bırakmış ve ayırma 

politikası ile Filistinlilerin bağları koparılmaya çalışılmıştır. İsrail’in gerçekleştirdiği bu politika, 

Filistin’de meydana gelen ve hala devam eden işgalin somut halidir. İsrail’in yeni yerleşim yerleri 

açmak için yaptığı işgallerin şiddetinin tezahürüdür.  İşgal için kullanılan araçların somut ve yerine 

getirdikleri aksiyomlar dikkate alındığında mimari alanda yapılan işgalin mülksüzleştirmeye yönelik 

olduğunun kanıtlarıdır.  

İsrail’in Yahudi yerleşimcilere işgal altındaki topraklarda mümkün olduğunca fazla toprak 

elde etmeleri için fırsat yaratması sonrasında kurulan yerleşim yerlerinin nasıl hukuka aykırı şekilde 

genişletildiğine değinilecektir. Ayrım Duvarı’nın meydana getirdiği işgallerle sürekli değişen sınırları, 

İsrail’in taktiksel yöntemlerinin ardından daha fazla toprak gasp etmeleriyle oluşan bu dar alanda 

yaşamaya çalışan Filistinlilerin uğradıkları sömürgecilik sorgulanacaktır. 

Anahtar Sözcükler: İsrail, Filistin, Ayrım Duvarı, koloni, yerleşimci, sömürgecilik, işgal. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Israel's Settlement Colonıalısm in Palestine 

 

Abstract 

 

In the 20th century, with the dominance of England in the region, rights were granted to the Jews and 

aid was given to the opening of new settlements. With the Jewish immigration to the region, the 

colonies, which started to increase in number, gradually expanded and included most of the Palestinian 

lands into their colonies by force. After Britain left the Palestine issue to the UN, the partition plan 

was approved with the decision taken in the General Assembly. In this plan, more than half of the 

lands were allocated to them, although the majority of the population was not Jewish. The decision, 

which was not accepted by the Palestinians, could not stop the occupation of the region by the Israeli 

state, which was to be established, and strengthened it day by day. 

In 1948, 1967, 1973 and 2000, Israel continued to occupy Palestinian lands and establish settlements. 

Occupations increased with the construction of the Israeli Separation Wall and the evacuation of 

settlements outside the wall. With the 21st century, Israel has increased the isolation it imposes on the 

Palestinians and has expanded the size of the removal process. He carried out the deliberate 

destruction of houses belonging to Palestinians living in Israel and the expropriation of agricultural 

lands, using excuses to allocate them to the Jews. Settlement colonialism, which is the general policy 

of Israel, and the occupation architecture it brought, left the Palestinians homeless and the ties of the 

Palestinians were tried to be broken with the separation policy. This policy carried out by Israel is the 

concrete form of the occupation that took place and still continues in Palestine. It is the manifestation 

of the violence of Israel's occupations to open new settlements. Considering the concrete tools used for 

the occupation and the axioms they fulfill, they are proof that the occupation in the architectural field 

is aimed at dispossession. 

It will be mentioned how the settlements established after Israel created an opportunity for Jewish 

settlers to acquire as much land as possible in the occupied lands were unlawfully expanded. The 

colonialism suffered by the Palestinians, who are trying to live in this narrow area formed by the 

occupations of the Separation Wall, the constantly changing borders and the usurpation of more land 

after Israel's tactical methods, will be questioned. 

 

Keywords: Israel, Palestine, Separation Wall, colony, settler, colonialism, occupation. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Kazakistan ve Türkiye Eğitim Alanında 

 İş Birliğinin Temel Yönleri 

 

Tolkyn AUELGAZINA 

Doçent, Kazak Çalışma ve Sosyal İlişkiler Akademisi,  

Almati / KAZAKİSTAN, e-posta: a.tolkyn@mail.ru 

 

Asemgül SARİYEVA 

Yüksek Lisans Öğrencisi,  

Almati / KAZAKİSTAN, e-posta: sarieva_1981@mail.ru 

 

Özet 

Kazakistan'ın dış politikasında, Türk halkının soyundan gelen Türkiye ile ikili entegrasyon 

ilişkilerinin gerçekleştirilmesi çok önemlidir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti 1923'ten bu yana, 

Kazakistan Cumhuriyeti ise 1991'den beri bağımsız bir devlet olarak dünya toplumunda inşa edilmekte 

ve yapıcı diyalog yönünde gelişmektedir. Türkiye’nin 13. yüzyıldan beri Anadolu topraklarında 

bulunan Osmanlı İmparatorluğu'nun meşru mirasçısı ve Kazakistan'ın, 15. yüzyılda Orta Asya'da 

kurulmuş olan Kazak Hanlığı'nın yasal halefi olması dikkat çekicidir. Böylece, Kazakistan ve Türkiye, 

yüzyıllar boyunca aynı atadan yetişen ve aynı Kaganat'ın bir parçası olan Türk halkının torunlarıdır. 

Dolayısıyla, iki ülke arasındaki kardeşçe ve dostane ilişkilerin derin kökleri vardır.  

2 Mart 1992'de Kazakistan ile Türkiye arasında diplomatik ilişkiler kurulmuş ve yıllar boyunca 

iki kardeş ülke arasındaki dostluk ve birliğe dayalı ilişkiler stratejik ortaklık düzeyine yükselmiştir. Bu 

bağlamda, Kazakistan ve Türkiye'nin arasındaki eğitim alanındaki işbirliği deneyiminin incelenmesi 

önemlidir. 

 

Anahtar Sözcükler: Kazakistan, Türkiye, Eğitim, İşbirlik, Eğitim Yönleri. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

 

Kazakhstan and Türkiye Educational Cooperation Fundamental Aspects 

 

Abstract 

In Kazakhstan's foreign policy, the implementation of bilateral integration relations with 

Türkiye, which is a descendant of the Turkic people, is very important. Because the Republic of 

Türkiye has been developing in the world community since 1923, and the Republic of Kazakhstan 

since 1991 as an independent state in the direction of constructive dialogue. It is noteworthy that 

Türkiye is the rightful heir of the Ottoman Empire, which has been located in Anatolia since the XIII 

century, and Kazakhstan is the legal successor of the Kazakh Khanate, which was formed in Central 

Asia in the XV century. Thus, we all know that Kazakhstan and Türkiye are descendants of the same 

Turkic people, who were born in the depths of centuries and were part of the same khaganate. 

Therefore, it is clear that the deep-rooted brotherhood will have a positive impact on the fraternal and 

friendly relations between the two countries. 

Diplomatic relations were established between Kazakhstan and Türkiye on March 2, 1992, and 

during these years the relations between the two brotherly countries based on friendship and unity 

have risen to the level of strategic partnership. In this regard, it is important to study the experience of 

cooperation between Kazakhstan and Türkiye in the field of education. 

 

Keywords: Kazakhstan, Türkiye, Education, Cooperation, Educational Aspects. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

 

Modern Sociological Issues of Multilingual Education in the Republic of Kazakhstan 

 

Assem DAULETKELDYYEVA 

 

L.N.Gumilyov Eurasian National University, Sociology Department 

Nur-Sultan/ KAZAKHSTAN, e-posta: dauletkeldyyeva_assem@mail.ru 

 

                                                              Abstract 

 

This article explains the essence of the concepts of “multilingualism”, “trilingualism”, 

“bilingualism”, “monolingualism” and “plurilingualism”, their interrelation is different. Along with 

the programs of the Government of Kazakhstan on the policy of bilingualism, the trinity of languages, 

the idea of multilingualism was raised for the first time in Kazakhstan and the chronology of the work 

done in different years in relation to multilingualism in the country's education system was shown. 

The program of multilingual learning provides for the creation of a new model of education 

that promotes the formation of a competitive generation owning at least three languages. The idea of 

three languages is represented by: developing national language, supporting Russian and learning 

English language. The introduction of multilingual education is a determining strategic direction of 

Kazakhstan’s education system on the way to improve the competitiveness of human capital to 

achieve sustainable economic growth and well-being of society. 

Analysis of documents on education reflects the periods of development of independent State: 

establishing of national education system; reforming of education system in anticipation of integration 

process; intensification of the processes of accession of Kazakhstan into the global educational space.  

An expert review of foreign and domestic scientific research on the study of multilingualism 

will be conducted, issues of improving language literacy on a multicultural Kazakh platform will be 

discussed. The purpose of the article is to show the main directions of topical sociological problems of 

studying multilingualism in the education system, to assess the features of the formation of 

multilingualism in the education system of Kazakhstan and the need for a sociological analysis of its 

compliance with modern requirements. 

 

Keywords: Multilingualism, trilingualism, bilingualism, language policy, education system, 

sociological analysis.  
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Röportaj Nedir? 

Atlas Sibel ARSLAN 

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi 

Konya/TÜRKİYE, e-posta: atlassibelarslan@gmail.com 

 

Özet 

Gazetecilik alanında röportaj yazım türü; söyleşi, demeç gibi diğer haber yazım türlerinden 

yapısal ve ortaya koyduğu içerik ve yansıma olarak ayrılmaktadır. Temelde bu farklı türlerde yapısal 

ayrım sorular ve yanıtlar üzerinden ayrıştırılabilir, ancak röportaj metinlerinin yanıtları kadar önem 

taşıyan güçlü soruları, hem soruyu soran hem de kaynak tarafından ortak bir üretim olarak ortaya 

konularak bir edebi metin inşası olduğunu analiz etmek önemlidir.  

Amaç; “Röportaj metinlerinin habercilik alanındaki önemi nedir?”, “Röportaj edebiyat niteliği 

taşırken medya temsiliyetlerinde nasıl bir rol oynar?” sorularının röportaj metninin haber ve 

edebiyattaki ortak kesişimi ve bu kesişimin metodolojisini ortaya koymak.  

Röportajın nasıl yapılacağı, yöntemi ve diğer türlerle farkından öte bir üretim alanı olarak 

temsiliyeti ve gerçekliği yeniden kurgulayışını ele almak yöntemsel olarak KİA’daki röportajın edebi 

bir metin olarak röportajla bağını ortaya koymaktadır.   

Bazı edebiyat tezlerine konu olan “Röportaj edebi bir yazım türü olmalı mı olmamalı?”, 

“Yaşar Kemal tarzı röportaj nedir?”,  “Röportajın diğer haber yazım türlerinden farkı, üstünlükleri, 

sorunları nedir?” Röportaj Yazarlığında 60 Yıl kitabıyla birlikte yeniden ortaya konulan sorulardır. 

Röportaj, yazım teknikleri ve içeriği olarak öyküsel haberin önemli bir temsilidir. Haberi 

iletirken kaynak ve kaynaktan aktaran habercinin ortak kurguladığı ve bu kurguyla haberin gerçekliği 

ile yaratılan gerçekliğin arasındaki kritik gediği ortaya çok şeffaf bir söylemle kurar. Tam bu kurgu da 

röportajın edebiyatla kesiştiği bağlamdır. Röportajın bu edebi yapısı içeriğindeki iletinin daha empatik 

bir bağlamda kitleye ulaşması açısından önemli bir temsil taşımaktadır.  

 

Anahtar Sözcükler: Gazetecilik, röportaj, edebiyat. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

What is an Interview? 

Abstract 

Type of interview writing in the field of journalism; It differs from other types of news writing 

such as interviews and statements in terms of structure and content and reflection. Basically, these 

different types of structural distinction can be decomposed through questions and answers, but it is 

important to analyze the strong questions that are as important as the answers of the interview texts, a 

literary text construction by being a joint production by both the questioner and the source. 

Purpose; “What is the importance of interview texts in the field of journalism?”, “While the 

interview is literary, what role does it play in media representations?” To reveal the common 

intersection of the interview text of the questions in news and literature and the methodology of this 

intersection. 

The subject of some literary theses, “Shouldn't the interview be a literary type of writing?”, 

“What is a Yaşar Kemal style interview?”, “What are the differences, advantages, and problems of the 

interview from other news writing types?” These are questions that have been re-posed with the book 

60 Years in Interview Writer. 

Interview is an important representation of narrative news in terms of writing techniques and 

content. While transmitting the news, he establishes the critical gap between the source and the 

reporter who transmits the news, and the critical gap between this fiction and the reality of the news 

and the reality created with a very transparent discourse. Exactly this fiction is the context where the 

interview intersects with literature. This literary structure of the interview has an important 

representation in terms of reaching the audience in a more empathetic context. 

 

Keywords: Journalism, interview, literatüre. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Covid-19 Salgını ve İşletmeler Üzerindeki Etkisi: Van İli Oganize Sanayi Bölgesinde Bir 

Uygulama 
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Van / TÜRKİYE, e-posta: yukselkutuk@gmail.com 

Aysel DOĞAÇ 
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Doç. Dr., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İşletme Bölümü 

Van / TÜRKİYE, e-posta: abdullahograk@yyu.edu.tr 

 

 

Özet 

 

Küreselleşen dünyamızda açık birer sistem olan örgütler, çevreye karşı daha duyarlı oldukları için 

bütün çevresel gelişmelerden az ya da çok etkilenmektedirler. Küçük işletmesinden en güçlü 

hükümetine kadar bütün örgütler potansiyel krizlere karşı her zaman tetikte olmalıdırlar. Aksi takdirde 

krizler örgütler için yok olma tehlikesi anlamına bile gelebilmektedir. Ancak krizler işletmeler için 

varlıklarını tehdit eden bir risk faktörü olabileceği gibi, doğru kriz yönetimi yaklaşımıyla daha fazla 

gelir elde edilen bir sürece de evirilebilir. Kriz öncesi dönemi etkili bir hazırlıkla geçiren işletmeler 

kriz henüz büyümeden sinyalleri yakalamakta ve krizin olumsuz etkilerini en aza indirebilmekte, hatta 

krizin sunduğu fırsatlardan istifade edebilmektedir. Çin’in Wuhan şehrinde patlak veren Covid-19 

salgını insanlık tarihinin en büyük krizlerinden birisi olmuştur. Krize karşı yeterli tedbirleri almayan 

ya da almakta geciken işletmeler krizden oldukça fazla etkilenmişlerdir. Bu çalışmanın amacı, Van ili 

Organize sanayide bulunan işletmelerin Covid-19 kriz sürecinde nasıl etkilendiği ve krize karşı nasıl 

bir kriz yönetimi uyguladığını değerlendirmektir. Araştırmada krizin işletmeler üzerinde olumlu veya 

olumsuz olarak etkilenip etkilenmediği de araştırılmıştır. Araştırmanın evreni Van ilinde faaliyet 

gösteren işletmeler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Van ili Organize Sanayi Bölgesinde 

faaliyet gösteren 81 işletme oluşturmaktadır. Çalışmada işletme sahipleri veya yöneticileri ile yüz yüze 

görüşmeler yapılmıştır. 

 

Anahtar Sözcükler: COVID-19, Küresel salgın, Kriz, Kriz Yönetimi. 

 

mailto:yukselkutuk@gmail.com
mailto:ayseldogac1@gmail.com
mailto:abdullahograk@yyu.edu.tr


59 

 

59 

 

1 

 

 

 
 

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

The Effects of Covid-19 Epidemic on Businesses: An Application in Organised Industrıal in Van 

Province 

 

Abstract 

 

Organizations, which are open systems in our globalizing world, are more or less affected by all 

environmental developments because they are more sensitive to the environment. From small 

businesses to its most powerful government, all organizations must always be alert to potential crises. 

Otherwise, crises may even mean the danger of extinction for organizations. However, crises can be a 

risk factor for businesses that threaten their existence, and they can also evolve into a process that 

generates more income with the right crisis management approach. Businesses, which spent the pre-

crisis period with effective preparation, catch the signals before the crisis grows, can minimize the 

negative effects of the crisis, and even can benefit from the opportunities offered by the crisis. The 

Covid-19 epidemic, which broke out in the city of Wuhan, China, has been one of the biggest crises in 

human history. Businesses that did not take adequate measures against the crisis or were delayed in 

taking them were greatly affected by the crisis. This study aims to evaluate how the enterprises in the 

organized industry of Van province were affected during the Covid-19 crisis and what kind of crisis 

management they applied against the crisis. In the research, it was also investigated whether the crisis 

was affected positively or negatively on businesses. The universe of the research consists of 

businesses operating in the province of Van. The sample of the research consists of 81 enterprises 

operating in the Organized Industrial Zone in Van. In the study, face-to-face interviews with business 

owners or managers were conducted. 

 

Keywords: COVID-19, Global epidemic, Crisis, Crisis Management. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Çalışma Saatinin Sağlık Üzerine Etkilerine Bir Çalışma 
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Özet 

Depresyon, yaygın, yüksek tekrarlama riski ve şiddetinde artışlar yaşanılabilen psikolojik bir 

rahatsızlıktır.  İnsanlık tarihinin başlangıcından günümüze kadar bilinen en eski psikolojik 

rahatsızlıklarından biri olan depresyon, insanların sosyal işlevselliklerinin azalmasına ve bunun 

sonucunda kişinin iş ve özel yaşamında ciddi olumsuzluklar yaşamalarına sebep olmaktadır. Örneğin; 

depresyon intihar riskinin en yüksek olduğu psikolojik rahatsızlıklardandır. İş gücü kaybına, var olan 

hastalıkların kötüleşmesine yol açması ve tedavi giderleri nedeniyle toplumda negatif dışsallıklara 

neden olmaktadır. Depresyonun nedenleri kesin olarak bilinmemesine rağmen birçok farklı psikoloji 

ekolleri tarafından nedenlerine ilişkin açıklamalar getirilmiştir.  

Sanayi Devrimi’nin sonucunda üretim yapısı değişmiş ve üretim fabrikalarda yapılmaya 

başlanmıştır. İşverenler rekabet güçlerini artırmak için üretim maliyetlerini azaltmak ve işçilerin 

çalışma saatlerini artırmaya yönelmektedirler. 1919 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) çalışma 

saatlerini günde sekiz saatle ve yasal olarak beş günlük bir çalışma haftası sistemiyle çalışma günlerini 

sınırlayan bir sözleşme yayımlanmıştır. Ancak haftada 40 saatten uzun çalışma saatleri dünyada bazı 

ülkelerde hala yaygın olarak görülmektedir. Uzun saatler çalışmak bireyde yorgunluğa sebep 

olmaktadır. Bu yorgunluk işle ilgili olumsuz duygulara ve bu duygular da depresyona 

dönüşebilmektedir. 

 Bu çalışmada Amerika Bileşik Devletleri’nde elli yaş üstü bireyleri içeren, 1992 yılında 

başlayan ve her iki yılda bir veri toplanmakta olan Health and Retirement Study (HRS) veri seti 

kullanılmaktadır. Ekonometrik analiz için 1992’den 2018’e kadar 14 HRS dalgası incelenmiştir. 

129.495 birey- yıl örneklemle yapılan analizde çalışma saati sürekli değişkenleri oluşturulmuştur. Cox 

Regresyon ile analiz yapılmıştır. 

 Yapılan ekonometrik analizler sonucunda, bireylerin çalışma saatlerindeki artışın, depresyona 

yakalanma ihtimalini azalttığı bulunmuştur ve bu sonuçlar istatiksel olarak anlamlıdır.  

 

Anahtar Sözcükler: Çalışma saatleri, depresyon, yaşlılık. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

A Study on the Effects of Working Hour on Health 

Abstract 

Depression is a common psychological disorder with a high risk of recurrence and increased 

severity. Depression, which is one of the oldest psychological disorders known from the beginning of 

human history to the present, causes people's social functionality to decrease and as a result, they 

experience serious negative effects in their business and private life. For example, Depression is one of 

the psychological disorders with the highest risk of suicide. It creates an economic burden on the 

society due to the loss of workforce, worsening of existing diseases and treatment costs. Although the 

causes of depression are not known precisely, explanations about the causes of depression have been 

brought by many psychology schools. 

As a result of the Industrial Revolution, the production structure changed, and production 

started to be done in factories. In order to increase their competitiveness, employers tend to reduce 

production costs and increase the working hours of workers. In 1919, the International Labor 

Organization (ILO) published a convention limiting working days to eight hours a day and a legal 

five-day work week system. However, working hours longer than 40 hours a week are still common in 

some countries around the world. Working long hours causes fatigue in the individual. This fatigue 

can turn into negative emotions related to work and these emotions can turn into depression. 

In this study, the Health and Retirement Study (HRS) dataset, which includes individuals over 

the age of fifty in the United States, started in 1992 and is collected every two years, is used. For 

econometric analysis, 14 HRS waves were examined from 1992 to 2018. Continuous variables of 

working hours were formed in the analysis made with a sample of 129,495 individual- years. Analysis 

was done with Cox Regression method. 

As a result of the econometric analyzes, it was found that the increase in the working hours of 

the individuals decreased the probability of depression and these results were statistically significant. 

 

Keywords: Working hours, depression, old age. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Pandemi Sürecindeki Lise Öğrencilerinin Dijital Bağımlılık Düzeyleri Üzerine Bir İnceleme: 

Van/Edremit Örneği 
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Özet 

 

Dünya geneline hızlı bir şekilde yayılan Covid-19 virüsü, bütün sosyal hayatımızı etkilemiş ve 

gündelik yaşam pratiklerimizin bel kemiğini kırıp, baştan aşağı şekil değiştirmesine neden olmuştur. 

Devletlerin almış olduğu önlemlerle birlikte insanların evde kalmaları sağlanmıştır. Bu süreçte 

bireylerin evde kalma süreleri artmıştır. Hiç kuşkusuz insanların evde kalmalarında, sosyal 

izolasyonun hayata geçirilmesinde teknolojik araçların, uygulamaların önemi tartışılmaz bir gerçektir. 

Pandemi sürecindeki kısıtlamalar nedeniyle yüz yüze gerçekleştirilemeyen çoğu faaliyet teknolojik 

araçlar aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte evden çalışma, uzaktan eğitim ve çevrimiçi toplantı 

gibi çoğu faaliyet teknolojik araçlar aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Özetle insanların bu süreçte 

teknolojik araçları sıklıkla kullanma sebepleri; kısıtlamaların getirmiş olduğu yeni düzene, yeni 

normallere adapte olmak, dört duvar arasına sıkıştırılmış sosyal yaşamlarımızı dijital ortamlarda 

gerçekleştirebilmek ve yaşamış olduğumuz bu stres ve bunalımlardan bir nebze de olsa bile 

uzaklaşabilmektir. Bu süreçte teknolojik araçların/uygulamaların bu kadar sık kullanılması bireyleri 

özellikle de ‘Z Kuşağı’ olarak tabir edilen bireyleri bu teknolojik araçlara/uygulamalara bağımlı hale 

getirmiştir. İnsanlar teknolojik araçlarla pandemi öncesine kıyasla daha fazla vakit geçirmekte ve 

bağımlılık yapan davranışlara daha fazla yönelmektedir.  

Bu bilgilerle birlikte, çalışmanın temel amacı, pandemi sürecindeki lise öğrencilerinin dijital 

bağımlılık düzeyleri ile öğrencilerin cinsiyet, yaş, sınıf düzeyi ve anne-baba eğitim düzeyi gibi farklı 

değişkenler arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını inceleyip tartışmaktır. Bu doğrultuda çeşitli 

hipotezler ortaya koyulmuştur. Araştırma, Van ilinin Edremit ilçesinde bulunan devlet okullarında 

2020-2021 yılları arasında farklı sınıf düzeylerinde eğitim gören lise öğrencileri üzerinde yapılmıştır. 

Araştırmanın örneklemini Edremit ilçesinde bulunan devlet okullarından rastgele seçilen 152 öğrenci 

oluşturmaktadır. Çalışma için elde edilen veriler “anket tekniği “kullanılarak elde edilmiştir. Veriler 

SSPS programında kodlanıp analiz edilmiştir. 

 

Anahtar Sözcükler: Pandemi, Lise öğrencileri, Bağımlılık, Dijital Bağımlılık. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

An Examination on Digital Addiction Levels of High School Students in the Pandemic Process: 

The Example of Van/Edremıt 

 

 

Abstract 

 

The Covid-19 virus, which spread rapidly throughout the world, affected our entire social life and 

caused our daily life practices to break the backbone and change shape from top to bottom. With the 

measures taken by the states, people have been provided to stay at home. In this process, the length of 

time individuals stay at home has increased. Undoubtedly, the importance of technological tools and 

applications in people staying at home and in realizing social isolation is an indisputable fact. Most of 

the activities that could not be carried out face to face due to the restrictions in the pandemic process 

were carried out through technological tools. In this process, most activities such as working from 

home, distance education and online meeting were carried out through technological tools. In 

summary, the reasons why people frequently use technological tools in this process; It is to adapt to 

the new order and new normals brought by the restrictions, to be able to realize our social lives in 

digital environments, and to get away from these stresses and depressions, even for a little bit. The 

frequent use of technological tools/applications in this process has made individuals, especially the so-

called 'Generation Z', dependent on these technological tools/applications. People spend more time 

with technological tools than before the pandemic and tend to engage in addictive behaviors more. 

With this information, the main purpose of the study is to examine and discuss whether there is a 

significant relationship between the digital addiction levels of high school students in the pandemic 

process and different variables such as students' gender, age, class level and parental education level. 

In this direction, various hypotheses have been put forward. The research was conducted on high 

school students studying at different grade levels in public schools in the Edremit district of Van 

province between the years 2020-2021. The sample of the research consists of 152 students randomly 

selected from public schools in Edremit district. The data obtained for the study were obtained by 

using the "survey technique". The data were coded and analyzed in the SSPS program. 

 

Keywords: Pandemic, High School students, Addiction, Digital Addiction. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Robert Walser’in Tiefer Winter Adlı Eserinde Doğa Algısı 
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Erzurum / TÜRKİYE, e-posta: ozdemirahman@gmail.com 

 

İsviçre kökenli Robert Walser Alman edebiyatının önemli isimleri arasında yer alır. Son 

yıllarda Walser’in sanat anlayışı gerek Alman yazın sınırları içerisinde gerekse ülkemizde akademik 

çalışmalar ile değerlendirmelere esas alınmaktadır. Değerlendirmelerde yazarın eserleri kadar yaşam 

öyküsü de ilgi odağıdır. Yazar, yaşamının büyük bir bölümünü şizofreni tanısıyla birlikte kliniklerde 

geçirmek zorunda kalır. Hastalığa karşı verdiği mücadele ve hastalığının sebep olduğu psikolojik, 

psikopatolojik unsurlar doğrudan eserlerine yansımıştır. Bu bağlamda eserlerinde yazarın yaşam 

serüvenine dair izlere sıklıkla rastlanır.  

 Robert Walser çok yönlü bakış açısına sahip bir yazardır. Birisi yayımlanmamış beş roman 

kaleme alır. Bunların dışında sanat anlayışının özgünlüğünü, ayrıcalığını ve yazınsal yaratısının 

niteliklerini ortaya koyan öyküleri de bulunmaktadır. Öykülerinde şehir yaşamını sevmediği bu 

yüzden kendini ötelediği ve aksi şekilde sıcak bir yuva olarak benimsediği doğaya açık bir yönelimi 

görülür. “Tiefer Winter” adlı eserinde toplanan öykülerinde yazarın doğa algısı ve doğaya karşı 

sergilediği tutum baskın bir tema olarak yer alır. Çalışmamızda adı geçen eserdeki doğa betimlemeleri 

ve yazar için özel bir anlama sahip olan kış manzaraları incelenecektir.  

 

Anahtar Sözcükler: Robert Walser, Tiefer Winter, Doğa. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Nature Perception in Robert Walser's Tıefer Winter 

Abstract 

Swiss origin Robert Walser is among the important names of German literature. In recent 

years, Walser's understanding of art has been based on academic studies and evaluations both within 

the borders of German literature and in our country. In the evaluations, the life story of the author as 

well as his works is the focus of attention. The author has to spend most of her life in clinics with a 

diagnosis of schizophrenia. His struggle against the disease and the psychological and 

psychopathological elements caused by his illness were directly reflected in his works. In this context, 

traces of the author's life adventure are frequently encountered in his works. 

Robert Walser is a versatile writer. Someone writes five unpublished novels. He wrote five 

novels, one of which was unpublished. Apart from these, there are also stories that reveal the 

originality and privilege of the understanding of art and the qualities of his literary creation. In his 

stories, it is seen that he does not like the city life, so he alienates himself and otherwise has an open 

orientation to nature, which he adopts as a warm home. In his stories collected in his work "Tiefer 

Winter", the author's perception of nature and his attitude towards nature take place as a dominant 

theme. In our study, the nature descriptions in the mentioned work and the winter landscapes that have 

a special meaning for the author will be examined. 

 

Keywords: Robert Walser, Tiefer Winter, Nature. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Nasreddin Hoca Fıkralarından Hareketle Geçmişten Günümüze Komşuluk 
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Özet 

Türk kültüründe komşuluğun yeri ve önemi yadsınamaz bir gerçektir. Popüler kültürün hâkim 

olduğu günümüz dünyasında komşuluk ilişkileri zayıflamış gibi görünmekle birlikte Türklerin 

toplumsal hayatında eskiden olduğu gibi günümüzde de var olmaya devam etmektedir. Şehirleşmenin 

etkisiyle zayıflayan komşuluk kavramı bazı değişimlere uğramıştır. Bu değişim içerisinde bile komşu, 

iyi günde de kötü günde de bir kapının arkasında bulabileceğimiz en yakınımızdaki kişilerdendir. 

Kültürümüzdeki bu önemli kavram, Türk mizahının zirve şahsiyeti olan Nasreddin Hoca 

fıkralarına da yansımıştır. Bu fıkraların güldürmek ve düşündürmek gibi eylemlerin yanında kültüre 

dair önemli bilgiler barındırdığı görülmektedir. Komşuluk ve komşuluk ilişkileriyle ilgili hususlar da 

bunlar arasında yer almaktadır. Fıkralarda komşuluk hukukuna uygun davranma, komşular arasında 

yardımseverlik, dürüstlük gibi olguların aksi yönünde davranışlar sergileyen kişilere bir uyarı ve 

eleştiri de barındırmaktadır.  

Bu çalışmada, şehirleşmeyle birlikte değişim ve dönüşüme uğrayan komşuluk ilişkileri 

Nasreddin Hoca fıkralarından hareketle geçmişten günümüze Türk kültüründe komşuluk kavramı 

üzerinden ele alınacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Türk Kültürü, Nasreddin Hoca, Fıkra, Komşuluk 

 

 

 

 

 

 

mailto:yarenerkan42@gmail.com
mailto:aysegullcalik@gmail.com


67 

 

67 

 

1 

 

 

 
 

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Neighborhood from Past to Present From Nasreddin Hoca Jokes 

Abstract 

 In turkish culture, neighbourhood is a reality which cannot be denied. While Neighbourhood 

relations dominated by popular culture in today’s world seems as if weakened, it still continues to 

exist today as before. The concept of neighbourhood which weakened by the impact of urbanization 

has some changes. Even in these changes, neighbour is one of the closest person who we can find 

beside us both in bad and good days. 

 That important concept in our culture has been reflected with Nasreddin Hodja’s jokes, who is 

top figüre of turkish humor. As well as making you laugh and think, these jokes have important 

informations about culture. Neighbourhood and related matters about neighbourhood concept take 

place in these informations. In the jokes, there is also a warning and criticism to people who behave in 

an opposite way to facts such as honesty, helpfulness among neighbours and behaving in accordance 

with neighbourhood law. 

In this study, neighbourhood relationships which are exposed to changing and transformation 

with urbanization will be discussed over the concept of neighborhood in Turkish culture from the past 

to the present, based on the jokes of Nasreddin Hodja. 

 

Keywords: Turkish Culture, Nasreddin Hodja, Joke, Neighbourhood. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Peyami Safa’nın Dokuzuncu Hariciye Koğuşu Romanındaki Tasvirî Fiillerin Tespiti 
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Özet 

 

Türkçede tasvirî fiil yapıları dilde anlamı güçlendirmek ve zenginleştirmek için kullanılan düzenli 

yapılardır. Türkçede tasvirî fiiller, yeterlilik fiilleri –(y)-A bil-, tezlik fiilleri –(y)-I/ -(y)-U ver-, 

süreklilik fiilleri –(y)-A/ -(y)-I/ -(y)-Ip dur-, git-, gel-, kal-, gör-, koy-, yaklaşma fiilleri –(y)-A yaz- 

olarak dört grupta incelenmektedir. Bu çalışmada Türk edebiyatının ve romancılığın önemli 

isimlerinden biri olan, gerek yazdığı romanları gerek edebî ve fikrî türde verdiği eserleriyle Türk 

dilinin anlam zenginliğini ortaya koyan Peyami Safa’nın, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu romanındaki 

tasvirî fiillerin tespiti üzerine bir inceleme yapılmıştır. Çalışmanın başlangıcında, Peyami Safa’nın 

romancılığı ve Dokuzuncu Hariciye Koğuşu romanı hakkında kısaca bilgi verildikten sonra tasvirî 

fiiller üzerinde durulmuş ve Dokuzuncu Hariciye Koğuşu romanındaki tasvirî fiiller örnek cümlelerle 

verilmiştir. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu romanında yüz üç adet tasvirî fiil yapısı tespit edilmiştir. 

Tespit edilen bu tasvirî fiil yapılarından seksen tanesi yeterlilik fiili, sekiz tanesi tezlik fiili, on beş 

tanesi ise süreklilik fiilidir. Romanda tasvirî fiillerden sadece yaklaşma fiili kullanılmamıştır.  

 

 

Anahtar Sözcükler: Peyami Safa, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Tasvirî Fiiller. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Identification of Descriptive Acts in Peyami Safa's Novel Dokuzuncu External Ward 

 

Abstract 

 

Descriptive verb structures in Turkish are regular structures used to strengthen and enrich the meaning 

in the language. Descriptive verbs in Turkish, proficiency verbs –(y)-A bil-, quickness verbs –(y)-I/ -

(y)-U ver-, continuous verbs –(y)-A/ -(y)-I/ - Verbs (y)-ip stop-, go-, come-, stay-, see-, put-, approach 

verbs are examined in four groups as –(y)-A summer-. In this study, an analysis has been made on the 

determination of the descriptive verbs in the novel Dokuzuncu Foreignye Kuğu of Peyami Safa, who 

is one of the important names of Turkish literature and novelism, who reveals the richness of the 

Turkish language with his novels and literary and intellectual works. At the beginning of the study, 

after giving brief information about Peyami Safa's novel writing and Dokuzuncu Dışye Kuşuu novel, 

descriptive verbs are emphasized and descriptive verbs in Dokuzuncu Foreignye Köğüu are given with 

sample sentences. One hundred and three descriptive verb structures have been identified in the 

Dokuzuncu Foreignye Kuğulu novel. Eighty of these descriptive verb structures are proficiency verbs, 

eight are thesis verbs, and fifteen are continuity verbs. Among the descriptive verbs, only the verb 

approaching is not used in the novel. 

 

Keywords: Peyami Safa, Ninth Foreign Ward, Descriptive Verbs 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Lacanyen Yaklaşımda Kumar Bağımlılığı: Uncut Gems Filmi Üzerine 
 

                                                                Başak GÜNDOĞAN 

        Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans  

Programı 

                                       Ankara / TÜRKİYE, e-posta: bbasakgundogan@gmail.com 

 

 
 

Özet 
 

 

Bağımlılığın psikanalitik yöntemle ele alınışı gözlemlenebilir klinik olguların tanımının 

aksine öznenin bakış açısını kapsar. Diğer bir deyişle, psikanalizde semptom ile özne arasındaki ilişki 

merkezdedir. Bu sebeple bu sunumda kumar bağımlılığını ele alırken şu sorulara cevap vermeyi 

hedeflenmektedir: Kumarbaz için bahis neyi temsil eder? Bu oyundan aldığı zevk nedir? Kumarbazı 

tekrarlanan eylemlere hapseden nedir? Bu sorular Lacanyen kuramda açıklanan kavramlar üzerinden 

cevaplanmaktadır ve bu cevaplar bağımlı öznenin Büyük Başka’yla olan ilişkilenmesini irdelerken 

imgesel ve simgesel kastrasyona değinmektedir. Aynı zamanda bu sunumda Amerikalı bağımsız film 

yapımcıları Safdie Kardeşler tarafından 2019 yılında yayınlanan Uncut Gems filmi üzerinden bir 

tartışma yapılacaktır. Bir vaka örneği olarak filmin başrolü Howard’ın kumar bağımlılığı Lacanyen 

kuram çerçevesinde ele alınacaktır. 

 

Anahtar Sözcükler: bağımlılık, kumar bağımlılığı, lacanyen psikanaliz, film incelemesi 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Gambling Addiction in the Lacanian Approach: On the Uncut Gems Movie 

 

Abstract 

 

The psychoanalytic treatment of addiction involves the subject's point of view, as opposed to the 

definition of observable clinical phenomena. In other words, the relationship between symptom and 

subject is central in psychoanalysis. For this reason, this presentation aims to answer the following 

questions while addressing gambling addiction: What does betting represent for the gambler? What is 

his pleasure from this game? What traps the gambler in repetitive actions? These questions are 

answered through the concepts explained in Lacanian theory, and these answers address the 

imaginary and symbolic castration while examining the dependent subject's relationship with the Big 

Other. At the same time, in this presentation, a discussion will be made on the movie Uncut Gems, 

released in 2019 by the American independent filmmakers Safdie Brothers. As a case example, 

Howard's gambling addiction, the leading role of the movie, will be discussed within the framework 

of Lacanian theory. 

 

Keywords: Addiction, gambling addiction, lacanian psychoanalysis, movie review 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri ve Eğitim Hayatına Etkileri 

 

Benhur Emre SEVİNÇ 

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tarih Anabilim Dalı, T.C. Tarihi Yüksek Lisans Öğrencisi 

VAN/ TÜRKİYE, e-posta: emresevinc_72@hotmail.com 

 

Özet 

Ahmet Tevfik İleri, 14 Mayıs 1950 seçimleri sonucunda Demokrat Parti milletvekili olarak seçildi. 

Kısa bir süre sonra ise yaptığı çalışmalarla dikkatleri de üzerine çekeceği Milli Eğitim Bakanlığı 

görevine getirildi. 27 Mayıs 1960 askeri darbesine kadar Ulaştırma, Bayındırlık, Başbakan 

Yardımcılığı, TBMM başkanvekilliği gibi birçok görevde bulundu. Fakat kendisi Milli Eğitim 

Bakanlığı görevindeyken aldığı kararlar ve icraatları ile ön plana çıkmıştır. Tevfik İleri, İmam Hatip 

Okullarının tekrar açılmasına öncülük eden önemli şahsiyetlerden birisidir. Ayrıca din derslerinin 

müfredata tekrar dâhil edilmesi yine kendi döneminde İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünün açılması, 

Köy Enstitülerinin öğretmen okullarına dönüştürülmesi ile muhafazakâr-milliyetçi basın ve camianın 

sevgisini kazanmıştır.İleri, Türk eğitiminin mili ve manevi değerlerin yanında Batı dünyasında kabul 

gören ilkelerin bir sentezi ile gelişebileceğini düşünmüştür. Bu doğrultuda ABD’den davet edilen 

uzmanlar ile öğretmenlere muhtelif konularda seminerler vermiş ve ardından birçok öğretmeni 

yurtdışına hizmet içi eğitimi kapsamında göndermiştir. Bakanlığı döneminde görme ve işitme 

engellilere yönelik okullar açmış, mesleki ve teknik eğitime önem vermiştir. İleri, yükseköğretimin 

kalitesini arttırmak için çalışmalar yapmış ve başka üniversitelerin kurulmasını sağlamıştır. Yaptığı bu 

çalışmalar ile döneme damgasını vurmuştur. Tevfik İleri, 27 Mayıs askeri darbesi sonrası Yassıada 

mahkemelerinde ömür boyu hapis cezasına mahkûm edilmiştir. Hastalığı sebebiyle kaldırıldığı Ankara 

Hastanesi’nde 31 Aralık 1961 günü vefat etmiştir. Bu çalışmada bilhassa kendisinin eğitim ve kültür 

hayatımıza yansıyan yönü ve faaliyetleri üzerinde durulmuştur. 

 

Anahtar Sözcükler: Tevfik İleri, Milli Eğitim, Demokrat Parti. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Minister of National Education Tevfik Ileri and Its Effects on Educational Life 

 

Abstract 

Ahmet Tevfik İleri was elected as a Democrat Party deputy as a result of the 14 May 1950 elections. 

After a short time, he was appointed as the Ministry of National Education, where he would draw 

attention to his work. Until the military coup of May 27, 1960, he held many positions such as 

Transportation, Public Works, Deputy Prime Minister and Deputy Speaker of the Grand National 

Assembly of Türkiye. However, he came to the fore with the decisions and actions he took while he 

was the Ministry of National Education. Tevfik İleri is one of the important personalities who 

pioneered the reopening of Imam Hatip Schools. In addition, the re-inclusion of religion courses in the 

curriculum gained the love of the conservative-nationalist press and the community, with the opening 

of the Istanbul Higher Islamic Institute and the conversion of Village Institutes into teacher schools. 

Advanced thought that Turkish education could develop with a synthesis of national and moral values 

as well as the principles accepted in the Western world. In this direction, he gave seminars on various 

topics to experts and teachers invited from the USA, and then sent many teachers abroad as part of in-

service training. During his ministry, he opened schools for the visually and hearing impaired and 

gave importance to vocational and technical education. İleri has worked to improve the quality of 

higher education and has led to the establishment of other universities. He left his mark on the period 

with his works. Tevfik İleri was sentenced to life imprisonment in Yassıada courts after the May 27 

military coup. He died on 31 December 1961 in Ankara Hospital, where he was hospitalized due to his 

illness. In this study, especially his aspects and activities that are reflected in our educational and 

cultural life are emphasized.  

 

Keywords: Tevfik İleri, National Education, Democrat Party. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Kürk Mantolu Madonna Kitabının S. Freud ve E. Erikson’un Karşılaştırmalı Benlik Gelişim 

Evreleri Bakımından İncelenmesi 

Betül BEKYİĞİT SUBAY 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili ve Edebiyatı Y.Lis. Öğrencisi 

Van/TÜRKİYE, e-posta: betulbkygt@gmail.com 

Aydın GÖRMEZ 

Doç. Dr., Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim 

Dalı 

Van/TÜRKİYE, e-posta: aydingormez@yyu.edu.tr 

 

Özet 

İnsan her bilim dalı ve her kuramın başrol karakteri olmuştur. Birçok bilim dalının temel 

kahramanı olan insanı tanımlamak için önce insanı oluşturan benlik kavramlarını çözümlemek 

gerekmektedir. Genel anlamı ile benlik, kişilik gelişimini ortaya çıkaran kavramdır. Bu kavram her 

bilim insanı tarafından alanlarına göre farklı yorumlanmış ve benlik süreçleri farklı tanımlanmıştır. 

Örneğin Psikanalik kuramın kurucusu Freud, benliğe biyolojik etmenlerden oluşan insanın iç dünyası 

süreci demiş ve süreçleri çocukluk ve gençlikle sınırlı tutmuştur.  Freud’un yanında bir psikanalist 

olarak yetişen Erik Erikson ise Freud’un bu bakış açısını geliştirerek Psikososyal kuramı kurmuştur. 

Erikson’a göre insan sosyal bir varlıktır. Benlik ise, biyolojik etkenleriyle çevresiyle sosyal uyumu 

sonucu yaşam boyu oluşur. Bu çalışmada Türk edebiyatının efsane ismi Sabahattin Ali’nin Türk 

Edebiyatının başyapıtlarından biri olan Kürk Mantolu Madonna kitabındaki ana karakterin benlik 

kavramı incelenmiştir. Kitabın ana karakteri Raif Efendinin benlik gelişimi Freud ve Erikson’un 

benlik kavramları çerçevesinde karşılaştırılmıştır.  

 

Anahtar Sözcükler: Benlik, Kürk Mantolu Madonna, S. Freud, E.Erikson, Gelişim Evreleri.  
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

 

A Comparative Analysis of the Book of Madonna in a Fur Coat in terms of S. Freud and E. 

Erikson's Self Development Stages 

 

Abstract 

Man has been the leading character of every science and every theory. In order to define the human 

being, who is the main hero of many disciplines, it is necessary to analyse the self-concepts that make up the 

human being. In general terms, the self is the concept that reveals personality development. This concept has 

been interpreted differently by each scientist according to their fields and self-processes have been defined 

differently. For instance, Freud, the founder of the psychoanalytic theory, called the ego the process of the inner 

world of the human being consisting of biological factors and limited the processes to childhood and youth. E. 

Ericson, who grew up as a psychoanalyst alongside Freud, developed this point of view of Freud and established 

the Psychosocial theory. According to Ericson, human is a social being. The self, on the other hand, is formed 

throughout life as a result of its biological factors and social harmony with its environment. In this study, the 

self-concept of the main character in the book of Madonna with a Fur Coat, one of the masterpieces of Turkish 

Literature, written by Sabahattin Ali who the legendary writer of Turkish literature, will be examined. The self-

development of the main character of the book, Raif Efendi, will be compared with the self-concepts theoretical 

framework of Freud and Ericson. 

 

Keywords: Self Concept, Madonna in a Fur Coat, S. Freud, E.Erikson, Developmental Stages. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

 

Osmanlı İmparatorluğunda Kadın Hakları ve Kadınları Çalıştırma Cemiyeti  

 

Buğra SIZAN  

Ankara Üniversitesi, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü  

Ankara / TÜRKİYE, e-posta: sizan@ankara.edu.tr 

 

Özet 

 

Bu çalışmada İkinci Meşrutiyet sonrası Osmanlı Devleti’nde kadın haklarının gelişimi ve Kadınları 

Çalıştırma Cemiyeti anlatılacaktır. Tanzimat Fermanının ilanı ile beraber Osmanlı Devleti 

modernleşme süreci içine girmiştir. Birinci Meşrutiyetin ilanı ile Osmanlı Devleti anayasal monarşiye 

sahip bir devlet olmuş, Osmanlı vatandaşlığı üzerinden kişi hak ve hürriyetleri belirlenmeye 

başlamıştır. Kadınların toplumdaki konumu için tartışmalar başlamıştır. Sultan 2. Abdülhamid Han 

döneminde eğitim alanında okullar açılmaya başlamış, kız çocukları mahalle mekteplerinde eğitim 

almaya başlamıştır.  İkinci Meşrutiyetin ilanı ile beraber Osmanlı Devleti’nde kız çocuklarının 

eğitimine yönelik adım adım gelişmeler yaşanmış, kadın dergi ve cemiyetleri kurulmuştur. İttihat ve 

Terakki Cemiyeti döneminde ilk defa kadın ve erkekler Darülfünunda eğitim almaya başlamıştır. 

Savaş sırasında kadınların geçim zorluğundan, Kadınları Çalıştırma Cemiyeti kurulmuştur. Tanzimat 

Fermanından beri yaşanan sürece bakıldığında toplumsal hayata giremeyen, belirli konularda eğitim 

alabilen kadınlar, kadın erkek aynı okullara gitmeye, Darülfününda okumaya, evlerini geçindirebilmek 

için çalışma hayatına girmiştir. Kadınları Çalıştırma Cemiyeti Türk- Müslüman toplumda bir ilk 

olarak, Cumhuriyet döneminde yapılacak inkılap hareketleri ve kadınların çalışma hayatında 

olabileceğini göstermesi bakımından önemli bir dönüm noktası olmuştur. 

 

Anahtar Sözcükler: Kadın, Meşrutiyet, İttihat ve Terakki Cemiyeti, Kadınları Çalıştırma Cemiyeti. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

 

Women's Rights and Women's Labor Society in the Ottoman Empire  

 

 

Abstract 

In this study, the development of women's rights and the Society for the Employment of Women in the 

Ottoman Empire after the Second Constitutional Era will be explained. With the promulgation of the 

Edict of Tanzimat, the Ottoman State entered into the modernization process. With the proclamation 

of the First Constitutional Republic, the Ottoman Empire became a state with a constitutional 

monarchy, and human rights and freedoms began to be determined through Ottoman citizenship. 

Discussions have begun for the position of women in society. 2.During the reign of Abdulhamid Han ., 

schools began to be opened in the field of education, and girls began to study at neighborhood schools. 

With the proclamation of the Second Constitutional Republic, step-by-step developments were made 

in the Ottoman State for the education of girls, and women's magazines and societies were established. 

During the period of Union and Progress, for the first time, men and women began to receive 

education in Darulfunun. Because of the difficulty of women's livelihood during the war, the Women's 

Labor Society was established. Considering the process that has been going on since the Tanzimat 

Edict, women who cannot enter public life, who can get an education in certain subjects, men and 

women have entered the working life to attend the same schools, study in Darülfünun  to support their 

homes. The Women's Labour Society has been an important turning point in the Turkish-Muslim 

community as a first, in terms of the revolutionary movements that will be held during the Republic 

and the fact that it shows that women can be in working life. 

 

Keywords: Women's, Constitutional, Union and Progress Society, Women's Labor Society.  
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

 

Altın Burunlu Bizans İmparator’u II. Justinianus Döneminde Türklerle İlişkiler 

 (685-695/705-711) 

 

Burcu KARAKUŞ 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi/Doktora Öğrencisi 

Van/Türkiye, e-posta: burcukarakus8@gmail.com 

 

 

Özet 

 

Herakleios Hanedanlığı’nın (610-711) son üyesi olan II. Justinianus (685-695/705-711), Bizans tarihi 

içerisinde kesik burunla tahta oturmuş olan tek imparatordur. O, babası IV. Konstantinus’un 685’te 

ölümünün hemen ardından, imparatorluğun başına geçmiş ve on yıl süren saltanatının sonrasında ordu 

tarafından tahttan indirilmiştir. Burnunun kesilmesi ve Khersones’e (Sivastopol) sürgüne 

gönderilmesiyle biten ilk döneminin ardından II. Justinianus, ilk olarak Hazar hakanının yanına 

sığındı. Bu sığınma sırasında hakanın kızı Çiçek ile evlenen II. Justinianus, bir süre sonra İmparator 

Tiberios’un (695-705) baskıları sonucu Hazar ülkesinden kaçmak zorunda kaldı. Kırım üzerinden 

Karadeniz’in batı taraflarına gelmeyi başaran II. Justinianus, yine bir Türk kavmi olan Bulgarlara 

sığındı. Burada Bulgar Hanı Asparuh’un 702’de ölümü üzerine, yerine geçen oğlu Tervel ile temasa 

geçen II. Justinianus, tekrar Bizans tahtına çıkabilmek için ondan yardım istemiştir. Yardım talebi 

kabul edilen II. Justinianus, 705 yılında Konstantinopolis’e saldırarak İmparator Tiberius’tan tahtını 

geri almıştır. Sürgün edildiği sırada Khersones halkının kötü davranışlarına maruz kalmış olan II. 

Justinianus, tahta çıkar çıkmaz intikamını almak için harekete geçmiştir. Çok kısa bir süre sonra 

Khersones üzerine yapılan sefer sonucunda şehirde çıkan isyan II. Justinianus’un saltanatının sona 

ermesine ve başı gövdesinden ayrılarak öldürülmesine sebebiyet verecektir.  

 

Anahtar Sözcükler: Bizans, Türkler, II. Justinianus, Bulgarlar, Tervel Han, Hazarlar, Hakan Ibuzır. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Byzantine Emperor with the Golden Nose II. Relations with Turks in the Period of Justinianus 

(685-695/705-711) 

 

 

Abstract 

 

The last member of the Heraclian Dynasty (610-711), II. Justinian (685-695/705-711) is the only 

emperor in Byzantine history to sit on the throne with a cut nose. He is the father of IV. He took over 

the empire immediately after Constantine's death in 685 and was deposed by the army after a ten-year 

reign. After his first term, which ended with his nose being cut off and exiled to Chersones 

(Sevastopol), II. Justinian first took refuge with the Khazar khan. During this asylum, II. who married 

the khan's daughter Çiçek. After a while, Justinian had to flee the Caspian country as a result of the 

pressures of Emperor Tiberios (695-705). II, who managed to reach the western sides of the Black Sea 

through the Crimea. Justinian took refuge with the Bulgarians, who were also a Turkish tribe. Here, 

upon the death of the Bulgarian Khan Asparuh in 702, II. Justinian asked him for help in order to 

regain the Byzantine throne. The request for assistance was accepted II. Justinian attacked 

Constantinople in 705 and took back the throne from Emperor Tiberius. During his exile, II., who was 

exposed to the bad behavior of the people of Chersones. As soon as Justinian came to the throne, he 

took action to take his revenge. A very short time later, as a result of the campaign on Chersones, the 

rebellion in the city II. It will cause the end of the reign of Justinianus and his death by separating his 

head from his body. 

 

Keywords: Byzantium, Turks, II. Justinian, Bulgarians, Tervel Khan, Khazars, Hakan Ibuzir. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

 

İklim Değişikliği Konusunda Gençlerin Afet Farkındalık Düzeyleri 

 

Burhan İÇGÜLEÇ 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi 

Van / TÜRKİYE, e-posta:burhanic@gmail.com 

 

 

Özet 

 

Covid-19 salgın sürecinin yerkürede meydana getirdiği sosyal, ekonomik ve politik tahribatın 

etkileri devam ederken uzmanlar insanlığı, iklim değişikliği konusunda uyarmaktadırlar. Yapılan 

araştırmalar, iklim değişikliğinin başta kuraklık olmak üzere, birçok bitki ve hayvan türünün varlığını 

yakından ilgilendirdiğini göstermektedir. İklim değişikliği devam ettiği taktirde tahıl kaynaklarının 

azalacağı ve bunun da kıtlığa yol açacağı düşünülmektedir. Ayrıca kuraklık riski altındaki bölgelerde 

meydana gelebilecek toplu göçlerle dünya sosyal, ekonomik, demografik ve politik açıdan olumsuz 

etkilenecektir.  

Bu bildiri yakın geleceği derinden etkileyeceği düşünülen iklim değişikliği konusunda 

gençlerin farkındalık düzeylerini ölçmektedir. Bildiri Van kent merkezinde faaliyet gösteren Türkiye 

Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı gençlik merkezlerine devam eden 14-29 yaş 

aralığındaki 300 gencin görüşünü yansıtmaktadır. Yapılan anketin sonuçlarına göre katılımcıların 

%38,7’si iklim değişikliği konusunda herhangi bir bilgiye sahip olmadığını, %29,7’si ise kısmen bilgi 

sahibi olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların %36’sı bu bilgiyi okuldan edindiğini belirtirken, %16,3’ü 

İnternetten, %6,3’ü ise televizyondan bilgi edindiğini belirtmiştir. Bulgular gençlerin iklim 

değişikliğinin neden olabileceği felaketler konusunda kafalarının karışık olduğunu göstermektedir. 

Katılımcı gençler iklim değişikliği konusunda bilgi edinmek istediklerini belirtmişlerdir.  

 

Anahtar Kelimeler: İklim değişikliği, genç, afet farkındalık 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Disaster Awareness Levels of Youth on the Climate Change 

 

 

 

 

Abstract 

 

While the world continues to be affected by the Covid-19 epidemic process social, economic, 

and political devastation, specialists warn humanity about climate change.  Studies show that the 

climate change is closely related to the existence of many plant and animal species, especially drought.  

If climate change continues, grain resources are expected to decline, perhaps leading to famine. 

Furthermore, large migrations that may occur in drought-prone areas would have a negative social, 

economic, demographic, and political impact on the world. 

This statement assesses young people's climate change awareness, which is expected to have a 

significant impact in the near future. The statement reflects the views of 300 young people between the 

ages of 14-29 who attend youth centers affiliated to the Ministry of Youth and Sports of the Republic 

of Turkey operating in the city center of Van. According to the results of the survey, 38.7% of the 

participants stated that they did not have any information about the climate change, and 29.7% stated 

that they had partial knowledge. While 36% of the participants stated that they obtained this 

information from school, 16.3% stated that they obtained information from the Internet and 6.3% from 

television.  The findings reveal that young people are perplexed by the potential for climate change to 

create disasters. The teenagers that took part said they wanted to learn more about the climate change.  

 

Keywords: Climate change, youth, disaster awareness 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Türkiye’de Engelli Haklarına Yönelik Oluşturulan Kamu 

Politikaları Üzerine Bir Analiz 

 

Cevdet Hakan TÜFEKCİ 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İİBF Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans 

Van/TÜRKİYE, e-posta: hkntfkc65@gmail.com 

Özet 

Engellilik, bir kişinin doğuştan sahip olduğu veya sonradan edindiği fiziksel veya zihinsel bir 

eksikliktir. Engellilik tüm toplumlarda önemli bir sorundur. İnsanlık tarihi boyunca engellilerin 

toplumsal ya da bireysel sorunlarının türleri dönemsel olarak değişmektedir. Bu sorunların başında 

engelli hakları ve çalışma alanında istihdam gelmektedir. Engelli hakları kavram olarak yeni bir 

söylem olarak kabul edilmektedir. Çünkü tarihsel süreç içerisinde engellilerin uzun bir süre sosyal 

haklardan yararlanamadığı iddia edilmektedir. Engellilerin temel haklarının uluslararası düzeyde 

tartışılmaya başlanması ancak İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra bu duruma yönelik önemli bir adım 

olarak görülmektedir. Türkiye’de engellilerle ilgili ilk ve en kapsamlı veri çalışması, Başbakanlık 

Engelliler İdaresi Başkanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2002 yılında gerçekleştirilen 

Türkiye Engelliler Araştırması’dır. 

Bu çalışmada Türkiye’de engellilerin haklarını korumaya ve geliştirmeye yönelik kamu politikaları ele 

alınmaktadır. Çalışmanın temel amacı, Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde Türkiye’de uygulanan kamu 

politikalarını analiz etmektir. Avrupa Birliği İlerleme raporları, nitel araştırma yönteminin kullanıldığı 

çalışma için önemli verilerdir. Çalışma sonucunda Türkiye’de Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde çok 

önemli düzenlemelerin yapıldığı anlaşılmıştır. 

 

Anahtar Sözcükler: Engelli hakları, İlerleme Raporları, Avrupa Birliği, Türkiye. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

An Analysis on the Public Policies Established for the Rights of Persons with Disabilities in 

Türkiye in the Process of Harmonization with the European Union 

 

Abstract 

Disability is a physical or mental deficiency that a person is born with or acquired later. Disability is 

an important problem in all societies. Throughout the history of humanity, the types of social or 

individual problems of the disabled change periodically. At the beginning of these problems are the 

rights of the disabled and employment in the field of work. The rights of the disabled are accepted as a 

new discourse as a concept. Because it is claimed that disabled people have not been able to benefit 

from social rights for a long time in the historical process. The fact that the basic rights of the disabled 

began to be discussed at the international level only after the Second World War is seen as an 

important step towards this situation. The first and most comprehensive data study on people with 

disabilities in Türkiye is the Türkiye Disability Survey conducted in 2002 by the Prime Ministry 

Administration for the Disabled and the Turkish Statictical Institute. 

In this study, public policies aimed at protecting and improving the rights of the disabled in Türkiye 

are discussed. The main purpose of the study is to analyze the public policies implemented in Türkiye 

in the process of harmonization with the European Union. European Union Progress reports are 

important data for the study in which the qualitative research method is used. As a result of the study, 

it has been understood that very important regulations have been made in Türkiye in process of 

harmonization with the European Union. 

 

Keywords: Disability Rights, Progress Reports, European Union, Türkiye. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

 

Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Yer Yönünden Yerel Yönetimler ve Yer 

Yönünden Yerel Yönetimlerin Mevzuatında Yapılan Düzenlemeler 

 

Çağlar ÇİÇEK 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kamu Yönetimim Bölümü 

Van/ Türkiye, e-posta: caglarcicek@yyu.edu.tr

 

Özet 

 

Geçmişten günümüze devletler, birçok farklı yönetim modeli ile yönetildiği bilinmektedir. Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti yönetimsel olarak uygulanan parlamenter sistemi, 9 Temmuz 2018 tarihinde terk 

ederek kendine özgü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş yapmıştır. Bu geçiş ile beraber 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uyum kapsamında birçok hukuki düzenleme yapılmıştır. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyum amacıyla düzenleme yapılan alanlardan biri de yer 

yönünden yerel yönetimlerdir. Bu çalışmada literatür taraması yöntemi kullanılarak kısaca hükümet 

sistemlerine, yer yönünden yerel yönetimler ve Türkiye’ye özgü Cumhurbaşkanlığı Hükümet 

Sisteminin yer yönünden yerel yönetimlere yansımalar incelenecektir. Ardından Türkiye’ye özgü 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yer yönünden yerel yönetimlerin mevzuatında bu yönde 

yapılan hukuki düzenlemelere bakılacaktır. 

 

Anahtar Sözcükler: Hükümet sistemleri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Yer Yönünde Yerel 

Yönetimler. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Arrangements Made in the Legislation of the Presidency Government System and Local  

  Authorities and Local Authorities in terms of Location in Türkiye 

 

 

Abstract 

 

It is known that from past to present, states have been governed by many different management 

models. The State of the Republic of Türkiye abandoned the parliamentary system, which was applied 

administratively, on July 9, 2018 and switched to its unique Presidential Government System. With 

this transition, many legal arrangements have been made within the scope of harmonization with the 

Presidential Government System. One of the areas where regulations are made in order to comply with 

the Presidential Government System is the local administration in terms of location. In this study, 

using the literature review method, the reflections of the government systems on the government 

systems, local governments in terms of location and the Presidential Government System specific to 

Türkiye on local governments in terms of location will be examined. Then, the Presidential 

Government System specific to Türkiye and the legal arrangements made in this direction in the 

legislation of local governments in terms of location will be examined. 

 

Keywords: Government systems, Presidential Government System, Local Governments on the 

Ground. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

 

1929-1931 Yılları Arasında Kadın İntiharları 

 

Çilem Kurt 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi / Türkiye 

kurtcilem2@gmail.com 

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü/Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tarih Bölümü 

Van / Türkiye 

 

 

Özet 

İnsanlık tarihinin kötü bir gerçekliği olan intihar, dinler ve toplumların karşı çıktığı bir eylem tarzıdır. 

Pek çok sebebi olmakla birlikte esas olarak fiziki ve ruhsal bir arıza sonucunda, insanlar kendi 

canlarına kıymak isteyebilmişlerdir. Diğer bir anlatımla intiharlar bireylerin başa çıkamayacağı ağır 

duygusal sorunların meydana çıkardığı bir sonuçtur. Kişileri intihara sürükleyen nedenler zaman 

içerisinde çeşitlenmiş olsa da ruhsal olarak çökmüş bu kişilerin temel özelliği, yaşantılarından keyif 

alamamaları ve hayatlarına son vererek bunun önüne geçebileceğini düşünmüş olmalarıdır. Gelgelim 

canına kıyan ya da buna yeltenen bireylerin bu davranışları sadece kendisine değil çevresine de 

olumsuz manada etki eder. 

Bu çalışma, Türkiye’de 1929 yılından 25 Temmuz 1931 tarihli matbuat kanununa kadarki sürede 

gerçekleşen kadın intiharları, dönemin gazeteleri aracılığıyla ele alınmaktadır. Akşam, Vakit, 

Cumhuriyet, Milliyet ve Son Posta gazetelerinde yer alan haber ve makaleler değerlendirilerek bu 

kadınların neden intihar ettikleri incelenmektedir. Nitekim intiharların genellikle aşk ve sevgi, aile 

baskısı, hastalık, şiddet ve yoksulluk gibi temel nedenlerle gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Böylelikle 

döneme hâkim atmosfer ve koşullara dair ipuçları da yakalanmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: İntihar, Kadın, İntihar Salgını, Toplum 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Female Suicides Between 1929 and 1931 

 

 

Abstract 

Suicide, which is a bad reality of human history, is an action style opposed by religions and societies. 

Although there are many reasons, mainly as a result of a physical and mental malfunction, people want 

to kill themselves. In other words, suicides are the result of severe emotional problems that individuals 

cannot cope with. Although the reasons that lead people to commit suicide have diversified over time, 

the main feature of these mentally depressed people is that they cannot enjoy their lives and think that 

they can prevent it by ending their lives. However, these behaviors of individuals who kill or attempt 

to do so negatively affect not only themselves but also those around them.  

In this study, female suicides that took place in Turkey between 1929 and the press law of 25 July 

1931 are discussed through the newspapers of the period. The news and articles in the newspapers 

Akşam, Vakit, Cumhuriyet, Milliyet and Son Posta are evaluated and the reasons why these women 

commit suicide are examined. As a matter of fact, it is understood that suicides generally occur due to 

basic reasons such as love and affection, family pressure, illness, violence and poverty. In this way, 

clues about the atmosphere and conditions prevailing in the period were also captured. 

 

Keywords: Suicide, Women, Suicide Epidemic, Society. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

 

 

Sermayesi Yönetiminde Yenilikçi Dijital Yönelimler 

Damir FAZİLZHAN 

El Farabi Kazak Milli Üniversitei, Doktora Öğrencisi  

Almati/KAZAKİSTAN, damir.fazylzhan@mail.ru 

 

Özet 

 Bu makalede işletmelerin yenilikçi gelişiminde insan sermayesi yönetiminin rolünü ele 

alınmaktadır. Mevcut insan sermayesi yönetimi yöntemlerinin bir analizi yapılmıştır. Ayrıca 

makalede, insan sermayesi yönetimini değerlendirme yöntemlerini geliştirmek için birtakım öneriler 

geliştirilmiştir. Mevcut dijital küreselleşme veya ekonominin dijital dönüşümü bağlamında, 

işletmelerdeki insan sermayesi yönetiminin rolü, yeni ekonomik gerçeklerle birlikte makalenin ana 

konusunu teşkil etmektedir. Bu konuyu incelemeye duyulan ihtiyaç, sistemdeki örneklemlerin insan 

sermayesi ve yönetimi konusunda bazı spesifik yöntemlerin bulunmayışından kaynaklanmaktadır. 

 

Anahtar Sözcükler: Yönetim, insan sermayesi, kalkınma, girişim. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Innovative Digital Directions in Capital Management 

 

Abstract 

 

In this article, the author examines the role of human capital management in the innovative 

development of enterprises. The analysis of the current methods of human capital management is 

carried out. Recommendations are made to improve the methods of assessing human capital 

management. In modern conditions of digital globalization or digital transformation of the economy, 

the role of human capital management in enterprises is growing and changing along with new 

economic realities. The need to study this topic is dictated by the lack of specific methods of human 

capital management in the subjects of the economic system. 

 

Keywords: Management, human capital, development, enterprise. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Okçuzâde Mehmed Şâhî’nin Ahsenu’l Hadis Adlı Eserindeki Hadislerin Tahrici ve 

Değerlendirilmesi 

 

Davut TEKİN 

Millî Eğitim Bakanlığı  

e-posta: davuttekin65@gmail.com  

 

Özet 

 

İslam kültüründe var olan kırk hadis yazma geleneği asırlardır Müslüman âlimler tarafından 

uygulanagelmiştir. Müslüman âlimler bu eserleri yazarken Hz. Peygamber’in şefaatine nail olmak, 

hayırla yâd edilmek, daha önce kırk hadis yazanlara benzemek ve bu geleneği devam ettirmek, 

okuyucuların hayır dualarını almak, bir konuyu aydınlatmak ya da bir konuya dikkat çekmek, 

yakalandığı bir hastalıktan kurtulmak, cehennem azabından korunmak, sıkıntıları gidermek, geçen boş 

zamanları telafi etmek, dine Müslümanlara hizmet etmek, şahsi görüşlerini eserinde açıklama fırsatını 

bulmak, ekâbir ve devlet ricaline hoş görünmek vb. gibi sebeplerle eserlerini oluşturmuşlardır. Bu 

sahada eser yazan müelliflerden biri de Okçuzâde Mehmet Şâhî’dir. Şâhî mahlasıyla tanınan 

Okçuzâde, her ne kadar bir şair olarak bilinmekte ise de asıl şöhretini mensur eserleriyle kazanmıştır. 

Çok iyi bir hattat olan Okçuzâde, Arapça ve Farsça’ya hâkim olup en güzel eserlerini Hadis ve Tefsir 

alanında vermiştir. Çalışmamıza esas teşkil eden Okçuzâde Mehmed Şâhî’nin Ahsenu’l Hadis isimli 

eseri kırk hadis türü eserlerinden biridir. Çalışmamızda bu eserdeki hadislerin öncelikle tahrici yapılıp 

ardından hadis usulüne göre değerlendirmesi yapılacaktır. 

 

Anahtar Sözcükler: Okçuzade, Kırk Hadis, Hadis Tenkidi. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

The Included and Evaluation of the Hadith in Okçuzâde Mehmed Şahi’s Work Title Ahsenu’l 

Hadith 

 

Abstract 

The tradition of writing the Forty Hadith which takes place in Islamic culture has been practiced by 

Muslim scholars for ages. While Muslim scholars were writing their works, they paid attention to such 

topics as being worthy of Prophet Muhammed’s intercession, being remembered good, resembling the 

people who had written Forty Hadith and continuing this tradition, getting blessings of the readers, 

enlightening or pointing out a topic, recovering an illness, being saved from the tortures of Hell, 

dispelling from distress, compensating the spare times, serving the religion and the Muslims, having a 

chance to explain their own thoughts, appealing to the important people and government authorities. 

One of the authors that have written works in this field is Okçuzâde Mehmed Şâhî. Even though 

Okçuzâde, known for its penname Şâhî, is known as a poet, he earned his reputation with his works in 

prose. Being a very talented calligrapher, being fluent in Arabic and Persian, Okçuzâde produced his 

best works in the field of Hadith and Hermeneutics. Okçuzâde Mehmed Şâhî’s work Ahsenu’l Hadis 

which is the main focus of this study is one of the Forty Hadith works. In this study, the source of the 

hadiths in Ahsenu’l Hadis will be identified and the hadiths in this work will be evaluated according to 

the method of Hadith. 

 

Keywords: Okçuzâde, The Forty Hadith, Criticism over Hadith. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Yazılı ve Arkeolojik Buluntular Işığında MÖ I. Binde Yeni Assur’da Sürme Kullanımı ve 

Sürmelik Kapları 

 

 

Dilara DEMİRTAŞ  

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Doktora Öğrencisi 

Van / TÜRKİYE, e-posta: dilararas93@hotmail.com 

 

Özet 

 

Sürme, göz çevresini ve kirpik diplerini boyamak için kullanılan maddelerin genel adıdır. 

Günümüzde olduğu üzere süslenmek, gözleri kuvvetlendirmek, güneşten, nazardan korunmak gibi 

amaçlarla Antik Dönem’de de kullanılmıştır. Sürme, galen ve antimon (sibnit/sürme taşı) olarak 

bilinen kurşun grisi metalik bir taştan elde edilmektedir. Antik Dönem’de bilinen ilk sürmenin 

Mısır’da Erken Hanedanlar Dönemi’nde  (MÖ 3500) üretildiği ileri sürülmektedir. MÖ I. Binde 

günümüz Mezopotamya topraklarında kurulan Yeni Asur Krallığı’nda kullanılan kozmetik ürünlerin 

başında sürme gelmektedir. Yeni Asur yazılı kaynaklarında, Mısır ve Levant Bölgesi’ne düzenlenen 

seferlerde alınan ganimet listelerinde sürmenin hammaddesi olan antimonun ismi de görülmektedir. 

Ayrıca antimonun ticaret yolu ile de ülkeye getirildiği düşünülmektedir. Kralî kentlerden Kalhu’da 

yapılan kazı çalışmalarında kraliçe mezarlarının hemen hepsinde sürmelik kapları ele geçmiştir. Ele 

geçen sürmelik kaplarının tipolojisi, MÖ I. Binde Anadolu kentlerinde kullanılan sürmelik kapları ile 

son derece benzerdir. Bunun yanı sıra görsel sanatlarda da sürme kullanımı hakkında ipuçları söz 

konusudur. Örneğin kral ve soyluların betimlemelerinde gözler ve kaşlar “sürmeli” biçimde 

işlenmiştir. Yeni Asur’un vazgeçilmez kozmetik ürünü olan sürme, dönemin metalürjik bilgi 

birikimini ve kültürel etkileşimi yansıtan bir ürün olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışma içerisinde 

Yeni Assur yazılı kaynakları ve arkeolojik verileri ışığında sürme kullanımı ve sürmelik kapları 

incelecektir. 

 

Anahtar Sözcükler: Kozmetik, antimon, sürme, sürmelik kapları, Asur. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

The Use of Kohl and Kohl Tubes in the Neo Assyrian in the 1st Millennium Bc in the Light of 

Written and Archaeological Finds 

 

 

Abstract 

 

Kohl is the general name of the substances used to paint the eye area and eyelashes. It was also 

used in Antiquity, as it is today, for purposes such as embellishing, strengthening the eyes, and 

protecting from the sun and the evil eye. It is obtained from a lead gray metallic stone known as kohl, 

galena and antimony (sibnite/kohl stone). It is claimed that the first kohl known in Antiquity were 

produced in Egypt during the Early Dynastic Period (3500 BC). In the 1st millennium BC, kohl is one 

of the leading cosmetic products used in the Neo Assyrian Kingdom, which was established on the 

territory of present-day Mesopotamia. In Neo-Assyrian written sources, the name of antimony, which 

is the raw material of kohl, is also seen in the loot lists taken during the expeditions to Egypt and the 

Levant Region. It is also thought that antimony was brought to the country through trade. During the 

excavations in Kalhu, one of the royal cities, kohl tubes were found in almost all of the queen's tombs.  

The typology of the kohl tubes uncovered is very similar to the kohl tubes used in Anatolian cities in 

the 1st millennium BC. In addition, there are clues about the use of kohl in visual arts. For example, in 

the depictions of kings and aristocratics, the eyes and eyebrows are embroidered in a "with kohl" 

fashion. The indispensable cosmetic product of New Assyria, kohl is a product that reflects the 

metallurgical knowledge and cultural interaction of the period. In the study, in the light of Neo-

Assyrian written sources and archaeological data, the use of kohl and kohl tubes will be examined. 

 

Keywords: Cosmetics, antimony, kohl, kohl tubes, Assyrian. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Sinemada Kara Film ve Kadın Temsilleri Üzerine Bir İnceleme: “9” Filmi 

 

Dilara POMAY 

 

Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı 

Konya / TÜRKİYE, e-posta: pomaydilara@gmail.com 

 

 

Özet 

 

 Sinema, görsel ve işitsel duyulara hitap ederek ortaya koyduğu yapıtlarla insanlık için önemli 

bir yapıtaşı, kimi zaman bir yol gösterici olmuştur. Farklı bir anlatım tarzıyla sinemada kendine 

genişçe bir yer bulan Kara Film (Film Noir) ise günümüz sinema çalışmaları içerisinde önemli bir yere 

sahiptir. Klasik Hollywood sinemasına ait bir kavram olarak ortaya çıkan kara film anlatısı, tarih 

içerisinde yaşadığı dönemlere göre değişim göstererek günümüze kadar gelmiştir. Bunun yanında kara 

film, içeriği sayesinde modernleşmenin ve sanayileşmenin getirdiği toplumsal etkileri, kimlik 

sorunlarını, kadın temsillerini de ele alarak filmlerini genellikle bu çerçeve etrafında oluşturmuştur. 

Çalışmada, sinematografik, karakter ve anlatım dili açısından diğer film yapımlarından 

farklılık gösteren ve sinemada kendine önemli bir yer edinen klasik kara filmin ne olduğu 

incelenmiştir. Bu inceleme günümüz sinemasının daha iyi anlaşılabilmesi için de önem arz etmektedir. 

Bununla birlikte sinemada, özellikle klasik anlatı özelliklerini taşıyan filmlerdeki kadın temsilleri ile 

kara filmlerdeki kadın temsilleri karşılaştırılmıştır. Kara filmlerin klasik ve alışılmış olandan ayrılarak 

yeni bir kadın karakter olan femme-fatale’in doğuşuna imza atmış olması bu dönüşümünün 

incelenmesi bakımından önemlidir. Bu film tarzının Türk sinemasına nasıl yansıdığına örnek olması 

açısından yönetmen Ümit Ünal’ın “9” (2002) filmi kara film ve femme-fatale kadın karakterler 

kapsamında analiz edilmiştir. Bu doğrultuda çalışmada literatür taraması ve metin analizi yöntemleri 

kullanılmıştır. Sonuç olarak; kara film yapısı belirgin özelliklerle klasik olandan ayrılmakta ve 

kendine has bir tarzı yansıtmaktadır. Dolayısıyla kadın karakterlerin sinema perdesindeki sunum 

biçimi de kara filmlerin özelliklerine göre klasik olandan ayrılarak daha güçlü, ihtiraslı, şehvetli ve 

tehlikeli bir şekilde yansıtılmaktadır. Yönetmen Ümit Ünal’ın “9” filmi üzerinden yapılan 

çözümlemede, kara film özelliklerini ve kadın temsillerinin farklı örneklerini yansıttığı görülse de, 

ülkemizdeki kara filmlerin yapısının Hollywood’daki eşdeğerlerine göre daha küçük çapta değiştiği 

kanısına varılmıştır. 

 

Anahtar Sözcükler: Kara Film, Kadın Temsiller, Ümit Ünal. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

A Review on Film Noir and Women's Representations in Cinema: The Film "9" 

 

 

 

Absract 

Cinema has been an important building block and sometimes a guide for humanity with its works that 

appeal to the visual and auditory senses. Film Noir, which has found a wide place in cinema with a 

different narrative style, has an important place in today's cinema studies. The narrative of film noir, 

which emerged as a concept belonging to classical Hollywood cinema, has survived to the present day 

by changing according to the periods in which it lived in history. In addition, thanks to its content, film 

noir has generally formed its films around this framework, by addressing the social effects of 

modernization and industrialization, identity problems, and women's representations. 

In the study, what is the classic film noir, which differs from other film productions in terms of 

cinematography, character and narrative language and has an important place in cinema, has been 

examined. This review is also important for a better understanding of today's cinema. In addition, the 

representations of women in movies, especially in movies with classical narrative features, and 

women's representations in movies noir were compared. It is important in terms of examining this 

transformation that films noir have separated from the classical and conventional and have signed the 

birth of a new female character, femme-fatale. Director Ümit Ünal's film “9” (2002), as an example of 

how this film style is reflected in Turkish cinema, was analyzed within the scope of film noir and 

femme-fatal female characters. In this direction, literature review and text analysis methods were used 

in the study. As a result; The film noir structure differs from the classical one with distinctive features 

and reflects a unique style. Therefore, the presentation style of female characters on the screen is 

separated from the classical one according to the characteristics of films noir, and is reflected in a 

stronger, passionate, sensual and dangerous way. In the analysis made on director Ümit Ünal's film 

"9", although it is seen that it reflects the features of film noir and different examples of female 

representations, it has been concluded that the structure of films noir in our country has changed to a 

lesser extent than their equivalents in Hollywood. 

 

Keywords: Film Noir, Female Representations, Ümit Ünal. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Karl R. Popper’ın Kritik Rasyonalizm Yöntemi ve Sosyal Bilimlere Uygulması 
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Özet 

 

Bu çalışma, Popper tarafından doğa bilimlerinde kullanılan kritik rasyonalizm yönteminin sosyal 

bilimlerde kullanılmasını ele almaktadır. Buna bağlı olarak, bu yöntemin hangi toplumlarda 

uygulanabildiği ve uygulamada yarattığı etkiler değerlendirilmektedir. Popper, kendi düşünce 

sisteminin temellerini oluşturan eleştirel akılcılığın kökenlerini Antik Yunan’a dayandırmaktadır. 

Thales’ten Platon’a Yunan felsefesinin başlangıcını hayranlık uyandırıcı olarak değerlendiren Popper, 

bu durumun sebebini eleştirel tartışma geleneğine bağlamaktadır. Bu geleneğin kuruculuk rolünün, 

Sokrates öncesi düşünürlerin çevresinde oluşmuş olduğunu dile getiren Popper, Antik Yunan 

felsefesinin ilerleyişinde okulların çoğalmasına dikkat çekerek, eleştirel geleneğin sosyal bilimlerde 

nasıl ortaya konulabileceğine işaret etmektedir. Buradan hareketle Popper, düşünce yapısını sistematik 

bir birliktelik ortaya koyacak şekilde sunmuştur. O, doğa bilimlerinde kullandığı yöntemin sosyal 

bilimlere de uygulanması gerektiğini ileri sürer. Bunun için önce de bilgiyi temellendirmeye çalışır ve 

bilgiyi temellendirmede de Sokrates’i örnek alır. Sokrates bilgiyi temellendirmeye çalışırken 

başvurduğu yöntem eleştirel yöntemdir. Sokrates’i hiçbir bilgiye sahip olmadığı düşüncesine 

sürükleyen şey, onun eleştirel bakış açısına sahip olmasıydı. Popper’da eleştiriyi, bilimsel nesnelliğin 

temeline yerleştirmektedir. Onun için bilgi mutlak kesinliğe varma arayışı değildir. Bilimsel 

çalışmaların görevi de doğruyu aramak, yanlışı elemek olmalıdır. Her zaman için amaç doğruya, daha 

doğruya, daha da anlaşılır doğruya ulaşma çabasıdır. Bilimsel bilgiyi, mutlak kesin bir bilgi olarak 

değil de varsayımsal olarak düşünen Popper’a göre, bilimsel bilginin yöntemi de eleştirel yöntemdir, 

yani yanlışın aranması yöntemidir. Buna göre eleştirel yaklaşım düşüncesi, sadece doğa bilimlerinde 

değil, toplum bilimlerinde de uygulanması gerekir ve açık toplumlarda uygulanabilir. Popper için, bu 

yöntemin sosyal bilimlerde uygulanması durumunda ise yapılan hatalardan ders çıkarma, daha 

doğruyu arama ve daha yaşanılır bir dünya arayışı gibi toplumsal olarak hedeflenen hususlar mümkün 

hale gelir. 

Anahtar Sözcükler: Felsefe, Popper, Sosyal bilimler, Doğa bilimleri, Kritik rasyonalizm, Yöntem. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Karl R. Popper's Method of Critical Rationalism and Its Application to the Social Sciences 

Abstract 

This study deals with the use of the critical rationalism method used by Popper in natural sciences in 

social sciences. Accordingly, in which societies this method can be applied and the effects it creates in 

practice are evaluated. Popper traces the origins of critical rationality, which forms the basis of his 

own thought system, to Ancient Greece. Considering the beginning of Greek philosophy from Thales 

to Plato as admirable, Popper attributes the reason for this situation to the tradition of critical 

discussion. Stating that the founding role of this tradition was formed around pre-Socratic thinkers, 

Popper points out how the critical tradition can be put forward in social sciences by drawing attention 

to the proliferation of schools in the progress of Ancient Greek philosophy. From this point of view, 

Popper presented the structure of thought in a way to reveal a systematic unity. He argues that the 

method he used in the natural sciences should also be applied to the social sciences. For this, he tries 

to ground the knowledge first and takes Socrates as an example in grounding the knowledge. The 

method Socrates uses when trying to justify knowledge is the critical method. What led Socrates to 

think that he had no knowledge was his critical point of view. Popper also places criticism at the base 

of scientific objectivity. For him, knowledge is not the pursuit of absolute certainty. The task of 

scientific studies should be to seek the truth and eliminate the false. The aim is always the effort to 

reach the truth, the truth, the more understandable truth. According to Popper, who thinks of scientific 

knowledge as hypothetical rather than absolute knowledge, the method of scientific knowledge is also 

the critical method, that is, the method of searching for the wrong. Accordingly, critical approach 

thinking should be applied not only in the natural sciences but also in the social sciences and can be 

applied in open societies. For Popper, if this method is applied in social sciences, socially targeted 

issues such as learning from mistakes, searching for more truth and seeking a more livable world 

become possible. 

 

Keywords: Philosophy, Popper, Social sciences, Natural sciences, Critical rationalism, Method. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  
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Özet 

Coğrafi işaretli ürünler sınırları belirli bir coğrafya ile özdeşleşmiş, bölgeye ait en az bir özelliği 

barındıran ürünlerdir. Coğrafi işaretli ürünler yiyecek ve içecek olabileceği gibi tarım, el sanatları, 

maden gibi ürünleri de barındırmaktadır. Türkiye köklü geçmişi, zengin coğrafyası nedeniyle coğrafi 

işaretli ürünler açısından oldukça büyük bir potansiyele sahiptir. Coğrafi işaretli ürünler ise, 

gastronomi turizminde önemli bir yere sahiptir. Gastronomi turizmine artan ilgi turistlerin yöresel 

ürünlere olan merakı ve ilgisini de arttırmıştır. Ayrıca sürdürülebilir gastronomi turizmi kapsamında 

da coğrafi işaret uygulaması çok ayrı bir öneme ve değere sahiptir. Coğrafi işaretli ürünlerin aslına 

uygun üretimini amaçlayan bu oluşum, üretim hakkı verdiği üreticileri destekleyerek bölge 

üreticilerinin haklarını korumaktadır. Bu da doğrudan bölgenin kalkınmasına yardımcı olmaktadır. 

Coğrafi işaretli ürünlerin aslına uygun üretimi oldukça önemlidir. Bu sayede söz konusu ürünlerin 

bozulmadan, aslına uygun bir şekilde gelecek nesillere aktarılacak olması ile gastronomi turizminin 

sürdürülebilirliği desteklenmektedir.  

Türkiye’de, coğrafi işaret uygulamasına dair işlemler Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 

yürütülmektedir. Türkiye’de güncel tescilli ürün sayısı 1042’dir. Avrupa Birliği komisyonu tarafından 

da tescil işlemi gerçekleştirilmektedir. Ülke sınırları dışında da söz konusu ürünlerin tescil ile koruma 

altına alınması, ülkeler arasındaki haksız rekabetin önüne geçerek ürün tanıtımı ve pazarlanmasına 

yardımcı olmaktadır. Türkiye’nin, Avrupa Birliği tarafından tescillen 7 ürünü bulunmaktadır. Bu sayı, 

Türkiye’de mevcut tescilli ürün sayısına göre oldukça azdır. Bu nedenle Türkiye’de turizm politikaları 

çerçevesinde de önem kazanan coğrafi işaret uygulamasından daha fazla verim alınabilmesi ve 

uluslararası alanda da söz sahibi olunabilmesi için Avrupa Birliği’ne daha fazla ürün başvurusu 

gerçekleştirilmelidir. Bildiride bu noktalardan hareketle, coğrafi işaretleme uygulamasının 

Türkiye’deki mevcut durumu ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi aktarılacak, coğrafi işaretlemenin 

gastronomi turizmi ve sürdürülebilirliği açısından önemi vurgulanacak ve Türkiye’nin Avrupa 

Birliği’nde tescillenen coğrafi işaretli ürünlerinin artırılmasının önemi yönünde öneriler ortaya 

konacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Coğrafi İşaret, Avrupa Birliği, Gastronomi Turizmi, Sürdürülebilirlik. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Geographical Indication in European Union and Importance for Turkish Gastronomy Tourism 

 

Abstract 

Geographically indicated products are products whose borders are identified with a certain 

geography and which have at least one feature of the region. Geographically indicated products can be 

food and beverage, as well as products such as agriculture, handicrafts and mines. Türkiye has a great 

potential in terms of geographically indicated products due to its deep-rooted history and rich 

geography. Geographically indicated products have an important place in gastronomy tourism. The 

increasing interest in gastronomic tourism has also increased the curiosity and interest of tourists in 

local products. In addition, within the scope of sustainable gastronomy tourism, geographical 

indication application has a very different importance and value. This formation, which aims to 

produce the geographically indicated products in accordance with the original, protects the rights of 

the regional producers by supporting the producers to which it has the right to produce. This directly 

helps the development of the region. It is very important to produce geographically indicated products 

in accordance with the original. In this way, the sustainability of gastronomic tourism is supported by 

the fact that the products in question will be transferred to future generations in accordance with their 

original form. 

In Türkiye, the procedures regarding the geographical indication application are carried out by 

the Turkish Patent and Trademark Office. The number of currently registered products in Türkiye is 

1042. The registration process is also carried out by the European Union commission. Protecting the 

products in question with registration outside the borders of the country prevents unfair competition 

between countries and helps product promotion and marketing. Türkiye has 7 products registered by 

the European Union. This number is quite low compared to the number of registered products 

available in Türkiye. For this reason, more product applications should be made to the European 

Union in order to get more efficiency from the geographical indication application, which has gained 

importance within the framework of tourism policies in Türkiye, and to have a say in the international 

arena. From these points in the paper, information about the current situation and historical 

development of the geographical indication application in Türkiye will be conveyed, the importance of 

geographical indication in terms of gastronomy tourism and sustainability will be emphasized, and 

suggestions will be made regarding the importance of increasing Türkiye's geographical indication 

products registered in the European Union. 

Keywords: Geographical Indication, European Union, Gastronomy Tourism, Sustainability. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  
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Özet 

 

Kişinin mevcut anda dıştan ya da içten gelen uyaranlara yönelik yargılama yapmaksızın dikkatini 

odakladığı bir süreç olarak tanımlanan bilinçli farkındalık ve bu süreci içeren pratik uygulamalarına 

ilgi son yıllarda artmaktadır. Ancak deneysel ve uygulamalı psikoloji alanlarının bilinçli farkındalığı 

araştırma metodolojisinde önemli boşluklar dikkat çekmektedir. Belirlenen bu metodolojik 

boşluklardan biri, geçerlenmiş bilinçli farkındalık tetikleme prosedürlerinin eksikliğidir. Bununla 

birlikte, tetiklenen bilinçli farkındalığın alanda yaygın kullanılan bir diğer uygulama olan tetiklenen 

gevşemeden farklılaşıp farklılaşmadığı bilinmemektedir. Bu eksiklikler ve belirsizlik temelinde bu 

çalışmanın amacı, bilinçli farkındalık ve gevşemeyi tetiklemede ihtiyaç duyulan geçerli araçları 

üretebilmektir. Bu amaçla düzenlenen deneysel çalışmada, üç gruplu randomize kontrollü öntest - 

sontest araştırma deseni kullanılmıştır. Çalışmaya katılmaya gönüllü olan ve web deneyinde yer alan 

18-33 yaşları arasındaki yetişkin 164 katılımcının her biri bilinçli farkındalık, gevşeme veya nötr 

senaryoları içeren ve 10 dakika süren birer işitsel kayıt dinledikleri üç koşuldan birine seçkisiz olarak 

atanmıştır. Her üç koşulda da katılımcılardan Bilinçli Farkındalık Ölçeği öntest ve sontest ölçümü, 

Toronto Bilgece Farkındalık Ölçeği sontest ölçümü ile Görsel Analog Ölçeği öntest ve sontest ölçümü 

alınmıştır. Bulgular, her üç grubun öntest puanlarının birbirinden farklılaşmadığını, bilinçli farkındalık 

manipülasyonuna maruz kalan deney grubunun durumluk bilinçli farkındalık puanlarının kontrol 

grubuna göre anlamlı biçimde daha yüksek olduğunu ve gevşeme manipülasyonuna maruz kalan 

deney grubunun da kontrol grubuna göre anlamlı biçimde daha yüksek düzeyde gevşeme yanıtı ortaya 

çıkardığını göstermiştir. Bu bulgular bilinçli farkındalık ve gevşeme senaryolarının başarısını ortaya 

koymuştur. Bununla birlikte bilinçli farkındalık manipülasyonu ile gevşeme manipülasyonunun 

sonuçları açısından farklılaşmadığı ortaya çıkmıştır. Elde edilen bu veriler, Türkçe bilinçli farkındalık 

ve gevşeme senaryolarının psikometrik özelliklerinin deneysel ve uygulamalı psikoloji çalışmalarında 

kullanımı için uygun olduklarını göstermektedir. 

 

Anahtar Sözcükler: bilinçli farkındalık, gevşeme, tetikleme, deneysel manipülasyon 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Stateful Awareness and Relaxation Response Triggering Scenarios: 

Validity Analysis by Experimental Method 

 

Mindfulness is defined as a process in which one focuses their attention on external or internal stimuli 

in the present moment without judgment. In recent years, interest in mindfulness and its practical 

applications have increased. However, there are significant gaps in the mindfulness research 

methodology of experimental and applied psychology fields. One of these methodological gaps is the 

lack of validated mindfulness induction procedures. However, it is not known whether triggered 

mindfulness differs from triggered relaxation, another common practice in the field. Based on these 

shortcomings and uncertainty, the aim of this study is to produce valid tools needed to trigger 

mindfulness and relaxation. In this experimental study, a randomized controlled pretest-posttest 

research design with three groups was used. Each of the 164 adult participants aged 18-33 who 

volunteered to participate in the study and participated in the web experiment were randomly assigned 

to one of three conditions in which they listened to a 10-minute audio recording containing 

mindfulness, relaxation, or neutral scenarios. In all three conditions, Mindful Attention Awareness 

Scale as pretest and posttest measurements, Toronto Mindfulness Scale as posttest measurement and 

Visual Analog Scale as pretest and posttest measurements were taken from the participants. The 

findings showed that the pretest scores of all three groups did not differ from each other, the state 

mindfulness scores of the experimental group exposed to mindfulness manipulation were significantly 

higher than the control group, and the experimental group exposed to relaxation manipulation revealed 

a significantly higher level of relaxation response than the control group. These findings demonstrated 

the success of mindfulness and relaxation scenarios. However, it was revealed that mindfulness 

manipulation and relaxation manipulation did not differ in terms of their effects. These data show that 

the Turkish mindfulness and relaxation scenarios are appropriate for use in experimental and applied 

psychology studies. 

 

Keywords: mindfulness, relaxation, induction, experimental manipulation 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Epigrafik Belgeler Işığında Seleukos Krallığı’nın Sardeis Üzerindeki Faaliyetleri 

 

Elif ALTEN GÜLER 

Arş. Gör., Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü  

Antalya/ TÜRKİYE, e-posta: elifalten@gmail.com 

 

Özet 

 

Bu bildiride, MÖ IV.-MÖ II. yüzyıl arasında Sardeis antik kentinde ele geçen ve özellikle Suriye 

krallığının buradaki faaliyetlerine değinen altı epigrafik belge incelenerek dönemin olayları 

incelenecektir. İlk belge MÖ 225-175 yılları arasına tarihlenen III. ve IV. Antiokhos için yazılan 

dekrettir. İçerik olarak Sardeis antik kentinin mallarını kaybedip vatandaşların öldürülmesini ve Suriye 

krallığının ise bu kayıptan ötürü kentten yedi yıl vergi ve hizmet alınmadan kendini toparlaması için 

süre verildiği görülmektedir. İkinci belge ise, MÖ 190-157 yıllarını kapsayan Kral Eumenes ve 

valilerinin kentteki yağmaları ele geçirerek yeniden düzenleme için tanrıça Artemis için adak yazıtını 

içermektedir. Üçüncü belge MÖ 213 yılına tarihlenen III. Antiokhos’un Sardeislilere mektubunu 

aktarmaktadır. Sardeis halkının vergiden muaf tutulmasını ve gymnasion bölümünün kente geri 

iadesini içermektedir. Yine aynı tarihteki başka bir belge ise üç bölümden oluşmakta ve Sardeislilerin 

dekreti, kraliçe Laodikeia’nın tapınağa asılan mektubu ve III. Antiokhos’un tam olarak ele geçmeyen 

yazıtını kapsamaktadır.  Aynı tarihteki üçüncü belge ve bildirinin beşinci yazıtı kira ve vergi 

muafiyetini kapsayan Zeuksis ve Ktesikles’in halkı bilgilendirmesini içermektedir. Son yazıt ise 

Sardeislilerin ismi günümüze ulaşmayan bir kişiye onurlandırma dekretini göstermektedir. Ayrıca bu 

belgeler dışında, antik kaynaklar perspektifinde de Suriye krallığının MÖ III. yüzyıldaki Sardeis 

kentine karşı faaliyetlerini ve kentin bu dönemdeki durumu tüm belgeler ışığında değerlendirilecektir. 

 

Anahtar Sözcükler: Sardeis, Seleukos krallığı, Hellenistik Dönem, epigrafik belgeler, dekret. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Activities of the Seleucid Kingdom on Sardeis in the Light of Epiggraphic Documents 

 

Abstract 

In this paper, IV
th
-II

nd 
B.C, the events of the period will be examined by examining six epigraphic 

documents that were found in the ancient city of Sardis and especially mentioning the activities of the 

Syrian kingdom there. The first document is the decree written for Antiochus III Great and Antiochus 

IV Epiphanes, dated between 225-175 BC. In terms of content, it is seen that the ancient city of Sardis 

lost their property and the citizens were killed, and the Syrian kingdom was given time to recover 

itself for seven years without taxes and services from the city due to this loss. The second document 

includes the votive inscription for the goddess Artemis, covering the years 190-157 BC, for King 

Eumenes and his governors to seize and reorganize the plunder in the city. The third document cites 

the letter of Antiochus III Great, dated to 213 BC, to the people of Sardis. It includes the exemption of 

the Sardis people from taxation and the return of the gymnasion to the city. Another document of the 

same date consists of three parts and includes the decency of the Sardisians, the letter of the queen 

Laodikeia hung in the temple and the inscription of Antiochus III, which has not been fully recovered. 

The third document of the same date and the fifth inscription of the communiqué contain the public 

information of Zeuxis and Ctesikles covering rent and tax exemption. The last inscription shows the 

Sardisians' veneration of honor to a person whose name has not survived. In addition to these 

documents, in the perspective of ancient sources, the activities of the Syrian kingdom against the city 

of Sardis in the third century B.C. and the situation of the city in this period will be evaluated in the 

light of all documents. 

 

Keywords: Sardeis, Seleucid Kingdom, Hellenistic Period, Epigraphical documents, decrets. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Azerbaycan’da Yenileşme Hareketleri ve Cedidcilik  

 

Elif KAPLAN 

Amasya Üniversitesi, Tarih ABD Yüksek Lisans Öğrencisi 

Amasya / TÜRKİYE, e-posta: elfkaplan@hotmail.com 

  

 

Özet 

 

Rusya Türkleri arasında 19. yüzyılın sonlarında başlayan eğitim ve kültür alanındaki yenileşme 

hareketi olan Cedidcilik, modern eğitim kurum ve yöntemlerini yerleştirmeyi, ulusal dili ve kültürü 

korumayı temel alır. Azerbaycan toplumunda XIX. yüzyılda meydana gelen aydınlanma hareketlerinin 

zemin hazırlaması sonrasında milli uyanışın ideolojisi haline gelen Cedidcilik, Rusya’daki Türkçülük 

ve yenileşme hareketinin en önde gelen temsilcisi olarak kabul edilen Kırım-Tatar düşünürü İsmail 

Gaspıralı’nın ideali olan “Dilde birlik, Fikirde birlik, İşte birlik” sloganının kavramsal ifadesidir. 

Nitekim Cedidciler tanımlamasının ilk ortaya çıkışı İsmail Gaspıralı’nın 1884’te usul-i cedid ile eğitim 

verdiği okul ile olmuştur.  Bu tarihten sonra bu tanımlama yaygınlık kazanmış ve Gaspıralı’nın adı ile 

özdeşleşmiştir. Azerbaycan toplumunda 1884 yılından önce meydana gelen yenileşme hareketlerinden 

farklı olarak bir misyonu bulunan Cedidcilik kavramı milli formlara sahiptir. Azerbaycan’da XIX. 

yüzyılda yenileşme hareketlerinin sağladığı zemin, Türk halklarının sosyal, siyasi, kültürel sahada 

milli dayanışmalarını önceleyen Cedidciliğe zemin hazırlamıştır. Kuzey Azerbaycan’ın Rus 

hakimiyetine girmesi ile başlayan Rus sömürü hareketlerine karşı yenileşme hareketleri ile cevap 

verilmeye başlayan durum, Azerbaycan Türkçesinde yayımlanan ilk Türkçe gazetenin çıkartılması ile 

milli forma evrilmeye başlamıştır. Bu çalışmada yenileşme hareketlerinin bir safhası olduğu düşünülen 

Cedidciliğin, yenileşme, modernleşme kavramlarının karşılığı olarak anlaşılmasının yanlışlığı temel 

alınarak Çarlık Rusya’sının sömürge siyasetine cevap niteliğinde olan Cedidciliğin misyonu, 

Azerbaycan örneği ile sunulacaktır. 

 

Anahtar Sözcükler: Azerbaycan, Cedidcilik, Modernleşme. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Innovation Movements and Jadidism in Azerbaijan 

 

Abstract 

 

Jadidism, which is an innovation movement in the field of education and culture that started among 

the Russian Turks at the end of the 19th century, is based on the establishment of modern educational 

institutions and methods, and the preservation of the national language and culture. Jadidism, which 

became the ideology of national awakening after the enlightenment movements that took place in the 

19th century, in Azerbaijan is the conceptual expression of Crimean Tatar thinker- regarded as the 

most prominent representative of the Turkism and innovation movement in Russia- İsmail Gaspıralı's 

ideal motto "Unity in language, Unity in idea, Unity in action".  As a matter of fact, the first 

appearance of the definition of Jadidists was with the school where İsmail Gaspıralı taught with the 

method of Jadid in 1884. After this date, this definition was widespread and identified with the name 

of the Gaspıralı. The concept of Jadidism, which has a mission unlike the reform movements that took 

place before 1884 in Azerbaijani society, has national forms. The ground provided by the innovation 

movements in the 19th century paved the way for Jadidism, which prioritized the national solidarity of 

the Turkish peoples in the social, political and cultural field. The situation, which started to be 

responded to with the innovation movements against the Russian exploitation movements that started 

with the Russian domination of Northern Azerbaijan, started to evolve into a national form with the 

publication of the first Turkish newspaper published in Azerbaijani Türkish. In this study, the mission 

of Jadidism, which is considered to be a phase of the innovation movements, will be presented with 

the example of Azerbaijan, which is a response to the colonial policy of the Tsarist Russia, based on 

the mistake of understanding the Jadidism as the counterpart of the innovation and modernization 

concepts. 

 

Keywords: Azerbaijan, Jadidism, Modernization. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Türkiye’de Dijital Hastanelerin Mevcut Durumu Üzerine Bir Çalışma 
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Özet 

 Modern çağda teknoloji hızla gelişerek eğitim, ticaret gibi birçok sektörle birlikte sağlık 

sektörünü de etkilemiştir. Gelişen bu teknoloji sağlık kurumlarında kullanılan tüm bilgi sistemlerinin 

birbirleriyle bütünleşik olarak çalışmasını sağlamış ve hastanede bulunan tüm cihazların bu bütünleşik 

sisteme bilgi aktarabilmesini, çalışanların ve hastalarında bütünleşik sistemden kolay ve hızlıca bilgi 

alabilmelerini sağlamıştır. Bahsedilen bu bütünleşik sisteme sahip hastanelere “Dijital 

Hastane/Kağıtsız Hastane” adı verilmektedir. Dijital hastanelerin ilaç ve medikal uygulamalarda anlık 

takip sağlayabilme, zaman ve mekan kısıtı olmadan hasta verilerine erişebilme, teşhis ve tedavide 

yüksek başarı elde edebilme gibi birçok güçlü yanı bulunmaktadır. Bununla birlikte siber saldırılar, 

teknoloji okur yazarlığının eksikliği ve sistem maliyetleri dikkate alınması gereken zayıf yönler olarak 

ortaya çıkmaktadır.  

 Bir sağlık kurumunun dijital hastane olabilmesi için HIMSS (Sağlık Bilgi ve Yönetim 

Sistemleri Derneği) kurumu tarafından çeşitli derecelendirme modellerinden biri ile uluslararası 

kriterler kullanılarak derecelendirilmesi gerekmektedir. Türkiye’deki kurumlar bu modeller içinde 

EMRAM (Elektronik Sağlık Kaydı Benimseme Modeli) ve O-EMRAM (Ayaktan Tedavi Hizmeti 

Sunan Kuruluşlar için Elektronik Sağlık Kaydı Benimseme Modeli) modelleri kullanılarak 

derecelendirilmektedir. Bu derecelendirmede sekiz düzey derece kullanılmaktadır (0-7). Derecenin 

artması kurumun dijitalleşme seviyesinin arttığı anlamına gelmektedir. Kurumun sertifika alabilmek 

için 6 veya 7. seviyeye gelmiş olması gerekmektedir. 

 Dijital hastane konusunda dünya liderliğini, kavramın çıkış noktası olan ABD sürdürmektedir. 

Türkiye 174’ü 6. seviye, 3’ü 7. seviye olmak üzere toplamda 177 dijital hastane ile ABD’den sonra 

lider ikinci ülke konumunda bulunmaktadır. Türkiye dijital hastane çalışmalarına ilk kez 2012 yılında 

başlamıştır ve günümüze kadar bu alanda önemli başarılar kaydederek Avrupa’da birinciliği, dünyada 

ise ikinciliğini korumaktadır. Bu başarıları sayesinde HIMSS tarafından da ödüllendirilmiştir. Türkiye 

Covid-19 pandemisinde de dijital hastanelerinin faydalarını görmüş ve riskli vakalarının takibini de 

yine bu bilişim alt yapısı ile sağlayabilmiştir.  

 Sonuç olarak Türkiye dijital hastane konusunda liderliğe sahip bir ülkedir. 6. ve 7. seviye 

hastaneler arasındaki farkı azaltabilmek adına ilgili hastanelerin 7. seviyeye geçirilmesi, sertifikası 

bulunmayan hastanelerin dijitalleşmenin yararları hakkında bilinçlendirilmesi dijitalleşmeye 

yönlendirilmeleri konusunda karar vericilere gerekli alanlarda çalışmalar gerçekleştirmesi 

önerilebilmektedir. 

 

Anahtar Sözcükler: Hastane, dijitalleşme, sağlık sektörü. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

A Study on the Current Status of Digital Hospitals in Türkiye 

 

 

Abstract 

 In the modern era, technology has developed rapidly, affecting many sectors such as education 

and trade, as well as the health sector. This developing technology has ensured that all information 

systems used in health institutions work in an integrated manner with each other, and that all devices 

in the hospital can transfer information to this integrated system, and that employees and patients can 

receive information easily and quickly from this integrated system. Hospitals with this integrated 

system are called "Digital Hospital/Paperless Hospital". Digital hospitals have many strengths such as 

providing instant follow-up in pharmaceutical and medical applications, accessing patient data without 

time and place constraints, and achieving high success in diagnosis and treatment. However, 

cyberattacks, personnel technology literacy and system costs can be said to be weaknesses that need to 

be evaluated. 

 In order for a health institution to be a digital hospital, it must be rated by the HIMSS 

(Healthcare Information and Management Systems Society) institution using one of the various rating 

models and international criteria. Institutions in Türkiye are rated using EMRAM (Electronic Health 

Record Adoption Model) and O-EMRAM (Electronic Health Record Adoption Model for Outpatient 

Service Providers) models within these models. Eight levels of degrees are used in this rating (0-7), 

which means that the higher the rating, the higher the level of digitization of the institution. The 

institution must have reached Level 6 or 7 in order to receive a certificate. 

 The U.S. continues to lead the world in the field of digital hospitals, the starting point of the 

concept. Türkiye is the second leading country after the United States with a total of 177 digital 

hospitals, 174 of which are level 6 and 3 of which are level 7. Türkiye started its digital hospital 

studies for the first time in 2012 and has achieved significant success in this field to so far, 

maintaining firs place in Europe and second place in the world. Thanks to these achievements, it was 

also awarded by HIMSS. Türkiye has also seen the benefits of its digital hospitals in the Covid-19 

pandemic and was able to monitor risk cases with this information infrastructure.  

 As a result, Türkiye is a country with leadership in digital hospitals. In order to reduce the 

difference between the 6th and 7th level hospitals, it can be recommended to the decision makers to 

carry out studies in the necessary areas in order to transfer the relevant hospitals to the 7th level, to 

raise awareness about the benefits of digitalization and to direct the hospitals that do not have a 

certificate to digitalization. 

 

Keywords: Hospital, digitalization, health sector. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Taşlıcalı Yahya Bey’in Sûriyye Kasidesinde Sünnet Şöleni 
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Özet 

 

Kasideler genellikle din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla kaleme alınan şiirlerdir. Kasideler 

çeşitli bölümlere ayrılır. Bu bölümlerden biri olan nesip, kasidenin giriş bölümü olmakla birlikte 

işlediği konuya göre kasidenin özel bir adla anılmasını da sağlar. Bu bölümde şairler dönemin 

yaşantısıyla ilgili bilgilere yer verebilir. Bu bilgiler arasında o dönemde yapılan düğün ve şenlikler 

sayılabilir. Çalışmamızın giriş bölümünde kaside ve sûriyye kasideleri ile ilgili genel bilgiler yer 

almaktadır. Daha sonra Taşlıcalı Yahya Bey’in Kanuni Sultan Süleyman’ın şehzadelerinin sünnetleri 

dolayısıyla yazdığı kasidenin nesip bölümü ele alınmıştır. Çalışmamıza konu olan sünnet düğününü 

ele alan kaside, dönemin kutlama anlayışını yansıtması bakımından dikkate değerdir. Kasidede sünnet 

töreninden önce yapılan hazırlıklar, şölende dağıtılan yiyecek ve içecekler, gösteriler ve bunun 

yanında yapılan sohbetler beyitler üzerinden örneklenmiştir. Örnek olarak seçilen beyitlerin anlatmak 

istediği muhteva değerlendirilmiş ve bu muhtevadan yola çıkılarak genel değerlendirmelere yer 

verilmiştir. Kasidede geçen beyit örnekleri Mehmet Çavuşoğlu tarafından hazırlanan “Yahya Bey 

Dîvan” adlı eserden alınmıştır. 

 

Anahtar Sözcükler: Taşlıcalı Yahya, kaside, sûriyye kasideleri, şenlik 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Circumcision Feast in the Syrian Ode by Yahya Bey of Taşlıca 

 

Abstract 

 

Odes are generally poems written to praise religious and state elders. The qasidas are divided into 

various sections. Nesip, which is one of these sections, is the introductory part of the eulogy, but it 

also provides a special name for the eulogy depending on the subject it deals with. In this section, 

poets can give information about the life of the period. Among this information, weddings and 

festivals held at that time can be counted. In the introduction part of our study, there is general 

information about the eulogy and the syrian eulogy. Later, the prose part of the eulogy written by 

Yahya Bey of Taşlıca on the occasion of the circumcision of the princes of Suleiman the Magnificent 

is discussed. The eulogy, which deals with the circumcision wedding, which is the subject of our 

study, is noteworthy in terms of reflecting the concept of celebration of the period. The preparations 

made before the circumcision ceremony in the ode, the food and drinks distributed at the feast, the 

demonstrations and the conversations made in addition to it are exemplified through couplets. The 

content of the couplets chosen as an example was evaluated and general evaluations were made based 

on this content. The couplet samples in the ode are taken from the work named “Yahya Bey Dîvan” 

prepared by Mehmet Çavuşoğlu. 

 

Keywords: Taşlıcalı Yahya, eulogy, syria eulogies, festival. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

S. Huntington'un "Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması" Adlı 

Eserinde Türk Jeopolitiği 
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Bakü/AZERBAYCAN, e-posta: elsadquliyev105@gmail.com 

 

Modern zamanlarda, Türkiye'nin jeopolitiği dünyada giderek daha fazla ilgi görüyor. Bu makalede, 

Samuel Huntington'un "Medeniyetler Çatışması" analizini kullanarak Türkiye'nin jeopolitiği 

incelenecektir. 

Medeniyetler Çatışması'nda asıl mesele, Soğuk Savaş sonrası dönemde ortaya çıkacak yeni dünya 

düzeni meselesidir. Huntington, sekiz büyük medeniyeti tarif etmekte ve aralarındaki çatışmaları 

öngörmektedir. Türkiye, tarihsel olarak iki yabancı medeniyetle (Hıristiyan Batı ve Ortodoks) çatışma 

halinde olmuştur. Çalışma aynı zamanda Türkiye'nin İslam medeniyeti içindeki üstünlük mücadelesini 

Sünni bağlamda yansıtmaktadır. 

Huntington aynı zamanda Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olamamasına açıklık getiriyor. Kitabın 

“Parçalanmış devletler” kısmında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olamamasının temel nedeni gibi 

Rumların muhalifliği gösteriliyor. 

Türkiye'deki "Kamalizm" fikrinin özelliklerine değinen Huntington, bu fikirlerin Türkiye'nin dış 

politikasını etkilediğini yazıyor. 

Huntington'un Medeniyetler Çatışması'na göre, Batı'nın Türkiye'yi Batı medeniyetine bağlama girişimi 

başarısız oldu. Türkiye jeopolitiğini Doğu'ya yönlendirerek, Kosova'dan Mısır'a, Somali ve Orta Asya 

üzerinden bir Türk nüfuz alanı yaratmaya çalışıyor; kendisini tüm Türk halklarına rehber ve 

Müslüman medeniyetinin savunucusu olarak sunmaktadır. 

Huntington'un küreselleşmenin sınırları ve Türkiye'ye yönelik Batı politikası hakkındaki görüşleri 

kitapta kapsamlı bir şekilde ele alınmaktadır. Modern zamanlarda bunun sonuçlarını görebiliyoruz. 

Özellikle Obama'nın başkanlığı sırasında amaç bir medeniyetler çatışmasından kaçınmanın mümkün 

olduğunu göstermekti. Türkiye-ABD ilişkileri, "özgür dünyanın" lideri olarak ABD'nin Birleşmiş 

Milletler himayesinde küresel bir medeniyetler birliğini inşa edebileceğini fiilen kanıtlamak 

zorundaydı. Obama, Nisan 2009'da ABD Başkanı olarak Türkiye'ye yaptığı ilk devlet ziyareti 

sırasında bu isteğini dile getirerek, "Türkiye'nin sadece ABD için değil, tüm dünya için önemi 

hakkında bir açıklama yapmaya çalışıyorum" dedi. 

Makalede konu ile ilgili daha detaylı bilgi verilecektir. 

 

Anahtar Sözcükler: Türkiye, Huntington, Medeniyyetler çatışması, Jeostrateji. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Turkish geopolitics in S. Huntington's "Clash of Civilizations and Re-establishment of World 

Order" 

 

Abstract 

 

In modern times, Türkiye's geopolitics is receiving more and more attention in the world. In this 

article, Türkiye's geopolitics will be analyzed by using Samuel Huntington's "Clash of Civilizations" 

analysis. 

The main issue in the Clash of Civilizations is the issue of the new world order that will emerge in the 

post-Cold War era. Huntington describes eight great civilizations and foresees the conflicts between 

them. Türkiye has historically been in conflict with two foreign civilizations (Christian Western and 

Orthodox). The study also reflects Türkiye's struggle for supremacy in Islamic civilization in a Sunni 

context. 

Huntington also clarifies that Türkiye cannot become a member of the European Union. In the 

"Fragmented States" section of the book, the opposition of the Greeks is shown as the main reason for 

Türkiye's inability to become a member of the European Union. 

Referring to the characteristics of the idea of "Kamalism" in Türkiye, Huntington writes that these 

ideas influenced Türkiye's foreign policy. 

According to Huntington's Clash of Civilizations, the West's attempt to connect Türkiye with Western 

civilization has failed. By directing its geopolitics to the East, Türkiye is trying to create a Turkish 

sphere of influence from Kosovo to Egypt, through Somalia and Central Asia; presents itself as a 

guide and defender of Muslim civilization to all Turkish peoples. 

Huntington's views on the limits of globalization and Western policy towards Türkiye are covered 

extensively in the book. We can see the results of this in modern times. Especially during the Obama 

presidency, the aim was to show that it was possible to avoid a clash of civilizations. Türkiye-US 

relations had to actually prove that the USA, as the leader of the "free world", could build a global 

union of civilizations under the auspices of the United Nations. Expressing this desire during his first 

state visit to Türkiye as the US President in April 2009, Obama said, "I am trying to make a statement 

about the importance of Türkiye not only for the United States but also for the whole world." 

More detailed information on the subject will be given in the article. 

 

Keywords: Türkiye, Huntington, Clash of Civilizations, Geostrategy. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  
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Özet 

MÖ II. binyılda Hititlerden kalan çivi yazılı belgeler aracılığıyla Anadolu’da yaşayan toplumlar ve 

coğrafi bölgelerin isimleri ile lokalizasyonları hakkında bilgi alınmaktadır. Bu belgelerde dönemin en 

güçlü devleti olan Hitit Devleti “Aşağı” ve “Yukarı” olarak iki temel coğrafyaya ayrılmaktaydı. 

Yukarı Ülke olarak adlandırılan bölgede Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’ya lokalize edilen Azzi-

Hayaşa Krallığının olduğu bilinmektedir. Tek krallık mı yoksa iki ayrı krallık mı olduğu konusunda 

farklı görüşler bulunan Azzi-Hayaşa Krallığı, dönemin güçlü devleti olan Hititler ile mücadele etmiş 

ve bazı dönemlerde bu mücadeleler anlaşmalarla sonuçlanmıştır. Azzi-Hayaşa Krallığı’nın batısında 

bugün ki Orta Karadeniz bölgesinde her an Hitit topraklarına karşı saldırıya hazır bulunan Kaşkalar 

yer almaktaydı. MÖ II. binyılın ortalarına kadar Azzi-Hayaşalılar kendilerini tehdit edecek ve 

tehlikeye düşürecek olaylarla karşılaşmadığından dağınık gruplar halinde belirli bir lider ve merkez 

etrafında toplanma ihtiyacı duymamışlardır. Sonraki dönemlerde güçlenen Azzi-Hayaşa Krallığı 

sürekli olarak Hititlerle mücadele içinde olmuş ve dağınık boylar halinde yaşayan Kaşkalarla beraber 

hareket ederek, Hititlerin zor duruma düşürmelerine neden olmuşlardır. Bu siyasi ittifakın yanında iki 

ülkenin komşu olması kültür ve yaşayış biçimlerinin de birbirine benzer taraflarının bulunduğunu 

göstermektedir. 

 

Anahtar Sözcükler: Azzi-Hayaşa, Kaşkalar, Pontus, Karadeniz, Hititler. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Azzi-Hayaşa Kingdom and Kaşkas in the Black Sea Region in Historical Times 

 

Abstract 

Information is obtained about the names and localizations of societies and geographical regions in 

Anatolia through cuneiform documents from the Hittites belonging to 2nd millennium BC. In these 

documents, the Hittite State, the most powerful state of the period, was divided into two basic 

geographies as "Lower" and "Upper". It is known that the Azzi-Hayasa Kingdom was localized to the 

Eastern Black Sea and Eastern Anatolia in the region called the Upper Country. Azzi-Hayaşa 

Kingdom, about which there are different views whether it was a single kingdom or two separate 

kingdoms, struggled with the Hittites, the powerful state of the period, and these struggles resulted in 

agreements in some periods. In the west of the Azzi-Hayaşa Kingdom, there were Kaşkas, who were 

ready to attack the Hittite lands at any moment in the Central Black Sea region of today. Until the 

middle of the 2nd millennium BC, the Azzi-Hayaşa people did not feel the need to gather around a 

specific leader and center in scattered groups, as they did not encounter events that would threaten and 

endanger them. The Azzi-Hayaşa Kingdom, which gained strength in the following periods, was in 

constant struggle with the Hittites and acted together with the Kaşkas living in scattered tribes, causing 

the Hittites to be in a difficult situation. In addition to this political alliance, the fact that the two 

countries were neighbors shows that their cultures and lifestyles also had similar sides. 

 

Keywords: Azzi-Hayaşa, Kaşkas, Pontus, Black Sea, Hittites. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Çevreci Eleştiri Bağlamında Yaşar Kemal’in Deniz Küstü Adlı Romanının İncelenmesi 

 

Esra AKSÖYEK 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 

Van/TÜRKİYE, e-posta: esraaksoyek@gmail.com 

 

Özet 

Çevresel sorunların gelişen sanayi ve teknolojiyle birlikte tüm dünyada belirgin bir halde 

artması sonucu 1960’lı yıllardan itibaren ekolojik araştırmalar ön plana çıkar. 1990’lı yıllardan 

itibaren ise edebiyat ile fiziki çevre veya doğa arasındaki ilişkiyi disiplinlerarası bir bakışla inceleyen 

bir edebiyat eleştirisi yaklaşımı olan ekoeleştiri, varlığını hissettirir.  Bu kuram, “çevreci eleştiri” veya 

“ekoeleştiri” adıyla iki farlı şekilde de adlandırılabilmektedir. Çevreci eleştiride edebiyat-çevre, 

edebiyat-doğa ilişkisi önemlidir. Disiplinler arası bir özelliğe sahip olan çevreci eleştirinin temel 

konusunu ise insan merkezci düşüncenin çürütülmesi ve bunun yerine doğa merkezli bir düşünce 

yapısının ön plana çıkarılması oluşturur. 

İlk yapıtlarından itibaren doğa ile insan arasındaki ilişkiye önem veren Yaşar Kemal, insanın 

doğayla ilişkisini betimlemek için özel bir dil kullanmaya yönelir. Yazar birçok söyleşisinde ve 

makalesinde insanın doğayla olan bağının önemini vurgular. Yaşar Kemal’e göre insan ancak doğayla 

sağlıklı ilişkiler kurabildiği ölçüde sağlıklı ve huzurlu kalabilir. Bu bağlamda yazarın 1978 yılında 

yayımladığı Deniz Küstü adlı romanında genel olarak doğanın insanlar tarafından sömürülmesi ve 

tahribi anlatılır. Romanda bu tahribata neden olan kişilerin doğadan kopuk olarak yaşayan kişiler 

olması dikkat çeker. 

          Bu çalışmada öncelikle çevreci eleştiri kuramına ve Yaşar Kemal’in sanat anlayışına kısaca 

değinilecek, ardından doğa - insan  ilişkisi,  balıkçıların  doğaya  müdahalesi: balık  kırımları  ve  kent  

imgesi  başlıklarından  hareketle  Yaşar  Kemal'in  Deniz  Küstü  adlı eseri çevreci eleştiri bağlamında 

incelenecektir. 

 

Anahtar Sözcükler: Çevreci eleştiri, doğa, doğa-insan ilişkisi, Yaşar  Kemal,  Deniz Küstü.   
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

An Examination of Yaşar Kemal's Novel Deniz Küstü in the Context of Environmental 

Criticism 

 

Abstract 

Since the 1960s, ecological research has come to the fore as environmental problems have 

increased significantly all over the world with the developing industry and technology. Since the 

1990s, ecocriticism, which is a literary criticism approach that examines the relationship between 

literature and the physical environment or nature with an interdisciplinary perspective, makes its 

presence felt. This theory can be named in two different ways as “environmental criticism” or 

“ecocriticism”. The relationship between literature-environment and literature-nature is important in 

environmental criticism. The main subject of environmental criticism, which has an interdisciplinary 

feature, is the refutation of anthropocentric thought. Instead of anthropocentric thinking, a nature-

centered mentality is brought to the fore. 

Yaşar Kemal, who has given importance to the relationship between nature and humans since 

his early works, tends to use a special language to describe the relationship between humans and 

nature. The author emphasizes the importance of man's connection with nature in many of his 

interviews and articles. According to Yaşar Kemal, people can stay healthy and peaceful only to the 

extent that they can establish healthy relationships with nature. In this context, the author's novel 

Deniz Küstü, published in 1978, generally describes the exploitation and destruction of nature by 

humans. It is noteworthy that the people who cause this destruction in the novel are people who live in 

isolation from nature. 

In this study, first of all, the environmental criticism theory and Yaşar Kemal's understanding of 

art will be briefly mentioned, then the nature-human relationship, the intervention of the fishermen in 

nature: the fish killings, and the image of the city will be examined in the context of Yaşar Kemal's 

work Deniz Küstü. 

 

Keywords: Environmental criticism, nature, nature-human relationship, Yaşar Kemal, Deniz 

Küstü. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Sosyal Medyada Kimlik İnşası  

Eylem DEMİR 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi-Sosyoloji  

Van/TÜRKİYE, e-posta: eylem4429@gmail.com 

 

Özet 

Küreselleşme süreciyle birlikte kimlik kavramı ve kimliğin inşa sürecinde gözle görünür bir değişim 

yaşanmıştır. Kimlik kavramı, geleneksel dönemde değişmez bir aidiyet duygusu ve tamamlanmışlık 

hissiyatı uyandıran bir kavramken günümüzde bu özelliklerini yitirdiği aşikardır. Bireyler kimlikle 

ilgili belirsizliklerin arttığı bu dönemde kendi kimliklerini yaratma ihtiyacı hissetmektedirler. 

Küreselleşmenin oluşturucularından biri olan ‘kitle iletişim teknolojileri’ bireylerin kimlik inşa 

sürecinde rol oynayan önemli bir etkendir. Sosyal medya platformları kişilerin kendilerine yeni bir 

benlik yaratma ve bu benliği sunmaları açısından çevrim içi bir dünya sunmaktadır. Bireyler 

idealleştirdikleri benlikleri sunmak için bu mecralar üzerinden belirli bir profil oluşturmaktadırlar. 

Kendi istekleri doğrultusunda kendilerine kimlik inşa etmektedirler. Kimlik inşa sürecinde fiziksel 

görünüşlerini, fikir paylaşımlarını, özel hayatlarını ve tüketimlerini bu yarattıkları benliği 

tanımlayacak şekilde sunmaktadırlar. Goffman’ın günlük hayatta benliğin sunumunda; ‘performans’ 

dediği kavram tam olarak budur. Bireylerin yarattığı benliklerini belli bir izleyici kitlesinin önünde 

sunması ve bunu kitle önünde olduğu sürece bu rolü devam ettirmesidir. Benlik her ne kadar kişiyle 

bağdaştırılan bir durum olsa da inşa süreci toplum içinde gerçekleşmektedir. Bu yüzden bireyin benlik 

sunumu ve yarattığı benlik toplum içinde görünür olduğu sürece birey kendini gerçekleştirmiş 

hissetmektedir.  

Bu çalışmada, sosyal medyada kimlik inşa süreci Erving Goffman’ın ‘benliğin sunumu’ üzerine 

yaptığı kuramsal çerçeve etrafında incelenecektir. Çalışma da izlenen yöntem literatür araştırmasıdır. 

  

Anahtar Sözcükler: Kimlik, kimliğin inşası, Erving Goffman, benliğin sunumu.  
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Identity Building in Social Media 

Abstract 

Along with the globalization process, there has been a visible change in the concept of identity and the 

construction process of identity. While the concept of identity was a concept that evoked a constant 

sense of belonging and a sense of completeness in the traditional period, it is obvious that it has lost 

these features today. Individuals feel the need to create their own identities in this period of increasing 

uncertainty about identity. 'Mass communication technologies', which is one of the creators of 

globalization, is an important factor that plays a role in the identity construction process of individuals. 

Social media platforms offer an online world for people to create and present a new self to themselves. 

Individuals create a certain profile through these channels in order to present their idealized selves. 

They construct their own identity according to their own wishes. In the identity construction process, 

they present their physical appearance, sharing ideas, private lives and consumption in a way that 

defines the self they create. In Goffman's presentation of the self in daily life; This is exactly what he 

calls 'performance'. It is that individuals present their created selves in front of a certain audience and 

maintain this role as long as they are in front of the audience. Although the self is a situation 

associated with the person, the construction process takes place in the society. Therefore, as long as 

the individual's self-presentation and the self created are visible in the society, the individual feels 

accomplished. 

In this study, identity construction process in social media will be examined within the framework of 

Erving Goffman's theoretical framework on 'presentation of self'. The method followed in the study is 

literature research. 

  

Keywords: Identity, construction of identity, Erving Goffman, presentation of self. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

 أثر اللغة العربية في معني القران وفهمه

 

 فائز عزيز علي

 
 طالب دكتوراه، جامعة وان يـــوزنجويــيل، معهد العلوم االجتماعية قسم العلوم االسالمية األساسية شعبة التفسير، 

 faezazizali@yahoo.com/ تركيا -وان   

 
  أ .د. عبدالباقي كونش

 عضو هيئة التدريس، جامعة وان يوزنجوييل، كلية اإللهيات، قسم العلوم اإلسالمية، فرع التفسير، 

abdulbakigunes@hotmail.com / تركيا -وان  

 الملخص

القرآن بلسان عربي مبين، وهذا يعنى أنه جار في ألفاظه ومعانيه، وأساليبه، وإعرابه واشتقاقه  هللاأنزل 

اللغة العربية ليست هي اللغة التي نزل بها القرآن فحسب، إنما هي اللغة  على لسان العرب الفصيح، إن  

التي فتحت آفاقا جديدة وبالداً أوسع العتناق ما جاء به القرآن، لذا العالقة هنا عالقة تبادلية ما بين المنح 

.ةبيان اللغة العربي ببالغة والقرآن  هللاوالعطاء المستمر إلى أن تقوم الساعة، فقد حفظ   

ثم تعطى اللغة العربية فهم المعاني وشرح األحكام ما ذكر بالقرآن، فقبل نزول الروح األمين بالسر 

األعظم بالوحي على رسولنا صلى هللا عليه وسلم، كانت للغة العربية المكانة العميقة في نفوس متحدثيها 

التي ليس لها ما يقابلها من معجزة  تهماالذين اشتهروا بالفصاحة والبالغة، فكانت اللغة العربية أشبه بمعجز

موسى وعيسى عليهما السالم، وسيتم الحديث عن ذلك  هللاأي كانت بمثابة السحر أو الطب في أهل أنبياء 

.كله بالتفصيل  

: القرآن، لسان عربي، فهم، معاني، أثر.المفتاحية الكلمات  
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Arapçanın Kur'ân'ın Manası ve Anlaşılmasına Etkisi 

Özet 

Allah Teâlâ Kur’ân'ı apaçık bir Arapçayla indirmiştir. Bu husus onun lafızları, mânâları, uslubü, irabı 

ve iştikaklarında söz konusudur. Kur’ân’la Arapça dili arasında karşılıklı güçlü bir bağ vardır. Kur’ân 

sayesinde Arapça sürekli yenilenmektedir.  Çünkü Arapça sadece Kur’ân’ın nâzil olduğu bir dil 

değildir, aynı zamanda onun getirdiklerine inananlar yeni ufukları ve geniş beldeleri fethetmiştir. 

Kur’ân’la Arapça dili arasındaki bağ kıyamete kadar devam edecek sürekli olan karşılıklı bir alma-

verme şeklindedir. Allah da Kur’ân’ı Arapça diliyle korumuştur. 

 Öte yandan Arapça sayesinde Kur’ân’da zikredilen manalar ve hükümler anlaşılmaktadır.  Ruhu’l-

Emin (Cebrâil) vahyi Hz. Peygamber’e indirmeden önce Arapça dili, fesahat ve belagatle meşhur olan 

kimselerin içinde derin bir yer edinmişti. Böylece Arapça diliyle indirilen Kur’ân, Hz. Musa ile Hz. 

İsa’nın kavmi arasında benzersiz olan mucizelerine hitap ettiği Arap toplumuna daha uygun 

düşmekteydi. Böylece Kur’ân, aynı dili kullanan, fesahat ve belagat ehli olan bütün Arapları aciz 

bırakma bakımından daha fazla etkili oldu. Bu çalışmada bütün bu hususlardan söz edilecektir. 

 

Anahtar Sözcükler: Kur'an, Arap dili, anlayış, anlamlar, etki. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

The Teoretical Aspects of the Criteria Assessment System 

 

Fatima ASSILBAYEVA 

Candidate of Pedagogical Sciences, senior lecturer of the Department of the cycle of pedagogical 

disciplines at the University, Kazakh National Pedagogical University named after Abay  

 

Roza ISMAILOVA
 

Candidate of Pedagogical Sciences, senior lecturer of the Department of “Social and Humanitarian 

Disciplines. Faculty of Engineering and Information Technology”. 

Almaty, Kazakhstan, e-posta: asylbaeva.f@mail.ru  

 

Abstract 

 

     The article discusses the theoretical foundations of the system of criteria-based assessment in 

higher education institutions. The relevance of reviewing the assessment process today is determined 

by modern strategic objectives of education, the need to improve the level of education taking into 

account international standards and modern requirements for the quality of education, the need to 

develop common requirements for marking and evaluating students ' academic achievements in order 

to ensure the objectivity of learning outcomes and the competitiveness of graduates of Kazakh schools 

outside the country. One of the pressing issues of modern society is the formation of a person who is 

ready to live in socially and economically changing conditions and has a positive impact on its 

implementation and improvement. The specific requirements for such a person are creativity, activity, 

responsibility, in-depth knowledge, and professional literacy. To fulfill these requirements, the student 

will have to work in a completely new direction in assessing knowledge. Today, student assessment is 

part of the learning process.  

 

Keywords: Updated content education system, academic achievements, formative and summative 

assessment. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Abdülbâkî Baykara’nın, Mevlâna Müzesi Arşivinde Kayıtlı 47 ve 53 Numaralı Zarflarda 

Bulunan Mektupları Üzerine Bir İnceleme 

 

Fatma Elif YAĞIZ 

Konya Selçuk Üniversitesi, Mevlana Araştırmaları Enstitüsü, 

Konya/TÜRKİYE, ftmelf17@gmail.com 

 

Özet 

 

Mehmed Abdülbâkî Baykara, 20 Temmuz 1883 tarihinde doğmuş ve 28 Şubat 1935 yılında vefat 

etmiştir. Yenikapı Mevlevihanesi’nde dünyaya gözlerini açan Abdülbâkî Baykara’nın babası, Şeyh 

Mehmed Celâleddin’dir. Dedesi ise Yenikapı Mevlevihanesi şeyhi Osman Selahaddin Dede’dir. 

Mehmed Abdülbâkî Baykara’nın, Yenikapı Mevlevihanesi’nin son şeyhi olmasının yanında iyi bir 

eğitim alarak büyüdüğü bilinmektedir. Mevlevi usul ve erkanı ile yetiştirilen Baykara, Yenikapı 

Mevlevihanesi şeyhliğine tayini yapıldığı zaman yirmi beş yaşındadır. Meclis-i Meşâyıh azalığında ise 

dokuz yıl görev yapmıştır. Naif ve zarif bir kişiliği bulunan Abdülbâkî Baykara, toplumsal konulara 

uzak kalmamış ve bu konular hakkında şiirler ve yazılar yazarak tarihe not düşmüştür. 

Bu çalışmanın amacı, yaşamı boyunca birçok eser bırakan Abdülbâkî Baykara’nın, Konya Mevlâna 

Müzesi Arşivi’nde muhafaza edilen 47 numaralı ve 53 numaralı zarfların içinde bulunan mektuplarını 

‘Mektupların İçeriği’ ile ‘Mektupların Üslubu ve Dili’ başlıkları çerçevesinde incelemek ve içeriği 

ortaya çıkartmaktır. ‘Mektupların Latin Harflerine Aktarımı’, ‘Mektupların Asıl Metinleri’ başlıkları 

altında metinler verilerek mektuplardan istifade edilmesi için çalışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Abdülbâkî Baykara, Mevlâna Müzesi, Mektuplar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ftmelf17@gmail.com


122 

 

122 

 

1 

 

 

 
 

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

An Analysis on the Letters Abdülbâkî Baykara Found in the Envelopes Numbered 47 and 53, 

Registered in the Archive of the Mevlana [Rumi] Museum 

 

Abstract 

 

Mehmed Abdülbâkî Baykara was born on 20 July 1883 and died on 28 February 1935. The 

father of Abdülbâkî Baykara, who opened his eyes to the world in Yenikapı Mevlevihanesi [Lodge 

used by Mevlevi dervishes], is Sheikh Mehmed Celâleddin. It is known that Mehmed Abdülbâkî 

Baykara was the last sheikh of Yenikapı Mevlevi Lodge and grew up with receiving a good education. 

Baykara, who was trained in the Mevlevi style and manner, was twenty-five years old when he was 

appointed as the sheikh of the Yenikapı Mevlevi Lodge. He served for nine years as a member of the 

Majlis-i Meşâyıh [Council of Sheikhs]. Abdülbâkî Baykara, who has a naive and elegant personality, 

did not stay away from social issues and made a mark in history by writing poems and articles about 

these issues.  

The aim of this study is to examine the Letters of Abdülbâkî Baykara, who left many works 

throughout his life, in the envelopes numbered 47 and 53, which are kept in the Konya Mevlana 

Museum Archive, under the headings of ‘The Content of the Letters’ and ‘The Style and Language of 

the Letters’ and to reveal their content. Texts were given under the headings of ‘The Translation of the 

Letters to the Latin Letters’ and ‘The Original Texts of the Letters’ and efforts have been made to let 

the readers benefit from the Letters 

. 

Keywords: Abdülbâkî Baykara, Mevlana [Rumi] Museum, Letters 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Türkiye Şekerli ve Çikolatalı Mamuller Sektörünün Uluslararası Rekabetçiliğinin Seçilmiş 

Ülkelerle Karşılaştırmalı Analizi 

 

Fatma İZGİ 

Necmettin Erbakan Üniversitesi- Uluslararası Ticaret Bölümü, Yüksek Lisans Öğrencisi  

Konya/ TÜRKİYE, e-posta: fatmaizgi.f62@gmail.com 

 

Özet 

 

Dış ticaret, küreselleşen dünyada sürdürülebilir ekonomik büyüme ve makroekonomik denge 

bakımından önemini giderek artırmaktadır. Uluslararası alanda firmaların başarılı olmalarındaki başat 

aktör rekabet gücüne sahip olmalarıdır. Bu yüzden firmalar etkin ve verimli şekilde kaynak 

kullanımına, gelişmiş teknolojik altyapıya entegre olma, kalifiye iş gücüne ve ARGE faaliyetlerine 

önem vermektedir. Gerek dünyada gerekse Türkiye’de şekerli ve çikolatalı ürünler pazarı büyüyen ve 

gelişim göstermesi gereken pazar niteliğindedir. Bu çalışmada şekerli ve çikolatalı mamuller 

sektörünün dünyadaki ve Türkiye’deki durumu ve dış ticaretinde gelişmeler incelenmiştir. Çalışmanın 

amacı, Türkiye şekerli ve çikolatalı mamuller sektörünün uluslararası ticaretteki rekabet gücünü 

belirlemek ve seçilmiş ülkeler ile (Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, İsviçre, ABD, Rusya) 

karşılaştırmaktır. Analizde kullanmak amacıyla Comtrade ve Trademap gibi web sitelerden ilgili 

ülkelerin şekerli ve çikolatalı mamuller sektörünün 2001-2020 yılları arasındaki dış ticaret verileri 

toplanmıştır. Çalışma kapsamında uluslararası rekabet gücünü ölçmek için Balassa Endeksi (RCA) 

kullanılmıştır. Analiz sonucunda Türkiye’nin 1704 GTİP numaralı (kakao içermeyen şeker mamulleri) 

ve 1806 GTİP numaralı (çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları) ürün gruplarında rekabet 

gücüne sahip olduğu ortaya çıkarılmıştır. Türkiye’nin ABD, Rusya, Almanya ve Fransa açısından 

değerlendirildiğinde her iki ürün grubunda da karşılaştırmalı avantajı daha fazladır. Fakat Türkiye’nin 

1806 ürün grubunda Belçika, İsviçre ve Hollanda ile kıyaslandığında karşılaştırmalı avantajı daha 

düşüktür. 

 

Anahtar Sözcükler: Balassa Endeksi (RCA), Şekerli ve Çikolatalı Mamulleri Sektörü, Uluslararası 

Rekabet gücü. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Comparative Analysis of the International Competitiveness of the Turkish Confectionery and 

Chocolate Products Industry with Selected Countries 

 

Abstract 

 

International Trade is gradually increasing its importance in terms of sustainable economic growth and 

macroeconomic balance in the globalizing world. The main actor in the success of companies in the 

international arena is their competitiveness. Therefore, companies attach importance to effective and 

efficient use of resources, integration with advanced technological infrastructure, qualified workforce 

and R&D activities. Both in the world and in Türkiye, the confectionery and chocolate products 

market is a growing market that needs to develop. In this study, the situation of the confectionery and 

chocolate products industry in the world and in Türkiye and developments in foreign trade were 

examined. The aim of the study is to determine the competitiveness of the Turkish confectionery and 

chocolate products industry in international trade and to compare it with selected countries (Germany, 

Belgium, Netherlands, France, Switzerland, USA, Russia). In order to use it in the analysis, foreign 

trade data of the confectionery and chocolate products industry of the relevant countries between the 

years 2001-2020 were collected from websites such as Comtrade and Trademap. Within the scope of 

the study, the Balassa Index (RCA) was used to measure the international competitiveness. As a result 

of the analysis, it has been revealed that Türkiye has competitive power in the product groups with 

GTIP number 1704 (sugar products without cocoa) and GTIP number 1806 (chocolate and other food 

preparations containing cocoa). Türkiye has a comparative advantage in both product groups when 

evaluated in terms of the USA, Russia, Germany and France. However, compared to Belgium, 

Switzerland and the Netherlands, Türkiye's comparative advantage is lower in the 1806 product group. 

 

Keywords: Balassa Index (RCA), Confectionery and Chocolate Products Industry, International 

Competitiveness. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Kriz Ve Kriz Yönetimi İle Pandemi İlişkisi: 

Van İli Umumi Hıfzıssıha Kurulu’nun Kriz Yönetimi Yaklaşımları 

 

Fırat EROL 

Doktora Programı Öğrencisi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

 Yönetim Bilişim Sistemleri ABD,  

Erzurum/Türkiye, e-posta: efirat65@gmail.com 

Abdullah OĞRAK 

Doç. Dr., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İİBF,  

Yönetim ve Organizasyon ABD,  

Van/Türkiye, e-posta: abdullahograk@yyu.edu.tr 

 

 

Özet 

 

Kriz, herhangi bir durumun doğal gidişatı sırasında aniden ortaya çıkan olumsuzluklar olarak ifade 

edilmektedir. Bu olumsuzluklar gerek örgütlerin iç faktörlerinden, gerekse de dış çevresel 

faktörlerinden kaynaklı olarak değişkenlik gösterebilirken kimi krizler kısa ömürlü kimi ise uzun 

zamanlar etkisini sürdüren krizler olarak karşımıza çıkarlar. Toplumsal yaşamın bir parçası olan 

krizler, her an karşılaşabileceğimiz kaos ortamlarıdır. Bu kaotik durumu tümüyle engelleyecek bir 

yöntem de en azından şimdilik yoktur. Hele ki söz konusu doğal felaketler olunca bunu önceden 

görmek ve sonuçlarını kestirebilmek mümkün olmamakla beraber sadece krizin en az hasarla 

atlatılabilmesi amacı güdülür. Bu durumda olası krizlerin yönetim gerekliliği ortaya çıkar. Etkin bir 

kriz yönetimi ise; krizi önleme, krizle baş etme, krizi denetim altına alabilme gibi amaçları içeren ve 

temelde krizden en az hasarla kurtulma hedefi güden bir işleve sahiptir. Bu, ancak etkin bir “yönetim” 

ile mümkündür. 

Şüphesiz ki krizlerle etkin şekilde baş edebilmenin yolu krize karşı hazırlıklı olmak, strateji geliştirme 

yeteneğine sahip olabilmekten geçer. Bu anlamda bütün dünyayı kapsadığı gibi ülkemizi de etkisi 

altına alan Covid-19 salgın krizi, toplumsal yönetim yaklaşımlarını da etkilemiş ve kriz sürecini 

yönetebilmek amacıyla karar vericileri farklı stratejilere itmiştir. 

Yapılan bu çalışma, Türkiye’de 11 Mart 2020 ile 11 Mart 2022 tarihleri arasında yaşanmış ve hala 

devam etmekte olan Covid-19 pandemi sürecini, Kriz ve Kriz Yönetimi ile ilişkilendirerek 

değerlendirme amaçlamış, aynı zamanda Van İli Umumi Hıfzısıhha Kurulu’nun Kriz Yönetimi 

yaklaşımlarını açıklanmaya çalışmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Kriz, Kriz Yönetimi, Covid-19, Hıfzıssıha Kurulu. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Relationship with Crisis and Crisis Management and Pandemic: 

Van Province General Hıfzıssıha Board Approaches to Crisis Management 

 

Abstract 

Crisis is expressed as the adversities that appear suddenly during the natural course of any situation. 

While these negativities may vary due to both internal factors of the organizations and external 

environmental factors, some crises appear as short-lived crises and others with long-term effects. 

Crises, which are a part of social life, are environments of chaos that we may encounter at any time. 

There is no method to prevent this chaotic situation entirely, at least for now. Especially when it 

comes to natural disasters, although it is not possible to foresee and predict the consequences, the aim 

is to overcome the crisis with the least damage. In this case, the necessity of management of possible 

crises arises. In an effective crisis management; It has a function that includes goals such as preventing 

the crisis, dealing with the crisis, and controlling the crisis and basically aiming to get rid of the crisis 

with the least damage. This is only possible with an effective "management". 

Undoubtedly, the way to deal effectively with crises is to be prepared for the crisis and to have the 

ability to develop strategies. In this sense, the Covid-19 epidemic crisis, which covers the whole world 

and affected our country, also affected social management approaches and pushed decision-makers to 

different strategies in order to manage the crisis process. 

In this study took place between March 11, 2022 date of March 11, 2020 in Türkiye and is still 

ongoing Covidien-19 pandemic process, which aims to assess associating with the Crisis and Crisis 

Management, has also tried to explain the Van Public Hygiene Council's crisis management approach. 

 

Keywords: Crisis, Crisis Management, Covid-19, Assembly. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

 

Türkçe Öğretmenlerinin Türkçe Ders Kitaplarındaki Etkinliklerin Eğitsel Açıdan Etkililiğine 

İlişkin Görüşleri 

 

Furkan CAN 

Van YYÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

Van/TÜRKİYE, e-posta: fcan3145@gmail.com  

 

Özet 

Günümüzde ders kitabı, ilgili dersin öğretim programını en iyi yansıtan materyal olmanın yanında 

öğrenme ve öğretme sürecinde öğretmenlerin en önemli yardımcılarıdır. Ders kitabının içeriği, 

biçimsel ve anlamsal özellikleri oldukça önemlidir. Ders kitaplarında yer alan etkinliklerde bu 

bakımdan değerlendirildiğinde büyük önem taşımaktadır. Ders kitaplarında yer alan etkinliklerin etkili 

ve amaca uygun olması, öğrencinin temel dil becerilerini geliştirmesine katkı sağlaması, ön bilgilerini 

harekete geçirmesi önem taşımaktadır. Bu yönde bilimsel çalışmaların alana katkı sağlayacak, kitap 

hazırlayıcılarına etkinliklerin niteliği ile ilgili fikir verecektir. 

Bu çalışmanın amacı Türkçe dersini veren öğretmenlerin ders kitaplarında yer verilen etkinliklerin 

etkililiğine ilişkin görüşlerini incelemektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırmanın katılımcılarıyla yarı yapılandırılmış görüşme yapılarak veriler toplanmıştır. Çalışmanın 

katılımcılarını 8 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmanın verilerini toplamak üzere araştırmacı 

tarafından uzman görüşü alınarak hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. 

Görüşme formunda açık uçlu sekiz soru yer almıştır.   

Yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanan verilerin analizinde nitel analiz tekniklerinden 

tematik içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda; dil bilgisi ve dinleme öğrenme 

alanlarında ders kitaplarında yer verilen etkinlikler, nicelik ve nitelik bağlamında yetersiz bulunurken 

yazma, okuma ve konuşma etkinliklerinin kısmen yeterli nitelikte olduğu tespit edilmiştir. 

Etkinliklerin tüm kazanımlara hizmet etmediği, disiplinler-arasılığa uygun hazırlanmadığı 

belirlenmiştir. Etkinlikler katılımcılar tarafından esnek bulunurken öğrenci yaşantılarına yeterince 

hizmet etmediği tespit edilmiştir.  Ayrıca sözel muhakeme bağlamında etkinlikler oldukça yetersiz 

bulunurken, görsel okuma açısından kısmen yeterli olduğu belirlenmiştir. Uygulanabilirlik açısından 

da etkinliklerin çok zaman aldığı, etkinlikler için fiziksel ortam, öğrenci hazırbulunuşluğuna uygunluk 

ve teknolojik donanım bakımından pek işlevsel olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Anahtar Sözcükler: Türkçe öğretmenleri, ders kitapları, etkinlikler, öğretmen görüşleri  
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

 

Opinions of Turkish Teachers on the Educational Effectiveness of the Activities in Turkish 

Textbooks 

 

Abstract 

 

Today, besides being the material that best reflects the curriculum of the relevant course, the textbook 

is the most important assistant of teachers in the learning and teaching process. The content, stylistic 

and semantic features of the textbook are very important. When evaluated in this respect, the activities 

in the textbooks are of great importance. It is important that the activities in the textbooks are effective 

and relevant, contribute to the development of the student's basic language skills, and activate their 

prior knowledge. Scientific studies in this direction will contribute to the field and give an idea to the 

book writers about the quality of the activities. 

The aim of this study is to examine the opinions of the teachers who teach Turkish lessons about the 

effectiveness of the activities included in the textbooks. Qualitative research method was used in the 

study. Data were collected through semi-structured interviews with the participants of the study. The 

participants of the study are 8 Turkish teachers. In order to collect the data of the study, a semi-

structured interview form prepared by the researcher by taking expert opinion was used. There were 

eight open-ended questions in the interview form. 

Thematic content analysis technique, one of the qualitative analysis techniques, was used in the 

analysis of the data collected by semi-structured interview form. At the end of the study; While the 

activities included in the textbooks in the fields of grammar and listening learning were found to be 

insufficient in terms of quantity and quality, it was determined that the writing, reading and speaking 

activities were partially sufficient. It was determined that the activities did not serve all gains and were 

not prepared in accordance with interdisciplinary. While the activities were found flexible by the 

participants, it was determined that they did not adequately serve the students' lives. In addition, while 

the activities in the context of verbal reasoning were found to be quite inadequate, it was determined 

that they were partially sufficient in terms of visual reading. In terms of applicability, it has been 

concluded that the activities take a lot of time and are not very functional in terms of physical 

environment for activities, suitability for student readiness and technological equipment. 

 

Keywords: Turkish teachers, textbooks, activities, teacher opinions. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Velayet Hakkının Sınırı 
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Özet 

 

Velayet hakkı Türk Medeni Kanunu m. 339 vd. hükümlerinde düzenlenmiştir. Velayet, ebeveynlere 

tanınan, evlilik birliği içinde ya da evlilik dışında doğmuş küçük veya istisnai olarak hakkında 

kısıtlama kararı verilmiş çocukların bakımı, eğitimi, gelişimi, kişi ve mal varlığı haklarının korunması 

ve temsiline yönelik hak, görev ve yetkilerin bütünüdür. Velayeti, sınırlı olarak, bu hakka sahip 

ebeveynlerin çocuk üzerindeki mutlak egemenlik hakkı olarak nitelendiren yaklaşım, modern hukuk 

sistemlerinde olduğu gibi Türk hukuk öğretisinde de önemli ölçüde terk edilmiştir. Velayet hakkının 

asıl işlevi ebeveynlerin çocuk üzerinde egemenlik kurmaları değil, çocuğun temel hak ve 

özgürlüklerini algılayabilmesi ve kullanabilmesi yönünde onun kendi bağımsız kişiliğinin gelişimini 

sağlamalarıdır. Velayetin bu temel işlevine işlerlik kazandıracak unsur çocuğun üstün yararının 

korunmasıdır. Bu bakımdan velayetin asıl içeriğinin salt hak ve yetkiden ziyade, velayete sahip anne 

ve/veya baba yönünden çocuğun üstün yararını gözeterek yerine getirilmesi gereken yükümlülükler 

olduğunu söylemek daha doğru olacaktır. Bu çalışmada velayet hakkının niteliği, hak-yüküm mü 

yoksa yetki-yüküm mü olduğu tartışılacak, velayetin amacı, kapsamı, sınırları ve sınırların 

belirlenmesinde temel alınacak ilkeler mevzuat ve yargı kararları kapsamında analiz edilecektir. 

 

Anahtar Sözcükler: velayet, velayet hakkı, çocuğun üstün yararı, çocuğun temsili 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Limit of Custody 

 

 

Abstract 

The right of custody is regulated in the Turkish Civil Code article 339 and the following provisions. 

Custody is the whole of the rights, duties and powers regarding the care, education, development, 

protection and representation of personal and property rights of minors or exceptionally restricted 

children, who are given to parents, born in wedlock or out of wedlock. The approach that defines 

custody as the absolute sovereign right of the parents who have this right over the child has been 

abandoned to a great extent in Turkish legal teaching as in modern legal systems. The main function of 

the right of custody is not the domination of the parents over the child, but the development of the 

child's own independent personality so that who can perceive and use his fundamental rights and 

freedoms. The element that will make this basic function of custody operational is the protection of the 

best interests of the child. In this respect, it would be more accurate to say that the main content of 

custody is the obligations that must be fulfilled by considering the best interests of the child in terms 

of the mother and/or father who have custody, rather than mere rights and powers. In this study, the 

nature of the right of custody, whether it is a right-obligation or a power-obligation will be discussed, 

and the purpose, scope, limits of custody and the principles to be taken as a basis in determining the 

boundaries will be analyzed within the scope of legislation and judicial decisions. 

 

Keywords: custody, best interests of the child, representation of the child 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Geçmişten Günümüze Müzecilik ve Müze Turizmi: Van Müzesi Örneği 

Gökhan AYDINAY 

e-posta: gokhanaydinay@gmail.com 

Özet 

 

İnsanoğlunun temel ihtiyaçlarını (beslenme, barınma, koruma) karşılama içgüdüsüyle başlayan 

toplama isteği yüzyıllar içerisinde her türlü nesne ve sanat eserini kapsayan bir birikim oluşturmuştur.  

Birikimin temelinde yer alan toplama etkinliğinin belli bir amaca yönelik, düzenli ve sistemli bir 

eyleme dönüşmesi önce koleksiyonların sonra da günümüz müzelerinin temelini oluşturmuştur. 

Dünyada ve Türkiye’de müzeciliğin gelişimine odaklanan bu çalışmanın amacı müze ve müzeciliğin 

geçmişten günümüze olan gelişimini ve bu bağlamda Van Müzesi’nin zaman içerisinde geçirdiği 

değişimleri ve bu değişimlerin bölge turizmine etkilerini incelemektir. Bu amaç bağlamında öncelikle 

müze ve müzecilik kavramları üzerine literatür incelemesi yapılacak ve nitel yöntemlerle 

gerçekleştirilecek çalışmada hem birincil hem ikincil verilerden faydalanılacaktır. Çalışmada zaman 

içerisinde müzecilik anlayışına bilgi çağındaki gelişmelerin eşlik etmesinin müzelerinesne odaklı 

olmaktan çıkarmış olduğu, ziyaretçilerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılayan, eğitim, kültür ve rekreatif 

faaliyet alanlarına dönüştürdüğü gözlemlenmektedir. Ayrıca müze ve müzeciliğin gelişim 

göstermesiyle çağdaş müzecilik kavramına uygun olarak gelişen müzelerin toplumu bekleyen 

olmaktan çıkıp toplumla bütünleşensahip olduğu bilgi birikimini en iyi şekilde topluma anlatmaya 

çalışan kurumlar haline geldiği görülmektedir. Bulgular ışığında Van Müzesi’nin dünü ve bugünü 

değerlendirilerek turizm potansiyelini yükseltmeye yönelik tavsiyeler sunulacaktır. 

 

Anahtar Sözcükler: Müze, Müzecilik, Turizm, Van Müzesi. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Museology and Museum Tourism from Past to Present: The Case of Van Museum 

 

Abstract 

The desire to collect, which started with the instinct of meeting the basic needs of human beings 

(nutrition, shelter, protection), has created an accumulation that includes all kinds of objects and works 

of art over the centuries. The transformation of the collecting activity, which is at the base of the 

accumulation, into a purposeful, regular and systematic action, first formed the basis of the collections 

and then of today's museums. The aim of this study, which focuses on the development of museology 

in the world and in Türkiye, is to examine the development of museums and museology from past to 

present, and in this context, the changes that the Van Museum has undergone over time and the effects 

of these changes on regional tourism. In the context of this purpose, first of all, a literature review will 

be made on the concepts of museum and museology, and both primary and secondary data will be 

used in the study to be carried out with qualitative methods. In the study, it is observed that the 

accompanying developments in the information age with the understanding of museology have 

removed the museums from being object-oriented and transformed them into educational, cultural and 

recreational activities that meet the various needs of the visitors. In addition, with the development of 

museums and museology, it is seen that the museums that have developed in accordance with the 

concept of contemporary museology have become institutions that are trying to explain the knowledge 

they have to the society in the best way, rather than waiting for the society. In the light of the findings, 

the past and present of the Van Museum will be evaluated and recommendations will be presented to 

increase the tourism potential. 

 

Keywords: Museum, Museology, Tourism, Van Museum 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Klasik Türk Şiirinde Uğurlu (Kutlu) Zaman Anlayışı 
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Özet  

İnsanoğlu var olduğu günden beri gelecekle ilgili başına gelebileceklere ve yaşanacaklara dair 

merak içinde olmuştur. Bu merak neticesinde yıldızların ve diğer gök cisimlerinin etkilerine yönelik 

birtakım inanışlar geliştirmiştir. İnsan kaderinin tayinini belirlediğine inanılan yıldızlar, güneş, ay ve 

gezegenlerin hareketleri ve birbirleriyle ilişkilerine yönelik temel ve sistematik inanış ve bilgiler M. Ö. 

dördüncü asırda Kuzeybatı Arabistan’da yaşadıkları bilinen Nebatilere dayandırılır. Böylece 

Ortadoğu’nun ilk astroloji temelleri atılır. Sonraları İslam dünyasında ilm-i ahkâm-ı nücum adı verilen 

astroloji bilimi oluşmuştur. Bu bilim sonraları dünyanın her yerinde rağbet görmüştür. Osmanlı’da 

özellikle bu işle ilgilenen müneccimbaşılık görevi mevcuttur. Osmanlıda değer verilen bu meslek 

erbabı; padişahın tahta çıkması, şehzade doğumu, izdivaç, sefere çıkma gibi birçok önemli olayın 

gerçekleşeceği eşref-i saat olarak bilinen, bir iş için en uygun zaman, en uğurlu zamanı belirleyerek 

zayirçe tutar ve padişaha sunar. Bu tarihlere de genellikle riayet edilir. İslam dini, geleceğin önceden 

tahmin edilebileceği inanışını reddeder. Pek çok İslam âlimi de astronomiyi bir bilim olarak kabul 

ettikleri halde astrolojiyi bilim olarak kabul etmez. Fakat temeli tasavvuf ve İslam dinine dayanan 

divan edebiyatında yetişen şairler, bu reddedişe rağmen bu ilme kayıtsız kalmaz. Eşref-i saate gerek 

İran gerekse Türk edebiyatında çokça yer verilir ve bir mazmun olarak işlenir. 

Çalışmamızda ilm-i ahkâm-ı nücum hakkında bilgi verildikten sonra Klasik Türk şiirinde yer 

alan, surnameler, miraciyeler, yıldıznameler, falnamaler ve kasideler türler ve şekiller incelenerek bu 

eserlerdeki kutlu zaman anlayışının ne şekilde ele alındığı tespit edilmeye çalışılacaktır. Yine bazı çift 

kahramanlı aşk mesnevilerinde kahramanların bazı eylemleri ve talihleriyle yıldızları arasındaki 

ilişkiye dair kurgusal hususlar örneklendirilecektir. Bu çerçevede sahib-kıran, saʿd-ı ekber, saʿd-ı 

asgar, nahs-ı ekber ve nahs-ı asgar gibi kavramların da izahı yapılarak kahramanlara yüklenen rollerle 

ilişkileri açıklanacaktır. 

Anahtar Sözcükler: İlm-i nücum, eşref-i saat, uğurlu gün, sahib-kıran. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

The Understandıng of Lucky (Blessed) Times in Classıical Turkish Poetry  

Abstract 

 

Humankind has been in curiosity about what they might experience and what might be lived in 

the future since the very beginning of its existence. As a result of this curiosity, they have developed 

some beliefs about the influence of stars and other celestial bodies. Fundamental and systematic 

beliefs and information about the movements of the stars, the sun, the moon and the planets, believed 

to determine one’s fate, and their relations with each other are based on the Nabateans known to have 

lived in Northwest Arabia in the 4
th
 century B.C. This is the very foundation of astrology in the Middle 

East. Later on, the science of astrology known as ilm-i ahkâm-ı nücum (science of the stars) was 

founded in the Islamic world. This science was later favoured in all parts of the world. In the Ottoman 

Empire, we have the post of müneccimbaşı (chief soothsayer) engaged in this job in particular. The 

experts of this profession valued in the Ottoman Empire, kept horoscopes (zayirçe) determining the 

most appropriate time, the luckiest time, known as eşref-i saat that many important events will take 

place as inauguration of the sultan, birth of the prince, marriage, embarking on an expedition, and 

present these to the sultan. These dates are generally respected. The religion of Islam rejects the belief 

that the future can be forecasted. Many Islamic scholars recognize astronomy as a science whereas 

they do not accept astrology as a science. However, the poets of the divan literature, based on Islamic 

mysticism and the religion of Islam, couldn’t be indifferent to this science despite this rejection. Eşref-

i saat is given a lot of place in both Persian and Turkish literature and is treated as a metaphor. 

 

In this study, information will be given about ilm-i ahkâm-ı nücum first. Then, surnames, 

miraciyes, yıldıznames, falnames and kasides in classical Turkish poetry will be examined in terms of 

type and shape and we will try to establish how the understanding of blessed time is addressed in these 

works. Also, fictional issues about the relationship between some actions and fortunes and stars of the 

protagonists in some double-protagonist love mesnevis will be exemplified. In this framework, 

concepts as sahib-kıran, saʿd-ı ekber, saʿd-ı asgar, nahs-ı ekber and nahs-ı asgar and their relations 

with the roles assumed by the protagonists will be explained. 

 

Keywords: İlm-i nücum, eşref-i saat, auspicious day, sahib-kıran. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Türk Halklarının Ortak Tarihi-Kültürel Bağlantıları 

 

Dr. Gulnar OMAROVA 

Felsefe, Siyaset ve Din Bilimleri Araştırma Enstitüsü 

……………………………………….. 

 

Özet 

Makale, manevi canlanma yoluyla nesilden nesile aktarılan, Türklere ortak olan tarihi ve 

kültürel süreklilik sorunları ortaya koyarak, M. Kaşgari, J.Balasugun'un görüşlerindeki ahlaki 

metinleri ve  Hüsameddin es-Syganaki'nin dünya görüşünü ve eserlerini ortaya koymaktadır. Junus 

Amre felsefesinde dünya görüşü eserleri tanıtılacaktır.  Junis Amre'nin felsefesi görüşünün M. 

Jumabayev, M. J. Kopeev ve diğer Kazak düşünürlerinin eserleriyle bağlantılı olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Türk devletlerinin düşünürlerinin dünya görüşlerinin kendine has özellikleri olmasına 

rağmen,  onların ahlak, din vb. görüşlerinde ve  onları birleştiren kaynakların birbiriyle bağlantılı 

olduğu belirtilirken, bu fenomenlerin Türk ülkeleri bilim adamlarının bu olguları birbirleriyle 

bağlantılı olarak incelemeleri önemlidir. Alikey Margulan'ın Türk boyları hakkındaki görüşleri, Alaş 

aydınları  ile olan  ilişkisi ortaya çıkıyor. Alikey Margulan'ın kızı Danel Alikeyekızı, babasının kişisel 

arşivinde bulunan Türk bilim insanlarıyla olan bağlantılarını ortaya koyuyor. Eski zamanlardan beri 

devam eden manevi geleneğin devam etmesi, Türk ülkelerinin ortak değerlerinin yeni bir düzeye 

çıkarılması, çalışmanın geliştirilmesi ve genç neslinin bilincine getirilmesi ihtiyacının altını çiziyor.  

Türk halklarının manevi değerlerinin dünya medeniyetinin kanallarından biri olduğu,  küresel 

fenomenlerin, ulusun değerler üzerindeki etkisinin, bir bütün olarak insanlığın, tarihsel süreçte oluşan 

değerlere yeni yorumlar gerektirir. Buna ek olarak, makalede, R. Alshanov’ın antik çağlarda meydana 

gelen doğal afetleri: sel, deprem, buzulların oluşumu vb. olgular da ele alınacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Maneviyat, Özgüllük, Kültür, Diyalog, Dünya Görüşü, Değerler, Ahlak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 

 

136 

 

1 

 

 

 
 

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Common History-Cultural Connectıons of Turkish Peoples 

 

Abstract 

The article reveals the moral texts in the views of M. Kasgari, J. Balasugun and the worldview 

and works of Hüsameddin es-Syganaki, by revealing the problems of historical and cultural continuity 

common to the Turks, which were passed down from generation to generation through spiritual 

revival. Worldview works in the philosophy of Junus Amre will be introduced. It turns out that Junis 

Amre's view of philosophy is connected with the works of M. Jumabayev, M. J. Kopeev and other 

Kazakh thinkers. Although the world views of the thinkers of the Turkish states have their own 

characteristics, their morality, religion, etc. While it is stated that their views and the sources that unite 

them are interrelated, it is important that the scientists of Turkish countries examine these phenomena 

in connection with each other. Alikey Margulan's views on Turkish tribes and his relationship with 

Alash intellectuals are revealed. Danel Alikeyekızı, daughter of Alikey Margulan, reveals her 

connections with Turkish scientists in her father's personal archive. It underlines the need to continue 

the spiritual tradition that has been going on since ancient times, to raise the common values of 

Turkish countries to a new level, to develop the work and to bring it into the consciousness of the 

younger generation. The fact that the spiritual values of the Turkic peoples is one of the channels of 

world civilization, the impact of global phenomena on the values of the nation, humanity as a whole, 

requires new interpretations of the values formed in the historical process. In addition, in the article, R. 

Alshanov’s natural disasters that occurred in ancient times: floods, earthquakes, the formation of 

glaciers, etc. cases will also be considered. 

 

Keywords: Spirituality, Specificity, Culture, Dialogue, Worldview, Values, Ethics. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Types of Religious Radicalism 
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 Ph.D. in Philosophy, Associate Professor 

K. Zhubanov Aktobe Regional University,  

Aktobe, KAZAKHSTAN, e-posta: kuluv@mail.ru 

 

Botakoz NURALINA   

Assistant Professor, Senior lecturer of the Kazakh Academy of Architecture and Civil Engineering, 

Alma-Ata, KAZAKHSTAN, e-posta: botanur@mail.ru 

 

                                                                              Abstract  

The article examines the features and forms of religious radicalism on the basis of monotheistic 

religions. An attempt to reveal the nature of the phenomenon is made. The author analyzes how the 

confrontation of religions The article analyzes how the confrontation between religions can shape the 

notion of exclusivity and truthfulness of one's own religion. As a consequence, it forms the belief that 

an individual practicing a particular religion is superior to the adherents of that religion. The author 

concludes that when this confidence becomes categorical, a radicalism emerges, based on the certainty 

of the superiority of one's own religion. This radicalism is characterized by complete 

uncompromisingness with regard to the beliefs professed by the believer. The second kind of 

radicalism is based on the ideology of fundamentalism. In the context of religion Fundamentalism 

means a commitment to remain faithful to traditional religious tenets and beliefs. Radicalism based on 

the ideology of fundamentalism, the article notes, adequately defines the term extremism. 

 

Keywords: Radicalism, fundamentalism, extremism. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Vergi Cennetleri ve Sermaye Hareketliliği 

 

Gülçin AYGÜN 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı,  

Karaman /TÜRKİYE, e-posta: gulcinaygunn@gmail.com 

 

Özet 

 

Sermaye miktarı dünyada sabittir. Her ülke dünyadaki sermaye miktarını kendi ülkesine çekmek 

istemektedir. Bu sermaye oranına sahip olabilmek için ülkeler, birtakım maliyete katlanmaktadır.  Bu 

maliyet kimi ülkeler için yüksek faiz ile olsa da kimi ülkeler için ise düşük vergi oranları ile 

oluşmaktadır. 

Vergi cennetleri; kendi ülkelerine sermaye hareketliliği sağlamak için, düşük vergi oranları ile beraber 

yatırımları kendi ülkelerine çeken yerlerdir. Bu yerler genellikle ada ülkeleridir. Bu ülkeler teknolojik 

sıkıntı, ar-ge, ulaşım, pazarlama gibi birçok nedenle karşı karşıyadırlar. Vergi kolaylığıyla beraber 

yatırım yapan ülkeler, buraya hem teknolojini hem yatırımlarını hem de işgücü sağlamaktadırlar. 

Böylece vergi cennetleri sermaye hareketliliğine dahil olmaktadır. Fakat buraya gelen sermayeden 

dünya üzerindeki diğer ülkeler yoksun kalmaktadır. Hatta uluslararası şirketler, vergiden kaçınma 

yöntemi ile beraber kendi ülkelerini, sağlayacağı yatırımlardan mahrum bırakmaktadırlar.   

Bu çalışmada vergi cennetlerinin tercih edilmesine yer verilerek, dünya üzerindeki sermayenin bu 

şekilde dolaşımı anlatılacaktır. Ayrıca diğer ülkelerin bu sermayeden yoksun kalmasıyla beraber 

dünya üzerinde bununla ilgili hukuki çalışmalar olup olmadığı anlatılacaktır.  

Anahtar Sözcükler: Vergi Cennetleri, Sermaye Hareketliliği, Vergiden Kaçınma. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Tax Paradıse and Capıtal Mobılıty 

 

Abstract 

 

The amount of capital is fixed in the world. Every country wants to attract the amount of capital in the 

world to its own country. To have this capital ratio, countries incur some costs. Although this cost is 

with high interest for some countries, it occurs with low tax rates for some countries. 

Tax havens; are places that attract investments to their own countries with low tax rates to provide 

capital mobility to their own countries. These places are usually island countries. These countries are 

faced with many reasons such as technological difficulties, R&D, transportation and marketing. 

Countries that invest with tax relief provide both technology, investments and workforce here. Thus, 

tax havens are involved in capital mobility. Other countries in the world are deprived of the capital 

that comes here. International companies deprive their own countries of the investments they will 

provide, together with the tax avoidance method. 

In this study, the preference for tax havens will be given and the circulation of capital in the world in 

this way will be explained. In addition, with the lack of this capital in other countries, it will be 

explained whether there are legal studies related to this in the world. 

 

Keywords: Tax Havens, Capital Mobility, Tax Avoidance. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Çevre Üzerine Uygulanan Politikalar 

                                                                                                                                                                                   

               Gülperi ÖZEN  

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İktisat ABD Yüksek Lisans Öğrencisi 

KARAMAN\ TÜRKİYE, e-posta: ozengulperi@gmail.com 

 

Özet 

 Sanayi devriminin İngiltere'de ortaya çıkması ve tüm ülkeleri yayılması ile beraber teknoloji alanında 

gelişmeler yaşanmıştır. Yaşanan bu gelişmeler sonucunda üretim ve tüketimdeki aşırı derecedeki 

kullanımlar sonucunda doğal kaynaklar ve çevre üzerinde olumsuz etkiler ortaya çıkarmasına neden 

olmuştur. Ülkelerin ekonomilerindeki temel hedeflerinden biri sürdürülebilir kalkınmayı 

gerçekleştirmektir. Günümüzde gelişmiş ülkeler hem sürdürülebilir kalkınma hem de temiz çevre 

politikaları uygulanırken, gelişmekte olan ülkelerde ise sürdürülebilir kalkınmayı kendilerine hedef 

alarak temiz çevre için uygulanan politikalara göz ardı edebilmektedir. Bu nedenle temiz çevre için 

uygulanacak politikalar yabancı sermaye sahiplerinin maliyetlerini artıracağına için gelişmekte olan 

ülkelere yatırım yapma isteğini kırmaktadır. Bu nedenle gelişmekte olan ülkelerin gelişme hızlarını 

yavaşlatırken çevre üzerindeki etkileri ise olumsuz olacaktır. Çalışmamızda Türkiye'de sürdürülebilir 

kalkınma ve temiz çevre üzerine uygulanan incelenmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Sürdürülebilir kalkınma, temiz çevre, çevre politikası 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Policies on Sustaınable Development And Clean Environment in Türkiye 

                                                      

                                                                         Abstract 

 The emergence of the industrial revolution in England and all countries there have been advances in 

technology along with the spread.  As a result of these developments it has resulted in the production 

and use of the results in excessive consumption of natural resources and to elicit adverse effects on the 

environment.  One of the main objectives in the economy of the country is to achieve sustainable 

development.  Today, in developed countries as well as sustainable development and clean 

environment while applying policies, while developing countries are sustainable development can 

ignore the policies applied to environmental clean by themselves targets.  Therefore, the clean 

environment policies are to be applied to break the desire to invest in developing countries will 

increase the cost for the owners of foreign capital.  Therefore the impact on developing countries of 

the decelerating growth rate will be negative environment.  In our study we examined exerted on 

sustainable development and clean environment in Türkiye. 

 

 Keywords: Sustainable development, a clean environment, environmental policy. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Eski Uygarlıklarda Fibula Kullanımı 

 

Güneş ÇİL 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  

Arkeoloji Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi  

Van/TÜRKİYE, e posta: gunes_cil@hotmail.com 

 

Özet 

Eski Çağlar’da günümüzdeki modern bir çengelli iğneye benzer şekilde biçimlendirilmiş iğne, 

toka, broş, düğme gibi elbiseleri tutturmak için kullanılan objelere fibula denilmektedir. Tam olarak ne 

zaman ve nerede ortaya çıktıkları netlik kazanmasa da çoğunlukla en erken örnekleri MÖ. 1300’e 

tarihlenmektedir. İlk ortaya çıktıkları dönemlerde tek parçalı üretilen fibulalar daha sonraki 

zamanlarda iki parça şeklinde üretilmiştir. Fibulalar, dönemin zanaatkarları tarafından incelikle 

işlenmiş ve çoğu zaman zarif bir şekilde dekore edilmiştir. Yapımlarında ağırlıklı olarak bronz başta 

olmak üzere altın, gümüş ile birlikte fildişi ve kemik kullanılmıştır. Başlangıçta fibulalar sade işlevsel 

kullanımlarının yanı sıra özenli işçilikle yapılmış kişisel süsleme öğeleri olsa da sonraki zaman da dini 

bir görev yüklenilerek tapınak ve mezarlarda inanç ritüellerinin birer kanıtı haline gelmiştir.   

Fibulaların MÖ 8. yüzyılda batıda Avrupa, Yunanistan, Kıbrıs, Frigler’in yanı sıra 

Yakındoğu’da Urartu, Asur, Geç Hitit Kent Devletleri’nde yoğun bir kullanım gördüğü gerek 

arkeolojik kazı çalışmalarından gerekse de günümüze kalan eserler üzerindeki betimlemelerden 

anlaşılmaktadır. Kullanıldıkları eski dünyanın her bölgesinden fibulalar, hem işlevsel hem de takı 

olarak tiplerinde inanılmaz sayıda çeşitlilik sergilemektedir. Çağdaş nüfus da görülen coğrafya, kültür, 

din, sosyal, ekonomik ve politik durumların tümü fibula tiplerinde ortaya çıkan çeşitliliğin oluşmasına 

katkı sağlayan ana faktörleri oluşturduğu söylenebilir. Fibulaların eski toplumların kıyafet tasarımları 

üzerinde ne denli etkili olduğu bilinmese de bir statü göstergesi olarak da kullanım gördüğü açıktır.  

Modern çengelli iğne olarak varlığını koruyan fibulalar hala günlük hayatın birçok alanında 

kullanılmaktadır.  

 

Anahtar Sözcükler: Fibula, MÖ 13. yüzyıl, çengelli iğne.  
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

The Use of Fibula in Ancient Civilizations 

 

 Abstract 

 

In ancient times, objects used to fasten clothes such as pins, buckles, brooches, buttons shaped 

like a modern safety pin are called fibula. Exactly when and where they appeared is not clear, but 

mostly the earliest examples date back to 1300 BC. Fibulae, which were produced in one piece during 

their first appearance, were produced as two pieces in later times. Fibulae were delicately processed by 

the artisans of the period and often elegantly decorated. In their construction, mainly bronze, gold, 

silver, ivory and bone were used. In the beginning, fibulae were personal ornaments made with 

meticulous craftsmanship besides their simple functional use, but later on, they became a proof of 

belief and rituals in temples and tombs, assuming a religious function. 

 

It is understood from the archaeological excavations and the descriptions on the artefacts that 

fibulae were used extensively in the 8th century BC in Europe, Greece, Cyprus, Phrygians in the west, 

as well as in the Urartu, Assyrian and Late Hittite City States in the Near East. Fibulas from every 

region of the ancient world in which they were used show an incredible variety of types, both 

functional and jewellery. It can be said that geography, culture, religion, social, economic and political 

situations, which are also seen in contemporary societies, are the main factors contributing to the 

diversity of fibula types. Although it is not known how effective the fibulas were on the clothing 

designs of ancient societies, it is clear that they were also used as a status indicator. 

 Fibulas, which have survived as modern safety pins, are still used in many areas of daily life. 

 

Keywords: Fibula, 13th century BC, safety pin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 

 

144 

 

1 

 

 

 
 

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Faaliyet Giderleri ile Karlılık Arasındaki İlişki: Bist’te Gıda Sektöründe İşlem Gören İşletmeler 

Üzerine Bir Araştırma 
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Özet 

 

Günümüzde işletmenin karar organları tarafından, işletme faaliyetlerinin devamına katkı sağlaması 

muhtemel tüm stratejiler değerlendirilmektedir. Özellikle, işletmenin temel amacı olan piyasa 

değerinin artırılmasında birinci dereceden etkisi olan karlılığın yükseltilmesine yönelik gider ve 

maliyet kontrolünün sağlanması bunlardan birisini oluşturmaktadır. Akademik çevreler tarafından 

bahsi geçen konu üzerinde çok sayıda araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Araştırma konularından birini 

ise mamulün maliyetine girmeyen ancak faaliyetlerin devamlılığı için gerekli olan faaliyet 

giderlerinin, karlılığı ne ölçüde etkilediği hususu olmuştur. 

Konu husustan esinlenilerek, faaliyet giderleri ile işletmenin kar kalemleri arasındaki ilişkinin 

belirlenmesi üzerine tarafımızca bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Faaliyet giderleri içerisinde yer alan 

araştırma-geliştirme giderleri, pazarlama, satış ve dağıtım giderleri, genel yönetim giderleri bağımsız 

değişkenlerimizi; işletmenin kar kalemlerinden olan brüt kar/zarar, faaliyet karı/zararı, olağan 

kar/zarar, net kar/zarar bağımlı değişkenlerimizi oluşturmuştur.  

Araştırmanın veri kaynağını ise Borsa İstanbul’da gıda sektöründe işlem gören işletmelerin gelir 

tabloları oluşturmuştur. Çalışmamızda, verilerin panel veri analizi yöntemiyle test edilmesi neticesinde 

elde edilen araştırma bulgularına yer verilmiştir. Çalışmamızda özetle; pazarlama, satış ve dağıtım 

giderleri bağımlı değişkenlerin tamamını, genel yönetim giderleri ise net kar/zarar hariç bağımlı 

değişkenlerin tamamını pozitif yönde etkilemiştir. Araştırma geliştirme giderleri ise bağımlı 

değişkenlerden olağan kar/zarar ve net kar/zarar haricinde olanları pozitif, olağan kar/zarar ile net 

kar/zararı negatif etkilemiştir. 

 

Anahtar Sözcükler: Faaliyet Giderleri, Karlılık, BİST, Gıda Sektörü. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

 

The Relationshıp between Operating Expenses and Profitability:  

A Research on Business Operatıons in the Food Sector in Bist 

 

Abstract 

Today, all strategies that are likely to contribute to the continuation of business activities are evaluated 

by the decision-making bodies of the business. In particular, one of them is to provide expense and 

cost control to increase profitability, which has a first-degree effect on increasing the market value, 

which is the main purpose of the enterprise. Numerous studies have been carried out by academic 

circles on the aforementioned subject. One of the research subjects was to what extent the operating 

expenses, which are not included in the cost of the product but are necessary for the continuity of the 

activities, affect the profitability. 

İnspired by the subject matter, we conducted a research on the determination of the relationship 

between operating expenses and profit items of the enterprise. Our independent variables of research 

and development expenses, marketing, sales and distribution expenses, general administrative 

expenses included in operating expenses; gross profit/loss, operating profit/loss, ordinary profit/loss, 

net profit/loss, which are among the profit items of the enterprise, formed our dependent variables. 

The data source of the research was the income statements of the companies traded in the food sector 

in Borsa Istanbul. In our study, the research findings obtained as a result of testing the data with the 

panel data analysis method are included. In summary, in our study; marketing, selling and distribution 

expenses positively affected all dependent variables, and general administrative expenses positively 

affected all dependent variables except net profit/loss. Research and development expenses, on the 

other hand, affected the dependent variables positively, except ordinary profit / loss and net profit / 

loss, while the ordinary profit / loss and net profit / loss affected negatively. 

 

Keywords: Operating expenses, profitability, BIST, food sector. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Erol Akyavaş’ın Miraçname Serisi 1987 Tarihli 3 Numaralı Eserinin İkonolojik ve İkonografik 

Analizi 

 

Hakim KİYE
 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Van/TÜRKİYE, e-posta: bjnlrnkiye@gmail.com                                                                                                              

 

Özet 

Sanat eğitimine Türkiye’de başlayıp yurtdışında devam eden mimar, ressam ve fotoğrafçı Erol 

Akyavaş, Çağdaş Türk resim sanatının önemli isimlerinden biridir. Tasavvuf kültürüyle olan ilişkisi 

onu geleneğe ve İslam sanatlarına yönlendirmiş ve bu doğrultuda özgün eserler vermiştir. Bu 

çalışmada Akyavaş’ın İslam tarihinin önemli olaylarından biri olan miraç hadisesinin anlatıldığı 

“Miraçname” serisindeki horozlu litografisi incelenmiş ve Erwin Panosky’nin geliştirmiş olduğu 

ikonografik ve ikonolojik inceleme yöntemine göre değerlendirilmiştir. Çalışmanın ilk bölümünde 

Erol Akyavaş’ın sanatçı kişiliğine ve tasavvufla olan yakınlığına değinilmiştir. Daha sonraki 

bölümlerde Panofsky’nin yöntemi açıklanarak eser literatür taraması yapılarak analiz edilmiş, 

çalışmada yer alan imgeler ve sembollerin islam dini içerisinde yer alış biçimi farklı örnekler ile 

karşılaştırılarak açıklanmaya çalışılmıştır. Yapılan analizler sonucunda Akyavaş’ın çalışmasına konu 

olarak belirlediği Miraç hadisesini etkili, plastik unsurları başarılı bir şekilde kullanarak 

gerçekleştirdiği görülmüştür. 

 

Anahtar Sözcükler: İkonoloji, Miraç, İslam sanatları, çağdaş sanat.    
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Iconological and Iconographic Analysis of Erol Akyavaş's Miracname Series no. 3, Dated 1987 

Abstract 

Continuing his art education in a warehouse in Türkiye, the architect is one of the important names of 

contemporary Turkish paintings. Things with Sufi culture were directed to tradition and Islamic arts 

and these original works were created. In this study, Akyavaş's rooster lithography in the "Miracname" 

series, in which the ascension, one of the important events of Islam, is told, was examined and 

evaluated according to the iconographic and iconological analysis that could be developed by Erwin 

Panosky. In the first part of the study, Erol Akyavaş's working power and his closeness with Sufism 

are mentioned. In more detail, by explaining Panoff's method, the work has been analyzed in the 

literature, and the work can be explained by comparing it with the examples in the images and 

symbols in the same way. The Mirac event is effectively emphasized as how the sent will be used with 

the help of Akyavaş. 

 

Keywords: Iconology, Mirac, Islamic Arts, Contemporary Art.                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 

 

148 

 

1 

 

 

 
 

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Etik Bağlamda Hayvan Hakları Sorunu 

 

Hasan BAYAM 

 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Van/TÜRKİYE,  e-posta: hasanbayam@hotmail.fr 

 

Bu çalışmada, etik bağlamda hayvan haklarına dair açıklamalar yapmak amaçlanmıştır. Hayvan 

hakları, günümüz dünyasında çeşitli çevreler tarafından savunulsa da hâlâ çözülememiş bir sorun 

olarak yerini korur. İnsanı diğer canlılardan ayıran temel olgu, akıl yetisi olsa da kimi durumlarda 

insanlar, birçok gelişmeyi, hayvan davranışlarından yola çıkarak elde etmişlerdir. Sayısız çeşide sahip 

hayvan türünde görülen bazı örnekler, zaman geçtikçe karmaşık düşünebilmektedir. Kimi düşünürler 

bu gibi durumları argüman olarak gösterip hayvanların, insanlarınkine benzer haklara sahip olması 

gerektiğini savunur. Peter Singer’ın “Hayvan Özgürleşmesi” adlı eserinde yer alan ifadelerde, 

insanların hayvanlar üzerinde uyguladığı tahakkümün ortadan kalkması gerektiği, hatta hayvanların 

besin nesnesi olmaktan çıkarılması gerektiğine dair vurgularda bulunulur. Bu esere göre hayvanlar da 

tıpkı insanlar gibi birtakım haklara sahiptir. Immanuel Kant’ın hayvanlara yaklaşımına göreyse 

insanlar, akıl sahibi varlıklar olduğundan hayvanlardan, kişi olmak bağlamında üstündür. Bunlara 

bağlı olarak çalışmada, hayvan haklarının insan merkezli olmanın ötesine taşınamayacağı 

savunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Hayvan hakları, insan, Peter Singer, Immanuel Kant. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

The Problem of Animal Rights in Ethical Context 

 

Abstract 

 

In this study, it is aimed to make explanations about animal rights in the ethical context. Although 

animal rights are defended by various circles in today's world, it still remains an unsolved problem. 

Although the basic fact that distinguishes humans from other living things is the faculty of reason, in 

some cases, humans have achieved many developments based on animal behavior. Some specimens, 

seen in countless diverse animal species, can become complex as time goes on. Some thinkers show 

such situations as arguments and argue that animals should have rights similar to those of humans. In 

the expressions in Peter Singer's book "Animal Liberation", it is emphasized that the domination of 

humans on animals should be eliminated, and even animals should be removed from being food 

objects. According to this work, animals have certain rights just like humans. According to Immanuel 

Kant's approach to animals, humans are superior to animals in terms of being a person, since they are 

rational beings. Accordingly, it has been argued in the study that animal rights cannot be moved 

beyond being human-centered. 

 

Keywords: Animal rights, human, Peter Singer, Immanuel Kant. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Frekans Oranı Metodu ile Heyelan Duyarlılığının Analizi: Van Örneği 

 

Hasan SAYIN 

 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Coğrafya ABD 

Van/TÜRKİYE, e-posta: hasansayin@yyu.edu.tr 

 

Özet 

Dünya nüfusunun giderek artması ve buna bağlı olarak daha fazla alanın beşerî etkilere açık 

hale getirilmesi ile heyelan ve diğer doğal afetlerden etkilenen insan sayısı her geçen gün artmaktadır. 

Heyelanlar depremlerden sonra en fazla insan hayatını etkileyen jeolojik kökenli afettir. Heyelanlar 

yer şekillerinin gelişim süreçlerini etkiler ve bu etkileri önceden kestirmek mümkün olmayabilir. 

Çalışma alanı olarak seçtiğimiz bölge Van ilinin kuzeyinde yer almaktadır. Bu alan tektonik açıdan 

oldukça aktif olan ve birçok heyelanın bulunduğu bir yerdedir. Bu alanda yapılan çalışma ile bölgede 

heyelan zararlarını azaltılmasını sağlamak hedeflenmiştir. 

Çalışma kapsamında heyelan duraylılığı haritası üretilmesi ve değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. Bu amaçla heyelan yoğunluğu görece daha yüksek olan Van ilinin kuzeyi seçilmiştir. 

Analizlerde yükselti, eğim, bakı, yamaç eğriselliği, ana faylara yakınlık, akarsu aşındırma gücü 

indeksi, arazi örtüsü, litoloji ve toprak parametreleri oluşturulan heyelan envanter haritasına göre 

değerlendirilmiş ve parametre haritaları üretilmiştir. Bu parametreler arazi çalışmaları ve coğrafi bilgi 

sistemleri yardımıyla üretilmiştir.  

Daha sonra bu parametre haritaları üzerinde frekans oranları elde edildikten sonra heyelan 

duyarlılık haritası üretilmiştir.  

Frekans oranı yöntemine göre hazırlanan heyelan duyarlılık haritası çok düşükten çok yükseğe 

doğru 5 sınıfa ayrılmıştır. Çalışma alanına ait yol ağı ve yerleşme yerleri verileri üretilerek heyelan 

duyarlılığının bu faktörlere etkisi incelenmiştir. Çalışma alanının özellikle kuzey ve kuzeybatı 

kesimlerinde duyarlılık değerleri yüksek çıkmıştır. Buralarda yapılacak her türlü beşerî etkinlikten 

önce mutlaka heyelan değerlendirilmesi yapılmalıdır. 

Anahtar Sözcükler: Heyelan, Duyarlılık Analizi, Van, Frekans Oranı Metodu. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Analysis of Landslide Susceptibility with the Frequency Ratio Method: Van Example 

 

Abstract 

 

The number of people affected by landslides and other natural disasters is increasing day by 

day with the increasing world population and consequently making more areas open to human 

impacts. Landslides are geological disasters that affect human life the most after earthquakes. 

Landslides affect the development processes of landforms and it may not be possible to predict these 

effects. The region we chose as the study area is located in the north of Van province. This area is 

tectonically active and has many landslides. With the work carried out in this area, it is aimed to 

reduce the landslide damage in the region. 

The aim of the study was to produce and evaluate landslide susceptibility map. For this 

purpose, the northern part of Van province, which has a relatively higher landslide density, was 

selected. Elevation, slope, aspect, slope curvature, proximity to main faults, streams power index, land 

cover, lithology and soil parameters were evaluated according to landslide inventory map and 

parameter maps were produced. These parameters were produced with the help of field studies and 

geographical information systems. Then, after obtaining frequency ratios on these parameter maps, a 

landslide susceptibility map was produced.  

The landslide susceptibility map prepared by frequency ratio method is divided into 5 classes 

from very low to very high. The effects of landslide susceptibility on these factors were investigated 

by producing the data of road network and settlements belonging to the study area.  

Sensitivity values were high especially in the northern and northwestern parts of the study area. 

Landslide evaluation must be done before any human activities to be held in these places.  

 

Keywords: Landslide, Susceptibility Analysis, Van, Frequency Ratio Method. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Çocuk Sevme Düzeyinin Psikolojik İyi Oluşa Etkisi 

 

 

Hatice DÜZGÜN 

Bursa Uludağ Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü 

Bursa/ TÜRKİYE, e-posta: hatice.duzgun.tr@gmail.com 

 

Buse BADUR  

İstanbul Arel Üniversitesi, Psikoloji Bölümü,  

İstanbul/ TÜRKİYE, e-posta: busebadur@hotmail.com 

 

Özet 

 

Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin çocuk sevme düzeyleriyle psikolojik iyi oluş 

seviyelerinin incelenmesidir. Araştırma grubunu Bursa ilinde 2019 yılında yaz öğretimini okuyan 

üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Katılımcılar gelişigüzel (kolaylı) örnekleme yöntemi ile seçilen 

38 kişiden oluşmaktadır. Katılımcıların çocuk sevme düzeylerini ölçmek için “Barnett Çocuk Sevme 

Ölçeği”, psikolojik iyi oluş durumlarını ölçmek için “Psikolojik İyi Oluş Ölçeği” kullanılmıştır. 

Araştırma sonucunda çıkan sonuçlar çocuk sevme ve psikolojik iyi oluş açısından tartışılmaktadır. 

Araştırmada elde edilen veriler SPSS 23.0 programı kullanılarak incelenmiştir. Verilerin analizinde 

betimleyici istatistikler (Sayı, ortalama, yüzde) ve parametrik testler (Korelasyon analizi, T – Testi, 

Anova, LSD testi) kullanılmıştır. Elde edilen veriler p<0.5 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. 

Araştırma sonucunda bireylerin çocuk sevme düzeyleri ve psikolojik iyi oluş düzeyleri arasında 

anlamlı bir ilişkinin olduğu bulunmuştur. Cinsiyete göre psikolojik iyi oluş ve çocuk sevme düzeyinin 

farklılaşmadığı sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte kardeş sayısı değişkenine göre bireylerin çocuk 

sevme düzeyleri anlamlı şekilde farklılaşırken psikolojik iyi oluşları anlamlı bir şekilde farklılık 

göstermemektedir. 

 

Anahtar Sözcükler: Çocuk, çocuk sevgisi, iyi oluş, psikolojik iyi oluş, sevgi. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

The Effect of Child Loving Level on Psychological Being 

 

Abstract 

The aim of this study is to examine the levels of liking children and psychological well-being of 

university students. The research group consists of university students studying summer education in 

Bursa in 2019. Participants consisted of 38 people selected by random (easy) sampling method. 

"Barnett Child Loving Scale" was used to measure the participants' level of liking for children, and the 

"Psychological Well-Being Scale" was used to measure their psychological well-being. The results of 

the research are discussed in terms of liking children and psychological well-being. The data obtained 

in the research were analyzed using the SPSS 23.0 program. Descriptive statistics (Number, mean, 

percentage) and parametric tests (Correlation analysis, T-Test, Anova, LSD test) were used in the 

analysis of the data. Obtained data were evaluated at p<0.5 significance level. As a result of the 

research, it was found that there is a significant relationship between the levels of liking children and 

psychological well-being of individuals. It was concluded that psychological well-being and child 

liking levels did not differ according to gender. However, while the level of liking for children differs 

significantly according to the number of siblings variable, their psychological well-being does not 

differ significantly. 

 

Keywords: Child, love of children, well-being, psychological well-being, love. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Sermaye ve Güven 

(Haşimoğlu Muhammed b. Abdullah örnekliği) 

 

Hatip CAN 

Mardin Artuklu Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, 

Yüksek Lisans Öğrencisi 

Mardin\TÜRKİYE, e-posta: hatipc10@gmail.com 

 

                                                                           Özet   

                                  

Arap yarımadasının milattan öncesinden tevarüs edegelen ticari hayatının bi’set esnasındaki son büyük 

mümessili Kureyş kabilesidir. Yarımada ve çevresinde Kureyş’in ismi ticaretle adeta özdeşleşmiştir. 

Bunda kabilenin girişimci ruhu yanında Hz. Peygamberin büyük dedesi Haşim’in rolü hayli önemlidir. 

O ticari dehası yanında arabın faziletlerinden sayılan cömertliği ile de şöhret bulmuştur. Nitekim bu 

yönleriyle Haşimoğluları Kâbe’ye dair önemli görevleri üstlenmiş ve tevarüs etmiştir. Hz. Peygamber 

böyle bir soyun mensubu olduğundan mütevellit doğal olarak tüccar bir ailenin evladı olarak hayata 

gözlerini açmıştır. Dönem itibariyle ticaret hayatının en önemli bileşenlerinden birisi güvendir. Ancak 

bunu bireysel ve kültürel güven ve emniyet olarak ikiye ayırmak gerekir. Kültürel olarak Eşhuru’l 

Hurum, bireysel olarak da sadakat ve emanet hususlarıyla öne çıkan bu durum Haşimoğlularının bir 

rol model olmasında etkili olmuştur. Hz. Peygamber ticari tecrübesini amcasının yanında kesbetmiş ve 

kısa sürede güvenilirliği ile temayüz etmiştir. Onun bu yönü sosyal hayatında kendisine duyulan 

güveni de arttırmıştır. Nitekim Haceru’l Esved’e dair Kabe hakemliği bunun bir göstergesidir. Keza 

Hz. Hatice’nin ticari faaliyetlerinde sergilediği tavırlar onunla hayatını birleştirmesine neden olmuştur. 

Bu çalışmada Hz.Peygamberin ticari hayatında sergilediği örneklikler, ticari güven üzerine inşa edilen 

Hılfu’lFudul sürecine dahil oluşu, ticaretin bir zenginlik aracı olmaktan ziyade bir güven etkileşimi 

olduğu gerçeği Hz. Muhammed’in gençlik dönemi üzerinden yapılacak bir okumayla gözler önüne 

serilecektir. 

 

Anahtar Sözcükler: Güven, Haşimoğulları, Hz. Muhammed, Kureyş, sermaye, ticaret. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Capital and Trust 

(Example of Haşimoğlu Muhammed b. Abdullah) 

 

Abstract 

 

The last great representative of the commercial life of the Arabian peninsula, which was inherited 

before Christ, during the bi'set was the Quraysh tribe. The name of Quraysh in and around the 

peninsula has almost become synonymous with trade. In addition to the entrepreneurial spirit of the 

tribe, Hz. The role of Hashim, the great-grandfather of the Prophet, is very important. Besides his 

commercial genius, he was also famous for his generosity, which is considered one of the virtues of 

the Arabs. As a matter of fact, with these aspects, the Hashimites undertook and inherited important 

duties regarding the Kaaba. Hz. Since the Prophet was a member of such a lineage, the successor 

naturally opened his eyes as the son of a merchant family. As of the period, one of the most important 

components of business life is trust. However, it should be divided into two as individual and cultural 

trust and safety. This situation, which stands out culturally with Eşhuru'l Hurum, and individually with 

loyalty and trust, has been effective in making the Haşimoğlus a role model. Hz. The Prophet lost his 

commercial experience with his uncle and soon distinguished himself with his reliability. This aspect 

of her has also increased her confidence in her social life. As a matter of fact, the arbitration of the 

Kaaba on Haceru'l Esved is an indicator of this. Likewise, Hz. Hatice's attitudes in her commercial 

activities caused her to unite her life with him. 

In this study, the examples exhibited by the Prophet in his commercial life, his involvement in the 

Hılfu'lFudul process built on commercial trust, the fact that trade is an interaction of trust rather than a 

means of wealth. It will be revealed with a reading to be made through the youth period of 

Muhammad. 

 

Keywords: Güven, Haşimoğulları, Hz. Muhammad, Quraysh, Capital, Commerce. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Türkiye Para Politikasının Döviz Kuruna Etkisi 

ve Uygulanan Döviz Kuru Sistemleri 
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Özet 

Ülkemizde Merkez Bankası tarafından uygulanan para politikalarının makroekonomik etkilerinden en 

önemlisi döviz kuru üzerindeki etkileridir. Türkiye uzun yıllardır enflasyon ile mücadele ederken 

döviz kurunu da kontrol altında tutmaya çalışmaktadır. Bu nedenle karar vericiler tarafından 

uygulanan politikalar oldukça önem arz etmektedir.  

Çalışmada döviz kuru sistemleri ve para politikaları öncelikle teorik çerçevede ele alınacaktır. 

Çalışmanın devamında çeşitli para politikaları önerilecektir. 

Döviz kuru sistemleri ve para politikalarının kura etkisinin inceleneceği bu çalışmada amaç,uygulanan 

iktisat politikaları makro ekonomik göstergeler üzerinde nasıl bir etki yaratmış ,ülkemiz için en uygun 

döviz kuru sistemi hangisi ,sorularına cevaplar aramaktır. 

İthalat ve ihracat sonucu ülkemizin dış ticaret açıkları direk olarak kur rakamlarından etkilenmektedir. 

Ülkemizde ki yatırımların önemli bir bölümü de yabancı sermaye ile sağlandığı düşünülürse döviz 

kurları dış borç dengesi üzerinde de önemli bir paya sahiptir. 

Başlıca değinilen döviz kurunun etkilediği ekonomik göstergeler bize uygulanan para politikalarının 

ne kadar verimli ve etkin çalışıp çalışmadığını da göstermektedir. 

Başlıca döviz kuru sistemleri dışında dünyada  uygulanan oldukça çeşitli sistemlere rastlamak 

mümkündür . Bu çeşitli döviz kuru sistemlerine alternatif döviz kuru sistemleri ve ara kur sistemleri de 

dahil edilebilir. Bildiri tam metninde alternatif döviz kuru sistemlerine ve ara kur sistemlerine detaylı 

olarak değinilecektir. 

Bildiride Türkiye’de uygulanan para politikalarının döviz kuruna etkileri incelenecektir. Günümüzde 

uygulanan para politikaları ve sonuçları etkileri ile karşılaştırılacak olup ekonomide yaşanan olumlu 

olumsuz yönleri analiz edilecektir. 

 

Anahtar Sözcükler: Döviz kuru, para politikası, makroekonomik göstergeler. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

The Effect of Turkish Monetary Policy on Exchange Rate and Applied Exchange Rate System 

 

Abstract 

 

The most important macroeconomic effect of the monetary policies implemented by the Central Bank 

in our country is the effects on the exchange rate. While Türkiye has been struggling with inflation for 

many years , it has been trying to keep the exchange rate under control . For  this reason , the policies 

implemented by the decision makers are very important. 

The working exchange rate systems and monetary policies will be discussed primarily in the 

theoretical framework. . Various monetary policies will be proposed in the continuation of the study. 

The aim of this study , which will examine the exchange rate systems and the effect of monetary 

policies on the exchange rate ,  is to seek answers to the questions of what effect the applied economic 

policies have had on macroeconomic indicators , which is the most , appropriate exchange rate system 

for our country. 

As a result of , imports and exports , our country’s foreign trade  deficits are directly effected by 

exchange rate. Considering that a significant part of the investments in our country are provided by 

foreign capital exchange rates also have an important share on the foreign debt balance. 

The economic indicators , which are affected by the exchange rate , also show us how efficiently and 

effectively the monetary policies implemented are working.  

Apart from the main exchange rate systems , it is possible to come across quite a variety of systems 

applied in the world. Alternative exchange rate systems and intermadiate exchange rate systems may 

also be included in these various exchange rate systems. Alternative exchange rate systems and interim 

exchange rate systems will be discussed in detail in the full text of the paper. 

In this paper, the effects of monetary policies implemented in Türkiye on the exchange rate will be 

examined. The monetary policies implemented today and their results will be compared with the 

monetary policies and their effects after the republican period , positive and negative aspects of the 

economy will be analyzed. 

 

Keywords: Exchange Rate, Money politics, Macroeconomic Indicators. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans 

Van/ TÜRKİYE, e-posta: av.helinozgokce@gmail.com 

 

 

Özet 

 

Dünya hukuk terminolojisinde ombudsmanlık olarak bilinen sistem modern hali ile ilk defa İsveç’te 

etkinlik kazanmış ve ikinci dünya savaşı sonrası diğer dünya ülkelerine yayılmıştır.  Avrupa Birliği 

hukukuna ise 7 Şubat 1992 tarihinde akdedilen Avrupa Birliği Anlaşması bir diğer adı ile Maastricht 

Anlaşması ile dâhil olmuştur. Mezkûr anlaşmaya ve Avrupa Birliği hukukuna göre idari bir kurumun 

yasaya aykırı davranması, insan hakkı ihlaline sebebiyet vermesi ve iyi yönetim ilkelerine riayet 

etmemesi Avrupa Ombudsmanlığının başvuru üzerine devreye girmesini gerektirmektedir. Türkiye’de 

ise uyuşmazlıkların dava yoluna gitmeden ilgili kurum ile uzlaşı yöntemiyle çözüme kavuşturulmasını 

sağlamak için öngörülen ombudsmanlık sistemi alternatif bir denetim mekanizması olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

Mezkûr çalışmada ilk olarak Avrupa Ombudsmanlık Kurumu hakkında temel bilgilere yer verilmiş, 

akabinde ülkemiz uygulaması ile Avrupa uygulamasına esas teşkil eden Almanya ve İsveç ülke 

uygulamalarına yer verilmiştir. Çalışmanın sonucunda Türkiye’de ombudsmanlık kurumunun 

etkinliğini zamanla artırdığı ancak İsveç ve Almanya Ombudsmanlık kurumlarına kıyasla kurul 

kararlarının etkinliği açısından tanzim edilen hukuki mevzuatın yetersiz ve çözüme açık olmadığı 

anlaşılmıştır.  

 

Anahtar Sözcükler: Avrupa Birliği, Ombudsmanlık Uygulamaları, Almanya, İsveç, Türkiye. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

European Union Ombudsman and Some Country Practices 

 

Abstract 

 

The system, known as ombudsman in world legal terminology, gained effectiveness in Sweden for the 

first time in its modern form and spread to other world countries after the Second World War. It was 

included in the European Union law with the European Union Agreement, also known as the 

Maastricht Agreement, signed on 7 February 1992. According to the aforementioned agreement and 

European Union law, the violation of the law by an administrative institution, the violation of human 

rights and failure to comply with the principles of good management require the European 

Ombudsman to intervene upon application. In Türkiye, on the other hand, the ombudsman system, 

which is envisaged to ensure that disputes are resolved by consensus with the relevant institution 

without resorting to litigation, appears as an alternative control mechanism.  

In the aforementioned study, firstly, basic information about the European Ombudsman Institution is 

given, and then the application of our country and the applications of Germany and Sweden, which are 

the basis for the European application, are included. As a result of the study, it has been understood 

that the ombudsman institution in Türkiye has increased its effectiveness over time, but compared to 

the Swedish and German Ombudsman institutions, the legal legislation prepared in terms of the 

effectiveness of the board's decisions is insufficient and not open to a solution.  

 

Keywords: European Union, Ombudsman Practices, Germany, Sweden, Türkiye. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Divan Edebiyatında İsrâ ve Mi’râc 

 

Hülya GÜLSOY 

 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Tezli Yüksek Lisans 

Van/TÜRKİYE, e-posta: hulyagulsoy3@gmail.com 

 

Özet 

Türkler’in İslamiyet'i kabul etmeleri ile birlikte dini konular klasik edebiyatımızda yer almaya 

başlamıştır. İslam aleminde oluşan dini konuların başında peygamber sevgisi gelmektedir. Bu sevgi bir 

kartopu gibi büyümüş ve birçok alanda olduğu gibi Türk edebiyatındaki yazar ve şairleri de 

etkilemiştir. Hz. Muhammed    konu edilerek birçok tür oluşturulmuştur. Klasik edebiyat türleri 

incelendiğinde başta Hz. Peygamberi methetmek için na’tler, Ahmediye/Muhammediye, hilye, şemail, 

hadis-i erbain, gül-i sad berg, mevlit, kırk hadis, yüz hadis, bin hadis gibi Hz. Peygamberi konu edinen 

manzum ve mensur eserler kaleme alınmıştır. Hz. Muhamed’in konu edildiği türlerden biri de mi’râc 

hadisesini anlatan mi’râc-name veya mi”raciyelerdir. Mi’râc göğe yükselmenin, isrâ gece yürümenin 

adıdır. Bu mucize Peygamberimize nübüvvetin on birinci yılında verilmistir. Eşi Hz. Hatice’ nin vefatı 

ve amcası Ebu Talib’in vefatı onu derinden üzer. Taifteki taşlı saldırı ve sözlü sataşmalara maruz kalır. 

Cenab-ı Allah bu mucizeyi teskini sonucu mükafat olarak verir. Olay Mescid-i Harâm’dan Mescid-i 

Aksa’ya intikalini ifade eder. Bu olay klasik edebiyatta da konu edilmiştir. Süslü ifadelerle  

benzetmelerle daha etkileyici bir şekil almıştır.  Edebiyatta mi’râc ve isrâ hadisesi ayrı olarak ele 

alınıp incelenmemiştir. Biz bu çalışmamızda mi’râc hadisesini isrâ ve mi’râc olarak ayrı ayrı ele alıp 

inceledik. Kaynaklarda yer alan mi’râc hadiseleri, divan edebiyatındaki mi’râcın tarihi gelişimi ve 

işlenişi hakkında bilgi verildikten sonra   İsrâ ve mi’râc olayını Mi’râc-namelerde yer alan kasidelerin 

belli başlı motifleri ile açıklamaya çalıştık. 

 Anahtar Sözcükler: Divan edebiyatı, İsra, Mi’râc. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Isra and Mi'rac in Divan Literature 

Abstract 

With the acceptance of Islam by the Turks, religious subjects began to take place in our classical 

literature. The love of the prophet comes first among the religious subjects in the Islamic world. This 

love has grown like a snowball and has affected writers and poets in Turkish literature as well as in 

many other fields. Hz. Many genres have been created based on Muhammad. When the classical 

literature types are examined, especially Hz. In order to praise the Prophet, na'ts, 

Ahmediye/Muhammediye, hilye, schemail, hadith-i erbain, rose-i sad berg, mevlit, forty hadiths, 

hundred hadiths, thousand hadiths, etc. Poetic and prose works about the Prophet were written. Hz. 

One of the genres in which Muhamed is the subject is mi'râc-name or mi'rajiyes, which tells about the 

mi'râc event. Mi'râc is the name of ascending to the sky, isrâ is the name of walking at night. This 

miracle was given to our Prophet in the eleventh year of prophethood. His wife Hz. The death of 

Hatice and the death of her uncle Abu Talib deeply upset her. Taifteki is exposed to stone attacks and 

verbal taunts. Allah Almighty rewards this miracle as a result of its consolation. The event refers to the 

transfer from Masjid al-Haram to Masjid al-Aqsa. This event has also been the subject of classical 

literature. It has taken a more impressive shape with fancy expressions and similes. Mi'râc and isrâ 

events in literature have not been studied separately. In this study, we examined the mi'râc event 

separately as isrâ and mi'râc. After giving information about the mi'râc events in the sources, the 

historical development and processing of mi'râc in divan literature, we tried to explain the isrâ and 

mi'râc event with the main motifs of the eulogies in the mi'râc-names. 

 Keywords: Divan literature, Isra, Mi'râc. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Cudi Dağı’ndaki Protestan Kilisesi’nin Sanat Tarihi Açısından Değerlendirilmesi 

Hüseyin ŞAN 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi  

VAN / TÜRKİYE, e-posta: huseyinsan@yyu.edu.tr 

 

Özet 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan Şırnak ili, bulunduğu konum itibariyle jeopolitik ve 

jeostratejik bir öneme sahiptir. Tarihsel süreç içerisinde büyük uygarlıkların kurulduğu bir yerde olan 

Şırnak, farklı zamanlarda çeşitli uygarlıkların kültürlerinden etkilenmiş ve günümüze kadar gelen 

birçok farklı uygarlığın izlerini taşımaktadır. Şırnak iline bağlı Silopi ilçesindeki Cudi Dağı’nın 

eteğinde yer alan Kösreli (Hassana) Köyü’ndeki bir Protestan Kilisesi çalışmamızın konusunu 

oluşturmaktadır. Daha önce herhangi bir materyalde rastlamadığımız bu yapının bulunduğu köye 

ulaşımı oldukça zor olup kilisenin bulunduğu mevki zaman zaman özel güvenlik bölgesi içerisinde 

kalmaktadır.  

Bu çalışmayı yapmamızın ana nedenlerinden biri Silopi ilçesinde tespit edebildiğimiz ilk ve 

tek Protestan kilisesi olmasıdır. Diğer önemli sebeplerden bir diğeri de bu yapının daha önce Sanat 

Tarihi disiplini açısından ele alınarak incelenmemiş olmasıdır. Kilisenin ismi Evangeleta Kilisesi’dir. 

Yapının giriş kapısının sol üst köşesinde bulunan kitabesine göre bu yapı 1873 tarihinde yapılmıştır.  

Plan olarak Süryani kiliselerinde yaygın olarak kullanılan Parokial plan tipinde veya tek nefli 

köy kilisesi planında inşa edilmiştir. Bu kilisenin beden duvarları içten ve dıştan kaba yonu taş 

malzeme ile örülmüştür. Duvarların ortaları moloz taş malzeme ile kuvvetlendirmiş olup dolgu duvar 

tekniği ile oluşturulmuştur. İncelenen eserde süsleme bulunmamaktadır. 

Bu kilise Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde karşımıza çıkan Süryani ve Nasturi 

kiliseleri ile plan ve süsleme açısından benzerlikler göstermesine karşın önemli mimari eserler bırakan 

Ermeni kiliseleri ile örtüşmemektedir.  

 

Anahtar Sözcükler: Şırnak, Cudi Dağı, Hıristiyan, mimari, kilise. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

An Evaluation of the Protestant Church on Cudi Mountain in Terms of Art History 

 

Abstract 

Şırnak province, located in the Southeastern Anatolia Region, has a geopolitical and 

geostrategic importance due to its location. Şırnak, which is in a place where great civilizations were 

established in the historical process, has been influenced by the cultures of various civilizations at 

different times and carries the traces of many different civilizations that have survived until today. The 

subject of our study is a Protestant Church in Kösreli (Hassana) Village located at the foot of Cudi 

Mountain in Silopi district of Şırnak province. It is very difficult to reach the village where this 

structure is located, which we have not encountered in any material before, and the location of the 

church is sometimes within the special security zone. 

One of the main reasons we did this study is that it is the first and only Protestant church we 

could identify in Silopi district. Another important reason is that this structure has not been examined 

in terms of Art History discipline before. The name of the church is Evangeleta Church. According to 

the inscription in the upper left corner of the entrance door of the building, this building was built in 

1873. 

It was built in the Parochial plan type, which is commonly used in Syriac churches, or in a 

single-nave village church plan. The main walls of this church were built with rough cut stone material 

inside and out. The middle of the walls were strengthened with rubble stone material and were formed 

with the infill wall technique. There is no ornamentation in the analyzed work. 

Although this church shows similarities with Syriac and Nestorian churches in Eastern and 

Southeastern Anatolia in terms of plan and decoration, it does not overlap with Armenian churches 

that left important architectural works. 

 

Keywords: Şırnak, Mount Judi, Christian, Architecture, Church. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Küresel Ölçekte Meydana Gelen İklim Krizinin Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkisi: Su Örneği 
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Dalı Doktora Öğrencisi 

Van/TÜRKİYE, e-posta: ibrahimvanli.2156@gmail.com 

 

Özet 

 

Günümüzde insanoğlunu ve gezegenimizi tehdit eden en önemli sorunlardan biri de küresel ölçekte 

meydana gelen iklim krizidir. İklim krizinin en önemli nedenlerinden bir olarak ifade edilen fosil 

yakıtların kullanılması ile ortaya çıkan küresel ısınmadan kaynaklanmaktadır. Fosil yakıtlarının 

kullanılması ile atmosfer salınan sera gazı, toplumsal yaşam, çevre ve doğal kaynaklar üzerinde 

önemli derecede olumsuz etkiler yaratmaktadır. Gezegenimizin geleceği için önemli bir kaynak olan 

su kaynakları küresel ölçekte meydana gelen iklim krizinden de son derecede etkilenen yaşamsal 

değeri önemli olan doğal kaynaklar grubunda yer almaktadır.  Küresel ısınmanın bir sonucu olarak 

iklim krizi, su kaynaklarının önemini arttırmakta olup, dünyanın pek çok bölgesi çölleşme riski ile 

karşı karşıya geleceğinden suyun önemi daha da artmaktadır. Küresel ısınmanın en önemli 

sonuçlarından biri olan su kaynaklarının azalması, sürdürülebilir yaşamı engelleyecek boyutlara 

ulaşmaktadır. Gezegenimizdeki su kaynaklarının genel dağılımına baktığımızda ise, dengeli bir 

dağılımın gerçekleşmediği görmek mümkündür. Gezegenimizdeki toplam su miktarı ise 1,4 milyar 𝑚3 

ve bunun %97,5’i okyanuslarda ve denizlerden oluşurken, %2,5’i ise nehir ve göllerde tatlı su kaynağı 

olarak bulunmaktadır. Bu kapsamdan bakıldığında, gezegenimizdeki tatlı su kaynaklarının %90’ı 

kutuplarda ve yer altında bulunmasından dolayı insanların bu kaynaklara ulaşması da o kadar 

zorlaşmaktadır. Ekolojik dengenin korunması ve insan topluluklarının sürdürülebilir gelişiminin 

sağlanması için, su kaynaklarının bugün ve gelecekteki gereksinimleri karşılayabilecek şekilde 

kullanılması gerekmektedir. Bu çalışmada küresel ölçekte meydana gelen iklim krizinin doğal 

kaynaklar üzerindeki etkisi: su örneğinde incelenmesi şeklinde ele alınmıştır. 

 

Anahtar Sözcükler: İklim krizi, küresel ısınma, su kaynakları. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

The Effect of the Global Climate Crisis on Natural Resources: The case of Water 

 

Abstract 

 

One of the most important problems that threaten humanity and our planet today is the climate crisis 

occurring on a global scale. One of the most important causes of the climate crisis is the global 

warming caused by the use of fossil fuels. The greenhouse gas emitted into the atmosphere by the use 

of fossil fuels creates significant negative effects on social life, environment and natural resources. 

Water resources, which are an important resource for the future of our planet, are in the group of 

natural resources with vital value, which is also affected by the global climate crisis. As a result of 

global warming, the climate crisis increases the importance of water resources, and the importance of 

water is increasing as many regions of the world will face the risk of desertification. The decrease in 

water resources, which is one of the most important consequences of global warming, reaches 

dimensions that prevent sustainable life. When we look at the general distribution of water resources 

on our planet, it is possible to see that there is no balanced distribution. The total amount of water on 

our planet is 1.4 billion m^3, and 97.5% of it is in the oceans and seas, while 2.5% is found in rivers 

and lakes as a fresh water source. From this perspective, since 90% of the fresh water resources on our 

planet are located at the poles and underground, it becomes more difficult for people to reach these 

resources. In order to protect the ecological balance and ensure the sustainable development of human 

communities, water resources must be used in a way that can meet current and future needs. In this 

study, the effect of the global climate crisis on natural resources is discussed in the form of examining 

the water sample. 

 

Keywords: Climate crisis, global warming, water resources. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Güncel Gelişmeler Işığında Türkiye’de Enflasyon Olgusu ve Yenilikçi Girişimcilik 

İbrahim Yusuf ÖZER 

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnovasyon ve Girişimcilik Ekonomisi Programı 

Yüksek Lisans Öğrencisi,  

İstanbul/TÜRKİYE, e-posta: ibrahimyusuf2430@gmail.com 

 

Özet 

 

Bir ülke ekonomisinin performansının en önemli makroekonomik göstergelerinden biri hiç şüphesiz 

enflasyondur. Fiyatlar genel seviyesindeki sürekli artış olarak nitelendirilen enflasyon, bir taraftan 

fiyat istikrarının diğer taraftan ekonomik belirsizliğin bir göstergesidir. Ekonomik ve sosyal etkileri 

bakımından toplumun her kesimi ve hatta her bireyi tarafından yakından takip edilmektedir. Bu 

çalışmanın temel amacı, özellikle son yıllarda yaşanan Covid-19 salgını, Rusya-Ukrayna savaşı gibi 

gelişmelerin Türkiye’deki enflasyona etkisini incelemek, enflasyonun ekonomik ve sosyal etkilerini 

ortaya koymak ve enflasyonun çözümünde yenilikçi girişimciliğin rolünü tartışmaktır. Bu amacı 

gerçekleştirmek için Türkiye istatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2000-2022 dönemine ait Tüketici Fiyatları 

Endeks (TÜFE) değerleri ile büyüme, işsizlik, AR-GE harcamaları gibi ilgili diğer değişkenlere ait 

veriler kullanılarak ekonomik ve istatistik analizler gerçekleştirilmiştir.  

 

Anahtar Sözcükler: Enflasyon, Tüketici Fiyatları Endeksi, Yenilikçilik, Girişimcilik. 

Jel Sınıflandırması: E31, M13, O32. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Inflatıon in Türkiye in the Lıght of Current Developments And Innovative Entrepreneurshıp 

 

Abstract 

 

One of the most important macroeconomic indicators of the performance of a country's economy is 

undoubtedly inflation, which is characterized as a continuous increase in the general level of prices. It 

is an indicator of price stability on the one hand and economic uncertainty on the other and closely 

followed by every segment of society and even every individual in terms of its economic and social 

effects. The main purpose of this study is to examine the effects of developments such as the Covid-19 

epidemic and the Russia-Ukraine war on inflation in Türkiye, to reveal the economic and social effects 

of inflation, and to discuss the role of innovative entrepreneurship in the solution of inflation. In order 

to achieve this aim, economic and statistical analyzes were carried out by using the Consumer Price 

Index (CPI) values and other relevant variables such as growth, unemployment, R&D expenditures of 

the Turkish Statistical Institute (TUIK) for the period 2000-2022. 

 

Key Words: Inflation, Consumer Price Index, Innovation, Entrepreneurship,  

Jel Classification: E31, M13, O32. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Harîrî’nin Makâmât’ındaki Meseller ve Türkçe İfade Biçimleri 
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Sakarya/TÜRKİYE, e-posta: isa_akbas_28@hotmail.com 

 

Özet 

Makâmât-ı Harîrî’nin, makâmât literatüründe aşılamamış bir eser olduğu söylenebilir. Eser üzerine 

birçok şerh ve araştırma yapılmış olmakla beraber içerisinde yer alan meselleri konu edinen bir 

çalışma yapılmamıştır. İki yüzü aşkın meselin yer aldığı eser, müstakil bir mesel kitabı hacmine sahip 

görünmektedir. Harîrî’nin, hikaye ve şiir aralarına serpiştirdiği mesellerin öncelikli olarak tespit 

edilmesi ve birkaç kelime ile işaret ederek yetindiği bazı mesellerin tam ibaresinin belirlenmesi son 

derece önemlidir. Nitekim eserin Osmanlıca tercümelerinde, bazı ifadelerin mesel olduğu fark 

edilmediğinden literal çevirilere yer verilmiş, dolayısıyla anlam eksiklikleri ortaya çıkmıştır. 

Mesellerin tam metninin belirlenmesi, ortaya çıkış sebeplerinin ve hangi durumlarda kullanılacağının 

tespit edilmesi, Türkçeye atasözü veya deyim şeklinde aktarımının sağlanması açısından önem arz 

etmektedir. Bildiri, eserde geçen meselleri ortaya çıkarmak ve ifade edilmek istenen mefhumun 

Türkçedeki karşılıklarını göstermek suretiyle, Türkçe ve Arapça arasında daha isabetli çevirilerin 

yapılmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Eser üzerine yapılan şerhler, Osmanlıca tercümeler ve 

akademik çalışmalar dikkate alınarak hazırlanan bildiri; Makamât’tan seçilen mesellerin ortaya çıkış 

sebeplerini, hikâyelerini ve aynı anlamı ifade eden farklı meselleri, ilk altı asırda yazılan emsâl 

kitaplarından tespit ederek ortaya koymaktadır. 

 

Anahtar Sözcükler: Atasözü, Deyim, Makâmât, Harîrî. 

 

 

 

 

 

 

mailto:isa_akbas_28@hotmail.com


169 

 

169 

 

1 

 

 

 
 

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Proverbs and Turkish Expression Forms in Harîrî's Makâmât 

 

Abstract 

 

It can be said that Makâmât-ı Harîrî is a work that has not been surpassed in the literature of 

makâmât. Although many commentaries and researches have been made on the work, there has been 

no study on the proverbs in it.  The work, which includes more than two hundred proverbs, seems to 

have the volume of an independent book of proverbs. It is extremely important to identify the 

proverbs that Harîrî sprinkles between stories and poems, and to determine the full text of the 

proverbs that she is content with by pointing to the original with a few words. As a matter of fact, 

literal translations were included in the Ottoman translations of the work, since some expressions 

were not noticed as proverbs, and thus, meaning deficiencies emerged. It is important to determine the 

full text of the proverbs, to determine the reasons for their emergence and in which situations they 

will be used, and to transfer them to Turkish as a proverb or idiom. The article aims to contribute to 

more accurate translations between Turkish and Arabic by identifying the proverbs in the work and 

showing the Turkish equivalents of the meaning to be expressed. The article prepared by taking into 

account the annotations of the work, its Ottoman translations and academic studies; It aims to reveal 

the reasons for the emergence of the proverbs selected from Makâmat, their stories and different 

proverbs with the same meaning, by identifying them from the proverb books written in the first six 

centuries. 

 

Keywords: Proverb, Idiom, Maḳāmât, Ḥarîrî. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Tasavvufî Düşüncede Fenâ ile Bezm-i Elest Arasındaki Dikey Boyut 
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Arş. Gör., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı  

Van/ TÜRKİYE, e-posta: isayalcin@yyu.edu.tr 

 

Özet 

Tasavvufî düşüncede insanın özünü bulma ya da aslına rücû etme girişimleri, bu düşünce sisteminin 

dikey boyutunu göstermektedir. Bu boyut içerisinde özün kavrama potansiyelini idrak etmek, insan 

için hedef noktadır ki bu gayeyi, tasavvufun kendine has terminolojisi içerisinde yer edinen fenâ 

kavramında bulmak mümkündür. Tarihi süreç içerisinde yeni boyutlar kazanmasıyla statik bir yapıya 

sahip olmayan bu terim, ruh ve bedenden oluşmuş insanoğlunun beşeriyet vasıflarının tedrîci olarak 

rubûbiyyet sıfatları altında yok olmasını temsil etmektedir. Söz konusu bu süreç içerisinde, sâlikin kat 

etmesi gereken pek çok zorlu aşamalar ve mertebeler vardır. Burada bedensel taraftan ziyade ruhani 

yön ön plandadır. Amaç insanî plandan uzaklaşmak sûretiyle elest bezminde beden örtüsüne 

bürünmeden önceki Mutlak Varlık’a ulaşmak, başka bir ifade ile mâsivâdan kurtularak saf (pak) bir 

şekilde elest bezmindeki Allah’a karşı tam bir teslimiyet sürecine geri dönmektir. Bu açıdan fenâ, 

istenilen hedefe ulaşma noktasında köprü vazifesi görmektedir. Oldukça girift bir konu olan bu 

çalışmamızda temel referans kaynakları kullanmak sûretiyle özellikle mutasavvıfların görüş ve 

düşünceleri çerçevesinde fenâ ile bezm-i elest arasındaki ortak ve farklı yönleri; misak nazariyesinde 

verilen ahdin dünya hayatında unutulması sonrası ahdi hatırlama, kişinin tekrar eski vasfına dönme ve 

geldiği yere doğru yönelme sürecinde fenâ halinin ne denli rol oynadığı araştırılmaya çalışılacaktır. 

 

Anahtar Sözcükler: Fenâ, bezm-i elest, öz, dikey boyut. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

The Vertical Dimension Between Fenâ And Bezm-i Elest in Mything 

 

Abstract 

 

Attempts to find the essence of man or to revert to his origin in Sufi thought show the vertical 

dimension of this thought system. Realizing the grasping potential of the essence within this 

dimension is the target point for human beings, which can be found in the concept of fana, which takes 

its place in the unique terminology of Sufism. This term, which does not have a static structure with its 

gaining new dimensions in the historical process, represents the gradual disappearance of the human 

qualities of human beings consisting of soul and body under the attributes of rubûbiyyet. In this 

process, there are many difficult stages and levels that the Sufi has to go through. Here, the spiritual 

aspect is at the forefront rather than the physical aspect. The aim is to reach the Absolute Existence 

before it takes on its bodily cover in alast adoration by getting away from the humane plane, in other 

words, to get rid of the massive and return to a purely surrendering process towards Allah in alast 

adoration. In this respect, fenâ acts as a bridge at the point of reaching the desired goal. In this study, 

which is a very complex subject, the common and different aspects between fenâ and bezm-i elest, 

especially within the framework of the views and thoughts of mystics, by using the basic reference 

sources; After the covenant given in the theory of the covenant is forgotten in worldly life, it will be 

tried to investigate how the bad mood plays a role in the process of remembering the covenant, 

returning to one's old qualities and heading towards the place where he came from. 

 

Keywords: Fenâ, bezm-i elest, essence, vertical dimension. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Öğrenciler Arasında Bilimsel Bilgiye Dayalı Konformal Davranış Çalışması 
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 Özet  

Konformizm, diğer sosyal süreçlerden farklı olan ve birey ile grup arasındaki etkileşim 

sırasında ortaya çıkan özel bir olgudur. Uyumculuk burada grubun etkisi altında ortaya çıkar ve 

bireyde uyumlu davranış gerçekleşir. Dolayısıyla konformizm sosyal bir faktördür ve konformal 

davranış psikolojiktir. Grupta konformizm olayı sırasında, kişilik üç aşamada uyumlu davranışa girer: 

algı, değer ve çalışma düzeyinde. 

Gruptaki sosyal etki kaynakları farklı olabilir. Konformizm, insanların sosyal statüsünden de 

etkilenebilir. Uygunluk, eylemlerin yönelimine, yani grup üyelerinin gruba katılma arzusuna, 

etkileşimin doğasına, kontrol ve geribildirimin varlığına, baskının varlığının algılanmasına vb. bağlı 

olarak ortaya çıkar. 

Sosyal bir fenomen olarak konformizm çalışması, sosyal ilişkiler içindeki gelişiminin 

tezahürlerini ve özelliklerini bilerek, belirli sosyo-ekonomik koşullarda bireylerin ve grupların 

davranışlarındaki değişimin nedenlerini analiz etmeye ve açıklamaya izin verir. Toplumun temel 

amacı, modern toplumda aktif, sosyal sorumluluk sahibi bir kişilik oluşturmak için düşünmeden 

davranışların uygulanmasının ve taklit edilmesinin olumsuz sonuçlarını öngörmek ve önlemektir. Aynı 

zamanda konformizm, akademik bilginin oluşumunda, bilginin doğru anlaşılmasında sosyal bir faktör 

olarak büyük bir role sahiptir. 

  Konformizm tezahürünün bireyler ve gruplar arasındaki etkileşim süreçleri üzerindeki olumlu 

etkisini artırmak ve olumsuz sonuçlarını ortadan kaldırmak için bu sorunu araştırma ihtiyacı hissettik. 

Araştırma sırasında öğrenciler arasında bilişsel bilgiye dayalı konformal davranış araştırması 

yapılmıştır. Aynı zamanda öğrencilerin itaat düzeyleri de belirlendi. 

 

Anahtar Sözcükler:  Konformist davranış, grup konformizmi, grup baskısı, telkin. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

A Study of Conformal Behavior Based on Scıentific Knowledge among Students  

 

Abstract 

Conformism is a special phenomenon that is different from other social processes and occurs 

during the interaction between the individual and the group. Conformity arises here under the 

influence of the group and harmonious behavior takes place in the individual. Thus, conformism is a 

social factor and conformal behavior is psychological. During the event of conformity in the group, 

the personality engages in adaptive behavior at three levels: at the level of perception, value, and work. 

The sources of social influence in the group may be different. Conformism can also be 

affected by people's social status. Conformity depends on the orientation of actions, i.e. the desire of 

group members to join the group, the nature of interaction, the presence of control and feedback, the 

perception of the presence of pressure, etc. 

The study of conformity as a social phenomenon allows to analyze and explain the reasons for 

the change in the behavior of individuals and groups in certain socio-economic conditions, knowing 

the manifestations and features of its development in social relations. The main purpose of society is 

to predict and prevent the negative consequences of impulsive behavior and imitation in order to create 

an active, socially responsible personality in modern society. At the same time, conformism has a 

great role as a social factor in the formation of academic knowledge and the correct understanding of 

knowledge. 

 We felt the need to investigate this problem in order to increase the positive effect of 

conformism manifestation on the interaction processes between individuals and groups and to 

eliminate its negative consequences. During the research, conformal behavior research based on 

cognitive knowledge was conducted among students. At the same time, the obedience levels of the 

students were also determined. 

 

Keywords: Conformist behavior, group conformism, group pressure, indoctrination. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Arife Kalender’in Acı Yeşil Adlı Şiir Kitabında Yabancılaşma 
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Özet 

 

Arife Kalender’in Acı Yeşil’i modern dünyanın insanını yadsıyan şiirleri içerir. Eserde bireyin kendisi, 

toplum ve doğa üçgeninde bocalayışı, içe çekilişi, kabuktan ibaret kalışı tüm yönleriyle gözler önüne 

serilir. Kalender; toplumdan, doğadan hatta kendinden kopan bireyin yalnızlaşmasını, 

yabancılaşmasını, ötekileştirilmişliğini kurduğu imge sistemi ile çarpıcı bir şekilde verir. Acı Yeşil’in 

şair öznesi, sık sık kadın olduğunu vurgular ve kendi özelinde eğildiği kadınlık problemlerinden çok 

daha geniş bir perspektifte karşılaştığı yabancılaşma kavramının dayanaklarını tek tek sarsar. Şair 

özne, uzlaşamadığı, ortak kabule aykırı davrandığı, cinsiyetine kapanmadığı, doğayla bütünleşme 

arzusuna kapıldığı için eleştirilse de eylemlerinin ve söylemlerinin sonuna kadar arkasında durur. 

İçinde büyüdüğü toplumun yabancılaşma bağlamında nabzını tutar, toplumun kayıtsızlığına, ara renge 

duyarsızlığına, maskelerin ardında saklanan gerçekleri önemsemeyişine adeta bir kuklaya dönüşüne 

dikkat kesilir. Toplumla uyuşamadığını fark edince kendine bir koza ören şair özne, bu süreçte ruhuyla 

bedeni arasındaki derin uçurumla yüzleşir ve en sonunda doğaya yönelir. Şair öznenin doğaya panteist 

bakışı ve özünü doğada araması, ruhunda şiddetli bir acıyı dallandırıp budaklandırır. İnsanoğlunun 

doğanın ritmini bozduğunu vurgularken bireyin doğaya yabancılaşmasının getirdiği tahribatı da gözler 

önüne serer.  

Arife Kalender’in  Acı Yeşil adlı eserinde yer alan şiirlerden hareket edilerek metin merkezli bir 

yöntemle şair öznenin eğildiği temel meseleleri ve yaslanılan imgeleri yabancılaşmanın ana odakları 

çerçevesinde irdelemek, çalışmanın temel amacıdır. Bu doğrultuda şair öznenin kendine, doğaya ve 

topluma yabancılaşmasını belirli imgeler üzerinden verdiği sonucuna ulaşılmıştır.  

 

Anahtar Sözcükler: Şiir, yabancılaşma, yalnızlaşma, toplum, doğa. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Alienation in Arife Kalender's Poetry Book called Bitter Green 

 

 

Abstract 

 

Arife Kalender's Bitter Green includes poems that deny the modern person of the modern world. In the 

poetry, the individual gets confused in the triangle of society and nature. Kalender strikingly presents 

the isolation and alienation of the individual who is detached from society, nature, and even herself, 

with the key image system that she has established. The poet subject of Bitter Green, emphasizes that 

she is a woman and shakes the foundations of the concept of alienation, which she encounters in a 

much broader perspective than the femininity problems she deals with in her particular. The poet 

subject, knitting a cocoon for herself, faces the depression between her soul and body in this process 

and turns towards nature. The poet's pantheistic view of the subject's nature and her search for its 

essence in nature raises a severe pain in her soul. Emphasizing that human beings disrupt the rhythm 

of nature, the poet subject also reveals the damage caused by the individual's alienation from nature. 

Besides being a color that embraces the whole world, is the herald of spring, and evokes serenity, the 

poems in Bitter Green, which show that the circle of meaning opens to another universe with its 

presence in pain, is loaded with original images, firmly grasps the human being at the center of life, 

recognizing the society with all its aspects, and the pain of nature in her soul. In a unique style, she 

deals with the mental state brought about by the isolation of the individual, her alienation from life, 

her inability to reconcile with society, and her war with nature, which arises from the paradoxes of the 

modern world with her sense of belonging.  

The main purpose of the study is to examine the basic issues and images that the poet subject leans on, 

with a text-centered method, based on the poems in Arife Kalender's work called Bitter Green, within 

the framework of the main focuses of alienation. In this direction, it has been concluded that the poet's 

subject gives her alienation to herself, nature and society through certain images. 

 

Keywords: Poetry, alienation, lonelinees, society, natüre. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Pandemi Döneminde Sağlık Harcamalarının Genel Görünümü 
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Özet 

Covid-19 salgını gelirlerinde önemli bir gerileme yaşayan sektörlerde işten çıkarmalar ve süreli/süresiz 

izin vermelere neden olmuştur. Ülkelerin sağlık sistemlerini olumsuz yönde etkileyen Covid-19 

salgını, insan ve toplum sağlığı için ciddi riskler oluşturduğundan ülkelerin birtakım önlemler almasını 

kaçınılmaz hale getirmiştir. Ülkelerin sağlık sistemlerini tehdit eden Covid-19 salgını sağlık 

harcamalarının artmasına neden olmuştur. Sağlığı geliştirme veya koruma amacını benimseyen tüm 

koruma, geliştirme, bakım, beslenme ve acil programlar için yapılan harcamalar sağlık harcamaları 

olarak ifade edilir. Bir ülkede sağlık harcamaları değişkenlik göstermekte olup tüm dengelerin 

değişmesine neden olur. Dolayısıyla artan sağlık harcamaları finansal krizlerin, ekonomik 

gerilemelerin ve ekonominin diğer bölümleri üzerinde hemen etkisini göstermiştir.  Bununla birlikte 

sağlık hizmetleri alanında yapılan harcamaların artması, pek çok ülkeyi sağlık finansman mekanizması 

bakımından yeni uygulamalara zorlamıştır. Bu çalışmanın temel amacı, 2000-2019 döneminde 

seçilmiş OECD (Avusturalya, Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, İzlanda, İtalya, 

Polonya, Türkiye) üyesi ülkelerde pandemi döneminde meydana gelen sağlık harcamalarını 

karşılaştırmalı olarak araştırmaktır. Çalışmada OECD STAT sitesinden sağlık harcamaları ile ilgili 

alınan verilerden hareketle tablolar oluşturulmuş olup teorik bir değerlendirme yapılmıştır.  

 

Anahtar Sözcükler: Sağlık harcamaları, pandemi, OECD ülkeleri. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Overview of Health Expenditures During the Pandemic Period 

 

Abstract 

The Covid-19 outbreak caused layoffs and temporary/indefinite leave in sectors that experienced a 

significant decline in their revenues. The Covid-19 epidemic, which adversely affects the health 

systems of countries, has made it inevitable for countries to take some precautions, as it poses serious 

risks to human and public health. The covid-19 epidemic, which threatens the health systems of 

countries, has led to an increase in health expenditures. All expenditures made for protection, 

development, maintenance, nutrition and emergency programs that adopt the aim of promoting or 

protecting health are expressed as health expenditures. Health expenditures vary in a country and 

cause all balances to change. Therefore, increased health expenditures had an immediate impact on 

financial crises, economic downturns and other parts of the economy. However, the increase in 

expenditures in the field of health services has forced many countries to adopt new practices in terms 

of health financing mechanism. The main purpose of this study is to compare health expenditures 

during the pandemic period in selected OECD (Australia, Canada, Denmark, France, Germany, 

Greece, Iceland, Italy, Poland, Türkiye) member countries during the 2000-2019 period. In the study, 

tables were created based on the data taken from the OECD STAT site about health expenditures, and 

a theoretical evaluation was made. 

 

Keywords: Health expenditures, Pandemic, OECD countries 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Kazak Tarihi Şarkılarının Ülke ve Kahramanlık Kavramı 
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Özet 

 

Makale, Kazak tarihi şiirlerinin özellikleri hakkındadır. Kazak halkının hayatındaki en zor 

dönemlerden biri olan XVIII. yüzyıldır. Bu dönem sürekli bir mücadele dönemiydi. Bu dönemde 

Jungar Kalmıkların saldırısına uğrayan Kazak halkı, “Aktaban shubyryndy, alkakol sulama” adı 

verilen bir katliama uğradı. Dolayısıyla XVIII. yüzyıl ülke tarihinin en kanlı sayfalarından biridir. 

Ülkeyi eleştiren zor dönemin gerçekliği, birçok efsanenin - hikayelerin, şiirlerin - çekirdeği haline 

geldi. Kazak halkı özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin tüm aşamalarından geçmiştir. Tüm 

hayatlarını at sırtında geçiren Kazaklar, sonsuz büyüklükte bir alanda yaşıyorlardı. 

Kazak halkının büyük toprakları sağlam tutması kolay olmadı. Tüm Kazak halkı birlik olup dış 

düşmanlara direnmeseydi halkımız yok edilebilirdi. Halkın yaşadığı irili ufaklı tarihi olaylar manevi 

mirasa damgasını vurmuştur. Yani insanların hem sevinçleri hem de üzüntüleri onun konuşma 

sanatına yansımıştır. Kazak halkı, kahramanlığı ve vatanseverliği yüceltmiş, milleti ve vatanı için 

tulpar'a binmiş, bayrağını yükselten kahramanları övmüş, şiirler, eposlar ve efsaneler yazmıştır. 

Bu tür destansı şiirlerin bir türü de insanların hayatında özel bir yeri olan tarihi eserlerdir. Çünkü bu 

grup eserlerin ideolojik içeriği, vatanı dış düşmanlardan ve toprak bütünlüğünü korumak ve vatan 

birliğini güçlendirmektir. Tarihi şiirlerde yer alan tarihi figürlerin (çoğunlukla kahramanlar) 

kahramanlık imajına bakarak milli ideolojimizi oluşturma ve güçlendirme imkanına sahip olduğunu 

görüyoruz. 

Makale, vatan müdafaası için yapılan kahramanlıklardan doğan vatan kavramı (sorunu) ve tarihi 

türkülerdeki kahramanlık konusunu ele almaktadır. 

 

Anahtar Sözcükler. Tarihi şiirler, Kazak halkı, kahramanlık, vatan, Jungar İstilası. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

 

Country and Heroic Concept of Kazakh Historical Songs 

 

                                          

Abstract 

 

The article was written about the peculiarities of Kazakh historical songs. The difficult period in the 

life of the Kazakh people, one of the difficulties of the XVIII century. This period was a milking 

system that did not lay down on the waist. Because the Kazakh people, who were attacked by the 

Dzungarian slabs, were named Red Massenger, known as "Aktaban Shubenery, Alkakol Sulama". So 

the XVIII century is one of the most bloody pages in domestic history. 

 

The real life of the country criticized the real estate has become a ramner of many legends, poems - 

songs. The Kazakh people have passed all stages of the fight for freedom and independence. The life 

of the Kazakhs in the horse's horse was infinitely large. It has not been easy to preserve a large 

inhabitant for the Kazakh people. When the whole Kazakh people are fominous and not to resist 

external enemies, our people could disappear. 

 

The largest historical events of the people went to the spiritual heritage, leaving their own mark. In 

other words, the joy and suffering of the people are reflected in his words. The Kazakh people praised 

the heroism of the people and the people and the heroes of the people who ride their people, and 

praised the heroes of the flag, and the legends were published. 

 

One of such epic songs is a place where the historical songs founded by the story of the story is 

special. This is because the ideological content of the songs in this group is to protect homeland from 

external enemies, preserve the integrity of the land and strengthen the unity of the country. We see that 

historical figures in historical songs (most heroes) have the opportunity to formulate and strengthen 

our national ideology by considering the image of the heroism. 

 

The article considered the concept (issue) of the country and courts of historical songs caused by the 

courage of the country. 

 

Keywords. Historical songs, Kazakh people, heroism, country, Dzungar Invasion. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

 

Қазақ Тарихи Жырларының Елдік Пен Ерлік Концепциясы 

 

 

Аннотация 

 

Мақала  қазақ тарихи жырларының ерекшелігі туралы жазылды. Қазақ халқының  өміріндегі 

қиын кезең, қилы шақтың бірі – XVIII ғасыр. Бұл  кезең құба белдің үсті құр жатпаған 

жаугершілік заман болды.  Өйткені жоңғар қалмақтарының шабуылына ұшыраған қазақ халқы 

«ақтабан шұбырынды, алқакөл сұлама» деп аталатын қызыл қырғын нәубетке ұшырады. 

Сондықтан XVIII ғасыр – Отандық тарихтағы ең қанды беттердің бірі болып есептеледі. 

 

Елдікке сын болған ауыр кезең шындығы көптеген аңыз – әңгіме, өлең – жырлардың өрім – 

өзегіне айналды. Қазақ халқы  еркіндік пен тәуелсіздік үшін арпалыс, күрес жолының барлық 

кезеңінен өтті. Бүкіл өмірі ат жалында өткен қазақтардың мекен еткен жері шексіз үлкен еді.   

 

Қазақ халқы үшін  үлкен мекенді  тұтастықта сақтап қалу оңай бола қойған жоқ. Бүкіл қазақ 

халқы жұдырықтай жұмылып, сыртқы жауларға тойтарыс бермегенде халқымыздың жойылып 

кетуі мүмкін еді.  

 

Халық басынан өткен үлкенді – кішілі тарихи оқиғалар рухани мұраға өзінің із – таңбасын 

қалдырып отырды. Басқаша айтқанда, халықтың қуанышы да, қайғысы да оның сөз өнерінен 

көрініс табады. Қазақ халқы ерлік пен елдікті дәріптеп, халқының, елінің қамы үшін тұлпар 

мініп, ту көтерген батырларын мадақтап неше түрлі өлең – жыр, аңыз – әңгіме шығарған.  

 

Сондай эпикалық жырлардың бір түрі – болған оқиғаны негіз еткен тарихи жырлардың халық 

өмірінен алатын орны ерекше. Себебі, бұл топтағы жырлардың идеялық - мазмұны сыртқы 

жаулардан отанды қорғау, жердің тұтастығын сақтап, елдің бірлігін нығайту болып табылады. 

Тарихи жырлардағы тарихи тұлғалардың (көбіне батырлар) ерлік бейнесін қарастыру арқылы 

ұлттық идеологиямызды қалыптастырып нығайта түсуге мүмкіндік алғанын байқаймыз.  

 

Мақалада ел қорғау мақсатындағы ерліктен туындаған тарихи жырлардағы елдік пен ерлік 

концепциясы (мәселесі) қарастырылды. 

 

Кілт сөздер. Тарихи жырлар, қазақ халқы, ерлік, елдік, жоңғар шапқыншылығы. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

 

Covid-19 Salgınının Farklı Sosyal Yapıları Etkileme Biçimi: 

Hacıbekir ve Bahçıvan Mahalleleri Örneği 

 

Kübra DURMAZ 

 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü/YL 

Van/TÜRKİYE, Eposta: kubrayeslbs@gmail.com 

 

Özet 

 

Bulaşıcı bir hastalığın bir bölgede, bir ülkede veya bütün dünyada birden ortaya çıktıktan sonra, hızla 

yayılarak çok sayıda kişiyi hastalandırmasına salgın denir. Salgınlar bazen toplum sağlığını ciddi 

hasarlara uğratabilmektedirler. 2019 yılının Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan, 

sonrasında küresel ölçekte büyük bir salgına dönüşen Covid-19 virüsü, sadece insan sağlığı açısından 

değil, toplumsal açıdan da birçok soruna yol açmıştır. Eğitim, sağlık, ekonomi başta olmak üzere birey 

ve toplum hayatında birçok rutin değişmiş, sosyo-ekonomik anlamda yapısal değişimler olmuştur. 

Fakat Covid-19’un etkisi her sosyal katmanda aynı olmamış özellikle alt sosyo-ekonomik yapılarda 

derin etkiler bıraktığı söylenebilir. Bu çalışma Van kent merkezinde bulunan, farklı sosyo-ekonomik 

yapılara sahip olan, Hacıbekir ve Bahçıvan mahallelerinde yaşayan insanların, Covid-19’dan 

etkilenme biçimlerini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Araştırma kapsamında Bahçıvan mahallesinden 

18 yaş ve üzeri 9 kişi (5 kadın ve 4 erkek) ve Hacıbekir mahallesinden 18 yaş ve üzeri 15 kişi (8 kadın 

ve 7 erkek) olmak üzere toplam 24 kişi ile nitel araştırma tekniklerinden biri olan yarı-yapılandırılmış 

görüşme aracılığıyla mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmelerden hareketle sosyo-ekonomik 

durumu yüksek ve düşük olan iki mahallenin Covid-19’dan etkilenme biçimleri karşılaştırılmaya 

çalışılmıştır. 

 

Anahtar Sözcükler: Salgın, Covid-19, sınıfsal eşitsizlik. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

The Way the Covid-19 Output Affects Different Social Structures:  
The Case of Hacıbekir and Bahçıvan Neighborhoods 

 

Abstract 

 

Epidemics can sometimes cause serious damage to public health. According to official data, the 

Covid-19 virus, which emerged in Wuhan, China in December 2019, and then turned into a major 

epidemic on a global scale, has caused many problems not only in terms of human health, but also in 

social terms. Many routines have changed in individual and social life, especially in education, health 

and economy, and there have been structural changes in socio-economic terms. However, it can be 

said that the effect of COVID-19 has not been the same in every social layer, especially in lower 

socio-economic structures. This study aims to analyze the ways in which people living in Hacıbekir 

and Bahçıvan neighborhoods, which are located in the city center of Van, have different socio-

economic structures, are affected by Covid-19. Within the scope of the research, interviews were 

conducted with a total of 24 people, 9 people aged 18 and over (5 women and 4 men) from Bahçıvan 

neighborhood and 15 people aged 18 and over (8 women and 7 men) from Hacıbekir neighborhood, 

through semi-structured interview, which is one of the qualitative research techniques. has been 

carried out. Based on these interviews, it was tried to compare the ways in which two neighborhoods 

with high and low socio-economic status were affected by Covid-19. 

 

Keywords: Epidemic, Covid-19, Class inequality, 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Yazarlık ve Yazma Serüveni Üzerine İronik Bir Yaklaşım: Demiryolu Hikâyecileri – Bir Rüya 

 

Leyla ASLAN 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Yüksek Lisans Öğrencisi  

Van/ TÜRKİYE,  e posta: 65600 leylaaslan421@gmail.com  

                                     

Oğuz Atay,  Türk edebiyatında modern roman ve hikâye tarzının önde gelen isimlerinden biri olarak 

kabul edilmektedir. Post modern edebiyat anlayışının da edebiyatımızda ilk temsilcilerinden biri 

olarak kabul görmektedir. Atay eserlerinde, postmodernist anlayışın unsurlarından biri olan yazma 

serüveni, yazarın var olma çabası ve okuyucunun bu sürece dâhil edilmesi gibi bir eseri var eden 

süreçleri, toplum içinde silikleşmiş, kimliksiz, değersizleştirilmiş toplumun dışına itilmiş veya 

topluma dışarıdan bakan karakterlere yer vererek anlatır. Fikirlerini yansıtmak için ironik anlatıma 

başvurur.  

 İronik anlatım söylenen sözcüğünün karşıt anlamını ifade etmektedir. İronist sözleriyle karşısındaki 

ile alay eder. Daha sonra kenara çekilerek bu gülünç durumu izler. Kendisini her şeyden soyutlar ve 

uzaklaşır yer yer kendisi ile alay eder eleştirisini kendisine yöneltir. Eleştirisinin bir sınırı ve kuralı 

yoktur tamamen özgürdür.  Atay’da Demiryolu Hikâyecileri–Bir rüya hikâyesinde takındığı bu ironist 

tavırla bir yazar olarak kurguladığı hikâye karakterini yazarlık kavramını, yazma sürecini, bu süreçte 

karşılaşılan olumsuz durumları ve toplum(okuyucu) tarafından gösterilen değersizlik hissini eleştirir 

eleştirisini yaparken de düşündürür.  

 Hikâyede demiryolu istasyonunda okuyucusunu bekleyen Atay’ın kendisidir. Yolculuk sırasında 

istasyona gelen vagonlarda olan tren yolcuları da, Atay’ın yolunu gözlediği okuyucusudur. Öz yaşam 

öyküsünde de hak ettiği ilgiyi göremediğini dile getiren Atay’ın hikâyenin sonunda kendisi ile 

özdeşleşen “Ben buradayım sevgili okuyucum, sen neredesin acaba?” ifadeleri bu arayışı gözler önüne 

serer. Bu çalışmada Oğuz Atay’ın Demiryolu Hikâyecileri-Bir rüya hikâyesi yazarın var olma çabası 

üzerinden topluma, bürokrasiye ve okuyucusuna yönelik eleştirilerinin ironik bağlamda işlenişi 

değerlendirilmiştir. 

 

Anahtar Sözcükler: Oğuz Atay,  ironi, yazarlık süreci, Demiryolu Hikâyecileri–Bir rüya. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

An Ironic Approach to Authorship and the Adventure of Writing: 

Railway Storytellers – A Dream 

 

Abstract 

 

Oğuz Atay is considered as one of the leading figures of modern novel and story style in Turkish 

literature. He is accepted as one of the first representatives of the post-modern literary understanding 

in our literature. In his works, Atay describes the processes that create a work, such as the adventure of 

writing, which is one of the elements of the postmodernist understanding, the effort of the author to 

exist and the inclusion of the reader in this process, by giving place to characters who have become 

obscured, without identity, devalued, pushed out of society or looking at society from the outside. He 

uses ironic expression to reflect his ideas. 

 The ironic expression expresses the opposite meaning of the word said. He makes fun of his opponent 

with his ironic words. He then stands aside and watches this ridiculous situation. He isolates himself 

from everything and distances himself from time to time, making fun of himself and directing his 

criticism to himself. His criticism has no limits and rules, he is completely free. Railway Storytellers 

in Atay – With this ironic attitude he adopts in a dream story, he criticizes the concept of authorship, 

the writing process, the negative situations encountered in this process and the feeling of unworthiness 

shown by the society (reader) of the story character, which he fictionalized as a writer, while making 

his critique. 

 In the story, Atay himself is waiting for his reader at the railway station. The train passengers, who 

are in the wagons arriving at the station during the journey, are the readers that Atay watches his way. 

Stating that he did not get the attention he deserved in his autobiography, Atay said, "I am here, my 

dear reader, where are you?" expressions reveal this search. In this study, the ironic treatment of Oğuz 

Atay's criticisms of the society, bureaucracy and the reader through the story of Railway Stories-A 

dream story writer's effort to exist has been evaluated. 

 

Keywords: Oğuz Atay, irony, writing process, Railway Storytellers–A dream. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Kapsayıcı Bir Sınıfta İşbirliği ve Sosyal Pedagojik Çalışmanın Önemi 

 

Mammadova Zeynab JAMAL 

Dissertant, teacher of the special training 

Azerbaijan State Pedagogical University  

Baku / AZERBAIJAN, e-mail: zeynab-isa@mail.ru 

 

Özet 

 

Eğitimin temel amacı, her çocuğa psikofiziksel yeteneklerine uygun olarak topluma faydalı olmasına, 

yaşamdaki yerini bulmasına ve potansiyel yeteneklerini geliştirmesine yardımcı olacak bir eğitim ve 

terbiye vermektir. Öğrencinin yeteneklerinin doğru, geleceğe yönelik kullanımının temeli, eğitimin 

gelişim eğilimi ve öğretmenin yetkin faaliyetidir. Bir çocuğun gelişimi, biyolojik, psikolojik ve sosyal 

özelliklerinin değiştiği karmaşık ve aynı zamanda uzun bir sürecin sonucudur. Bu gelişme, yetiştirme 

ve eğitiminin etkisi altında kişilik oluşumu sürecinde gerçekleşir. Özel bakıma ihtiyacı olan çocukları 

yetiştirirken bile, onlarla etkileşime, sosyalleşmelerine kolayca ulaşmanın imkansız olduğu 

bilinmektedir. Bu tür çocuklarla iletişim, pedagojik çalışmaların organizasyonu özel incelik ve 

profesyonellik gerektirir. Kapsayıcılıkları: Çeşitli paydaşların eş zamanlı ortak faaliyetleri, ürüne dahil 

olmak ve başarılı bir sonuç elde etmek için çok önemlidir. 

Kapsayıcı eğitimin önde gelen gücü olan bir öğretmen, sosyal pedagojik faaliyeti sürecinde yalnızca 

eğitim kaynaklarının kullanımıyla yetinmemeli, aynı zamanda yasal belgelerin gereklilikleri tarafından 

yönlendirilen faaliyetlerini düzenleme yeteneğine de sahip olmalıdır. Sosyal pedagojik faaliyetin 

dayandığı ilkelere uygun yetkinlik göstermeli, öğrencinin sosyalleşme sürecine katkıda bulunmalı, 

sosyal-kültürel deneyimi özümsemesi ve toplumda kendini doğrultması için koşullar yaratmalıdır. 

Sosyal pedagojik faaliyetin önemli bir yönü sosyal rehabilitasyon ve sosyal entegrasyon olarak kabul 

edilir. Kapsayıcı eğitimin etkin bir şekilde uygulanması, kamusal yaşamın her alanında özel bakıma 

ihtiyacı olan bir çocuğun tam, eşit olarak dahil edilmesi, belirli bir sosyal statü elde etme fırsatlarının 

elde edilmesi, toplumda tam bağımsız bir yaşam ve konum için gereklidir. Çünkü kapsayıcı eğitim 

kapsayıcı bir topluma geçişe yol açar. 

 

Anahtar Sözcükler: Kapsayıcı eğitim, sosyal pedagojik çalışma, işbirliği kültürü, kapsayıcı toplum, 

rehabilitasyon, işbirliği. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

The Importance of Cooperation and Socio-Pedagogical Work in An Inclusive Classroom 

Abstract 

The main goal of education is to give every child an education and upbringing that, in accordance with 

his psychophysical capabilities, will help him become useful to society, find his place in life, and also 

develop his potential abilities. The basis of the correct, future-oriented use of the student's capabilities 

is the trend of the development of education and the competent activity of the teacher. The 

development of a child is the result of a complex and at the same time a long process, during which its 

biological, psychological and social characteristics change. This development occurs in the process of 

personality formation, under the influence of her upbringing and education. It is known that even 

when raising children in need of special care, it is impossible to easily achieve interaction with them, 

their socialization. Communication with such children, the organization of pedagogical work require 

special subtlety and professionalism. Their inclusiveness: simultaneous joint activity of various 

stakeholders is very important for involvement in the product and achieving a successful result. 

Being the leading force of inclusive education, a teacher in the process of his socio-pedagogical 

activity should not only be content with the use of educational resources, but also have the ability to 

regulate his activities, guided by the requirements of legal documents. He must demonstrate 

competence in accordance with the principles on which socio-pedagogical activity is based, contribute 

to the process of socialization of the student, create conditions for him to assimilate socio-cultural 

experience and for self-affirmation in society. 

An important aspect of socio-pedagogical activity is considered to be social rehabilitation and social 

integration. Effective implementation of inclusive education is necessary for the full, equal inclusion 

of a child in need of special care in all spheres of public life, to achieve opportunities for obtaining a 

certain social status, for a full independent life and position in society. Because inclusive education 

leads to a transition to an inclusive society. 

 

Keywords: Inclusive education, socio-pedagogical work, culture of cooperation, inclusive society, 

rehabilitation, cooperation. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Türkiye’nin Yüksek Vasıflı Göçmen Politikası 
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Van/TÜRKİYE, ciftcimariye65@gmail.com 

 

Özet 

 

Bu çalışmada göç yazınında, yüksek vasıflı göçmen politikası incelenmiştir. İnsanın var olduğu 

süreçten beri göç ettiği bilinmektedir. İnsanlar bireysel ya da grup şeklinde çevresel, toplumsal, 

ekonomik, siyasi-politik olaylardan dolayı bir ülkeden başka bir ülkeye veya bulundukları ülke 

sınırları içinde yer değiştirmektedirler. Yüksek vasıflı göçmen kavramı uluslararası göç olgusu ile 

beraber gelişmiştir. Nohl vd.’ne göre, uluslararası rekabet alanında yüksek vasıflı göçmenler çekici bir 

hedef kitle olmakla beraber, becerilerin aktarılabilirliği ve uluslararası alanda hareket kabiliyeti 

sayesinde, küresel piyasada peşinden koşulan birer mal haline gelmiştir.  

Türkiye stratejik konumundan kaynaklı olarak uzun yıllardır göçmenlere ev sahipliği yapmakta ve bu 

göçmenler arasından önemli bir oranda yüksek vasıflı, nitelikli, eğitimli mülteciler bulunmaktadır. 

Fakat Türkiye’de uluslararası koruma talebinde bulunan nitelikli mültecilerin ne kadarı Türkiye’de 

kalmakta ve ne kadarının Avrupa veya başka kıtalara gittikleri tam olarak bilinmemektedir. Bu 

çalışmada Türkiye’nin yüksek vasıflı göçmen politikasına bakılmış ve bu politika Almanya ve Kanada 

ile kıyaslanmıştır. Kanada 1967 yılından beri göçmenlik başvurularında puanlama sistemini esas 

almaktadır. Bu sistemde göçmenlik başvurularının kabul edilmesi için öncelikle hükümet ve 

yetkilendirdiği kuruluşlar tarafından yapılan göçmenlik değerlendirmesinde 10 farklı kriter üzerinden 

değerlendirilen puanlama sisteminden 67 puan almalıdır. Almanya 2020 itibariyle AB’de ortak olarak 

uygulanan Mavi Kart uygulamasına ek olarak, yüksek vasıflı göçmen politikasına yeni bir yasal 

düzenleme eklemiştir.   

Bu ülkelerin seçilme nedeni, çok kültürlü bir göç politikası benimsemeleri ve mültecilerin en çok 

tercih ettiği ülkeler olmasıdır. Öte yandan yaşam standartlarının ve eğitim düzeyinin yüksek olduğu bu 

ülkelere ciddi anlamda nitelikli göçler devam etmektedir. Bu çalışmada yöntem olarak içerik analizi 

kullanılmıştır. Türkiye, Almanya ve Kanada’nın gazete haberleri, devletin resmi yayınları, göç 

literatürleri gibi faklı kaynaklar üzerinden yüksek vasıflı göçmen politikalarının durumu ele alınmıştır. 

Bunun sonucunda Türkiye’nin yüksek vasıflı mülteci konusundaki eksikleri saptanmış olup öneriler 

sunulmaya çalışılmıştır. 

 

Anahtar Sözcükler: Yüksek vasıflı göçmen, Almanya, Kanada. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Türkiye's Highly Skilled Immigration Policy 

 

Abstract 

 

In this study, high-skilled immigrant policy is examined in the migration literature. It is known that 

humans have migrated since the beginning of their existence. People move from one country to 

another or within the borders of the country they are in due to environmental, social, economic, 

political and political events, individually or as a group. The concept of high-skilled immigrant has 

developed with the international migration phenomenon. According to Nohl et al., while highly skilled 

immigrants are an attractive target group in international competition, highly skilled immigrants have 

become a sought-after commodity in the global market, thanks to the transferability of skills and 

international mobility. 

 

Due to its strategic location, Türkiye has been hosting immigrants for many years and among these 

immigrants, there are highly skilled, qualified and educated refugees. However, it is not known exactly 

how many of the qualified refugees seeking international protection in Türkiye stay in Türkiye and 

how many go to Europe or other continents. In this study, Türkiye's high-skilled immigration policy 

was examined and this policy was compared with Germany, Canada and. Canada has been using the 

scoring system for immigration applications since 1967. In order for immigration applications to be 

accepted in this system, they must first get 67 points from the scoring system, which is evaluated over 

10 different criteria in the immigration evaluation made by the government and its authorized 

institutions. As of 2020, Germany has added a new legal regulation to its highly skilled immigration 

policy, in addition to the Blue Card application, which is jointly implemented in the EU. 

 

The reason for choosing these countries is that they adopt a multicultural immigration policy and are 

the countries most preferred by refugees. On the other hand, qualified migration continues to these 

countries where living standards and education levels are high. Content analysis was used as a method 

in this study. The situation of high-skilled immigrant policies has been discussed through different 

sources such as newspaper news, official publications of the state, and migration literature of Türkiye, 

Germany and Canada. As a result, Türkiye's deficiencies in the issue of high-skilled refugees were 

determined and suggestions were tried to be presented. 

 

Keywords: High-skilled immigrant, Germany, Canada. 

 

 

 

 



189 

 

189 

 

1 

 

 

 
 

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Müşterek Yapıların Toplumsal Hareketlere Dönüşümü:  

Kentsel Toplumsal Hareketler Üzerine Bir İnceleme 

 

Mehdi PEKEDİS 

İnönü Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 

Malatya/ TÜRKİYE, e- posta: mehdi.pekedis@gmail.com  

 

 

Özet 

 

Kent mekânı devletin, sermayenin, toplumsal iş bölümünün, üretim ve tüketimin, yoğun nüfusun ve 

dolayısıyla heterojen yapının bir arada olduğu alanlardır. Kentin heterojen ve karmaşık karakteri 

toplumsal ilişkileri etkileyen önemli bir etmendir. Bu nedenle tarihsel anlamda kent mekânı aynı 

zamanda toplumsal mücadelelerin de tezahür ettiği alan olmuştur. Bununla birlikte kentsel pek çok 

mekân aynı zamanda ortak kullanım alanını oluşturmaktadır. Ortak kullanım olarak tanımlanan kentsel 

müşterek alanlar park, cadde, sokak, sahil gibi mekânlardır. Neoliberal dönemde sermayenin yeni 

birikim stratejisi ve kent mekânını metalaştırma eğilimi kentsel müşterek alanlara “el konulması”na 

neden olmuştur.  Sermayenin kentsel mekâna yoğunlaşması ve kentsel mekânsal alanların meta haline 

getirilmek istenmesi farklı direniş biçimlerini ortaya çıkarmıştır. Kentsel alanda meydana gelen bu 

direniş biçimleri farklı tikellikleri içinde barındıran ve belirli talepler etrafında birleşen toplumsal 

hareketlerdir. Kentsel toplumsal hareketler, müşterek varlıkları kullananlar tarafından sahiplenilmesi 

sonucunda ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla müştereklerin sahiplenilmesi karşı direniş pratiklerini harekete 

geçirir. Bu bağlamda çalışmanın ana temasını kentsel müşterek varlıklar ile toplumsal hareketler 

arasındaki ilişkisellik oluşturmaktadır. Kentsel müşterek varlıkların sahiplenilmesi temelinde gelişen 

toplumsal hareketler aynı zamanda birer “müştereklik” niteliğine sahip direniş pratikleridir. Çalışmada 

nitel araştırma tekniği kullanılarak kentsel alanda meydana gelen müştereklerin sahiplenilmesine 

yönelik pratikler incelenmiş ve örneklerle desteklenmiştir.   

 

Anahtar Sözcükler: Kent, metalaştırma, müşterek, toplumsal hareketler. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Transformation of Common Structures into Social Movements : 

A Study on Urban Social Movements 

 

Abstract 

 

Urban space is the areas where of the state, capital, social, division of labor production and 

consumption dense population and threfore they are areas heterogeneous structure together. The 

heterogeneous and complex character of the city is an important factor affecting to social relations. 

Therefore, in historical sense, urban space has also been a area manifestd social struggles. However, 

many urbanic spaces also compose to the common utilization area. Urban collective areas described as 

common use, such as; parks, streets, streets and beaches. In the neoliberal age, the capital's new 

accumulation strategy and the tendency to commodify urban space has caused the "appropriation" of 

urban common areas. Becoming intense of the capital on the urban space and the desire to transform 

urban spatial areas into commodities have revealed different forms of resistance. That forms of 

resistance are social movements that contain different particularities and unite around certain demands. 

Urban social movements, revealed thanks to the ownership of common assets by those who use them. 

Therefore, ownership of the commons give a fllip to practices of resistance. In this sense, the main 

theme of the study creates the relationality between joint assets and social movements. The while the 

movemenst which develop in the foundation of the ownership of the urban joint assets are the 

resistance practices ownership of “commonality” qualification. By using qualitative search technique, 

the practices fort he ownership of the commons ın the urban area were examined and supported with 

examples in the study.  

 

Keywords: Urban, commodification, common, social movement. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Güzellik ve Erdem Olgusunun Özyapısının İncelenmesi 

 

Mehmet Akif ÖZDAL 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 

Sivas / TÜRKİYE, mehmetakfozdl@gmail.com 

 

Özet 

 

Yapılmış olan bildirinin amacı klasik ve çağdaş erdem anlayışı temelinde güzel ile erdem 

arasındaki ilişkinin özyapısını incelemektir. Güzellik ve yetkinliğin takdir edilmesi fiziksel ve 

sosyal dünyadaki iyiliklerin varlığını görme, tanıma ve bunlardan haz duyma yeteneğini ifade 

eder. Zihni ve gönlü güzelliğe ve yetkinliğe açık olanların günlük hayattan daha fazla 

hoşlandıklarını, kendi hayatlarında daha fazla mana bulduklarını, diğer insanlarla daha içten 

ilişki kurduklarını kabul ederiz. Kendi anlam dünyamızda ve kültürel ananemizde bu gibi 

insanlara “ihsan sahibi” veya “güzel insan” nitelemesinde bulunuruz. Şüphesiz bu niteleme 

sırf güzel terimini içermekle estetik bir tutumu yansıtmaz ancak bu nitelemede estetik bir 

istikamet mevcuttur. İyi ile güzelin birbiriyle yakinen ilişkili olduğu antik çağ ve orta çağ 

güzellik anlayışında bir şey asalında iyi olduğu için güzeldir. Hristiyan ve İslam güzellik 

anlayışında bir şeyin, eylemin veya varlığın güzel olması Yaradan’ın cemali, yüzü suyu 

saygınına güzeldir. Antik Çağ ve Orta Çağın güzellik anlayışı iyi ve yüce ile direkt irtibatlıdır 

ve kaynağını buradan alır. Buradaki yüce, metafiziksel veya ilahî yüce varlıktır. Ancak bu 

anlayış çerçevesinde etik ve estetik duyarlığa sahip insanlar iyilik ve güzelliğin bizatihi 

kendisini de severler. On sekiz ve on dokuzuncu asırla beraber estetik yüce kavramı soyut ve 

metafiziksel veya kültürel orijininden ayrılarak daha çok tabiî varlıklara, dağlara, doğal 

manzaralara, şelalelere vs. yönelmiştir. Bu süreçte, estetik davranış özneden nesneye, iyi veya 

faydalı olandan kendi ölçüsünde güzel veya sanat için güzel olana dönüşmüştür.  

Şu anki içerisinde bulunduğumuz zamanda güzellik, algı tutumu ile erdemler arasında 

yakından bir ilişkide bulunmakta ve modern sanat güzelle iyiyi, güzelle faydalı olanı 

birbirinden ayırmış olsa da karakter ve beşeri nitelikler açısından güzellik bir erdem olma 

niteliğine sahip olmaya devam etmektedir. 

 

Anahtar Sözcükler: Güzellik, özyapı, erdem, metafizik, karakter. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Examination of the Abstract of Beauty and Virtue 

 

 

Abstract 

The aim of this paper is to examine the nature of the relationship between beauty and virtue 

on the basis of classical and contemporary understanding of virtue. Appreciation of beauty 

and competence refers to the ability to see, recognize and enjoy the good in the physical and 

social world. We accept that those whose minds and hearts are open to beauty and 

competence enjoy daily life more, find more meaning in their own lives, and establish more 

intimate relationships with other people. In our own world of meaning and cultural tradition, 

we describe such people as "benevolent" or "beautiful people". Undoubtedly, this 

qualification does not reflect an aesthetic attitude by including the term beautiful, but there is 

an aesthetic direction in this qualification. In the ancient and medieval understanding of 

beauty, where good and beautiful are closely related, something is beautiful because it is 

actually good. In the Christian and Islamic understanding of beauty, the beauty of something, 

action or being is beautiful for the respect of the Creator's beauty and water. The 

understanding of beauty of the ancient and middle ages is directly related to the good and the 

sublime, and it derives its source from here. The supreme here is the metaphysical or divine 

supreme being. 

 

In our current time, there is a close relationship between beauty perception attitude and 

virtues. Although modern art has distinguished between the beautiful and the good, the 

beautiful and the useful, beauty continues to be a virtue in terms of character and human 

qualities. 

 

Keywords: Beauty, character, virtue, metaphysics, character. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlüklerin Sözlükbiliminin İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi 

 

Mehmet ALTINOVA 

İstanbul Arel Üniversitesi, Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi  

İstanbul / TÜRKİYE, e-posta: mehmetaltinova@hotmail.com 

 

Özet 

 

Sözlükler, insanların yaşadığı ihtiyaçlardan ve kendi dilinin söz varlığını kayıt altına almak 

istemelerinden ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaç ve istek gerek üniversitelerin bazı bölümlerinde gerekse bu 

bölümlere bağlı merkezlerde giderek yaygınlaşan sözlük araştırmacılığı kavramını beraberinde 

getirmiştir. Bu yaygınlaşmanın bir sonucu olarak günümüzde leksikoloji sahasında çalışan bilim 

insanları, bu sahanın ilkelerini belirleyip pek çok genel ve özel amaçlı sözlük çalışmaları hazırlamıştır. 

Sözlüklerin genel amaçları bir dilin kelimelerini kayıt altına almak yahut bir sözcüğün başka dillerdeki 

karşılığını öğrenmektir. Özel amaçları ise yeni oluşan bir bilim dalının terimlerini ortaya koymak, yeni 

oluşan bir durumla ilgili sözcükleri sıralayıp açıklamaktır. Günümüzde özel amaçla hazırlanmış pek 

çok sözlük vardır.  

Özel amaçlar dairesinde hazırlanan sözlüklerden biri de bağlamlı dizin ve işlevsel sözlüklerdir. Bu 

sözlüklerin amacı metindeki bir kelimenin bağlamdan hareketle cümlenin içerisindeki anlamlarını 

ortaya koymaktır. Özellikle kelimeleri birden fazla anlam dairesinde kullanan şair/yazarların 

kelimeleri hangi anlam/anlamlarda kullandıklarını tespit etmek edebiyat araştırması için gereklidir.  

Bu çalışmada sözlük biliminin ilkelerinden bahsedilmiş ve hazırlanan bu tür sözlüklerin sırasıyla ön 

söz/özetlerinin, sözlüğün türünün ve türüne uygunluğunun, sözlüğün amacı ve amaca uygunluğunun, 

madde başlarının düzenlenme şeklinin, kelime açıklamalarının, sözlüğün sözlükbilime katkısının ve 

ulaşılabilirliğinin değerlendirilmesi ile çevirmen/hazırlayanın yetkinliği olmak üzere yedi başlık 

altında incelenmiştir. 

 

Anahtar Sözcükler: Bağlamlı dizin ve işlevsel sözlük, sözlükbilim, TEBDİZ, leksikoloji. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Evaluation of Corcondance and Functional Dictionary in Terms of Lexicography Principles 

 

Abstract 

Dictionaries, the obligation to record where people live and want to take vocabulary has 

emerged from its own language. Dictionary scholarship in need of some departments within 

the university as well as today's scientists working in the field of lexicology has been 

increasing in volume due to the fact that this part has done a lot of work in general and 

special-purpose dictionaries. The main sources for general purposes or a word of the language 

of the dictionary is to find the money in other languages. The specific objectives are to reveal 

the terms of an emerging science, the word about the new situation may occur in the form of a 

sort of explanation.  

One of the dictionaries in it’s special circle is the linked corcondance and funtional dictionary. 

The purpose of these dictionaries is in a text particularly the use of massively overuse/what 

the authors mean/things necassary for things used to be considered in meanings.  

In this studey called evaluation of these genres, there will be candidates to be nominated as 

competent candidates, including the purpose of the word and the purpose of the epistemology, 

the explanations of the headlines, their contribution to the speech and their evaluations. 

 

Keywords: concordance and functional dictionary, lexicology, TEBDİZ, glossary. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Pervaneler ve Kolejli Nereye Romanlarında Doğu’nun Tasfiyesi Batı’nın Reddi Bağlamında 

Yabancı Eğitim Kurumlarına Bakış 

 

 

Mehmet DOĞAN 

MEB - Öğretmen 

Van / TÜRKİYE, e-posta: me.dogan02@gmail.com 

 

Özet 

 

Türkiye Cumhuriyeti, Batılı güçlere karşı verdiği bağımsızlık savaşını kazanıp Osmanlıyı tasfiye 

ettikten sonra kurulur. Söz konusu konjonktürel şartlar yeni cumhuriyetin ideolojik alt yapısının 

şekillenmesinde etkili olur. Osmanlının yıkılışıyla birlikte onun temsil ettiği değerler tasfiye edilirken 

diğer taraftan Batı’nın sömürgeci yüzüyle karşılaşan Türk aydınında Batılı değerlere karşı şüpheci bir 

reddediş tavrı gelişir. “Tasfiye” ve “ret” tavrı, milli bir değerler sisteminin inşa sürecinin tek alternatif 

haline gelmesinde önemli etkenlerdir. Genç cumhuriyetin ilk yıllarında kaleme alınan Müfide Ferit 

Tek’in Pervaneler ve Necmettin Halil Onan’ın Kolejli Nereye romanlarında söz konusu tasfiye ve ret 

tavrı Amerikan kolejleri üzerinden sergilenir. Yabancı eğitim kurumlarına karşı geliştirilen tutum, fiilî 

sömürgecilik karşısında verilen mücadelenin kültürel sömürgecilik zemininde devam ettirilmesi 

şeklinde okunabilir. Söz konusu romanlarda Batılı eğitim kurumlarının milli bünyeye verdiği zarar 

işlenirken reddedilen Batılı eğitim kuruluşlarının yerine alternatif olarak Doğulu kurum veya kişiler 

idealleştirilmez, eskiyi devam ettirecek bir gelenek fikri savunulmaz. Batılı eğitim kuruluşları özelinde 

Batı’nın taklit edilmesi reddedilirken Doğulu miras gündeme getirilmediği gibi bu ret ve tasfiye bir 

sentez fikri etrafında da gelişmez. Yeni devletin hedefi “yeni insan” modeli var etmektir. Hedeflenen 

“yeni insan” modelinin millileştirilmiş, Doğulu ve Batılı unsurlardan arındırılmış bir eğitim sistemiyle 

mümkün olduğu vurgusu her iki romanın temel tezidir. Cumhuriyetin ilk yıllarında kimliği 

netleştirilmeye çalışılan “yeni rejimi” kendince yorumlama ve kendi rengini katma mücadelesinde bir 

zemin olarak kullanılan kurgusal anlatılar, okurlara, dönemin arayışları, zihnî ve ruhî yönelimleri 

hakkında önemli ipuçları sunar. Bu çalışmada edebiyat sosyolojisi ve tarihsel eleştiri yönteminin 

verileri kullanılarak Pervaneler ile Kolejli Nereye romanları incelenecektir. 

 

Anahtar Sözcükler: Pervaneler, Kolejli Nereye, Amerikan Kolejleri, milli eğitim, kültürel 

sömürgecilik. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

The Liquidation of the East in Pervaneler and Kolejli Nereye Novels A Look at 

Foreign Educational Institutions in the Context of the Rejection of the West 

 

 

Abstract 

 

The Republic of Türkiye was established after winning the war of independence against the Western 

powers and liquidating the Ottoman Empire. These cyclical conditions are effective in shaping the 

ideological infrastructure of the new republic. With the collapse of the Ottoman Empire, while the 

values it represented were liquidated, on the other hand, a skeptical rejection of Western values 

developed in Turkish intellectuals who were confronted with the colonial face of the West. The 

attitude of "liquidation" and "rejection" are important factors in making the construction process of a 

national value system the only alternative. In the novels of Müfide Ferit Tek's Pervaneler and 

Necmettin Halil Onan's Kolejli Where, which were written in the first years of the young republic, this 

attitude of purge and rejection is displayed through American colleges. The attitude developed against 

foreign educational institutions can be read as the continuation of the struggle against de facto 

colonialism on the ground of cultural colonialism. While the damage caused by Western educational 

institutions to the national structure is discussed in the novels in question, Eastern institutions or 

individuals are not idealized as an alternative to the rejected Western educational institutions, and the 

idea of a tradition that will perpetuate the old is not advocated. While the imitation of the West is 

rejected in the Western educational institutions, the Eastern heritage is not brought to the agenda, and 

this rejection and elimination does not develop around the idea of synthesis. The goal of the new state 

is to create a "new human" model. The main thesis of both novels is the emphasis that the targeted 

"new human" model is possible with an education system that is nationalized and purified from 

Eastern and Western elements. The fictional narratives, which are used as a basis for the struggle to 

interpret the "new regime", whose identity was tried to be clarified in the first years of the Republic, 

and to add its own color, offer important clues to the readers about the search for the period and their 

mental and spiritual orientations. In this study, the novels Pervaneler and Kolejli Sahne will be 

examined by using the data of the sociology of literature and historical criticism. 

 

Keywords: Propellers, Where with College, American Colleges, national education, cultural 

colonialism. 

 

 

 

 

 



197 

 

197 

 

1 

 

 

 
 

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Divan Dibacesinden Hareketle Lâmi’î’nin Poetikası 

 

Melis AZİZİ 

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı  

Eski Türk Edebiyatı 

İstanbul /TÜRKİYE, 4zizimelis@gmail.com 

 

Özet 

 

Divan edebiyatında dibaceler sanatçının, şiir ve şair hakkında görüşlerini ortaya koyması açısından 

büyük önem arz eder. Bir iddia ile eserini oluşturan şairler, bu iddialarını dibacelerinde 

temellendirirler. Sanatçı, eserini oluşturma nedenini ilk burada açıklar. Hareket noktasını bu alanda 

belirler. Sanatçının, sanat hakkındaki görüşlerini ifade ettiği bir alan olması bakımından dibaceler, 

edebiyat tarihi için de önemlidir. Şairler, beğendiği ve tenkit ettiği şairleri burada ifade ederek kendi 

çizgilerini de çizmiş olurlar. Divan edebiyatı geleneğe bağlı bir edebiyat olsa da her şairin takip ettiği 

usul farklıdır. Ortaya çıkan her eser, farklı bir usulün ürünü olduğunu haber eder. Bu haberi dibacesi 

ile veren şairlerden biri de Lâmi’î’dir. Lâmi’î’nin divan dibacesi, sanatı hakkında görüşleri içermesi 

bakımından oldukça zengindir. Lâmi’î “şiir ve şairlerin faziletleri hakkında delilleri açıklayan bir 

dibacedir” diyerek dibacenin konusunu bize vermiştir. Çalışmada öncelikle poetikanın ne olduğu 

kısaca anlatılacaktır. Aristo’nun Poetikası’ndan başlayarak bu konuda söz söylemiş araştırmacılar 

incelenecektir. Bu eserlerden derlenen sorularla poetikanın çerçevesi çizilecektir. Daha sonra sırasıyla 

dibaceye şu sorular sorulacaktır: Şiir nedir? Şiirin konusu ne olmalıdır? Şiirin değerini ve faziletini 

belirleyen esaslar nelerdir? Şairliğin mahiyeti nedir? Bu sorular ışığında Lâmi’î’ye göre şiirin tanımı 

yapılacak ve şiirin teknik özellikleri ifade edilecektir. Şiirin konusunun ne olması gerektiği İslami 

kaynaklarla temellendirilerek ortaya koyulacaktır. Şiirin değeri ve fazileti öncelikle İslam’ın şiire 

bakışıyla ifade edilecektir. Kur’an’da yer alan şiir ve şair ile ilgili ayetler bu konuda temel dayanak 

oluşturacaktır. Tüm bu tespitler neticesinde Lâmi’î’nin sanat hakkındaki görüşleri topluca ifade 

edilecektir. 

 

Anahtar Sözcükler: Poetika, dibace, şiir, şair, Lami’i. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Lami'i's Poetics Based on the Preface to the Divan 

 

Abstract 

 

The preamble in Divan literature is of great importance in terms of revealing the artist's views on 

poetry and poet. The poets who compose their work with a claim, base these claims in their prefaces. 

The artist first explains the reason for creating his work here. Sets the starting point in this field. 

Prefaces are also important for the history of literature, as it is a field in which the artist expresses her 

views on art. Poets draw their own lines by expressing the poets they like and criticize here. Although 

Divan literature is a literature based on tradition, a method followed by each poet is different. Each 

work that emerges informs that it is the product of a different method. One of the poets who gave this 

news with his idiom is Lâmi'î. Lâmi'î's divan dibace is very rich in terms of containing views on his 

art. Lâmi'î gave us the subject of the phrase by saying that "it is a phrase that explains the proofs about 

the virtues of poetry and poets". In the study, first of all, what poetics is will be briefly explained. 

Starting from Aristotle's Poetics, researchers who have spoken on this subject will be examined. The 

framework of poetics will be drawn with the questions compiled from these works. Then the following 

questions will be asked to the dibace in order: What is poetry? What should the subject of the poem 

be? What are the principles that determine the value and virtue of poetry? What is the nature of 

poetry? In the light of these questions, the definition of the poem according to Lâmi'î will be made and 

the technical features of the poem will be expressed. What the subject of the poem should be will be 

revealed by basing it on Islamic sources. The value and virtue of poetry will be expressed primarily 

through the perspective of Islam on poetry. The verses about poetry and poets in the Qur'an will form 

the basis of this issue. As a result of all these determinations, Lâmi'î's views on art will be expressed 

collectively. 

 

Keywords: Poetics, prefaces, poetry, poet, Lami'î. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Van Gölü Canavarı Efsanesi (Efsaneleri) Üzerine Bir Değerlendirme  

 

Melis Nur ÖĞE  

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yüksek Lisans Öğrencisi,  

Van/TÜRKİYE, e-posta: mlsnroge6507@gmail.com 

 

Özet  

 

Van Gölü Canavarı efsanesi ya da efsaneleri Ermeni mitolojisinden Urartulara, Osmanlı’dan 

günümüze kadar çeşitli anlatılarda yer almıştır. Sadece anlatılarda değil farklı dönemlerde yapılmış 

heykellerde de Van Gölü Canavarı konu edilmiştir. Bununla beraber Evliya Çelebi, 

Seyahatname’sinde Van Gölü Canavarı’ndan bahsetmektedir. Tüm bunlardan anlaşılacağı üzere Van 

Gölü Canavarı anlatısı/efsanesi tarihi dönemlerden günümüze kadar yaşatılmıştır. Kökeni, çeşitli tarihi 

boyutlara kadar uzanan bu anlatı, 1990’lı yıllarda özellikle medyanın gelişmesi ve bu konuya ilgi 

göstermesi sebebiyle bir fenomene dönüşmüş ve kendi sınırlarını aşarak ulusal hatta uluslararası 

arenada ilgi çekmeye başlamıştır. Bir halk anlatısı olarak doğan ve yaşayan Van Gölü Canavarı zaman 

içerisinde bir fenomene dönüşmekle kalmamış Van halkının, Van eşrafının, Van bürokrasisinin ve 

medyanın da sürece olan çeşitli katkıları ile Van ilinin ticaretine, turizmine ve şehrin kent kimliğine 

katkı sağlayacak bir şekil almaya başlamıştır. Bu çalışmada folklorik bir öge olan Van Gölü Canavarı 

efsanesinin tarihi süreçte nasıl şekillendiği, Van gölü havzasında yaşamış olan farklı kültürlerde nasıl 

yer aldığı ve özellikle günümüzde bu anlatının nasıl yaşadığı incelenmeye çalışılacaktır. Bununla 

beraber bir folklor unsuru olarak bu anlatının şehrin kimliğine ve turizmine yapmış olduğu ve 

yapacağı katkı değerlendirilmeye çalışılacaktır.  

 

Anahtar Sözcükler: Efsane, folklor, Van Gölü. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

An Evaluation on the Legend (Legends) of the Lake Van Monster  

 

Abstract 

 

The legend or legends of the Lake Van Monster took place in various narratives from Armenian 

mythology to the Urartians, from the Ottoman Empire to the present. The Van Lake Monster has been 

the subject not only in the narratives but also in the sculptures made in different periods. However, 

Evliya Çelebi mentions the Van Lake Monster in his Travelogue. As can be understood from all these, 

the Van Lake Monster narrative/legend has survived from historical periods to the present. Its origin 

has various historical dimensions. This narrative, which dates back to the 1990s, has turned into a 

phenomenon especially due to the development of the media and showing interest in this subject, and 

has started to attract attention in the national and even international arena by going beyond its own 

borders. The Van Lake Monster, which was born and lived as a folk narrative, has not only turned into 

a phenomenon over time, but has started to take a shape that will contribute to the trade, tourism and 

urban identity of the city of Van with the various contributions of the Van people, Van gentry, Van 

bureaucracy and the media to the process. In this study, it will be tried to examine how the legend of 

the Van Lake Monster, which is a folkloric element, was shaped in the historical process, how it took 

place in different cultures that lived in the Van Lake basin, and how this narrative lives especially 

today. However, as a folklore element, the contribution of this narrative to the identity and tourism of 

the city will be evaluated. 

 

Keywords: Legend , Folklore , Lake Van 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Eski Mezopotamya ve Anadolu’da Hastalıkların Tedavisinde Kullanılan Kutsal Meyveler 

Meltem IŞIK 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Tarih Bölümü, 

Nevşehir/TÜRKİYE, e-posta: isikmeltem417@gmail.com 

 

           

Özet 

 

Geçmişten günümüze tarih boyunca insanlar sayılamayacak kadar çok hastalıkla mücadele etmişlerdir. 

Büyük salgın dönemleri yaşanmış ve bu dönemlerin her birinde alternatif tedavi arayışına girmişlerdir. 

Tedavilerde de kendi ürettikleri meyve ve sebzelerden faydalanmışlardır. Özellikle inançlarına göre 

anlamlandırdıkları ve bir kutsiyet atfettikleri bazı meyveler, hastalıklarının tedavisinde önemli bir yer 

edinmiştir. Meyvelerin kutsal sayılmasının sebebi ise meyvelere tanrılarının birer armağanı gözüyle 

bakmalarından kaynaklanmıştır. Her meyveye farklı anlamlar yüklemiş olsalar da genel anlamda tüm 

meyveler bolluğu, bereketi, şansı, doğurganlığı, bilgeliği temsil etmişlerdir. Kutsal saydıkları 

meyvelerin bazen ham halinden bazen de bir takım işlemlerden geçirilmiş halinden faydalanmışlar ve 

ilaç yapımında üzüm, nar, incir, elma gibi kutsal sayılan meyveleri kullanmışlardır. Meyveleri tedavi 

amaçlı kullandıkları bir diğer yöntem ise tanrıya kurban sunma şeklinde olmuştur. Örneğin eğer hasta 

olan kişinin tanrıyı kızdırdığı için bir hastalığa yakalandığına inanılıyorsa onu iyileştirmek için tanrıya 

dua etmenin yanında bir de kurbanlar sunulmuştur. Kutsal sayılan bazı meyveler de bu kurban 

sunumları içerisinde yer almış ve tanrılara kurban yoluyla ikram edilmiştir. Kurban sunumlarının en 

önemli içeceği olan şarap ise üzüm ve nar gibi meyvelerden elde edilmiş olan bir içki türüdür. 

Arkeolojik kazılar sonucu ortaya çıkan belgelerden anlaşıldığı üzere en eski tarihlerden itibaren 

hastalıkların tedavisinde birçok besin maddesi kullanılmıştır. Meyveler de bu besinlerin başında gelen 

ürünler arasında olmayı başarmıştır. 

 

Anahtar Sözcükler: Mezopotamya, Anadolu, kutsal meyveler, tedavi. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Sacred Fruits Used in the Treatment of Diseases in Old Mesopotamia and Anatolia 

      

      Abstract 

 

Throughout history, people have struggled with too many diseases to be counted. There were periods 

of great epidemics and they sought alternative treatment in each of these periods. In the treatments, 

they also benefited from the fruits and vegetables they produced. In particular, some fruits that they 

make sense of according to their beliefs and attribute a blessing have gained an important place in the 

treatment of their diseases. The reason why fruits are considered sacred is because they look at fruits 

as a gift from their gods. Although they imposed different meanings on each fruit, in general all fruits 

represented abundance, fertility, luck, fertility, wisdom. They took advantage of the raw state of the 

fruits they considered sacred and sometimes they took advantage of a number of processes and used 

fruits that are considered sacred such as grapes, pomegranates, figs and apples in the production of 

medicines. Another method by which they use fruits for therapeutic purposes is to offer sacrifice to 

God. For example, if the sick person is believed to have a disease because it angers God, sacrifices are 

offered in addition to praying to God to heal him. In some fruits considered sacred, these sacrifices 

were included in the presentations and were offered to the gods through sacrifice. Wine, which is the 

most important drink of sacrifice presentations, is a type of drink derived from fruits such as grapes 

and pomegranate. As it is understood from the documents that emerged as a result of archaeological 

excavations, many nutrients have been used in the treatment of diseases since the earliest dates. It has 

managed to be one of the leading products in fruits. 

 

Keywords: Mesopotamia, Anatolia, sacred fruits, treatment. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

İkinci Dünya Savaşı sırasında SSCB'de Karaçayların Tehciri 

 

Məmmədli Balamirzə Aydın oğlu 

Bakü Devlet Üniversitesi, Slav Ülkeleri Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi,  

Bakü / AZERBAYCAN, balamirzamammadli@gmail.com 

 

Özet 

Kuzey Kafkasya halklarının İkinci Dünya Savaşı sırasında SSCB'de Orta Asya'ya sürülmesi sorunu 

henüz tam olarak araştırılmamıştır ve bu nedenle birçok tarihçi tarafından araştırma konusudur. Sınır 

dışı etme sorununun araştırılmasına bilimsel ve nesnel bir yaklaşım, ancak SSCB'nin çöküşünden 

sonra gizli kalan arşiv fonlarının açılması nedeniyle mümkün oldu. Nazi Almanyası ile savaş sırasında 

SSCB'de tehcir olunan halklar arasında Karaçaylar dikkat çekiyor. 

1939 nüfus sayımına göre, SSCB'de 75.000'den fazla Karaçay vardı. Topluca yaşadıkları bölge 

Karaçay Özerk Okrugu idi. 1941 yılında Alman savaşının başlangıcında, Garaçayev bölgesinde de 

seferberlik ilan edilmiş, bu halktan 15.600 asker cepheye, 3.000 kişi de işçi ordusuna gönderilmiştir. 

Ağustos 1942'de Wehrmacht bölgeye girdiğinde, yaklaşık yüz kadın da dahil olmak üzere yaklaşık 

1.200 Karaçaylı 17 gerilla grubu, Kafkasya savaşlarında düşmana karşı savaştı. Daha işgalin ilk 

döneminde Karaçay bölgesi önemli insan gücü ve malzeme kaynaklarına zarar vermiş ve birçok 

yerleşim yeri yıkılmıştır. Böyle zor bir durumda, Stalin yönetiminin Karaçayları sürgün etmeye karar 

vermesi şaşırtıcıdır. Böylece, 12 Ekim 1943'te SSCB Yüksek Sovyeti, "Karaçay Özerk Bölgesi'nin ve 

topraklarının idari yapısının lağvedilmesine ilişkin" 115/13 Sayılı Kararnameyi yayınladı. Tehcirin asıl 

nedeni, Karaçay halkının bir kısmının işbirliği ve hırsızlıkla suçlanmasıydı. Sovyet liderliği, çoğu 

çocuk ve ergen olan tüm Karaçay halkına ortak sorumluluk yükledi. Çünkü Karaçay erkek nüfusunun 

büyük çoğunluğu Kızıl Ordu'da görev yapmaktaydı. Bu sadece uluslararası hukuka değil, aynı 

zamanda SSCB'nin kendi anayasasına da aykırıydı.  

Karaçayların tarihi topraklarından zorla tehciri ve "özel yerleşim" (срецпоселения) rejimine 

yerleştirilmesi çok sayıda can kaybını da beraberinde getirdi. Tehcir sırasında Karaçaylar, sosyal ve 

manevi baskılara, birçok kısıtlamaya maruz kalmış, mülkiyet hakları ve güvenlikleri sağlanamamıştır. 

Stalin'in ölümünden sonra, 1950'lerin ikinci yarısında Karaçayların hakları iade edilmeye başlanmış ve 

beraatleri ancak SSCB'nin varlığının son yıllarında gerçekleşmiştir. 

 

Anahtar Sözcükler: İkinci Dünya Savaşı, SSCB, Karaçaylar, tehcir. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Deportation of Karachays in the USSR during the Second World War 

 

Abstract 

 

The problem of the deportation of the peoples of the North Caucasus to Central Asia in the USSR 

during the Second World War has not yet been fully explored and is therefore the subject of research 

by many historians. A scientific and objective approach to the study of the question of deportation 

became possible only thanks to the opening of secret archival funds after the collapse of the USSR. 

Karachays draw attention among the peoples who were deported in the USSR during the war with 

Nazi Germany. 

According to the 1939 census, there were more than 75,000 Karachais in the USSR. The region where 

they lived collectively was the Karachay Autonomous Okrug. At the beginning of the German-Soviet 

war in 1941, mobilization was declared also in the Garachayev region, 15.600 soldiers from this 

region were sent to the front and 3,000 people were sent to the workers' army. When the Wehrmacht 

entered the region in August 1942, 17 guerrilla groups of about 1,200 Karachays, including about a 

hundred women, fought against the enemy in the battles of the Caucasus. But in the first period of the 

occupation, in the Karachay region damaged important manpower, material resources and many 

settlements were destroyed. In such a difficult situation, it is surprising that the Stalin administration 

decided to exile the Karachais. So, on October 12, 1943, the Supreme Soviet of the USSR issued 

Decree No. 115/13 "On the abolition of the administrative structure of the Karachay Autonomous 

Region and its territory." The main reason for the deportation was that some of the Karachay people 

were accused of collaboration and robbery. The Soviet leadership placed a joint responsibility on all 

Karachay people, most of them children and adolescents. Because the majority of the Karachay male 

population was serving in the Red Army. This was contrary not only to international law, but also to 

the USSR's own constitution. 

The forced deportation of the Karachays from their historical lands and their placement in the "special 

settlement" (срецпоселения) regime brought many casualties. During the deportation, Karachays 

were exposed to social and moral pressures, many restrictions, and their property rights and security 

could not be ensured. After the death of Stalin, the rights of the Karachays began to be restored in the 

second half of the 1950s, but their fully acquittal was realized only in the last years of the existence of 

the USSR. 

 

Keywords: Second World War, USSR, Karachays, deportation. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Hamam Üzerinden Kadın 

 

Merve AKBULUT GÜLER 
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 Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Dr. Öğrencisi,  

VAN/TÜRKİYE,   E-posta: merveguler2205@gmail.com 

 

Özet 

 

Devlet-i Ali Osman maddi manevi temizliğe oldukça ehemmiyet gösteriyordu. Gerek saray halkı 

gerek reaya temizliği sadece behbûd için değil dini bir vecibe olarak da yapmaktaydı. Osmanlıda yer 

alan hamamlar temizliğin önemini gösteren örneklerin başında geliyordu. Hamam yıkanma yeri, sıcak 

su bulunan yer, insanların maddi kirlerinden arınması için yıkanmalarını sağlamak amacıyla inşa 

edilen yerlerdi. Osmanlı hemen hemen fethettikleri yerleştikleri her bölgeye irili ufaklı hamamlar 

yaptırmıştı. Hamam sayıları yerleşkelerin büyüklük ve küçüklüğüne göre değişmekteydi. Çalışma 

hamam üzerinden kadınların toplum içinde yaşadıkları sorunları, özellikle de hamam yolu üzerindeki 

çektikleri sıkıntıların değerlendirilerek toplumsal problemler ele alınmıştır. Hamamlar temizliğin yanı 

sıra kadınlar için bir sosyal kaynaşma yeri olarak da ifade edilebilir. Hamamlar kadınların toplu 

şekilde eğlencelerin düzenlendiği, müzik, dans, sohbet ve yeme-içme faaliyetlerini yapabildikleri nadir 

yerlerdendir. Ancak incelenen belgeler çerçevesinde sosyalleşmek için tercih edilen hamam birçok 

sorunu da peşin sıra getirmiştir. Özellikle erkekler tarafından na hoş davranış ve sözlerin telaffuzu, 

fiziksel temas, zor kullanma, darp ve mahremiyete el uzatma belli başlı sorunlar arasında yer 

almaktaydı. Osmanlı Devleti bu konularda hassas davranarak tüm müeyyide yollarına başvurmuş ve 

hukuksal önlemler almaya çalışmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, temizlik, hamam, kadın. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Women Over the Bath 

 

Abstract 

State-i Ali Osman showed that I started to work on material and moral cleaning. Real transportation 

for the people of the palace was done not only as a behbud but also as a religious obligation. Floor 

baths in the Ottoman Empire are at the beginning of the area example of cleaning. Bathing place, place 

with hot water; places to wash a hotel from the material dirt of people were places to be built. Those 

who succeeded in the Ottoman Empire had Turkish baths built, large and small, wherever they settled. 

The hammam could see the size of the small settlements and. When the indicators in the table in the 

study were considered, the problems of the baths evaluated were mentioned. In addition to cleaning, 

baths can also be expressed as a place of social cohesion for women. The arrangement of meals with 

bathhouse dishes, with music is as rare as they can dance. However, in the selected selection, the 

preferred pre-bath process is also at the forefront. In general, the user's pleasant and verbal narration, 

likes, use of force, assault and privacy were among the wide-ranging ones. He resorted to all means of 

sanctions against these attacks on Ottoman education and was aimed at legal education. 

Keywords: Ottoman State, cleaning, Turkish bath, women. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

A Deconstructive Reading to Mürşit Efendi's Diary in Acımak By Reşat Nuri Güntekin 
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Aydın GÖRMEZ 

Doç. Dr., Yüzüncü Yıl Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı,  

Van / TÜRKİYE, aydingormez@hotmail.com 

 

 

Abstract 

 

Jacques Derrida, world-renowned writer and Algerian descent, developed an idea that he has defined 

in many ways throughout his career. According to Derrida, we look at the world from a dual 

perspective, and Derrida believed that what these dualities and their frameworks constitute is not 

meaningless and independent semantics, but can have a meaning as long as they have counter-

meanings. In other words, a deconstructive observation argues that what is overlooked and excluded 

should also be included in the study. Therefore, reading a work or text with deconstruction approach 

means revealing the invisible, other than what is described in the work, examining the words once 

again with the thought that they can only exist with their opposites, and re-analysing the text to reach 

new meanings and restructure it. Reşat Nuri Güntekin, who has an important place in Turkish 

literature, tries to explain in Acımak that the events that took place at the beginning have very different 

dimensions than they are actually told, and that there is a reality other than what is seen. The aim of 

this article is to analyze the novel Acımak, especially the diary belonging to the main character Mürşit 

Efendi, in terms of deconstruction. 

 

Keywords: Derrida, deconstruction, Reşat Nuri Güntekin, Acımak. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Reşat Nuri Güntekin’in Acımak Eserinde Mürşit Efendi’nin  

Hatıra Defterinin Bir Yapisöküm Okuması 

 

 

Özet 

 

Dünyaca ünlü Cezayir asıllı Fransız filozof ve edebiyat eleştirmeni Jacques Derrida kariyeri boyunca 

bir çok yönden ele aldığı yapısöküm fikrini geliştirmiştir. Derrida’ya göre dünyaya bir ikiliğin 

perspektifinden bakıyoruz ve Derrida bu ikiliklerin ve çerçevelerinin oluşturduğu şeyin anlamsız ve 

bağımsız olmadığını; bunun aksine karşı anlamları var oldukça bir anlama sahip olabileceğine 

inanmaktaydı. Yani yapısökümcü bir gözlem; gözden kaçan ve dışlananın da çalışmaya dahil edilmesi 

gerektiğini savunur. Dolayısıyla bir eserin ya da metnin yapısöküm yaklaşımıyla ele alınması eserde 

anlatılanın dışındaki, görünmeyenin ortaya çıkarılması, kelimelerin ancak zıddıyla var olduğu 

düşüncesiyle bir kez daha incelenmesi ve bir metni yeniden çözümleyerek yeni anlamlara ulaşmak, 

yeniden yapılandırmak demektir. Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olan Reşat Nuri Güntekin 

Acımak eserinde başta yaşanan olayların aslında anlatıldığından çok farklı boyutlara sahip olduğu ve 

görünenin dışında bir gerçeğin de var olduğunu anlatmaya çalışır. Bu makalenin amacı, başta ana 

karakter Mürşit Efendi’ye ait olan hatıra defteri olmak üzere Acımak adlı romanı yapısöküm açısından 

incelemektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Derrida, yapısöküm, Reşat Nuri Güntekin, Acımak. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Çağatay Türkçesi Sözlüğünde Moğolca Kelimeler 

 

Merve ŞİMŞEK 

Selçuk Üniversitesi 

KONYA\TÜRKİYE, mervesimsek106@gmail.com 

   

 

XIII. yüzyılın başlarında Moğol istilası Türk kavimlerinin değişik coğrafyalara göçmelerine sebep 

oldu. Bu göçler, Türk dilinin yeni coğrafyalarda, yeni yazı dilleri oluşturmasına zemin hazırladı. 

Buralarda önemli dil, edebiyat ve sanat eserleri meydana getirildi. Batıya giden Oğuz grupları, XIII. 

yüzyıldan başlayarak Anadolu Selçukluları, Anadolu Beylikleri ve Osmanlı dönemlerinde Osmanlı 

Türkçesi edebî dilini oluştururken, doğudaki Türk grupları, Türk dili yahut Çağatay Türkçesi, olarak 

bilinen yazı dili ile XVI. yüzyıldan XIX. yüzyıla kadar bütün Orta Asya Türk halklarına ait olacak bir 

edebiyat dili meydana getirdiler.  

Çağatay Türkçesi, aynı coğrafyada iç içe yaşayan komşular olmanın, aynı dil ailesinde bulunmanın bir 

sonucu olarak Moğolca bazı kelimeleri bünyesine almıştır. Şimdiye kadar Türkçedeki Moğolca 

kelimeler üzerine pek çok çalışma yapılmıştır. Türkologlar çeşitli bilimsel araştırmalarda bu kelimeler 

üzerinde durmuştur. Bu çalışmalardan birkaçı bu bildiride de yararlanmış olduğumuz Zuhal Ölmez’in 

‘Çağataycadaki Moğolca Sözcükler’, ve Osman Nedim Tuna’nın yazmış olduğu ‘Osmanlıcada 

Moğolca Ödünç Kelimeler’ adlı çalışmalardır. Biz de bu çalışmamızda Suat Ünlü’nün hazırladığı 

Çağatay Türkçesi Sözlüğü’ndeki Moğolca kelimeler ile Türkologlar tarafından tespit edilmiş 

Türkçedeki Moğolca kelimeleri karşılaştırarak özellikle anlam açısından değerlendirmelerde 

bulunacağız.  

 

Anahtar Sözcükler: Çağatay Türkçesi, Moğolca, ödünçleme, sözlükbilim, anlambilim.  
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Mongolic Words in Çağatay Turkish Distionary 

 

Abstract 

 

XIII. In the early 20th century, the Mongolian invasion caused Turkish tribations to migrate to 

different geographies. These migrations set the stage for Turkish language to create new writing 

languages in new geographies. Important language, literature and art were created here. Oğuz groups 

heading west, XIII. Starting in the 20th century, Anatolian Selçuklu, Anatolian principalities and 

Ottoman Turkish were creating the literary language of Ottoman Turkish, Turkish groups in the east, 

Turkish language or Çağatay Turkish, and XVI with the written language known as. XIX from the 

20th century. They created a literary language that will belong to all Central Asian Turkish peoples 

until the 20th century. 

Çağatay Turkish has taken some words from Mongolian as a result of being neighbors living in the 

same geography and being in the same language family. So far, many studies have been done on the 

Mongolian words in Turkish. Turkologs have been focusing on these words in various scientific 

studies. Some of these studies are the works of Zuhal Olmez, which we have also used in this 

statement, called ‘Mogolca words in Chagatai’, and ‘Mongolian borrowed words in Osmanlicada’ 

written by Osman Nedim Tuna. In this study, we will compare the words Mongolian in the dictionary 

of Çağatay Turkish prepared by Suat Ünlü with the words Mongolian in the Turkish language 

determined by the Turkologs to make a particularly meaningful assessment. 

 

Keywords: Çağatay Turkish, Mongolian, logistics, glossary, semantics. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Türkiye’de Başörtüsü Yasağının İşgücü Piyasası Üzerine Etkisi 
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Kocaeli/TÜRKİYE, meryem.demir@gtu.edu.tr 

Murat Anıl MERCAN 

Prof. Dr,. Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü,  

İktisat Politikası Ana Bilim Dalı 

İstanbul/TÜRKİYE, mamercan@yildiz.edu.tr 

 

 

Özet 

 

Dünyada ve Türkiye’de eğitim ve çalışma hakkının kısıtlandığı ve hatta engellendiği dönemler 

olmuştur. Türkiye’deki yüksek-öğrenim kurumlarında başörtüsü yasağının uygulanması da bu 

dönemlerden biridir. Türkiye’de başörtüsü konusu, eğitim ve siyasi bağlamda gündemin gerisinde 

kalmış olsa da yarattığı fırsat eşitsizliği, istihdam edilmede tercih kriteri olma, alınan ücretler 

konusunda tartışmaların bir öznesi olarak gündemde kalmaya devam etmektedir. 

Kadınların işgücüne katılımını etkileyen sosyal faktörlerden biri olan yüksek-öğrenim kurumlarındaki 

başörtüsü yasağının hem toplum üzerinde hem de işgücü piyasaları üzerinde büyük etkisi olmuştur. Bu 

çalışmalar ile başörtüsü yasağının kaldırılmasının, işgücü piyasalarındaki kadınların durumunu 

etkilemesi yoluyla ücretler üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Daha önce yapılan çeşitli 

sosyolojik çalışma, yasağın toplum üstündeki etkileri ve istenmeyen sonuçlarına odaklanmıştır. Ancak 

yasağın kalmasının kadının işgücüne katılımı ve aldıkları ücret üzerindeki etkisine akademik yazında 

yeterince yer verilmemiştir.  

Bu çalışmada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in Hane Halkı İşgücü Anketi verileri kullanılmıştır. 

Modele ilişkin hipotezleri test etmek için, çeşitli regresyon modelleri kullanılmıştır. Bu sayede, 

yasağın kalkmasının hem ücretler hem de kadınların işgücüne katılımı üzerindeki etkileri 

incelenmiştir. Farkların-farkı yöntemiyle 2009 öncesinde ve sonrasında kadınların ücretlerinin 

değişimi incelenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre belli mesleklerde etki bulunurken; örneğin, 

bilim ve mühendislik alanlarındaki profesyonel meslek mensupları, belli meslek guruplarında etki 

bulunmamıştır; örneğin yardımcı sağlık profesyonelleri. 

Literatürde ilk kez Hane Halkı İşgücü Anketi verileri kullanılarak böyle bir çalışma yapılmıştır. Bu 

yönüyle yapılan bu çalışma literatüre önemli katkı sunacaktır. 

 

Anahtar Sözcükler: Başörtüsü yasağı, istihdam, kadın işgücüne katılım, eğitim. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

 The Effect of the Headscarf Prohibition in Türkiye on the Labor Market 

 

 

Abstract 

There have been periods in the World and in Türkiye when the right to education and work was 

restricted or even prevented. The implementation of the headscarf ban in higher education institutions 

in Türkiye is one of these periods. Even though the headscarf issue in Türkiye has lagged the agenda 

in terms of education and politics, it continues to remain on the agenda as a subject of discussions 

about the inequality of opportunity it creates, being a criterion for employment, and wages. 

The headscarf bans in higher education institutions, which is one of the social factors affecting 

women’s labor force participation, had a great impact on both society and labor markets. The aim of 

this study is to examine the effect of the abolition of the headscarf ban on wages by affecting the 

situation of women in the labor market. Various previous sociological studies have focused on the 

effects and unintended consequences of the ban on society. However, the effect of the stay of the ban 

on women’s labor force participation and their wages has not been adequately covered in the academic 

literature. 

In this study, the Hausehold Labor Force Survey data of the Turkish Statistical Institute (TUIK) was 

used. Different regression models were used to test the hypotheses. In this way, the effects of the 

lifting of the ban on both wages and women’s labor force participation were examined. The variation 

of women’s wages before and after 2009 was analyzed using the difference-of-differences method. 

According to the findings of the research, while there is an effect in certain professions; for example, 

science and engineering professionals found no effect in certain occupational group; for example, 

allied health professionals. 

For the first time in the literature, such a study was conducted using the Household Labor Force 

Survey data. In this respect, this study will make a significant contribution to the literature. 

 

Keywords: Headscarf ban, employment, female labor force participation, education. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın Türk Silahlı Kuvvetleri Açısından Askeri Kazanımları ve Harekâtın 
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Özet 

 

Soğuk Savaş döneminin Türkiye açısından en hassas konularından biri Kıbrıs meselesidir. Zira Kıbrıs, 

coğrafi olarak Türkiye’ye 40 deniz mili bir mesafede bulunmaktadır. Bu sebeple Akdeniz Türkiye 

açısından stratejik bir öneme sahiptir. 1571’den sonra uzun yıllar Osmanlı Devleti hâkimiyetinde 

kalan Kıbrıs 1878’de İngiltere’nin egemenliğine geçmiştir. Fakat adada bulunan Türk nüfusun 

yoğunluğu, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin yumuşak karnını oluşturmuştur.  İkinci Dünya 

Savaşı’ndan sonra İngiltere’nin sömürgelerini bırakma süreci Kıbrıs’ın da bu gelişmelerden 

etkilenmesine neden olmuştur. 1960 yılına gelindiğinde adada iki kesimden oluşan bir Kıbrıs 

Cumhuriyeti kurulmuştur. Fakat 1963’te başlayan olaylarda adadaki Türk nüfus fazlaca zarar görmeye 

başlamıştır. Hem bu sebeple hem de Akdeniz’in stratejik ve güvenlik açısından önemi Türkiye’nin 

1974’te Kıbrıs Barış Harekâtı’nı başlatmasına neden olmuştur. Soğuk Savaş döneminde NATO 

ittifakına dâhil olan Türkiye, Batı Bloku’nda yer alarak Yunanistan’la birlikte NATO’nun güney 

kanadını oluşturmuştur. Fakat Kıbrıs Krizi’nin patlak vermesi, Türkiye ve Yunanistan’ı karşı karşıya 

getirmiştir. Kıbrıs Barış Harekâtı, Türkiye Cumhuriyeti’nin denizaşırı harekât kabiliyetini başarıyla 

gerçekleştirmiş olması bakımından önem arz etmektedir. Bu harekât Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 

NATO konseptinden ayrı olarak gerçekleştirdiği ilk harekât olma özelliğine sahip olması bakımından 

bir ilki teşkil etmektedir. Türk Dış Politikası’nı da şekillendiren bu harekât, Türk deniz piyadelerinin 

Kıbrıs adasında gerçekleşen Nikos Sampson darbesinden 120 saat sonra kıyı başını tutması ile dünya 

deniz savaşları tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçmiştir. Bu makalede Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 

Kıbrıs Barış Harekâtı neticesindeki askeri kazanımları ve çatışma sahasındaki kazanımların Türk Dış 

Politikası’na olan etkileri ele alınacaktır. 

 

Anahtar Sözcükler: Kıbrıs, NATO, Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Barış Harekâtı. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Military Gains of the Cyprus Peace Operation in Terms of Turkish Armed Forces and 

Its Effects on Turkish Foreign Policy 

 

Abstract 

 

One of the most sensitive issues of the Cold War period for Türkiye is the Cyprus issue. Because 

Cyprus is geographically located 40 nautical miles from Türkiye. For this reason, the Mediterranean 

has a strategic importance for Türkiye. Cyprus, which remained under the rule of the Ottoman Empire 

for many years after 1571, passed under the sovereignty of England in 1878. However, the density of 

the Turkish population on the island formed the soft belly of the newly established Republic of 

Türkiye. After the Second World War, the process of leaving the British colonies caused Cyprus to be 

affected by these developments. In 1960, a Republic of Cyprus consisting of two parts was established 

on the island. However, in the events that started in 1963, the Turkish population on the island began 

to suffer greatly. Both for this reason and the strategic and security importance of the Mediterranean, 

Türkiye started the Cyprus Peace Operation in 1974. Türkiye, which was included in the NATO 

alliance during the Cold War, took part in the Western Bloc and formed the southern wing of NATO 

together with Greece. However, the outbreak of the Cyprus Crisis brought Türkiye and Greece face to 

face.  The Cyprus Peace Operation is important in that the Republic of Türkiye has successfully 

carried out its overseas operation capability. This operation constitutes a first in terms of being the first 

operation carried out by the Turkish Armed Forces apart from the NATO concept. This operation, 

which also shaped the Turkish Foreign Policy, was recorded as a first in the history of world naval 

wars, with the Turkish marines holding the shoreline 120 hours after the Nikos Sampson coup on the 

island of Cyprus. In this article, the military gains of the Turkish Armed Forces as a result of the 

Cyprus Peace Operation and the effects of the gains in the conflict area on Turkish Foreign Policy will 

be discussed.  

 

Keywords: Cyprus, NATO, Turkish Armed Forces, Cyprus Peace Operation. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Özel Gereksinimli Öğrenci Velilerinin Uzaktan Eğitim Sürecine İlişkin Görüşleri: Van Örneği
1
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Özet 

 

Bu araştırma pandeminin özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin üzerindeki etkisine ve pandemi 

sürecinde özel gereksinimli öğrenci velilerinin uzaktan eğitime ilişkin algılarının veli gözüyle ortaya 

konmasını amaçlamaktadır. Araştırma, Van ilinde, merkez İpekyolu-Edremit-Tuşba ilçelerinde 

bulunan ortaokul ile lisede 2020-2021 eğitim-öğretim yılında uzaktan eğitim sürecinden faydalanan 

özel gereksinimli öğrenci velileri üzerinde uygulanmıştır. Araştırmaya 6. 7. 8. 9. 10.11.ve 12 sınıflarda 

okuyan ve uzaktan eğitim imkânlarından yararlanan özel eğitim okulları öğrencileri ve okullarda 

kaynaştırma eğitimi gören örgün eğitime kayıtlı olan özel gereksinimli toplamda 140 öğrenci velisi 

katılmıştır. Araştırmaya katılan özel gereksinimli öğrenci velilerinin tutumlarını, algılarını ve bazı 

kişisel bilgilerini ortaya koymak adına, araştırmacı tarafından uzman görüşleri alınarak hazırlanan 

“Uzaktan Eğitim Sürecinde Özel Gereksinimli Öğrenci Velilerinin Görüşleri Anketi” uygulanmıştır. 

Bu araştırma ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü’nden 01.02.2021 ve E-99104619-20-19992785 sayı ile 

gerekli izinler alınarak yapılmıştır. Tarama modeliyle yapılan araştırmada elde edilen veriler SPSS 

23.0 paket programlar ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak yaptığımız araştırma neticesinde özel 

gereksinimli öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde canlı derslere imkânları ölçüsünde katılım 

gösterdikleri görülmüştür. Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin teknolojik araç ve gereçlerle 

geçirdikleri sürenin fazla olması, öğrencilerin psikolojisini olumsuz yönde etkileyen bir sonuç ortaya 

koymuştur. Özel gereksinimli öğrenci velilerinin uzaktan eğitim sürecine ilişkin yetersizlikleri ve 

çocuklarının eğitimine nasıl destek olacakları konusundaki bilgi ve donanım eksikliklerinin velileri 

tedirgin ettiği ve bu nedenle çocuklarına gerekli desteği veremediklerini ifade etmişlerdir. Araştırma 

sonucuna göre, özel gereksinimli öğrenci velilerin yüz yüze eğitimin daha yararlı olduğu görüşünde 

birleştikleri bu görüşler ile demografik değişkenler arasında bir farklılık olmadığı görülmüştür. 

 

Anahtar Sözcükler: Covid-19 salgını, özel gereksinimli bireyler, veliler,  uzaktan eğitim. 

 

 

Conseptions of Special Needs Student Parents on the Distance  
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 Bu çalışma TÜBİTAK tarafından düzenlenen 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projesindeki araştırma 

sonucunun bulgularından elde edilmiştir.  
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Education Process :”Van  Sample” 

 

 

Abstract 

 

This research aims to reveal the impact of the pandemic on individuals with special needs and their 

families, and the perceptions of the parents of students with special needs regarding distance education 

through the eyes of the parents. The research was applied to the parents of students with special needs 

who benefited from the distance education process in the secondary school and high school in the 

central İpekyolu-Edremit-Tuşba districts in the province of Van in the 2020-2021 academic year. 

Special education school students studying in 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, and 12th grades and benefiting 

from distance education opportunities, and a total of 140 parents of special needs students registered in 

formal education who receive inclusive education in schools participated in the research. 

In order to reveal the attitudes, perceptions and some personal information of the parents of students 

with special needs participating in the research, the "Special needs Kids ' Views Questionnaire in the 

Distance Education Process", which was prepared by the researcher by taking expert opinions, was 

applied. This research was carried out by obtaining the necessary permissions from the relevant 

Directorate of National Education with the numbers 01.02.2021 and E-99104619-20-19992785. The 

data obtained in the research conducted with the scanning model were analyzed with Spss 23.0 

package programs. As a result,  of our research, it has been seen that students with special needs 

participate in the live lessons in the distance education process as much as they can. The fact that 

students spend more time with technological tools and equipment in the distance education process has 

revealed a result that negatively affects the psychology of the students. They stated that the 

inadequacies of the parents of students with special needs regarding the distance education process and 

the lack of knowledge and equipment on how to support their children's education upset the parents 

and therefore they could not provide the necessary support to their children. According to the results 

of the research, it was seen that there was no difference between these views, in which the parents of 

students with special needs agreed that face-to-face education was more beneficial and there was no 

difference between demographic variables.  

 

Keywords: Covid-19 outbreak, ındividuals with special needs, parents, distance education 
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Bakışları 

 

Murat YILDIZBAŞ 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  

Tarih Anabilim Dalı Doktora öğrencisi,  

Van/TÜRKİYE, e-posta: yildizbasmurat288@gmail.com 

 

 

Özet 

 

Çarlık Rusya İmparatorluğu’nun uzun yıllar süren Kuzey Kafkasya İşgaline karşı en yıldırıcı karşı 

koyma şüphesiz İmamlar döneminde olmuştur. Başta Rus ordusu olmak üzere dünyayı hayrete 

düşüren ve gazavat diye adlandırılan bu dönemde 1828 yılında İmam Gazi Muhammed ile başlayıp 

1859 İmam Şamil dönemiyle sona erer. Kuzey Kafkasya halkının mücadeleyi benimsemelerinin 

önemli sebepleri vardı. Bu sebeplerden en önemlisi hiş şüphesiz mücadelenin gücünü İslam’dan 

alması ve mücadele liderlerinin dini kimlikle ortaya çıkmalarıydı. Kuzey Kafkasya halkının üzerinde 

mücadelenin liderlerinin etkisi olduğu kadar bölgede bulunan din adamlarının da olumlu etkileri vardı. 

Tabii ki bu etki her zaman olumlu da olmuyordu. Bazı din adamlarının mücadeleyi İslam’a uygun 

olmadığı savunmaları ve Rus işgaline karşı koyulmaması gerektiğini dile getirmeleri halkın üzerinde 

olumsuz etki yaratıyordu. Örneğin dönemin önde gelen İslam âlimlerinden Muhammed Tahir el-

Karakhi’nin mücadeleyi ve liderlerinin İslam dinine uygun hareket ettiğini savunması halkın nazarında 

olumlu etki oluşturuyordu. Öte taraftan bölgede önemli güç oluşturan Kadiri Tarikâtı Şeyhi olan Şeyh 

Kunta Hacı’nın Rus işgaline karşı pasif bir tutum sergilemesi halkın mücadeleye destek vermesinde 

olumsuz etki oluşturuyordu. Yine Dağıstan’ın ileri gelen âlimlerinden olan Yusuf Kadı, Rusya 

İmparatorluğu’nun işgalini fatihane bulurken bu işgale karşı olanlara bozguncu gözüyle bakıyor ve 

onların yürütmüş oldukları mücadelenin şeriata muhalif olduğunu ileri sürüyordu. Bu bildiride Kuzey 

Kafkasya din adamlarının bölge halkının üzerindeki etkileri ve Milli Mücadeleye (Gazavata) bakışları 

değerlendirilecektir. 

 

Anahtar Sözcükler: Çarlık Rus işgali, milli mücadele, din adamları. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Actions Against Tsarist Russia in the North Caucasus 

The Views of the Clergy to the National Struggle 

 

Abtract 

 

Undoubtedly, the most daunting opposition to the long-lasting occupation of the North Caucasus by 

the Tsarist Russian Empire was during the reign of the Imams. This period, which stunned the world, 

especially the Russian army, and which is called gazavat, started with Imam Gazi Muhammed in 1828 

and ended with Imam Shamil in 1859. There were important reasons why the people of the North 

Caucasus embraced the struggle. The most important of these reasons was undoubtedly that the 

struggle took its power from Islam and the leaders of the struggle emerged with religious identity. The 

leaders of the struggle had a positive impact on the people of the North Caucasus as well as the clergy 

in the region. Of course, this effect was not always positive. The fact that some clergy defended the 

struggle as incompatible with Islam and that they should not oppose the Russian occupation had a 

negative effect on the people. For example, Muhammad Tahir al-Karakhi, one of the leading Islamic 

scholars of the time, defended the struggle and that its leaders acted in accordance with the religion of 

Islam, which had a positive effect in the eyes of the people. On the other hand, the passive attitude of 

Sheikh Kunta Haji, the Sheikh of the Kadiri Sect, who constituted an important power in the region, 

against the Russian occupation had a negative effect on the support of the people to the struggle. 

Yusuf Kadı, who is also one of the leading scholars of Dagestan, regarded the occupation of the 

Russian Empire as a victory for those who were against this occupation as a defeatist and claimed that 

their struggle was against the Shari'a. In this paper, the effects of the North Caucasian clergy on the 

people of the region and their views on the National Struggle (Gazavata) will be evaluated. 

 

Keywords: Tsarist Russian occupation, national struggle, clergy. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  
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Özet 

 

Günümüzde devlet yönetiminde kamuoyu denetiminin etkinlik kazanması siyasal iktidara, dolayısıyla 

da yönetim süreçlerine etki edebilen baskı gruplarının ve lobilerin önemini artırmıştır. Özellikle kamu 

politikalarının belirlenmesinde yönetilenleri siyasal karar alma mekanizmalarına dâhil ederek halkın 

genel kanaatlerinin göz önünde bulundurulması bağlamında baskı gruplarının ve lobiciliğin rolü öne 

çıkmaktadır. 

Baskı gruplarının doğrudan etkileme misyonunu yerine getiren lobilerin faaliyetlerine yasal 

düzenlemeler getirmiş olan ABD`nin iç ve dış politikası, büyük oranda baskı grupları ve lobicilik 

üzerinden şekillenmektedir. Türkiye-ABD ilişkilerinde giderek daha fazla önem kazanan konuların 

başında da, ABD’deki Türk lobisinin faaliyetleri gelmektedir. Öte yandan, Yahudi ve Ermeni 

lobilerine kıyasla Türkiye’nin ABD`deki baskı gruplarının ve onların lobicilik faaliyetlerinin 

denetlenmesi ve yönlendirilmesi konusunda bir devlet politikasının olmaması, bu görevin ağırlıklı 

olarak dernekler ve özel şirketler aracılığıyla yürütülmesine neden olmaktadır. 

Literatüre katkı sağlamak amacıyla, Türkiye’nin ABD’deki mevcut lobi faaliyetleri çevresinde 

şekillenen bu araştırmada, öncelikle çıkar ve baskı grupları ile lobicilik anlayışları kavramsal bakış 

açısıyla irdelenmiş, ABD’de Türk Lobisinin yapısı, Türk-Amerikan derneklerinin lobi çalışmaları ve 

güncel durumu incelenmiştir. 

 

Anahtar Sözcükler: Lobicilik, baskı grupları, Türk-Amerikan ilişkileri, politik çıkar. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Pressure Groups and Lobbying: A Study of the Activities of the  

Turkish Lobby in the United States of America 

 

 

Abstract 

 

Today, the effectiveness of public scrutiny in state administration has increased the importance of 

pressure groups and lobbies, which can affect the political power and therefore the administrative 

processes. In particular, the role of pressure groups and lobbying comes to the fore in the context of 

taking the general opinion of the people into account by including the governed in the political 

decision-making mechanisms in the determination of public policies. 

The domestic and foreign policy of the USA, which has brought legal regulations to the activities of 

the lobbies, which fulfill the mission of directly influencing the pressure groups, is largely shaped by 

pressure groups and lobbying. The activities of the Turkish lobby in the USA are at the forefront of the 

issues that are gaining more and more importance in Türkiye-US relations. On the other hand, 

Türkiye's lack of a state policy on controlling and directing the pressure groups and their lobbying 

activities in the USA, compared to the Jewish and Armenian lobbies, causes this task to be carried out 

predominantly through associations and private companies. 

In this research, which is shaped around Türkiye's current lobbying activities in the USA, in order to 

contribute to the literature, interest and pressure groups and lobbying understandings were examined 

from a conceptual point of view, the structure of the Turkish Lobby in the USA, the lobbying activities 

of Turkish-American associations and their current situation were examined. 

 

Keywords: Lobbying, pressure groups, Turkish-American relations, political interest. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Celâleddin Harezmşah’ın Gürcistan Seferleri (1226-1229) 

 

Mustafa KÖKSAL 

Tarih Doktora Öğrencisi 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi  

Van / TÜRKİYE, e-posta: mustafakoksal13@hotmail.com 

 

Özet 

 

Harezmşahlar Devleti (1097-1231) Türk tarihinin önemli kilometre taşlarından biridir. Alâeddin 

Muhammed (1200-1220) döneminde en parlak dönemini yaşayan devlet, izlenen hatalı siyaset ve 

Moğol saldırıları nedeniyle yıkılma sürecine girdi. Onun vefatının ardından veliaht olarak tayin ettiği 

Celâleddin Harezmşah devleti yeniden diriltmek üzere harekete geçti. Önce Moğollara karşı önemli 

mücadelelere girişti. Bu mücadeleler sırasında bazı önemli başarılar elde ettiyse de onları 

durduramadı. 1224 yılından itibaren başkenti Tebriz olmak üzere devleti yeniden diriltme gayreti 

içerisine girdi. Devletin sınırlarını genişletmek üzere harekete geçti. O, 1226-1229 tarihleri arasında 

Gürcistan topraklarına üç sefer düzenledi. Bu seferler sonucunda bölgede Türk hâkimiyetini yeniden 

tesis etmeyi başardı. Ancak bu başarıları devleti ayakta tutmaya yetmedi. Özellikle Selçuklu ve 

Eyyûbîler açısından önemli bir şehir olan Ahlat’ı 1230 ‘da kuşatarak ele geçirmesi yine aynı yıl Yassı 

Çemen Savaşı’nın yapılmasına neden oldu. Yapılan savaşta yenilen Harezmşah, Azerbaycan’a kaçmak 

zorunda kaldı. Bu hadise aynı zamanda onun sonunu hazırladı. Onun yaptığı bu hata Türk ve İslâm 

dünyası açısından etkisi uzun yıllar sürecek olan Moğol istilasına kapı araladı.  

 

Anahtar Sözcükler: Celaleddin Harezmşah, Gürcistan, Harezmşahlar. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

 

Celaleddin Khwarezmshah Georgia Campaigns (1226-1229) 

                                                 

                                                                  Abstract  

Khwarezmshahs (1097-1231) are one of the important milestones of Turkish history. The state, which 

lived its heyday, entered the process of collapse due to the Mongol invasion. After the death of 

Alaeddin Muhammed (1200-1220), Celaleddin Harezmşah, who was appointed as the heir, took action 

to resurrect the state. First, he engaged in important struggles against the Mongols. While he achieved 

some important successes during these struggles, he could not stop them. Starting from 1224, he laid 

the foundations of the new state, with Tabriz as its capital. He organized three expeditions to Georgia 

between 1226-1229 to expand the borders of the new state. As a result of these expeditions, he 

succeeded in re-establishing Turkish dominance in the region. However, these achievements were not 

enough to keep the newly established state alive. His siege and capture of Ahlat, which was an 

important city especially for the Seljuks and Ayyubids, in 1230 led to the Battle of Yassı Çemen in the 

same year. Khwarazmshah, who was defeated in the war, had to flee to Azerbaijan. This event also 

prepared his end. Celaleddin barely escaped the sudden raid of the Mongols on Azerbaijani lands. He 

was killed by a Kurdish commander in the Silvan mountains in 1231. This mistake he made opened 

the door to the Mongol invasion, which would have a long-lasting effect for the Turkish and Islamic 

world. 

Keywords: Celaleddin Khwarezmshah, Georgia, Khwarezmshahs. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

 

Türkçe Öğretim Programındaki Yetkinliklerin Kazanımlarla İlişkisi Üzerine Bir İnceleme 

 

Mücahide ÇEŞİT 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,  

Türkçe ve Sosyal Bilimler ABD Yüksek Lisans Öğrencisi  

Van/TÜRKİYE, e-posta: mucahide.cesitt@gmail.com 

 

 

Özet 

 

Bu araştırmanın amacı, 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda 5,6,7 ve 8. sınıfların Türkçe dersleri 

için hazırlanmış Türkçe dersi kazanımlarını, aynı programda yer verilen 8 anahtar yetkinliğe dağılımı 

açısından incelemektir.Bu amaç doğrultusunda 4 adet alt amaç belirlenmiş ve 8 anahtar yetkinliğin, 

5,6,7 ve 8. sınıflar için oluşturulmuş Türkçe dersi kazanımlarına olan dağılımının yeterli ve dengeli 

olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden ‘temel nitel 

araştırma’ desenine göre yürütülmüştür. Çalışmanın materyalini 2019 yılında yayınlanmış olan Türkçe 

Dersi Öğretim Programı oluşturmaktadır.Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından oluşturulan, 

uzman görüşleri doğrultusunda son şekli verilen değerlendirme formu kullanılmıştır. Elde edilen 

veriler nitel analiz tekniklerinden içerik analiziyle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda yetkinlik-

kazanım ilişkilerinde, her sınıf düzeyi için ayrı ayrı hazırlanmış olan dinleme, konuşma, okuma ve 

yazma beceri alanlarında çoğunlukla birbirine benzer bir dağılımın olduğu tespit edilmiştir. Bütün 

sınıf düzeylerinde ve beceri alanlarında kazanımlar aracılığıyla değinilen üç adet yetkinlik ana dilde 

iletişim, öğrenmeyi öğrenme, inisiyatif alma ve girişimcilikken herhangi bir kazanım aracılığıyla 

değinilmeyen tek yetkinlik yabancı dillerde iletişim yetkinliğidir. Geriye kalan 4 yetkinlik olan 

matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler, dijital yetkinlik, sosyal ve vatandaşlıkla 

ilgili yetkinlikler, kültürel farkındalık ve ifade yetkinliğine ilişkin kazanım temaslarının ise bütün sınıf 

seviyelerinde ve beceri alanlarında birbirinden farklı bir dağılıma sahip olduğu tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Sözcükler: Türkçe öğretim programı, yetkinlikler, kazanımlar. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

A Study on the Relation of Competencies with the  

Objectivesin Program of Turkish Teaching 

 

Abstract 

 

The aim of this research is to examine the Turkish lesson achievements prepared for the 5th, 6th, 7th 

and 8th grades in the 2019 Turkish Language Curriculum in terms of their distributionto 8 key 

competencies included in the same program. Inline with this purpose, 4 sub-objectives were 

determined and it was tried to determine whether the distribution of 8 key competencies to the Turkish 

lesson achievements created for the 5th, 6th, 7th and 8th grades is sufficient and balanced. The 

research was carried out according to the 'basic qualitative research' pattern, which is one of the 

qualitative research methods. Thematerial of the study consists of the Turkish Course Curriculum 

published in 2019. In the collection of data, the evaluation form, which was finalized in line with the 

expert opinions created by the researcher, wasused. The obtained data were analyzed by content 

analysis, one of the qualitative analysis techniques. As a result of the research, it was determined that 

the competency-acquisition relations mostly showed a similar distribution in the skillareas of listening, 

speaking, reading and writing, which were prepared separately for each grade level. While the three 

competencies mentioned through achievements in all grade levels and skillareas are communication in 

mother tongue, learning to learn, taking initiative and entrepreneurship, the only competency that is 

not mentioned through an acquisition is communication competency in foreign languages. It has been 

determined that the remaining 4 competences, mathematical competence and basic competences in 

science/technology,digital competence,social and civic competences, cultural awareness and 

expression competence have a different distribution in all grade levels and skillareas. 

 

Keywords: Turkish curriculum, competencies, achievements. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Levirat Evliliği Bağlamında Nesneleştirilmiş Kadın Bedeni 
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi/Sosyoloji A.B.D. Yüksek Lisans  

Van/TÜRKİYE, e-posta: nainnkaya@gmail.com 

 

Özet 

 

Evlilik mefhumu insanlık tarihi boyunca hemen her toplumda kültürel davranışlarla eklemlenmiş bir 

şekilde varlığını sürdürmüştür. Bireyin sosyalleşme sürecinde önemli bir paya sahip olan aile 

kurumunun inşasında evlilik esasen kültürel normlar ve koşullar eşliğinde yasallaşan bir birlikte 

yaşama sözleşmesidir. Evlilik sürecinin aile olgusuyla yakın ilişki içinde olmasının nedeni, her iki 

olgunun da karşılıklı olarak birbirini inşa etmesi olabilir. Nitekim çoğu geleneksel toplumda 

ebeveynlerin ve akrabaların, evlenecek adayların evlilik sürecinin birçok kritik aşamasında söz sahibi 

olarak yeni bir aile kurmalarında önemli roller üstlendiği görülmektedir. Geleneksel toplumlarda 

ailenin bekası anne ve baba figürleri üzerinden hassas bir dengeye oturtulduğundan, her ikisinin ya da 

en az birinin yaşamının sona ermesini telafi etmek için kültürel normlara dayalı alternatifler ortaya 

çıkmıştır. Buna kadının kayınbiraderi ile evlenmesi anlamına gelen Levirat ve erkeğin baldızıyla 

evlenmesi anlamına gelen Sororat evlilikleri örnek verilebilir. Bu çalışmada, Erciş yöresinde yaşayan 

12 kadın katılımcının bizzat kendi anlatımlarından yola çıkarak yuva, yatak ve sofra olmak üzere üç 

sosyal alanda Levirat evliliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış 

mülakat tekniği ile toplanmıştır. Çalışmada elde edilen veriler doğrultusunda kadın bedeninin varlığı; 

yuva başlığında ailedeki yönetici pozisyonu ve bir arada tutucu niteliği ile tartışılırken, yatak 

başlığında soyun devamlılığı için üreme mekanizması ve namus kavramlarıyla ilişkilendirilmiş ve son 

olarak sofra başlığında ise aile bireylerinin fizyolojik ihtiyaçlarını karşılama ve özellikle ev içi emeği 

açısından kadının rolüne değinilmiştir. Çalışma sonucunda Levirat evliliğinin sosyal ve hatta normatif 

geleneksel gerekçelerinin bahsi geçen üç sosyal mekân - yuva, yatak ve sofra- etrafında şekillendiği 

dolayısıyla bu tarz topluluklarda söz konusu imgelerin ailenin aidiyet alanları olma özelliği taşıdığı 

anlaşılmıştır. 

 

Anahtar Sözcükler: Levirat evliliği, aile, kadın, beden. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

In the Context of Levirate Marriage Objectified Female Body 

 

 

Abstract 

 

The concept of marriage has continued its existence in almost every society throughout the history of 

humanity in a way that is articulated with cultural behaviors. In the construction of the family 

institution, which has an important role in the socialization process of the individual, marriage is 

essentially a cohabitation contract that is legalized in the presence of cultural norms and conditions. 

The reason why the marriage process is in a close relationship with the family phenomenon may be 

that both phenomena mutually construct each other. As a matter of fact, in most traditional societies, it 

is seen that parents and relatives play an important role in establishing a new family by having a say in 

many critical stages of the marriage process. Since the survival of the family in traditional societies is 

placed in a delicate balance through mother and father figures, alternatives based on cultural norms 

have emerged to compensate for the end of both or at least one's lives. Examples of this are Levirat 

marriages, meaning a woman marrying her brother-in-law, and Sororat marriage, meaning a man 

marrying his wife's sister. In this study, it is aimed to examine the Levirat marriage in three social 

areas, namely nest, bed and table, based on the self-explanations of 12 female participants living in the 

Erciş region. In the study, data were collected by semi-structured interview technique. In line with the 

data obtained in the research, the existence of the female body; while discussing the managerial 

position in the family and its holding together in the title of home, associated with the reproductive 

mechanism and the concepts of honor for the continuity of the lineage in the headboard, and finally, in 

the table title, the role of women in meeting the physiological needs of family members and especially 

domestic labor is mentioned. As a result of the study, it was determined that the social and even 

normative traditional reasons for Levirat marriage were shaped around the three social spaces 

mentioned - nest, bed and table-. Therefore, it has been understood that the images in question in such 

communities have the feature of being the belonging areas of the family. 

 

Keywords: Levirate marriage, family, female, body. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Orta Doğu’da Bir Çöl Kraliçesi: Gertrude Bell 

 

Naime BATTAL 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Samsun / TÜRKİYE, e-posta: naimebattal@gmail.com 

 

 

Özet 

 

Gertrude Margaret Lowthian Bell İngiltere’nin Durham şehrinde ayrıcalıklı bir ailenin çocuğu olarak 

dünyaya gelen İngiliz kadın seyyah ve casustur. İlk ve orta öğrenimini Londra’da tamamlayan Bell 

Oxford Üniversitesi Tarih bölümünü başarılı bir eğitiminin ardından iyi derecede bitiren ilk kadın 

olmuştur. Avrupa, Anadolu ve Orta Doğu’ya çeşitli seyahatler düzenleyen Bell ziyaret ettiği katedral, 

manastır, kale, antik kent ve müze gibi tarihi yapılardan günlüklerinde bahsetmiştir. Bell, 1897-1898 

ve 1902-1903 olmak üzere iki kez dünya turuna çıktı.1899 yılında Kudüs'e yaptığı ziyaretten sonra 

Araplara karşı büyük bir sevgi ve ilgi duymaya başladı. Arap çöllerinde seyahatler yaptı. Araplar ona 

"Çölün Kızı" ve "Irak'ın Taçsız Kraliçesi" isimlerini verdiler. Son yıllarında Orta Doğu’da İngiltere 

çıkarlarına göre çeşitli faaliyetlerde bulunmakla birlikte Orta Doğu politikasının kurucusu ve 

planlayanlarından biri olduğunu çeşitli siyasi görevlerde bulunmasından anlamaktayız. Bell’in zengin 

olan kütüphanesi o zamanlar Bağdat’ta kurulacak olan arkeoloji enstitüsüne bağışlanacaktı.Kız kardeşi 

Lady Richmond Bell’in kitaplarını, notlarını ve Arabistan ile Anadolu coğrafyalarında çektiği 

fotoğrafları İngiltere’de Newcastle upon Tyne’de yer alan King’s College’a bağışlamıştır.  

 

Anahtar Sözcükler: Gertrude Margaret Lowthian Bell, Orta Doğu, Gladstone, Çölün Kızı, 

Newcastle. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

A Desert Queen in the Middle East: Gertrude Bell 

 

Abstract 

Gertrude Margaret Lowthian Bell is an English traveler and spy who was born into a privileged family 

in Durham, England. Completing her primary and secondary education in London, Bell became the 

first woman to complete a good degree in History after a successful education at Oxford University. 

Bell, who made various trips to Europe, Anatolia and the Middle East, talked about the historical 

structures he visited such as cathedrals, monasteries, castles, ancient cities and museums in his diaries. 

Bell went on two world tours, in 1897-1898 and 1902-1903. After his visit to Jerusalem in 1899, he 

started to have a great love and interest towards Arabs. She traveled through the Arabian deserts. The 

Arabs called her the "Daughter of the Desert" and the "Uncrowned Queen of Iraq". In his last years, 

we can understand that he was one of the founders and planners of the Middle East policy, as he 

carried out various activities in the Middle East according to the interests of England, from his various 

political duties. Bell's rich library was to be donated to the archeology institute to be established in 

Baghdad at that time. He donated the books, notes and photographs of his sister Lady Richmond Bell 

to the King's College in Newcastle upon Tyne, England. 

 

Keywords: Gertrude Margaret Lowthian Bell, Middle East, Gladstone, Daughter of the Desert, 

Newcastle. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Türkiye’de Resim Yarışmalarının Tarihsel Gelişimi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
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Van / TÜRKİYE, nln.mete@gmail.com 

 

 

Özet 

Geçmişten günümüze sanat yarışmaları, genç sanatçıların tanınmasına fırsat veren, sanatçı üretiminde 

teşvik edici rol oynayan ve sanat ortamlarını belirleyen en etkin güçlerden biri olmuştur. Sanat 

alanındaki birikimin çoğaltılması ve kültürün paylaşılması yöntemlerinden biri olan yarışmalar, 

toplumun yaşam kalitesini yükseltip toplumu estetize eden kültürel etkinliklerdir. Türkiye’de görsel 

sanatlarda klasik anlamda yarışma geleneği sanat eğitimi almak için yurt dışına gönderilen sanatçıların 

belirlenmesiyle başlayan sürecin akabinde, Cumhuriyet’ten sonra 1930’lu yılların sonunda devlet 

öncülüğüyle başlatılmıştır. Ülkemizde bu yarışmalar, devletin düzenlediği ve özel kuruluşlar 

tarafından düzenlenen yarışmalar olarak ikiye ayrılmaktadır. 1950’li yıllarda sermaye ile sanat 

arasındaki ilişkiler başlamış ve devlet desteğinden bağımsız, gelişen sanat ortamına özel sektörler 

sanat destekçiliği yapmış ve sanat ortamında görünürlük kazanmışlardır. Cumhuriyet dönemi kültür 

politikaları kapsamında düzenlenen ve daha sonra özel sektör kuruluşları ile birlikte günümüze kadar 

düzenlenmeye devam eden yarışmalı sergiler plastik sanatların gelişiminde önemli rol oynamışlardır. 

Bu çalışmada, Türkiye’de düzenlenen resim yarışmalarının amacı, etkileri ve tarihsel süreç içindeki 

değerlendirmeleri yapılmıştır. Sanat destekçiliği kapsamında ele alınan Devlet Resim ve Heykel 

Yarışması, yurt gezileri sergileri, Deniz Kuvvetleri Resim Yarışması,  DYO Yarışmalı Sergileri, İş ve 

İstihsal Resim Yarışması ve sergi etkinlikleri ele alınarak genel bilgiler verilmiştir. 

 

Anahtar Sözcükler: Sanat yarışmaları, sanatçı üretimi, sergiler, özel sektör 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Historical Development of Painting Competitions in Türkiye, 

Problems and Solution Suggestions 

 

Abstract 

 

Art competitions from past to present have been one of the most effective forces that allows young 

artists to be recognized, plays an encouraging role in artist production and determines art 

environments. Competitions, which are one of the methods of increasing the accumulation of 

knowledge in the field of art and sharing the culture, are cultural events that increase the quality of life 

of the society and aestheticize the society. The tradition of classical competition in visual arts in 

Türkiye was initiated with the leadership of the state after the process that started with the 

determination of the artists sent abroad to receive art education after the proclamation of Republic at 

the end of the 1930s. These competitions in our country are divided into two competitions as 

organized by the state and organized by private organizations. Relations between capital fund and art 

began in the 1950s and independent from the state support, private sectors supported the developing 

art environment therefore it gained visibility in the art environment. Competitive exhibitions, which 

were organized with in the scope of the cultural policies of the Republic period and then continued to 

be held together with private sector organizations, played an important role in the development of 

plastic arts. 

In this study, the aim, effects and historical evaluations of the painting competitions held in Türkiye 

were made. General information was given by discussing the State Painting and Sculpture 

Competition, country tours exhibitions, Naval Forces Painting Competition, DYO Competition 

Exhibitions, Business and Production Painting Competition and exhibition activities, which were 

handled within the scope of art support. 

 

Keywords: Art competitions, artist production, exhibitions, private sector 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Kırgız Türklerinin Doğum, Evlenme ve Ölüm Törenlerinde Büyüsel İşlemler 

 

Nazifcan AS 

Nevşehir / TÜRKİYE, e-posta: asnazif@gmail.com 

 

Özet 

İnsanoğluna yeni bir kimlik, kişilik ve statü kazandıran, hayat çemberi ya da yaşam krizleri olarak 

adlandırılan geçiş dönemi (doğum, evlenme ve ölüm), birçok inanışın ve büyüsel pratiğin oluşmasına 

zemin hazırlamıştır. İnsanoğlunun yaşamla ilgisini ve güçlü bağlarını da ortaya koyan geçiş dönemleri, 

insanın dünyaya gelişi, dünyalı oluşu ve dünyayı terk edişi ve öteki dünyada varlığını sürdürüşü 

anlamına da gelmektedir. Hayatın en dikkate değer üç evresi olarak da tarif edilen geçiş dönemleri, 

birçok inanış ve pratiği bünyesinde toplamış, bu inanış ve pratikler bağlı bulundukları kültürün 

beklentilerine ve kalıplarına göre şekillenmiştir.  

Tarihin en eski topluluklarından biri olan Türkler, yaşadıkları geniş coğrafyalardan dolayı birçok boy 

ve alt gruplara ayrılmışlardır. Bu boylardan biri olan Kırgız Türkleri, kendine has özellikleriyle ortaya 

çıkmış, diğer Türk boylarına göre daha geç dönemde yerleşik hayata geçmeleri, göçebe yaşamın 

kültürel kodlarını iyi korumaları, en eski inanç unsurlarını devam ettirmeleri bu Türk boyunu Türk 

kültür uzmanları için bir laboratuvar haline getirmiştir. Uzun süre konargöçer yaşayan, günümüzde de 

bu yaşam biçimini kısmen olsa da devam ettiren Kırgız Türkleri, tabiatla başa çıkmak, tabiatı kontrol 

altına almak veya kıtlık, savaş, doğum, evlenme ve ölüm gibi insan hayatında önemli yer tutan birçok 

alanda büyüsel güç, uygulama veya kaçınmalara başvurmuşlardır. Kırgız Türklerinin bu büyüsel güç, 

uygulama ve kaçınmaları “doğum”, “evlenme” ve “ölüm” olarak üç başlık altında incelenecek, her bir 

dönemdeki büyüsel pratikler ele alınıp bunların kültürel alt yapıları değerlendirilecektir. 

Anahtar Sözcükler: Kırgız Türkleri, geçiş törenleri, büyüsel işlemler.  
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Magical Processes in Birth, Marriage and Death ceremonies Of Kyrgyz Turks 

 

Abstract 

The transition period (birth, marriage and death), which gives humanity a new identity, personality 

and status, called the circle of life or life crises, has laid the foundation for the formation of many 

beliefs and magical practices. Transitional periods, which also reveal the interest and strong ties of 

mankind with life, also mean the arrival of man to the world, his becoming an earthling and leaving 

the world and continuing his existence in the afterlife. The transition periods, which are also described 

as the three most remarkable stages of life, have gathered many beliefs and practices within their 

structure, and these beliefs and practices have been shaped according to the expectations and patterns 

of the culture they are connected to. 

Turks, one of the oldest communities in history, have been divided into many sizes and subgroups due 

to the wide geography in which they live. Kyrgyz Turks, one of these tribes, appeared with their own 

characteristics, their transition to a settled life later than other Turkish tribes, their good preservation of 

the cultural codes of nomadic life, their continuation of the oldest elements of faith made this Turkish 

tribe a laboratory for Turkish cultural experts. Konargocer for a long time living this lifestyle today 

perpetuating Kyrgyz Turks, although partially, to cope with the nature of nature take control, or 

famine, war, birth, marriage and death which have an important place in human life in many areas 

such as magical power, application, or have resorted to avoid. These magical powers, practices and 

refrains of Kyrgyz Turks will be examined under three headings as “birth”, “marriage” and “death”, 

magical practices in each period will be discussed and their cultural substructures will be evaluated. 

 

Keywords: Kyrgyz Turks, rites of passage, magic. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Fârâbî: Üstün Ülke ve İyi Bir Yöneticinin Nitelikleri Üzerine Bir Değerlendirme 

 

Nergüzel ÇOLAK 

Yüksek Lisans Öğrencisi 

Selçuk Üniversitesi, Felsefe Bölümü  

Konya/TÜRKİYE, e-posta: colaknerguzel97@gmail.com 

 

Özet 

Bu çalışmanın araştırma konusuna ve problematiğine baktığımızda elimizdeki soru şu olacaktır; 

Fârâbî, en iyi rejime sahip ülkenin ve bu rejimde en iyi yöneticinin hangisi olduğu sorusuyla siyaset 

felsefesini oluştururken, temele insanı alıp bunu toplumsal bağlamda mı yoksa bu rejimleri Tanrı 

katında teolojik bir inceleme olarak mı ele almıştır? Farabi, toplumun insan hayatını iyileştiren, 

güzelleştiren yönüne vurgu yapmıştır. Ona göre, insanlar ancak bir arada ahenkli bir bütün halinde 

yaşayacağı toplumsal ortamda erdemli ve mutlu olacaktır. 

Bu çalışmanın amacı, siyaset felsefesine konu olan üstün ülke ve iyi bir yöneticinin niteliklerini felsefe 

ve sosyoloji ortaklığında değerlendirmektir. Bu çalışmanın önemi, siyaset felsefesi, din sosyolojisi ve 

medeniyet sosyolojisi ile ortak bir konu olan üstün ülke ve iyi bir yöneticinin niteliklerinden erdemli 

ve mutlu toplum anlayışını kavratabilmektir. Bu çalışmanın sınırlılıkları, Fârâbî’nin El-Medînetü’l 

Fazıla adlı eseri temel alınarak siyaset felsefesi bağlamında değerlendirmektir. Fârâbî’nin teorik ve 

pratik olarak el aldığı bu eserde toplum düşüncesi, literatür taramasına yönelik betimleme modeli 

olarak kullanılmıştır.  

Fârâbî, El-Medînetü'l Fazıla’da diğer adlarıyla “Erdemli Şehir”, “İdeal Şehir” ya da “Üstün Ülke”de 

siyasete daha doğrusu ideal siyasete ilişkin yaklaşımını ortaya koyar. Böyle bir ülkede insanın en 

mükemmele ulaşma fıtratına sahip olduğu ancak bunu tek başına gerçekleştirmenin mümkün 

olmadığını belirten ve insanın sosyal bir varlık olduğu temel kabulünden hareket eden Farabi’ye göre 

insanı mükemmele götürecek yetkin özellikler yer almaktadır. İnsan, doğası gereği toplumsal bir 

varlıktır. Ay altı aleminde bu yetkin akla sahip üç farklı “Reis” vardır.  Tüm bu açıklamalar ve 

örneklendirmeler iki şey içindir, birincisi erdemli bir şehrin nasıl olduğu ve en iyi yöneticinin 

özelliklerinin ne olduğuna dair. Bunların sonucunda toplumsal mutluluğa ulaşma amacı 

güdülmektedir. 

 

Anahtar Sözcükler: Üstün ülke, Reis, insan, Fârâbî. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Al-Farabi: An Evaluation of the Superior Country and the Qualities of a Good Manager 

 

 

Abstract 

 

When we look at the research subject and problematic of this study, the question at hand will be; 

While Fârâbî was forming his political philosophy with the question of which country has the best 

regime and which is the best ruler in this regime, did he take the human as the basis and address this in 

the social context or as a theological study of these regimes in the sight of God? Farabi emphasized the 

aspect of society that improves and beautifies human life. According to him, people will be virtuous 

and happy only in a social environment where they will live together as a harmonious whole. 

 

The aim of this study is to evaluate the qualities of a superior country and a good manager, which is 

the subject of political philosophy, in partnership with philosophy and sociology. The importance of 

this study is to be able to comprehend the understanding of a superior country and a virtuous and 

happy society, which is a common subject with political philosophy, sociology of religion and 

sociology of civilization. The limitations of this study are to evaluate it in the context of political 

philosophy based on Fârâbî's work El-Medînetü'l Fazila. In this work, which Fârâbî deals with 

theoretically and practically, the idea of society is used as a descriptive model for the literature review. 

 

Fârâbî reveals his approach to politics, or rather ideal politics, in El-Medînetü'l Fazila, also known as 

"The Virtuous City", "Ideal City" or "The Superior Country". According to Farabi, who states that in 

such a country, human has the nature to reach the highest perfection, but it is not possible to achieve 

this alone, and based on the basic assumption that human is a social being, there are competent 

features that will lead humans to perfection. Man is a social being by nature. In the sublunar realm, 

there are three different "Chiefs" with this competent mind. All these explanations and 

exemplifications are for two things, the first is what a virtuous city looks like and what the 

characteristics of the best ruler are. As a result of these, the aim of achieving social happiness is 

pursued. 

 

Keywords: Superior country, Chief, human, Fârâbî. 

 

 

 

 

 



235 

 

235 

 

1 

 

 

 
 

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Sağlık Sektörü ve İstihdam İlişkisinin Teorik Olarak İncelenmesi 

 

Nida GÜNSAN  

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisat Bölümü 

Van / Türkiye, e-posta: nidagnsn93@gmail.com  

 

 

Özet 

 

Beşerî sermayenin en önemli unsurlarından biri de sağlıktır. Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin 

değerlendirilmesinde sağlık önemli bir faktördür. Sağlık sektörü, hem tıbbi olarak hizmet verenler 

(doktorlar, hemşireler, eczacı, ebe, vb.) hem de yardımcı hizmetlerde çalışanlar (tıbbi sekreter, 

temizlik, güvenlik vb.) gibi sağlık hizmetlerinin sunulmasında görevli birçok meslek gruplarını 

kapsayan geniş kapsamlı bir sektördür. Sağlık sektörü ülkedeki diğer sektörlere göre daha nitelikli 

insan gücüne sahip emek yoğun bir sektör olması sebebiyle ülkede büyük istihdam ağına sahiptir. 

Sağlık sektöründe çalışanların istihdamı, eğitimi ve hizmet verdikleri bölgeler sektör içerisinde 

değerlendirildiği zaman oldukça önemlidir. Toplumda yaşayan bireylere sağlık hizmetlerinin etkili ve 

verimli sunulabilmesi için sağlık sektöründe sağlık hizmetini arz edenlerinin yeterli ölçüde 

istihdamının sağlanması gereklidir. Özellikle gelişmiş ülkelerde artan istihdam artışıyla sağlık 

sektörünün önümüzdeki yıllarda lokomotif bir büyüme sektörü olması beklenmektedir. Bu beklentide 

temel argümanlardan biri gelişmiş ülkelerin yaşlı nüfusunun artmasıdır. Yaşlı nüfusun ihtiyaçlarını 

karşılamak için sağlık hizmetlerinde yeni hizmet türleri oluşumu ve mesleklerinin artması kaçınılmaz 

olacaktır. Mevcut sağlık hizmetlerini artıracak ve yeni sağlık hizmetleri oluşturacak sunumlar arasında 

evde bakım hizmetleri, kalp hastalığı ve diyabet gibi kronik hastalıklar, e-sağlık uygulamaları 

kapsamında yeni teknolojilerin kullanılmasının yanı sıra sınırlar ötesinde hasta teşhis ve tedavi 

uygulamaları yer alacaktır. Bu çalışma kapsamında sağlık sektörü ve istihdam ilişkisi Türkiye 

örneğinde incelenecektir. 

 

Anahtar Sözcükler: Sağlık sektörü, istihdam, Türkiye. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Theoretical Examination of the Relationship of Health Sector and Employment 

 

Abstract 

One of the most important elements of human capital is health. Country is an important factor in terms 

of health in elite factors. The health sector includes both those who provide services in services 

(nurses, pharmacists, midwives, etc.) and those who provide health services such as auxiliary services 

(medical case, cleaning, security, etc.). A workplace that has a wider user base compared to industries 

in the healthcare world has a user software. The allocation of health supplies is important when 

evaluated in the care and service warehouse. It is necessary for the health service providers to be 

sufficient in order to provide adequate service to provide health service that can be experienced in the 

society. In general, advanced equipment will be a locomotive growth process of health-related 

materials. One of these basic foundations is advanced economic services. It will be your newly formed 

colleagues in healthcare to adapt for you. Among the presentations that will create new health services 

that will increase existing health services, home care services, classroom and general care applications, 

e-health and applications of new technologies, information about patient diagnosis and applications 

close to the queue. Within the scope of this study, the health sector and the Türkiye example to be 

applied will be thin. 

 

Keywords: Health sector, employment, Türkiye. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

XV. Yüzyılda Safevî Şeyhlerinin Siyasî ve Askeri Faaliyetleri 

 

Nihad Mammadli 

Bakü Devlet Üniversitesi  

Azerbaycan Tarihi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi 

Bakü/AZERBAYCAN, nihad.memmedli.2000@bk.ru 

 

 

Özet 

13. yüzyılda Derbent ile Basra Körfezi arasındaki topraklar Cengiz Han İmparatorluğu tarafından işgal 

edildi. Bu dönemde sufi-derviş toplulukları yoğun bir şekilde faaliyet göstermeye başladı. Moğol 

baskıları tasavvuf harekatının güçlenmesine yol açmıştır. Erdebil şehri Ortadoğu'da Moğol karşıtı 

esaretin merkezi haline gelmiş ve bu şehirde Safeviye sufi-derviş cemiyeti kuruldu. İlhanlılar 

döneminde Şeyh Safiyüddin, tarikatın merkezi olan Erdebil'de bir evliya olarak ünlenmiş ve birçok 

müridi etrafında toplamıştır. Bu tarikat, İlhanlı hükümdarları tarafından büyük saygı görmüştür. Şeyh 

Safiyüddin'in vefatından sonra yerine oğlu Sadreddin Musa, ardından torunu Hoca Ali ve torununun 

oğlu Şeyh İbrahim tarikatın başına geçmiştir. Şeyh İbrahim’den sonra tarikatın başına geçen Şeyh 

Cüneyt döneminde ilk kez tarikat sadece dini değil aynı zamanda da siyasi ve askeri faaliyetler 

göstermeye başlamıştır. Daha sonra ise Şeyh Cüneyt’in bu politikasını Şeyh Haydar devam ettirerek 

Safeviye tarikatının devletleşme sürecini hızlandırmıştır. Onun şeyhliği döneminde Erdebil dini ve 

siyasi açıdan güçlü bir merkez haline gelmiştir. Çalışmamız dini-ideolojik mücadelenin askeri-politik 

faaliyete geçişi ile ilgilidir. Araştırma dönemini 15. yüzyıl seçmedeki amacımız, o zamandan itibaren 

Safevi şeyhlerinin dini mücadelesinin farklı bir şekil almış olmasıdır. Bu dönemi incelemenin zor 

yanlarından biri de dini-ideolojik süreçlerin ve sosyo-ekonomik faktörlerin olaylar üzerindeki etkisini 

görebilmek ve hepsini araştırmaya dahil edebilmektir. Azerbaycan Safevi Devleti’nin kurulması bu 

siyasi faaliyetin sonucudur. 

 

Anahtar Sözcükler: Sufi, tarikat, Safevi. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

The Political and Military Activities of the Safavid Sheikhs in the XV Century 

 

Abstract 

 

In the 13th century, the lands between Derbent and the Persian Gulf were occupied by the Genghis 

Khan Empire. During this period, Sufi-dervish communities began to operate intensively.Mongol 

pressures led to the strengthening of the Sufi movement. The city of Ardabil became the center of the 

anti-Mongol captivity in the Middle East and the Safavid sufi-dervish community was established in 

this city.During the Ilkhanate period, Sheikh Safiaddin became famous as a saint in Erdebil, the center 

of the community, and gathered many followers around him. This sect was highly respected by the 

Ilkhanid rulers.After Sheikh Safiaddin's death, his son Sadreddin Musa, then his grandson Hoca Ali 

and his grandson's son Sheikh İbrahim became the head of the sect.During the reign of Sheikh Juneid, 

who became the head of the sect after Sheikh İbrahim, the sect started to show not only religious but 

also political and military activities for the first time.Later, Sheikh Haydar continued this policy of 

Sheikh Juneid and accelerated the stateization process of the Safavid sect.During his sheikh rule, 

Ardabil became a powerful center in terms of religion and politics.Our study is about the transition of 

religious-ideological struggle to military-political activity.Our purpose in choosing the 15th century as 

the research period is that the religious struggle of the Safavid sheiks has taken a different shape since 

then. One of the difficult aspects of examining this period is to see the impact of complex religious-

ideological processes and socio-economic factors on events and to include them all in the research.The 

establishment of the Safavid state of Azerbaijan is the result of this political activity. 

 

Keywords: Sufi, sect, Safavid. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Türk İmalat Sanayiinde Ücret-Fiyat Spirali: Çok Değişkenli Zaman Serileri Analizi 

 

Nihal ÖZKAN 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisat Anabilim Dalı 

VAN/TÜRKİYE, e-posta: nihaalozkan@gmail.com 
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisat Anabilim Dalı 

VAN/TÜRKİYE, e-posta: aarvas@yyu.edu.tr 

 

Özet 

 

Ücret-fiyat spiralinin çıkış noktası arz veya talep yönlü meydana gelen piyasa hareketlilikleri sonucu 

ücretlerin ve fiyatların karşılıklı birbirini etkileme sürecidir. Bu çalışmanın amacı, Türk imalat 

sanayiinde ücretlerin ve fiyatların etkileşiminin ücret-fiyat kavramı çerçevesinde analizini 

içermektedir. Öncelikle TÜİK tarafından Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki 

Sınıflandırmasına (NACE REV:2) göre belirlenen imalat sanayi faaliyetleri malların tipine göre ara 

malı, enerji malı, sermaye malı, dayanıklı tüketim malı ve dayanıksız tüketim malı olmak üzere beş 

kategoriye ayrıştırıldı. Daha sonra her bir alt kategoriye ait brüt ücret ve yurtiçi üretici fiyat endeksi 

değişkenleri tahmin edilerek modellere bağımlı ve bağımsız değişkenler olarak eklendi. Ayrıca 

modellere kontrol değişkenler olarak istihdam endeksi, çalışılan saat endeksi, saatlik işgücü maliyet 

endeksi ve tüketici fiyat endeksi değişkenleri dahil edildi. Belirtilen değişkenler yardımıyla serilerin 

durağanlık kontrolleri yapıldıktan sonra ücretler ve fiyatlar arasındaki uzun dönemli ilişkinin tespiti 

için Bayer-Hanck Eş-bütünleşme testi uygulandı. Son olarak ücretlerin ve fiyatların birbirlerini 

etkileme yönünün tespiti için Toda ve Yamamoto Nedensellik testi uygulandı. Ekonometrik 

uygulamada öncelikle serilerin durağanlığının tespiti için Philips-Perron geleneksel birim kök testi ve 

daha sonra yapısal kırılmaları dikkate alan Zivot-Andrews birim kök testi uygulandı. Tüm 

değişkenlerin %1 anlamlılık düzeyinde durağan olduğu tespit edildi. Yapısal birim kök testi ZA ise 

TÜFE hariç tüm değişkenlerin I(1) düzeyinde %1 anlamlılık seviyesinde durağan olduğu sonucuna ve 

TÜFE’nin ise I(0) düzeyinde %1 anlamlılık düzeyinde durağan olduğu sonucuna ulaşıldı. Yapılan eş-

bütünleşme analizi ve nedensellik analizi serilerin durağan ve yapısal kırılmalardan arındırılmış 

değerleri ile gerçekleştirildi. Yapılan Bayer-Hanck Eş-bütünleşme analizine göre ücretler ve fiyatlar 

arasında uzun dönemli eş-bütünleşik ilişki olduğu sonucuna ulaşıldı. Toda ve Yamamoto nedensellik 

testi sonuçlarına göre ise ücretlerden fiyatlara doğru bir nedensellik ilişkisi bulanamamışken, 

fiyatlardan ücretlere doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edildi. Türk İmalat Sanayii alt 

sektörler itibariyle ücret-fiyat sarmalı ilişkisinde nedensellik yönünün yalnızca fiyattan ücrete doğru 

olduğu görülmüştür. Yani hem Yİ-ÜFE hem de TÜFE’deki artışın imalat sanayi alt sektörlerinde 

emeğe ödenen brüt ücretleri arttırdığı anlaşılmaktadır. Ancak ücret artışının fiyatlar genel düzeyi 

üzerinde bir etkisi olabileceği bulgusuna ulaşılamamıştır. Ücretler ve fiyatlar arasındaki tek yönlü 

nedensellik ilişkisi, ücret-fiyat spiralinin Türk imalat sanayiinde geçersiz olduğunu kanıtlamıştır.  

 

Anahtar Sözcükler: Ücret, fiyat, zaman serileri, eş-bütünleşme, nedensellik. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Wage-Price Spiral in Turkish Manufacturing Industry:  

Multivariate Time Series Analysis 

 

 

Abstract 

 

The starting point of the wage-price spiral is the process of mutual influence of wages and prices as a 

result of market movements in the direction of supply or demand. The aim of this study includes the 

analysis of the interaction of wages and prices in the Turkish manufacturing industry within the 

framework of the wage-price concept. First of all, manufacturing industry activities determined by 

TUIK according to the Statistical Classification of Economic Activities in the European Community 

(NACE REV:2) were divided into five categories according to the type of goods: intermediate goods, 

energy goods, capital goods, durable consumption goods and non-durable consumption goods. Then, 

the gross wage and domestic producer price index variables for each sub-category were estimated and 

added to the models as dependent and independent variables. In addition, employment index, hours 

worked index, hourly labor cost index and consumer price index variables were included in the models 

as control variables. After checking the stationarity of the series with the help of the specified 

variables, Bayer-Hanck Co-integration test was applied to determine the long-term relationship 

between wages and prices. Finally, Toda and Yamamoto Causality tests were applied to determine the 

effect of wages and prices on each other. In the econometric application, firstly, Philips-Perron 

traditional unit root test was used to determine the stationarity of the series, and then Zivot-Andrews 

unit root test, which takes into account structural breaks, was applied. All variables were found to be 

stationary at the 1% significance level. In the structural unit root test ZA, it was concluded that all the 

variables except CPI were stationary at the 1% significance level at the I(1) level, and that the CPI was 

stationary at the 1% significance level at the I(0) level. Co-integration analysis and causality analysis 

were carried out with the values of the series that are stationary and free from structural breaks. 

According to the Bayer-Hanck cointegration analysis, it was concluded that there is a long-term 

cointegrated relationship between wages and prices. According to the results of the Toda and 

Yamamoto causality test, while no causality relationship could be found from wages to prices, a one-

way causality relationship from prices to wages was determined. It has been observed that the 

causality direction in the wage-price spiral relationship in terms of sub-sectors of the Turkish 

Manufacturing Industry is only from price to wage. In other words, it is understood that the increase in 

both D-PPI and CPI increases the gross wages paid to labor in the sub-sectors of the manufacturing 

industry. However, it has not been found that the increase in wages may have an effect on the general 

level of prices. The one-way causality relationship between wages and prices shows that the wage-

price spiral is invalid in the Turkish manufacturing industry. 

 

Keywords: Wage, price, time series, cointegration, causality. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Resim Sanatının Dokumaya Yansıması ve Uygulamaları: Özdemir Altan 

 

Nur Mete ATABAY 

Van Yüzünncü Yıl Üniversitesi,  

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Van / TÜRKİYE, nurmete.89@gmail.com 

 

Özet 

Yaşamımızın her alanına nüfuz eden sanat, kendi söylemini gerçekleştirdiği günden bugüne farklı 

ifade yolları ile insanlık tarihine ve nesillere ışık tutacak eserler ile döngüsüne devam etmiştir. 

Endüstri devrimiyle gelenekten kopuş, plastik sanatlarda yeni eğilimlere yol açmıştır. Sanatın 

belirginleşip biçim alması; endüstri toplumlarında farklı konu, farklı üslup sergileme kaygısı ile 

görülmedik bir sanatsal gelişime sahne olmuştur. Modernizmin sanatta sağladığı çok seslilikle, 

unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlar, tasarım ve sanatı birleştiren yeni hareketlerle yeniden var 

olma şansı yakalamıştır.  

Yeniden var olma şansı yakalayan sanatlardan biri olan tapestry, 19. ve 20. yy’da kurulan atölyelerle 

canlanmaya başlamıştır. Tapestry, goblen ve duvar halısı olarak da bilinen Avrupa kaynaklı atkı 

ipliklerinin çözgüye bağlandığı bir dokuma türüdür. Rönesans döneminde ünlü ressam Raffaello 

Sanzio eserlerini tapestry dokumayla yeniden oluşturarak resim-tekstil ilişkisinin ilk adımlarını 

atmıştır. Günümüz sanatında tapestry dokuma plastik sanatlarda bir olgu olarak kabul görmüş tekstil-

resim iş birliği içerisinde eserler üretilmiştir. Yapıtlarını dokuma tekniğiyle oluşturan sanatçılar görsel 

anlatım aracı olarak dokuma resimleri kullanmışlardır. Dokuma resimlerin Türkiye’deki gelişimine 

önemli katkıları olan Özdemir Altan, resim-tekstil ilişkisinin somut örneklerini ortaya koymuştur. 

Dokuma resim sanatının önemini irdeleyen Altan, kompozisyonlarını ipliklerle yorumlamıştır. Resim-

tekstil ilişkisi bağlamında önemli adımlar atan sanatçı, modernizmin sarsıcı etkisiyle renk ve desen 

arayışlarında yenilikçi yaklaşımlar ortaya koymuştur. Bu çalışmanın amacı, tekstil-resim ilişkisi 

kapsamında Özdemir Altan’ın sanatını dokuma resimlerle nasıl ifade ettiğine yönelik bir analiz 

yapmaktır. 

 

Anahtar Sözcükler:  Sanat, resim, tekstil, dokuma, Özdemir Altan. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

The Reflection of the Art of Painting on Weaving and Its Applications:  

Özdemir Altan 

 

 

Abstract 

 

Art, which has affected every aspect of our lives, has continued its cycle with works that will light the 

way on the history of humanity and generations with different ways of expression since the day it 

made its own discourse. The break with tradition with the industrial revolution has led to new trends in 

plastic arts. Art becomes clear and takes shape; In industrial societies, it has witnessed an 

unprecedented artistic development with the concern of exhibiting different subjects and different 

styles. Traditional arts, which have been forgotten with the polyphony provided by modernism in art, 

have had the chance to exist again with new movements that combine design and art. Tapestry, one of 

the arts that had a chance to re-exist, started to revive with the workshops established in the 19th and 

20th centuries. Tapestry, also known as tapestry and tapestry, is a type of weaving in which weft 

threads of European origin are attached to the warp. During the Renaissance period, the famous painter 

Raffaello Sanzio took the first steps of the painting-textile relationship by recreating his works with 

tapestry weaving. In today's art, works have been produced in textile-painting cooperation, which is 

accepted as a phenomenon in tapestry weaving plastic arts. The artists, who created their works with 

the weaving technique, used weaving pictures as a visual expression tool. Özdemir ALTAN, who 

made important contributions to the development of woven paintings in Türkiye, presented concrete 

examples of the painting-textile relationship. Examining the importance of weaving painting, Altan 

interpreted his compositions with threads. The artist, who took important steps in the context of 

painting-textile relationship, revealed innovative approaches in his search for color and pattern with 

the shocking effect of Modernism.  

The aim of this study; The aim of this study is to analyze how Özdemir Altan expresses his art with 

woven paintings within the scope of textile-painting relationship.  

 

Keywords: Art, painting, textile, weaving, Özdemir Altan. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

İslam Sanat Felsefesinin İmkânı -Anadolu Selçuklu Kervansarayları Merkezli Bir İnceleme- 

 

Onur ÇELİK 

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

onur_1996_553@hotmail.com 

 

 

Özet 

Hz. Peygamber’in Medine’de yaptığı ilk icraatın bir mescid inşa etmesinden hareketle, İslam’ın daha 

ilk zamanlarından itibaren mimari, şehirleşme ve toplumsal hayata müdahale ettiği anlaşılmaktadır. 

Böyle bir dinin insanın ruhuna, estetik anlayışına, dünyayı güzel kılma çabasına kayıtsız kalmayacağı 

muhakkaktır. Asırlar içerisinde, özellikle dini mimaride sanat tarihinin en güzel örneklerini meydana 

getiren Müslümanlar, inşa ettikleri eserlerin arka planında İslam’ın dünya görüşünü ortaya çıkarmaya 

gayret etmiştir. Onlar bir medeniyetin ulaşabileceği en ileri seviyeye Endülüs’te Kurtuba, Anadolu’da 

Divriği ulu camileriyle ulaşırken bunu İslâm’ın temel doktrinlerinden hareketle başarmışlardır. 

El Hamra’dan Tac Mahal’e uzanan bir coğrafyada her türlü kültürel zenginliğe, bütün insanlığı 

kendisine hayran bırakacak sanat eserlerine sahip bulunan İslam medeniyeti, Batı’nın Rönesans, 

Reform, Sanayi İnkılabı, Aydınlanma hareketleri gibi tecrübelerinden sonra sahip olduğu geniş 

birikime çok önceden ulaşmıştır. Böyle bir potansiyele sahip olunmasına rağmen İslam sanatının ayrı 

bir başlık altında incelenmeyip daha çok fıkhi hükümlere, helal-haram noktasına hapsedilmesi, 

İslam’ın bütün insanlığa sesleneceği yollardan birisini kapatmıştır. Dolayısıyla İslâm düşüncesi kelam, 

tasavvuf, felsefe gibi alanlarda ciddi başarılar elde ederken aynı durum İslam sanatı için 

gerçekleşmemiştir. İslam sanatıyla ilgili ilmî etütler yapılmamış, onun nasıl bir zihniyetin ürünü 

olduğu tartışma konusu edilmemiştir. 

Bu bildiride, uzun yıllar ihmal edildiğini düşündüğümüz İslam sanatının detaylı bir şekilde 

incelenmesi; Anadolu Selçuklu Kervansarayları’nın 13. yüzyılda dini, sosyal, siyasi, ticari arka plan 

dikkate alınarak sanat felsefesi açısından değerlendirilmesi; Anadolu Selçuklu kervansaraylarından 

hareketle “İslam sanat felsefesinin mmkânı”ndan bahsedilip bahsedilemeyeceği hedeflenmektedir. 

 

Anahtar Sözcükler: İslam, kervansaray, sanat, Selçuklu. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

The Possibility of Islamic Art Philosophy -An Analysis Based on Anatolian Seljuk 

Caravanserais- 

 

Abstract 

Hz. Based on the fact that the first act of the Prophet in Medina was to build a mosque, it is understood 

that Islam intervened in architecture, urbanization and social life from the very first days. It is certain 

that such a religion will not be indifferent to people's spirit, aesthetic understanding, and efforts to 

make the world beautiful. Muslims, who have created the most beautiful examples of art history, 

especially in religious architecture, have tried to reveal the world view of Islam in the background of 

the works they have built. While they reached the highest level that a civilization could reach with the 

great mosques of Cordoba in Andalusia and Divriği in Anatolia, they achieved this based on the basic 

doctrines of Islam. 

The Islamic civilization, which has all kinds of cultural richness and works of art that will fascinate all 

humanity in a geography stretching from the Alhambra to the Taj Mahal, has reached its extensive 

accumulation long ago after the experiences of the West such as the Renaissance, Reform, Industrial 

Revolution and Enlightenment movements. . Despite having such a potential, the fact that Islamic art 

was not examined under a separate heading, but rather confined to jurisprudence, halal-haram, blocked 

one of the ways that Islam would appeal to all humanity. Therefore, while Islamic thought achieved 

serious success in areas such as theology, mysticism and philosophy, the same situation did not occur 

for Islamic art. Scientific studies on Islamic art have not been made, and it has not been discussed 

what kind of mentality it is. 

In this paper, a detailed examination of Islamic art, which we think has been neglected for many years; 

Evaluation of the Anatolian Seljuk Caravanserais in terms of art philosophy, taking into account the 

religious, social, political and commercial background in the 13th century; Based on the Anatolian 

Seljuk caravanserais, it is aimed whether or not to talk about the "opportunity of Islamic art 

philosophy". 

 

Keywords: Islam, caravanserai, art, Seljuk. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Demokrat Parti Döneminde İsrail İle İlişkilere Dair Bazı Tespitler 
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Uludağ Üniversitesi, Tarih Bölümü Doktora Öğrencisi 

Bursa/TÜRKİYE, omeracet_30@hotmail.com 

 

 

Özet 

Türkiye-İsrail ilişkileri İsrail Devleti kurulduğu günden bugüne inişli çıkışlı bir grafik çizmiştir. Bu 

çalışmamızda Türkiye-İsrail ilişkilerini Demokrat Parti dönemini baz alarak inceleyeceğiz. Ortadoğu 

bölgesinin bu iki önemli devletinin kurduğu siyasi, askeri, diplomatik, sosyal, ticari ve kültürel 

ilişkiler, Ortadoğu bölgesine olan politikalarını ve siyasi konjonktürdeki yerlerini tayin etmiştir. 

Demokrat Parti hükümetinin bu dönemde İsrail ile ilişkilerindeki en büyük handikabı şüphesiz Filistin 

sorunundan dolayı Arap-İsrail devletleri arasındaki savaşa kadar giden gergin ilişkilerdir. Ayrıca 14 

Mayıs 1948’de kurulan İsrail Devleti’ni bir yıl sonra tanıyan ilk Müslüman devlet olan Türkiye’nin bu 

adımı gelecek yıllarda Arap devletleri ile olan ilişkilerini de oldukça etkileyecek bir gelişmeydi. 

Türkiye bu dönemde Araplar ve İsrail ile ilişkilerinde denge politikasını takip etti. Menderes hükümeti 

döneminde Türkiye Cumhuriyeti İsrail ile ilişkilerinde denge politikası gereği zaman zaman tutum 

değişikliğine gitmiştir. Ortadoğu’daki denklem Türkiye-İsrail arasında devam eden ilişkiler üzerine 

inşa edilerek sürdürülecekti. Nitekim bölgenin denge unsuru olarak bu iki devlet birbirlerine daima 

ihtiyaçları olduğu gerçeğinin bilincinde olarak dış politikalarını bu gerçeğe göre dizayn etmişlerdir. 

 

Anahtar Sözcükler:  Ortadoğu,  denklem,  denge politikası,  konjonktür, Türkiye-İsrail ilişkileri, 

Filistin sorunu,  Arap- İsrail ilişkileri, dizayn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



246 

 

246 

 

1 

 

 

 
 

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

              Some Defections About Israel in the Democrat Party Period 

 

Abstract 

 

During the First World War, Türkiye and Russia, which were hostile to each other, approached each 

other with the Bolshevik Revolution that took place in Russia and the National Struggle that started in 

Türkiye in the next period. The bilateral relations that develop between Türkiye and Russia will reach 

to the independence struggle over time, with the help from Russia, to the period of friendship and non-

aggression. It was obvious that it would make a very important contribution especially in the support 

from abroad as well as help collected in the country. Undoubtedly, Türkiye, which seeks the exit point 

under the occupation of the imperialist powers during the National Struggle period, undoubtedly 

received the greatest support from the Russian geography concerned about the invasion of the Western 

States like itself. In this study, the developments experienced during the troubled periods of the two 

countries during the historical period, the relations of the relations to this process, 

 

         Key words: Middle east, equation, equilibrium policy, conjuncture, Türkiye-Israel relations, 

Palestinian problem, Arab-Israel relations, design. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Kuşâşî’nin Kitâbu’t-terğib fî ferîd fadli’l-lâhi’l-‘azîm Eseri Işığında İşârî Tefsir Anlayışı 

                                                  

Ömer AKDOĞAN 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi,  

Tasavvuf ABD Doktora Öğrencisi,  
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Özet 

Medine ulemasından olan Ahmed b. Muhammed b. Yunûs b. Ahmed b. Ali el-Kuşâşî (ö.1071/1661) 

ilmî yönüyle tasavvuf, tefsir, hadis, fıkıh ve kelam alanlarında zamanının önde gelen sûfîlerindendir. 

Medine’de yaşayan Kuşâşî, birçok âlim yetiştirmiş, zamanının çoğunu ilme, irfana, fetva işleri ve 

ibadete ayırmıştır. Şeyhi Şinnâvî’nin vefatından sonra ünü kısa zamanda dünyanın her tarafına 

yayılmış,  farklı bölgelerde yaşayan insanların, Kuşâşî’yi ziyarete gelmesi ve ona tabî olmasıyla 

halkasını genişletmiştir. Pekçok tarikat silsilesinde yer almasıyla tarikatlar arası köprü vazifesi 

görmektedir. Onun zamanında yaşayan evliyalar, Kuşâşî'nin âlim ve tasavvuf ehli olduğuna şahitlik 

etmişlerdir. Kuşâşî, ilmi ve alçakgönüllülüğü sayesinde bulunduğu bölgenin dışında da büyük bir 

saygınlık kazanmış ve bu nedenle Hicâz, Yemen, Mağrib (Kuzey Afrika), Hindistan ve Endonezya 

gibi çeşitli ülkelerden talebelerin kendisine gelmesini sağlamış ve elliden fazla eser telif etmiş ilim ve 

irfan ehli bir şahsiyettir. Söz konusu bu eserlerinden bir tanesi de Kitâbu’t-terğib fî ferîd fadli’l-lâhi’l-

‘azîm adlı risalesidir. Eser yazma halde bulunmaktadır. Eser genel olarak işârî yönden bazı sûrelerin 

tefsirini konu edinmektedir. Eserin içerisinde yer alan bazı hadisler de işari tarzda yorumlanmıştır. 

İlgili risalede Yâsîn, Mülk, Kehf ve Fatiha sûrelerinin fazileti hakkında kendi işârî tefsir yorumlarını 

serdeden Kuşâşî’nin tefsir hakkındaki derin bilgisi de sunulmaktadır. 

Bu çalışmada Kuşâşî’nin Kitâbu’t-terğîb fî ferîd fadli’l-lâhi’l-‘azîm adlı eseri ışığında işari tefsir 

yorumları ele alınacaktır. Gerek tasavvufî yönüyle gerekse diğer yönlerden olsun insanın ruhî ve 

manevî hayatını şekillendiren ahlaki boyutundan söz edilecek ve dokümantasyon verilerinden de 

yararlanmak suretiyle bu yorumların günümüzdeki karşılığı kritize edilmeye çalışılacaktır. 

 

Anahtar Sözcükler: Kuşâşî, işârî, tefsir, sûre, tasavvuf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bariakdogan@hotmail.com


248 

 

248 

 

1 

 

 

 
 

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Kuşâşî's Kitâbu't-terğib fî ferîd fadli'l-lâhi'l-'azim 

The Understanding of Ishari Tafsir in the Light of His Work 

 

Abstract 

 

Ahmed b. Muhammed b. Yunus b. Ahmed b. Ali al-Kushashi (d.1071/1661) is one of the leading 

Sufis of his time in the fields of mysticism, tafsir, hadith, fiqh and kalam with his scientific aspect. 

Kuşâşî, who lived in Medina, trained many scholars and devoted most of his time to science, wisdom, 

fatwa works and worship. After the death of Sheikh Shinnavi, his fame spread all over the world in a 

short time, and his circle expanded with the people living in different regions coming to visit Kuşâşî 

and following him. It acts as a bridge between the sects, as it takes place in many sects. Awliyas living 

in his time testified that Kuşâşî was a scholar and a Sufi. Thanks to his knowledge and humility, 

Kuşâşî gained a great prestige outside the region he was in, and for this reason, he brought students 

from various countries such as Hijaz, Yemen, Maghrib (North Africa), India and Indonesia and wrote 

more than fifty works. One of these works in question is Kitâbu't-terğib fî ferîd fadli'l-lâhi'l-'azîm. The 

work is in writing. The work generally deals with the interpretation of some surahs in terms of ishari. 

Some hadiths in the work have also been interpreted in an ishari style. In the relevant pamphlet, 

Kuşâşî's deep knowledge of tafsir is also presented, which reveals his own ishari tafsir interpretations 

about the virtues of the suras of Yâsîn, Mülk, Kehf and Fatiha. 

In this study, in the light of Kuşâşî's work Kitâbu't-terğîb fî ferîd fadli'l-lâhi'l-'azîm, the interpretations 

of isari tafsir will be discussed. It will be mentioned about the moral dimension that shapes the 

spiritual and spiritual life of man, both from its mystical aspect and from other aspects, and it will be 

tried to criticize the current equivalent of these interpretations by making use of documentation data. 

 

Keywords: Kuşâşî, isârî, tafsir, surah, mysticism. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Bir Kolektif Hak Olarak Su Hakkı  
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Özet 

 

Kapitalizmin geldiği aşamada dünya kendini başta iklim değişikliği olmak üzere ormansızlaşma, aşırı 

doğa olayları, çölleşme gibi gösteren ciddi bir ekolojik krizle karşı karşıyadır. Temiz içme suyuna 

erişim problemleri, su kıtlığı, kuraklık, suya bağlı aşırı doğa olayları gibi problemlerle vuku bulan su 

krizi de ekolojik krizin önemli bir parçasıdır.   

Başta Küresel Güney olmak üzere dünyada çok sayıda insan temiz içme suyuna ve hıfzıssıhha 

hizmetlerine erişimde sıkıntılar yaşamaktadır. Bu doğrultuda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 

28 Temmuz 2010 tarihinde aldığı kararla su hakkının temel bir insan hakkı olduğunu kabul etmiştir. 

Ancak bu kararda temelde su hakkı, güvenli ve temiz içme suyuna erişim hakkı ve hıfzıssıhha hakkı 

biçiminde bireysel bir hak olarak formüle edilmiştir. Su hakkında yerine getirilmesi gereken öncelik, 

bireysel ve hane içi kullanımda suya erişim hakkına verilmiştir. Böylece, kolektif nitelikli bir su hakkı 

büyük ölçüde dışarıda bırakılmıştır. Bir kolektiviteye dahil olmak veya ortak çıkarları paylaşmak 

anlamındaki kolektif çıkarı imleyen kolektif nitelikli su hakları, ya yerli toplulukların hakları gibi 

kültürel bir hak formuna indirgenmiş ya da devletlerin kolektif nitelikli haklardaki sorumluluğu 

ayrımcılığa izin vermemek ilkesiyle sınırlı tutulmuştur. Oysaki insan bireyleri, yalnızca kültür temelli 

topluluklarda değil, ekonomik ya da sosyal nitelikli birçok topluluk içinde varlıklarını sürdürürler. Bu 

nedenle, uluslararası insan hakları sisteminin kurucu, başat kurumu olan BM’nin su hakkı paradigması 

çeşitli kolektiviteleri hak kavramının gücüyle yeterince donatmamak anlamında eksikli kalmıştır. Bu 

nedenle, ülkemizin Doğu Karadeniz bölgesindeki nehirler ve dereler üzerindeki hidroelektrik santral 

(HES) inşaatlarına karşı çıkarak, bu su varlıkları üzerindeki kendilerinin ve suya bağlı öteki canlıların 

su haklarını koruyan, yeniden talep eden, bu anlamda bir su hakkı mücadelesi veren küçük köylülüğün 

HES karşıtı mücadelesi, BM’nin su hakkı kavramsallaştırmasının ve koruyucu sisteminin dışında 

kalmaktadır. Çalışma, belirtilen bu eksikliği ortaya koyacak ve su hakkı özelinde kolektif hak 

anlayışının çeşitlenmesinin insan hakları repertuarını genişleteceğini ve insan haklarını 

zenginleştirerek yeni bakış açılarıyla güçlendireceğini iddia edecektir. 

 

Anahtar Sözcükler: Su hakkı, kolektif hak, insan hakları, HES mücadeleleri. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Right to Water as a Collective Right 

 

Abstract 

 

The world confronts a serious ecological crisis manifesting itself notably by climate change but also 

deforestation, extreme natural events, desertification in the moment capitalism has arrived. The water 

crisis emergent in troubles such as problems with access to clean drinking water, water scarcity, 

drought, water-related extreme natural events is a significant part of the ecological crisis.  

A great number of people in the world, notably in the Global South, experience difficulties with access 

to clean drinking water and sanitation services. Within this context, the United Nations General 

Council has recognized water as a basic human right with its decision on 28 July 2010. Nonetheless, 

the right to water has been formulated as an individual right in this decision in the form of right of 

access to clean and safe drinking water and sanitation services. The priority to be implemented as per 

right to water has been determined as right of access to water in individual and domestic water use. 

Thereby, collective right to water has been excluded to a large extent. Collective water rights implying 

collective interest in the sense of belonging to a collectivity or sharing common interests have been 

either reduced to collective water rights in the form of the rights of indigenous communities or the 

duties of the states with regard to collective rights have been restricted with the principle of non-

discrimination. However, human individuals live not only in culture-based communities but also in 

various communities of economic or social quality. Therefore, the UN’s paradigm of right to water, 

which is the prime, constituent institution of the international human rights system, is lacking in the 

sense of equipping insuffienctly several collectivities with the power of the concept of right. Thusly, 

the struggle against hydroelectric power plants (HEPP’s) of the small peasantry protecting, reclaiming 

their water rights as well as the water rights of other aquatic living beings on the rivers and brooks, 

hence carrying out a right-to-water struggle through opposing the HEPP constructions on these water 

assets in the Black Sea Region of Türkiye stays out of the UN’s conceptualization of right to water and 

its protective system. This study exhibits such lack in question. It also argues that the variation of the 

conception of the collective right is to widen the human rights repertoire and empower the human 

rights with new insights by enriching it with specific reference to the right to water. 

 

Keywords: Right to water, collective right, human rights, HEPP struggles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



251 

 

251 

 

1 

 

 

 
 

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Üç Çocuk Bir Rüya Adlı Eserin Çocuğa Görelik İlkesi Açısından İncelenmesi 

 

Önder GÜZELAYDİN 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

Van/ TÜRKİYE, guzelaydinu@gmail.com 

 

 

Özet 

 

Çocuk edebiyatı eserleri çocukların duygu ve düşüncelerini, hayal ve görüşlerini, dil ve anlatımlarını 

edebî bir zevkle geliştirmelerini sağlar. Bu yüzden çocukları, çocuğa görelik ilkelerine ve çocuk 

gerçekliğine göre oluşturulan kitaplara yönlendirmek büyük bir önem arz etmektedir. Bu araştırmanın 

amacı “Üç Çocuk Bir Rüya” adlı eserin çocuğa görelik ilkeleri açısından incelemektir. Araştırmanın 

çalışma materyalini Hatice Kübra Tongar tarafından kaleme alınan, Hayykitap Yayınları tarafından 

basılan “Üç Çocuk Bir Rüya” adlı eser oluşturmaktadır. Bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden 

doküman incelemesi kullanılmıştır. Eser konu, tema/izlek, ileti, dil ve anlatım, karakterler, eğitsel 

ilkeler, görseller ve kitabın dış yapı özellikleri açısından incelenmiş ve çocuğa görelik ilkesini 

yansıtma durumları belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda kitabın bazı bölümlerinde 

konunun yapılandırmasını zayıflatan ögelerden rastlantısallığa yer verildiği, olaydan olaya hızlı bir 

şekilde geçildiği,   anlatım bozukluğuna fazlaca yer verildiği tespit edilmiştir. Bu olumsuz tespitlerin 

aksine   ölüm, şeytan ve melek gibi unsurların çocuğun korkmayacağı bir şekilde sezdirilip aktarıldığı 

ve merak ögesinin hep canlı kaldığı görülmüştür. Kitap dış yapı unsurları bakımından incelendiğinde 

görsellerle metin uyumunun kimi yerlerde uyuştuğu tespit edilirken kimi yerlerde ise metinle görseller 

arasında uyumsuzluğun olduğu görülmüştür.   Kitabın isminin ve kapağının içeriği yansıttığı, yazı 

puntosunun hitap edilen kitleye uygun olduğu, kitabın boyutunun çocuğun taşıyabileceği bir yapıda 

olduğu, kitabın kitaplık oluşturmaya elverişli olduğu ve çocuğa fiziksel olarak zarar verecek bir yapıda 

olmadığı tespit edilmiştir.  

 

Anahtar Sözcükler: Çocuk edebiyatı, çocuğa görelik, Üç Çocuk Bir Rüya 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

An Analysis of Three Children's A Dream in Terms of the Principle of Relativity to Children 

 

 

Abstract 

 

Children's literature works enable children to develop their feelings and thoughts, dreams and 

opinions, language and expressions with a literary pleasure. For this reason, it is of great importance to 

direct children to books created according to the principles of child-relevance and child reality. The 

aim of this research is to examine the work called “Three Children and a Dream” in terms of the 

principles of child-appropriateness. The study material of the research consists of the work named 

“Three Child One Dream” written by Hatice Kübra Tongar and published by Hayykitap Publications. 

In this study, document analysis, one of the qualitative research designs, was used. The work has been 

examined in terms of subject, theme/plot, message, language and expression, characters, educational 

principles, visuals and external structure features of the book, and it has been tried to determine the 

situations that reflect the principle of relativity to the child. As a result of the research, it has been 

determined that in some parts of the book, randomness, which is one of the elements that weakens the 

structuring of the subject, is included, the event is passed quickly, and the expression disorder is given 

a lot of space. Contrary to these negative determinations, it was seen that the elements such as death, 

devil and angel were implied and conveyed in a way that the child would not be afraid of, and the 

element of curiosity always remained alive. When the book is examined in terms of external structure 

elements, it has been determined that the harmony between the images and the text is compatible in 

some places, while in some places there is inconsistency between the text and the images. It has been 

determined that the title and cover of the book reflect the content, the font size is suitable for the 

audience, the size of the book is in a structure that the child can carry, the book is suitable for creating 

a library and it is not in a structure that will physically harm the child. 

 

Keywords: Children's literature, for children, Three Children One Dream 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Küresel İklim Değişikliğinin Ardahan İlinde Süt ve Bal Üretimi Üzerine Etkileri 
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Özeti 

 

Atmosferde meydana gelen sera gazı yoğunluğunun artmasıyla birlikte küresel ısınma ve buna bağlı 

olarak iklimde değişiklikler gözlenmeye başlamıştır. Küresel ısınma, insan faaliyetleri ile birlikte sera 

etkisi yapan gazların atmosferdeki oranlarının artmasından kaynaklanmaktadır. Artan dünya nüfusu, 

sanayinin gelişmesi, sıcak hava dalgası, aşırı hava olayları ve bunlara bağlı olarak gerçekleşen sel ve 

kuraklık gibi doğal afetlerdeki artışlar tarımsal üretim arzında istikrarsızlığa neden olmaktadır. 

Tarımsal teknolojilerin gelişmesine rağmen tarım sektörünün en önemli girdi bileşenlerinin doğal 

koşullara bağlı olması, tarım sektörünün istikrarını olumsuz etkilemektedir.  

 

Bu çalışmada, 1990-2020 zaman periyodunda, Ardahan ilinde küresel iklim değişiminin tarım sektörü 

üzerine etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaçla Ardahan ekonomisi için önemli olan 

süt ve bal verimlilikleri, ortalama sıcaklık ve toplam yağış miktarı arasındaki ilişki çoklu doğrusal 

regresyon analizi ile incelenmiştir. Bağımlı değişken olarak büyükbaş hayvan süt üretimi ile bal 

üretimi verilerinden, iklim değişikliğine yönelik açıklayıcı değişken olarak ise yıllık ortalama sıcaklık 

(LOS) ve yıllık toplam yağış (LTY) verilerinden yararlanılmıştır. Çalışmada serilere ait zaman serisi 

özellikleri PP, KPSS ve Zivot-Andrews birim kök testleri ile araştırılmış ve tüm serilerin seviyelerinde 

durağan olduğu tespit edilmiştir.  Elde edilen bulgulara göre yıllık toplam yağışlar süt ve bal üretimini 

azaltırken, ortalama sıcaklıların süt ve bal üretimi üzerinde anlamlı bir etkisi görülmemiştir. 

 

Anahtar Sözcükler: İklim değişikliği, tarımsal ürün, zaman serisi, çok değişkenli regresyon analizi 

 



254 

 

254 

 

1 

 

 

 
 

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Effects of Global Climate Change on Milk and Honey Production in Ardahan Province 

Name Surname 

 

Abstract 

 

Global warming and changes in the climate related to it have been observed as a result of increased 

greenhouse gas density in the atmosphere. Global warming is due to the increased greenhouse gas 

proportion in the atmosphere along with human activities. Increased world population, industrial 

development, heat waves, extreme weather events and increased natural disasters such as floods and 

droughts as a result of these factors cause instability in agricultural production supply. Despite the 

development in the agricultural technologies, the most important input components of the agricultural 

sector are dependent on natural conditions affecting the stability of the agricultural sector negatively.  

In this study, it is aimed to reveal the effects of global climate change on the agricultural sector in the 

province of Ardahan in the 1990-2020 time period. For this purpose, the relationship between milk 

and honey productivity, average temperature and total precipitation, which is important for Ardahan 

economy, was examined by multiple linear regression analysis. Cattle milk production and honey 

production data were used as the dependent variable, and annual average temperature (LOS) and 

annual total precipitation (LTY) data were used as explanatory variables for climate change. The time 

series properties of the series were investigated by PP, KPSS and Zivot-Andrews unit root tests and it 

was found that all series were stationary at their levels. According to the findings, while annual total 

precipitation decreases milk and honey production, average temperatures do not have a significant 

effect on milk and honey production. 

 

Keywords: Climate change, agricultural product, time series, multivariate regression analysis 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Hikmet Bayur’un Tarih Anlayışı 
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Van/TÜRKİYE, pinartokas65@gmail.com 

 

 

Özet 

 

Hikmet Bayur, 1891-1980 yılları arasında Türk tarihinde birçok önemli olaya şahit olmuş bilim 

insanıdır. Çocukluğundan itibaren iyi bir eğitimle yetişen Bayur, tek bir alanda ilerlememiş birçok 

sıfata sahip olmuştu. Fen bilimleri, siyasal bilimleri, ekonomi, tarih alanlarında yetkinlik kazanırken 

Atatürk Genel Sekreterliği, Millî Eğitim Bakanlığı, Büyükelçi, Milletvekili gibi birçok alanda 

çalışmıştır. Tüm bu alanlarda da işini son derece iyi ve titizlikle yapmıştı. Ancak asıl önemli ve 

kapsamlı olan tarih üzerinde yapmış olduğu çalışmalarıydı. Bayur, tarihe her zaman ilgi duymuş ve 

hayatı boyunca bu alanda araştırmalar yapmıştı. Bu makalede de bu araştırmaların sonucunda ortaya 

çıkmış çalışmalar, Türk arşivlerine geçenler ve Türk tarihine katkılarından bahsedilmeye çalışılmıştır. 

Bu anlamda İnkılap Tarihi dersleri, Türk Tarih Tezinin ortaya çıktığı süreç ve Bayur’un eserleri 

referans olarak alınabilir. Çünkü Hikmet Bayur en çok bu çalışmaları ile tanınan bir tarihçi sıfatına 

sahipti. Bu yüzden onu tanımak için tarih alanındaki faaliyetleri dikkatle incelenmelidir.  

 

Anahtar Sözcükler: Hikmet Bayur, İnkılap Tarihi, Türk Tarih Tezi, Türk Tarih Kurumu  
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Hikmet Bayur's Approach of History 

 

Abstract 

 

Hikmet Bayur is a scientist who witnessed many important events in Turkish history between 1891-

1980. Bayur, who grew up with a good education since childhood, had many titles that could not 

progress in a single field. While gaining competence in the fields of Science, Political Sciences, 

Economy and History, he worked in many fields such as Atatürk Secretary General, Ministry of 

National Education, Grand Ambassador, deputy-deputy. He did his job extremely well and 

meticulously in all these areas. However, the most important and comprehensive thing was his work 

on history. Bayur has always been interested in history and conducted research in this area throughout 

his life. In this article, studies that emerged as a result of these researches, those passed to Turkish 

archives and their contribution to Turkish history are tried to be mentioned. In this sense, the History 

of Revolution lessons, the process in which the Turkish History Thesis emerged and Bayur's works 

can be taken as a reference. Because Hikmet Bayur had the title of a historian best known for his 

works. Therefore, his activities in the field of history must be carefully studied to get to know him. 

 

Keywords: Hikmet Bayur, History of Revolution, Turkish History Thesis, Turkish Historical Society 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Almanya’da Yaşayan İki Dilli Türk Çocuklarının  

Dilsel ve Kültürel Sorunları Üzerine İnceleme 
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Van/TÜRKİYE, e-posta: sener2rahime@gmail.com 

 

 

Özet 

1961 yılında Almanya ile imzalanan iş gücü anlaşmasıyla Almanya resmî olarak Türklere kapılarını 

açmıştır. Ancak ana vatanlarından ayrılıp başka bir ülkede yaşamaya başlayan Türkler birtakım 

sorunlarla karşılaşmışlardır. Bu sorunlar başlarda önem arz etmemiştir çünkü Almanya hükûmeti 

göçmen Türkleri orada yerleşik olarak görmemiştir. Nitekim Türkler de kendilerini yerleşik olarak 

görmemiş, ülkelerine döneceklerini düşünmüşlerdir. Fakat kalıcı oldukları anlaşılan Türkleri bekleyen 

sorunlar sonraki nesiller açısından gittikçe büyüyerek devam etmiştir. Bu çalışmada iki dillilikle ilgili 

tanımlamalar yapılmış, iki dilliliğin avantajları/dezavantajları sıralanmış, Almanya’da yaşayan iki dilli 

Türk çocuklarının dilsel ve kültürel bağlamda yaşadıkları sorunların bulgular ve yorumlar ışığında 

ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırmaya Almanya’nın Stuttgart eyaletinde ortaokul ve 

lise seviyesinde öğrenim görmekte olan 21 öğrenci katılmıştır. Katılan öğrencilerle bir anket çalışması 

yürütülmüştür. Bu çalışma neticesinde Almanya’da yaşayan iki dilli Türk çocuklarının Türkçe ve Türk 

Kültürü dersinde alınan verime bağlı olarak çeşitli dilsel sorunlar yaşadıkları, bunlardan en belirgin 

olanının ise yazma becerisi olduğu tespit edilmiştir. Kültürel sorunlara ise kısmen rastlanmıştır. 

 

Anahtar Sözcükler: İki dillilik, iki dilliliğin avantajları ve dezavantajları, iki dilli Türk çocukları. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

A Study Language and Cultural Problems of 

Turkish Bilingular Children Living In Germany 

 

Abstract 

 

With the labor agreement signed with Germany in 1961 Germany officially opened its doors to the 

Turks. However Turks who left their homeland and started to live in another country faced some 

problems. These problems did not matter at first because the German government did not see 

immigrant Turks as settled there. As a matter of fact the Turks thought that they would return to their 

country, which did not see themselves as settled. However, the problems that await the Turks, who 

seem to be permanent continued to grow for the next generations. In this study definitions of 

bilingualism were made the advantages and disadvantages of bilingualism were listed and it was 

aimed to reveal the linguistic and cultures problems experienced by bilingual Turkish children living 

in Germany in the light of findings and comments. For this purpose 21 students studying at secondary 

and high school level in Stuttgart, Germany participated in the research. A survey study was 

conducted with the participating students. As a result of this study, it has been determined that 

bilingual Turkish children living in Germany have various linguistic problems depending on the 

efficiency taken in the Turkish and Turkish Culture course, and the most obvious one is writing skills. 

Cultural problems were partially encountered. 

 

Keywords: Bilingualism, advantages and disadvantages of bilingualism, Turkish bilingular children. 
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Ethics in Public Service:  A Case Study in Kazakhstan  
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Abstract 

This article presents partial results of the experience of conducting a study of the recent elections of 

local officials in Kazakhstan. The year 2021 has become one more year of reforms for Kazakhstan.  As 

a result of the last direct elections, the corps of local government (rural akims) was renewed by more 

than 50%. The political bloc and following issues have become areas in which a high pace of 

transformation was set from the very beginning. The article considers electoral behavior, 

communication of the authorities with the population and relations and expectations of local 

communities from direct elections. The theoretical significance of this study consists in the successful 

analysis of the responses received during the questionnaire and interviews held with the public. The 

practical significance lies in the further analysis of the respondents' responses. The information 

obtained can be used for further study of the problematic issue, both for the areas under consideration 

and in similar types. The article examines the theoretical aspects of elections in general, and in 

particular, of local officials and local executive bodies in social and linguistical aspects. The portrait of 

an ideal local official or head of a local government becomes richer for due to the greater number of 

"colors" – other characteristics, which number exceeded 100 lexical units in the questionnaires. The 

modern world has examined a rise in interest in different areas related to the ethics of civil servants. A 

number of studies have focused on this subject matter, and some academicians and scientists have 

exposed a number of ethical and philosophical dilemmas related to the concept of ethics in public 

administration. The objective of this paper is to review the implications of the basic principles of 

ethics for public administration in the context of direct elections, which is too new for Kazakhstan, and 

discuss its impact on different administration imperatives, which in turn act as the determinants of 

ethics in public administration. This review will also focus on the importance of ethics in new 

governance practices.  

 

Keywords:  Ethics, elections, public service, local officials, public opinion, honesty, semantics.  
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Çocuk Edebiyatında Korku Türü Üzerine Bir Çözümleme (Kar Kurdu ve Canavarı) 

 

Remzi GÜNAY  

Millî Eğitim Bakanlığı 

Van/ TÜRKİYE, e-posta: remzi_gunay_@hotmail.com 

  

Özet 

Günümüzde çocuklar,  çoklu medya ortamları aracılığıyla onları tehdit edecek ve olumsuz 

etkileyebilecek çeşitli içeriklerle karşı karşıya kalmaktadır.  Onları etkileyen ve öne çıkan unsurlardan 

biri korkudur. Çocuğu psikolojik yönden örseleyebilecek korku durumlarını gizlemek ya da örtmek 

yerine bunları bilimsel ve çocuğa uygun yöntemlerle çözmek daha etkili olabilir. Bu yönden çocuklara 

seslenen korku türündeki yapıtlar işlevsel bir rol üstelenebilir. Özellikle korku türünde kaleme alınan 

yapıtlara ilişkin psikolojik ve toplumsal ön yargılar dikkat çekmektedir. Ailelerin, eğitimcilerin ve bazı 

yetişkinlerin bu türe ilişkin kalıp yargıları olsa da bu türdeki yapıtların pedagojik niteliği göz ardı 

edilemez. Bu tür yapıtlar çocukların korku gibi belli duyguları tanımaları, onları fark etmeleri, tecrübe 

etmeleri, onların üzerine gitmeleri ve çocuk-kitap ilişkisini etkilemesi açısından önemlidir. Bu 

çalışmada Güzin Öztürk tarafından çocuk okurlar için yazılan ve ödül alan “Kar Kurdu ve Canavarı” 

adlı yapıt çözümlenmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemine göre yapıt 

ele alınmıştır. Bu inceleme kapsamında eser, çocuklar için yazılan korku türünün özelliklerini 

karşıladığı ifade edilebilir.  

 

Anahtar Sözcükler: .ocuk edebiyatı, korku türü, Kar Kurdu ve Canavarı. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

An Analysis on the Horrorgenre in Children's Literature 

The Snow Wolf and the Monster 

 

Abstract 

Nowadays, children are exposed to various content that may threaten and negatively affect them 

through multimedia environments. One of the outstanding elements that affect them is fear. Hiding or 

suppressing the fear situations might harm the child psychologically. Instead, scientifically proven, 

child-appropriate methods might be more effective to solve such fear situations. In this respect, 

specific works in the horror genre in children’s literature appeal to children might play a functional 

role in solving fear situations. Especially, there are psychological and social prejudices about the 

written works in the genre of horror is another issue. Although families, educators, and some adults 

have stereotypes about this genre, the pedagogical feature of this genre cannot be ignored. Such works 

are vital for children to recognize certain emotions such as fear, to realize such emotions, to 

experience them, to face them, and also such genre is important to develop a relationship between the 

child and books. In this study, the awarded book “The Snow Wolf and The Monster”, which was 

written by Güzin Öztürk for child readers is analyzed. The book is analyzed based on the document 

analysis method, as part of the qualitative research approach. In the light of the review, it can be stated 

that the book meets the characteristics of the horror genre written for children. 

 

Keywords: Children's literature, horror genre, The Snow Wolf and The Monster. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

 

Küresel Roman Bağlamında ‘Distopya ve Ütopya’ Birleşimine Bir Örnek: Haşlanmış Harikalar 

Diyarı ve Dünyanın Sonu 

 

Rıdvan ŞAHİN 

Van/Edremit Elmalık Ortaokulu 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi  

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Tezli Yüksek Lisans 

Van/TÜRKİYE, e-posta: rdvnshn_52_@hotmail.com 

 

 

Özet 

 

19. yy’ın ilk yarısında Goethe, ‘weltliteratur’ kavramını ortaya atar, bu kavram ‘dünya edebiyatı’dır. 

Ona göre artık ulusal edebiyatlar çağı bitmiş, dünya edebiyatı çağı gelmiştir. Artık yapılacak şey, bu 

çağın doğuşuna yardımcı olmaktır. Goethe’nin bu ilk fikirleri günümüze kadar gelen süreçte 

tartışılagelmiştir. 20.yy.’ın sonlarından beri bu tartışmalar ‘küresel edebiyat’ çizgisinde cereyan 

etmiştir. Günümüzün çok okunan yazarları bu küresel çağın farkındadır ve eserlerini küresel bağlamda 

işlemeye başlarlar. Artık, çoğu edebiyatçı, eserlerini oluştururken bu küresel dünyayı ve bu çağın 

gereklerini göz önünde bulundurur. Postmodernizm ve bazı yapısökümcü akımlar, iletişim, çeviri ve 

yayılım imkanlarının hızlanması, pek çok yazarı küresel algılayışa sahip okura seslenen; baskıcı 

rejimler, çevresel sorunlar, küresel ısınma, soyu tükenen canlılar, bitmeye yüz tutan kaynaklar gibi 

temaları işlemeye zorlar. Bu temalar da distopya türünü besler. Distopya türünün yükselişiyle beraber 

küresel edebiyat da yaygınlaşır. Tabi ki her küresel yazar, distopya türünde yazmaz. Ya da her 

distopya yazan yazar küresel değildir. Bir yazarı ve romanı küreselliğe iten parametreler vardır. Bu 

parametlerin distopya türü ile kesiştiği bir eser olan Haruki Murakami’nin Haşlanmış Harikalar 

Diyarı ve Dünyanın Sonu romanı, distopyayı küresellik bağlamında ele alır. Bu çalışma, söz konusu 

kitabı ‘distopya ve ütopya birleşimi’ üzerinden distopyayı küresel roman bağlamında incelemeye 

çalışır. 

 

Anahtar Sözcükler: Haşlanmış Harikalar Diyarı ve Dünyanın Sonu, küresel roman, distopya, ütopya. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

 

An Example of the Combination of 'Dystopia and Utopia' in the Context of the Global Novel: 

Hard-Boiled Wonderland and the End of the World 

 

Abstract 

 

In the first half of the 19th century, Goethe introduces the concept of 'weltliteratur', which is 'world 

literature'. According to him, the age of national literatures is over and the age of world literature has 

come. The next thing to do is to help the birth of this age. These first ideas of Goethe have been 

discussed in the process until today. Since the end of the 20th century, these debates have taken place 

along the lines of 'global literature'. Today's widely read writers are aware of this global age and begin 

to process their works in a global context. Now, most of the writers consider this global world and the 

necessities of this age while creating their works. Postmodernism and some deconstructive 

movements, the acceleration of communication, translation and dissemination opportunities, many 

authors addressing readers with a global perception; oppressive regimes, environmental problems, 

global warming, endangered creatures, depleted resources. These themes also feed the dystopia genre. 

With the rise of the dystopian genre, global literature also becomes widespread. Of course, not every 

global writer writes in the dystopian genre. Or not every dystopia writer is global. There are 

parameters that push a writer and a novel to globalism. Haruki Murakami's Hard-Boiled Wonderland 

and the End of the World, a work where these parameters intersect with the dystopia genre, deals with 

dystopia in the context of globality. This study tries to analyze dystopia in the context of a global 

novel through the "combination of dystopia and utopia". 

 

Keywords: Hard-Boiled Wonderland and the End of the World, global novel, dystopia, utopia. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Modern Tarih Biliminin Kültürel Bir Fenomeni Olarak “Digital History” Terimi 

 

Sayat ZHUSUPBAEV 

 

Pavlodar Pedagoji Üniversitesi, Doktora Öğrencisi, 

KAZAKİSTAN, sayatzhussupbaev@mail.ru 

 

 

Özet 

Bu makale, disiplinlerarası “Dijital Tarih” (Dijital Tarih) yönünün gelişimindeki temel 

sorunlara odaklanmaktadır. Bu alanın iki ana uygulaması, dijital arşivleri, etkileşimli haritaları, 

olayların kroniklerini (yani, ağ kullanıcılarının tarihsel bilgilerinin derinleştirşlmesi) tanımak ve tarih 

bilimcileri için bilim olarak tarihin gelişiminde onlara yardımcı olacak yeni araştırma araçları 

oluşturmaktır. Makale, yeni iletişim teknolojilerinin (tarihsel içeriğin dijitalleştirilmesi, dijital 

arşivlerin aydınlatılması ve diğer etkileşimli tarihsel verilerin) avantajlarından yararlanan geçmişi 

incelemek ve sunmak için bir yaklaşımı ele almaktadır. 

Anahtar Sözcükler: “Dijital tarih” (Dijital Tarih), tarih, dijitalleşme, iletişim teknolojisi, dijital 

arşivler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sayatzhussupbaev@mail.ru


265 

 

265 

 

1 

 

 

 
 

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

The Term “Digital History” as a Cultural Phenomenon of Modern History 

 

Abstract 

 

The article is devoted to the main problems of the development of the interdisciplinary 

direction "digital history". The two main applications of this direction are acquaintance with digital 

archives, interactive maps, chronicles of events (that is, deepening the historical knowledge of Web 

users) and the creation of new research tools for historical scientists to help them in the development 

of history as a science. The article considers an approach to the study and representation of the past, 

which uses the advantages of new communication technologies (digitization of historical content, 

illumination of digital archives and other interactive historical data) 

 

Keywords: “Digital History” (Digital History), history, digitization, communication technology, 

digital archives. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Muhammed Yahya Hafızî Jawzjanî’nin Şiirlerinde Kimlik ve Kültür 

 

Saıful Malık UYGUN 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim 

Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi.  

Nevşehir/TÜRKİYE, Saifulmalik.uygun45@gmail.com 

 

Özet 

 

Afganistan devletinin kurulduğu dönem, millî kimliklerin fark edildiği ve buna bağlı olarak da 

millî devletlerin teşekkül etmeye başladığı bir dönemdir. Orta Asya Türk siyasi tarihinde bir dönüm 

noktası olan 17. ve 20. yüzyılların arasında ortaya çıkan ayaklanmalar ve toprak kayıpları, yeni bir 

vatan tanımlaması yapmayı zorunlu kılmış ve bu bağlamda millî kimliğin, milli yapıların ve bilincin 

gücüne olan inancı kuvvetlendirmiştir. Milletlerin ve devletlerin içinde bulundukları buhranlı 

dönemlerde, edebiyat ve fikir adamları yeni bir vatan tasavvuru, kimlik inşası ve millî bilincin tesisi 

için önemli sorumluluklar üstlenmişlerdir. Şair, yazar ve gazeteci kimlikleriyle tanınan, Afganistan 

kuzeyindeki Özbek edebiyatının önemli temsilcilerinden biri olan Muhammed Yahya Hafızî de 

mensup olduğu milletin sesi ve vicdanı olarak edebiyatın hemen türünde eser vermiş; Güney 

Türkistan’ın Kuzey Türkistan’la bir ülkü etrafında birleşmeleri için mücadele etmiş bir önemli bir 

edebî şahsiyettir. Onun kaleminden çıkan şiir türündeki eserler, dil, edebiyat, sanat, tarih, inanç, 

coğrafya gibi kültür unsurları bakımından dikkate değer özellikler barındırmaktadır. Bu makale, 

Muhammed Yahya Hafızî Jawzjanî Muhabbetnâme Divanı’ndaki topladığı şiirlerinden hareketle 

Afganistan kuzeyinde yaşayan Özbek-Türkmenlerin bağlamında kimliğin inşası sürecinde millî kültür 

unsurlarının nasıl ele alındığını kimlik, tarih/gelenek, inanç, mekân/ coğrafya ve eğitim kavramları 

üzerinden ortaya koymayı amaçlamaktadır. 

 

Anahtar Sözcükler: Özbek, Türkmen, Türkistan, Afganistan, şiir, kimlik, Muhammed Yahya Hafızî 

Jawzjanî. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Identity and Culture in the Poems of Muhammed Yahya Hafızi Jawzjanî  

 

Abstract 

 

 

The period when the state of Afghanistan was established is a period in which national 

identities were recognized and, accordingly, nation states began to form. The uprisings and territorial 

losses that emerged between the 17th and 20th centuries, which were a turning point in the Central 

Asian Turkish political history, made it necessary to define a new homeland and in this context 

strengthened the belief in the power of national identity, national structures and consciousness. In 

times of crisis in which nations and states were in, literary and intellectual men took on important 

responsibilities for the idea of a new homeland, the construction of identity and the establishment of 

national consciousness. Known for his poet, writer and journalist identities, and one of the important 

representatives of Uzbek literature in the North of Afghanistan, Muhammed Yahya Hafızî has also 

produced works in the immediate genre of literature as the voice and conscience of the nation he 

belongs to; he is an important literary figure who fought for the union of Southern Turkestan with 

Northern Turkestan around an ideal. The works of poetry written by him have remarkable features in 

terms of cultural elements such as language, literature, art, history, belief and geography. This article 

aims to reveal how the elements of national culture are handled in the context of the Uzbek-Turkmen 

living in the north of Afghanistan, through the concepts of identity, history/tradition, belief, 

space/geography and education, based on the poems he collected in the Muhammad Yahya Hafızî 

Jawzjanî Muhabbetnâme Divan. 

 

Keywords: Uzbek, Turkmen, Turkestan, Afghanistan, poetry, identity, Muhammed Yahya Hafızi 

Jawzjanî  
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

National Identity, Ethnicity, Titular Nation: Normative and Constitutional Aspects 

 

 

Sakbekova ADEMİ 

Al-Farabi Kazakh National University,  

Kazakhstan, Almaty, e-mail: ademi.sakbekova@gmail.ru 

 

 

Abstract 

 

The article examines the place and role of the state-forming Kazakh nation in the consolidation of the 

people of such a multiethnic country as Kazakhstan into a single civil and political community. At the 

present stage, there is a need for the formation and strengthening of a national identity based on the 

new Kazakh patriotism. This is directly related to the consolidating potential, political culture and 

mentality of the state-forming ethnic group. As a state-forming nation, Kazakhs bear political 

responsibility, which, on the one hand, is the guardian of the heritage of their ancestors and 

responsible for the fate of the motherland, and on the other hand, treats all Kazakhstanis who make up 

the people of the country as equal compatriots. 

The authors, conducting a historical and comparative political analysis of the methods and 

technologies existing in world practice aimed at consolidating the population of the country as an 

ethnopolitical community, are convinced of the rationality of the pluralistic direction of consolidation 

of a multiethnic society, consocial and polyarchic democracy. 

 

Keywords: National identity, national policy, state-forming nation, new Kazakhstan patriotism, 

consolidation, cooperation, public consent. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Tevfik Fikret’in Edebi Şahsiyeti Etrafında “Ömr-i Muhayyel” ve “Sis” Adlı Şiirlerinin 

İncelenmesi 

 

Seçil ÇETİN 

Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 

Kırklareli/TÜRKİYE, secilc50@gmail.com 

 

 

Özet 

 

Tevfik Fikret, edebiyatımızda Servet-i Fünûn’la birlikte tanınmıştır. Servet-i Fünûn’dan önce de 

şiirleri olmasına rağmen hocalarının etkisiyle yeni bir döneme başlamış ve Servet-i Fünûn dergisinin 

içerisinde kendini geliştirmiştir. Tevfik Fikret’in Servet-i Fünûn’da iken yazmış olduğu ve bizim de 

inceleyecek olduğumuz “Ömr-i Muhayyel” şiiridir. Bu şiir Tevfik Fikret’in ve diğer o dönemde olan 

edebiyatçıların sanat görüşlerini yansıtmaktadır. Şiir; bir kaçış, yeni bir yurt arayış şiiridir. Şair, 

çocukluğundan itibaren sürekli bir kaçış halindedir ancak maddi imkanların yetmemesi yüzünden 

sadece Aşiyan’a ve Robert Koleji’ne kaçabilmiş, yeni bir yurt özlemini ise şiirlerinde yaşatmıştır. 

Gideceği yer doğa ile iç içe, aydınlık, herkesten uzak bir yerdir. Fikret’in sanat hayatındaki ikinci 

döneme bakıldığında ise, 1901 yılında Servet-i Fünûn dergisi kapatıldıktan sonra şair hiçbir topluluğa 

katılmaz ve şiirlerini yazmaya devam eder. “Sis” şiiri de bunlardan biridir ve 1902 yılında kaleme 

alınır. Böylece Fikret’in ikinci dönem şiirini oluşturur. “Sis” şiiri, “Ömr-i Muhayyel” şiirinden çok 

uzak bir şiirdir. İlk şiirinde tabiat, kaçış, aydınlık varken bu şiirde ise nefret dolu bir şairin gözünden 

İstanbul tasvir edilmiştir. Dönem Abdülhamid dönemidir ve şair bu dönemden, İstanbul’un içinde 

bulunduğu durumdan rahatsız olmuştur ve artık eski ihtişamını kaybetmiş olan İstanbul’un uyumasını 

istemektedir. Ele aldığımız bu iki şiir onun sanat hayatındaki görüşlerinin değişimini göstermektedir. 

 

Anahtar Sözcükler: Tevfik Fikret, Ömr- i Muhayyel, Sis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secilc50@gmail.com


270 

 

270 

 

1 

 

 

 
 

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Tevfik Fikret's Poems, Ömr-i Muhayyel and Analysis of Sis Literary Personality 

 

Abstract 

Tevfik Fikret is known with Servet-i Fünûn in our literature. Although he had poems before Servet-i 

Fünûn, he started a new era with the influence of his teachers and improved himself in the magazine 

Servet-i Fünûn. It is the poem "Ömr-i Muhayyel" that Tevfik Fikret wrote while he was in Servet-i 

Fünûn and which we will examine. This poem reflects the artistic views of Tevfik Fikret and other 

writers of that period. Poem; It is a poem of escaping, searching for a new homeland. The poet has 

been in a constant state of flight since his childhood, but he could only escape to Aşiyan and Robert 

College due to the lack of financial means, and he lived a new homeland in his poems. The place he 

will go is a bright, far away from everyone, intertwined with nature. Looking at the second period of 

Fikret's artistic life, after the magazine Servet-i Fünûn was closed in 1901, the poet did not join any 

community and continued to write his poems. The mist poem is one of them and was written in 1902. 

Thus, he creates Fikret's second period poem. The mist poem is a poem that is far from the Ömr-i 

Muhayyel poem. While there is nature, escape and light in his first poem, Istanbul is depicted through 

the eyes of a hateful poet in this poem. The period is the period of Abdulhamid, and the poet was 

disturbed by this period, the situation in Istanbul, and he wants Istanbul, which has lost its former 

glory, to sleep. These two poems that we have discussed show the change of his views in his art life. 

 

Keywords: Tevfik Fikret, Ömr- i Muhayyel, Sis. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

 

Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Potansiyeli ve Sürdürülebilir Kalkınmaya Etkisi 

 

Tuğçe OKULDAŞ 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi  

Van / TÜRKİYE, e-posta: okuldastugce4@gmail.com 

 

Seda BAŞAR YILMAZ 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

Van/ TÜRKİYE, e-posta: sedabasar@yyu.edu.tr 

 

 

Özet 

 

Enerji kavramı; geçmiş tarihten bugüne ülkeler açısından önem arz etmiştir. Özellikle yenilenebilir 

enerji kavramının ülkelerin ekonomik kalkınmasının sağlanmasında önemli rol oynadığı literatür 

çalışmalarından görülmektedir. Diğer bir yandan ekonomi haricinde sosyal ve kültürel hayatı etkileyen 

önemli bir yapıya sahiptir. Enerji; ekonomi, teknoloji ve birçok alanda araştırılan bir faktör olup 

enerjinin ekonomi ile olan ilişkisine bakıldığında, ülke ekonomisinde büyüme faktörü çevresel etkiler, 

ekonominin istihdam üzerindeki etkileri, yatırım ve ithalat üzerinden ilişkilendirilebilir. Dünyada ve 

Türkiye’de artan nüfusun etkisiyle enerjiye duyulan ihtiyacın artması ve gelişen teknolojik gelişmeler 

tükenebilen ve çevre sorunlarına yol açan enerji kaynakları yerini çevreye duyarlı hidrolik enerji, 

rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ve jeotermal enerji gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına bırakmıştır. 

Yenilenebilir enerjinin sürdürülebilir nitelikte oluşu kalkınmayı da sürdürülebilir kılmaktadır. 

Türkiye’nin bulunduğu konum ve sahip olduğu iklim şartları yenilenebilir enerji kaynaklarını 

kullanmayı mümkün kılmaktadır. Bu durum da sera gazı emisyonunu azaltmak ve bu yolla çevresel 

tehlikenin önüne geçmek dışında ekonomik kalkınmada dışa bağımlılığı azaltarak ülkenin 

sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmanın temel amacı 

Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyeli hakkında bilgi vermek ve bu potansiyelin sürdürülebilir 

ekonomik kalkınmaya olan etkisini araştırmaktır. 

 

Anahtar Sözcükler: Enerji, yenilenebilir enerji, kalkınma, sürdürülebilir kalkınma. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

 

Türkiye's Renewable Energy Potential and Its Impact on Sustainable Development 

 

 

Abstract 

 

The concept of energy; it has been important for countries from the past to the present. In particular, it 

is seen from the literature studies that the concept of renewable energy plays an important role in the 

economic development of countries. On the other hand, apart from the economy, it has an important 

structure that affects social and cultural life. Energy; it is a factor researched in economy, technology 

and many fields, and when we look at the relationship between energy and economy, the growth factor 

in the country's economy can be associated with environmental effects, the effects of the economy on 

employment, investment and imports. The increase in the need for energy with the effect of the 

increasing population in the world and in Türkiye, and the developing technological developments, the 

energy sources that can be exhausted and cause environmental problems have been replaced by 

renewable energy sources such as environmentally friendly hydraulic energy, wind energy, solar 

energy and geothermal energy. The sustainable nature of renewable energy also makes development 

sustainable. Türkiye's location and climatic conditions make it possible to use renewable energy 

sources. In addition to reducing greenhouse gas emissions and thus preventing environmental hazards, 

this situation contributes to the sustainable development of the country by reducing foreign 

dependency in economic development. Therefore, the main purpose of this study is to provide 

information about Türkiye's renewable energy potential and to investigate the effect of this potential 

on sustainable economic development.  

 

Keywords: Energy, renewable energy, development, sustainable development. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Covid-19 Sürecinin Türkiye Tarımsal İhracatına Etkisi 

 

Seda ÖZKUL 
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Bursa / TÜRKİYE, e-posta: sedaozkulseda@gmail.com 

 

 

Özet 

 

Çalışma, Covid-19 sürecinde Türkiye’nin tarımsal ihracatının nasıl etkilendiğini gözlemlemek 

amacıyla yazılmıştır. Küresel Covid-19 salgını hem Türkiye’de hem de dünyada uluslararası ticareti 

olumsuz etkilemiştir. Türkiye’ye etkileri Avrupa’dan sonra gelmekle birlikte ihracatta gözle görülür 

bir daralmaya sebebiyet vermiştir. Tarımsal ihracatta salgının etkileri en çok az gelişmiş ülkeler 

tarafından hissedilmiştir. Gıda kıtlığı yaşanmamış olsa dahi temel gıda maddelerinin ihracatının 

kısıtlanması günlük alınması gereken kalori miktarının karşılanamamasına ve bunun sonucunda 

yaşanan sıkıntıları beraberinde getirmiştir.  Aynı zamanda tarımsal üretim ve ihracat yapan az gelişmiş 

ülkelerin GSYİH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) gelirlerinin neredeyse yarısı tarım ihracatına bağlıyken 

uzmanlaştıkları az sayıda ürün üretiminde yaşadıkları lojistik sıkıntılarla sekteye uğramışlardır. Kendi 

kendine yetemeyen ülkeler tarımsal alanda yapılan kısıtlamalardan önemli ölçüde etkilenmişleridir. 

Türkiye’de toplam ihracat hacminde bir azalma görülmesine karşın tarımsal ihracatta beklenenin 

aksine azalma gerçekleşmemiştir. Tarımsal alanda kendi kendine yetebilen bir ülke olmamasına karşın 

pandeminin başında uygulanan ihracat yasaklamalarına rağmen artış gözlenmiştir. Çalışmada 

tümdengelim yönteminden faydalanılmış ve ilgili veriler tablolar aracılığıyla karşılaştırılmıştır. Dünya 

Bankası verileri kullanılarak Türkiye ve dünya ihracat ile ithalat karşılaştırılmış buna ilaveten Türkiye 

ve dünya tarımsal ithalat ile tarımsal ihracat karşılaştırmaları yapılmıştır. OECD (Ekonomik İşbirliği 

ve Kalkınma Örgütü) verileriyle Türkiye çeyreklik ihracat ve Türkiye çeyreklik ithalat 

karşılaştırmalarına yer verilmiştir. FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) verileriyle ise 

Türkiye tarımsal ihracat ve tarımsal ithalat karşılaştırmaları yapılmıştır. Sonuç olarak tarım 

hükümetlerce desteklenmeli, tarım politikaları oluşturulurken risklerin doğru değerlendirilmesi 

yapılmalı, tarım üreticiler korunmalı ve halkın temel gıda gereksinimleri karşılanabilmesi 

sağlanmalıdır.  

 

Anahtar Sözcükler: Covid-19, ihracat, tarım, Corona, tarımsal ihracat, Türkiye ihracat. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

The Effect of the Covid-19 Process on Turkish Agricultural Export 

 

 

Abstract 

The study was written to observe how Türkiye’s agricultural exports were affected during the Covid-

19 process. The global Covid-19 epidemic has adversely affected international trade both in Türkiye 

and in world. Although its effects on Türkiye come after Europe, it caused a noticable contraction in 

exports. The effects of the epidemic in agricultural exports were felt mostly by the less developed 

countries. Even if there was no shortage of food, the restriction of the export of basic foodstuffs led to 

the inability to meet the daily calorie intake and the consequent problems. At the same time, while 

almost half of the GDP (Gross Domestic Product) revenues of underdeveloped countries engaged in 

agricultural production and exportation depend on agricultural exports, they have been hampered by 

the logistical difficulties they experienced in the production of a small number of products they 

specialize in. Countries that are not self-sufficient have been significantly affected by the restrictions 

on agriculture. Despite a decrease in the total export volume in Türkiye, agricultural exports did not 

decrease contrary to expectations. Although it is not a self-sufficient country in the agricultural field, 

an increase was observed despite the export bans applied at the beginning of the pandemic. In the 

study, the deductive method was used and the relevant data were compared through tables. Using the 

World Bank data, Türkiye and world exports and imports were compared, in addition to this, Türkiye 

and world agricultural imports and agricultural exports were compared. Türkiye’s quarterly exports 

and Türkiye’s quarterly  imports are compared with OECD (Economic Cooperation and Development 

Organization) data. Türkiye’s agricultural exports and agricultural imports were compared with FAO 

(United Nations Food and Agriculture Organization) data. As a result, agriculture should be supported 

by governments, risks shuld be evaluated correctly while governments are creating agricultural 

policies, agricultural producers should be protected and basic food needs of people should be met. 

  

Keywords: Covid-19, Export, Agriculture, Corona, Agricultural export, Türkiye export. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Türkiye’de Kamu Özel İşbirliği Projelerinin Hukuki Altyapısı 
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Özet 

 

1980’li yılların sonuna doğru dünya genelinde, hülasa gelişmekte olan ülkelerde kamu hizmetlerinin 

finansmanında Kamu Özel İşbirliği Projeleri yoğun şekilde tercih edilmeye başlanmıştır.  Ülkelerin 

yüksek kamu proje stoku karşısında, bu projeleri finanse edebilecek kamu kudretine sahip olamaması 

ve projeden mutlak anlamda verim alınma çabası, proje sürecinde kamu sektörünün özel sektör ile iş 

birliği yapma ihtiyacını gündeme getirmiştir. Türkiye’de ilk ciddi uygulamalar yap-işlet-devret ya da 

yap-işlet modellerinde ve özellikle enerji, sağlık gibi alanlarda görülmeye başlanmıştır.  

Türkiye’de 2022 yılı itibari ile 257 adet Kamu Özel İşbirliği Projesi uygulanmış ve bu projeler 

yaklaşık 80 milyar dolara finanse edilmiştir. Oldukça fazla olan bu sayı karşısında projelerin 

uygulanması öncesi, uygulanma esnası ve uygulanma sonrasında muhtelif sebeplerden hukuki 

ihtilaflar meydana gelebilmektedir. Esasen bir özel hukuk sözleşmesi şeklinde akdedilen ve taraflara 

hem sorumluluklar hem yetkiler tanıyan Kamu Özel İşbirliği Projelerine ilişkin hukuki ihtilafların bir 

kısmı tahkim yoluyla giderilmeye çalışılmakta, bir kısmı Türk mahkemelerinin görev ve yetkisi 

kapsamında kalmakta ise de temelde berrak bir hukuki altyapı mevcut değildir.  

Bu çalışmada öncelikle kamu özel ortaklığı kavramı ve nitelikleri incelenecek, Türkiye’de uygulaması 

görülen proje çeşitlerine değinilecektir. Bu tespitten sonra Türkiye’deki kamu özel ortaklığı 

modellerinin hukuki çerçevesi çizilecek, akdedilen sözleşmelerin mukayeseli hukukta görünümü 

irdelenecektir.  

 

Anahtar Sözcükler: Kamu özel iş birliği, KÖİ, yap işlet devret, kamu hizmeti 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Legal Infrastructure of Public-Private Cooperation Projects in Türkiye 

 

 

Abstract 

 

Towards the end of the 1980s, Public-Private Cooperation Projects began to be heavily preferred in 

financing public services around the world, in short, in developing countries. In the face of the high 

public project stock of the countries, the inability to have the public power to finance these projects 

and the inability to get absolute efficiency from the project brought up the need for the public sector to 

cooperate with the private sector during the project process. The first serious applications in Türkiye 

started to be seen in build-operate-transfer or build-operate models and especially in areas such as 

energy and health. 

 

As of 2022, 257 Public-Private Cooperation Projects have been implemented in Türkiye and these 

projects have been financed for approximately 80 billion dollars. In the face of this high number, legal 

disputes may occur for various reasons before, during and after the implementation of the projects. 

Although some of the legal disputes related to public-private cooperation projects, which are 

essentially concluded as a private law contract and grant both responsibilities and powers to the 

parties, are tried to be resolved through arbitration, some of them are within the scope of the duties and 

powers of the Turkish Courts, there is no clear legal infrastructure. 

 

In this study, first of all, the concept of public-private partnership and its characteristics will be 

examined, and the types of projects that have been implemented in Türkiye will be mentioned. After 

this determination, the legal framework of the public-private partnership models in Türkiye will be 

drawn, and the appearance of the concluded contracts in comparative law will be examined. 

 

Keywords: Public private cooperation, PPP, build operate transfer, public service. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

 

Covıd-19’ un Ünivesite Öğrencilerinin Günlük Yaşam Pratikleri Üzerine Etkisi: Van YYÜ 
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Özet 

 

2019 Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinin Hawaii eyaletinde ortaya çıkan COVID-19 virüsü tüm 

dünya da pandeminin ilan edilmesine neden olmuştur. Hayatı olumsuz etkileyen virüs kısa sürede 

hayatın birçok alanına sirayet etmiştir. Toplumun çoğu kesimini etkileyen ve milyonlarca insanın 

ölümüne neden olan virüs insanları; sosyal, ekonomi, sağlık ve eğitim vb alanlarda olumsuz 

etkilemiştir. Bu kesimlerden biri olan üniversite öğrencilerinin pandemi de yaşadığı birçok durumun 

günlük yaşam pratiklerini nasıl etkilendiğini kartopu örneklemi kullanılarak nitel bir araştırma 

yöntemiyle ortaya koyulmaktadır. 

 Bu bağlamda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ sinde 2020-2021 yılları arasında eğitim gören 20 

üniversite öğrencisiyle 10-20 mart tarihlerinde görüşme tekniği ve online (çevrimiçi) anket 

kullanılarak 10’ar tane soru sorulmuştur. Yarı yapılandırılmış bu soruların içeriği pandemi nedeniyle 

üniversite öğrencilerinin; eğitimde,  sağlıkta, ekonomide, sosyal çevresinde( aile, arkadaş, akraba vb.) 

ve sosyal aktivede(konser, sinema, gezi vb.) yaşanan durumları ortaya koymaya dönüktür.  

Araştırmanın amacı pandemi sürecinin oluşturduğu toplum modelindeki üniversite öğrencisi profilini 

belirlemektir. Üniversite öğrencilerinin pandemi sürecinde sürdürmeye çalıştıkları öğrencilik hayatları 

ve alışmış oldukları kampüs hayatından bir anda kopmanın verdiği durumlar ortaya koyulmuştur. 

Pandemi sürecinde yapılan bu çalışmada öğrencilerin mülakat sorularına verdikleri cevapların 

deşifresi yapılarak cevaplar doğrudan yazılmış ve değerlendirmesi gelişme bölümünde tek tek 

değerlendirilmiştir. Sonuç olarak hem olumlu hem de olumsuz olmak üzere toplumda oluşan birçok 

durum üniversite öğrencilerini etkilediği görülmektedir.  

 

Anahtar Sözcükler: Covıd-19, pandemi, üniversite öğrencileri, günlük yaşam pratikleri. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

The Effect of Covid-19 on Daily Life Practices of University Students:  

The Sample of Van Yüzüncü Yıl University 

 

                                                                      Abstract 

 

The COVID-19 virus, which emerged in the Hawaiian state of Wuhan, China in December 2019, has 

caused a pandemic to be declared all over the world. The virus, which affects life negatively, has 

spread to many areas of life in a short time. Virus people that affect most parts of society and cause the 

death of millions of people; social, economic, health and education, etc. Using snowball sampling, a 

qualitative research method is used to reveal how many situations experienced by university students, 

one of these segments, affect their daily life practices during the pandemic. In this context, 10 

questions were asked to 20 university students studying at Van Yüzüncü Yıl University between the 

years 2020-2021, using the interview technique and online questionnaire on March 10-20. The content 

of these semi-structured questions is aimed at revealing the situations experienced by university 

students in education, health, economy, social environment (family, friends, relatives, etc.) and social 

activity (concert, cinema, trip, etc.) due to the pandemic. 

The aim of the research is to determine the university student profile in the community model created 

by the pandemic process. The students' lifestyle that university students try to maintain during the 

pandemic process and the situations of being suddenly disconnected from the campus life they are 

used to, were revealed. In this study, which was carried out during the pandemic process, the answers 

given by the students to the interview questions were classified and the answers were written directly 

and the evaluation was made one by one in the development section. As a result, it is seen that many 

situations in the society, both positive and negative, affect university students. 

 

Keywords: Covid-19, pandemic, university students, daily life practices. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Günümüz Toplumlarında Sıra Dışı Ölü Gömme Gelenekleri 
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Özet 

Ölüm kavramı insanoğlunun hayatında oldukça önemli bir yer edinmiştir. İnsanın, en sonunda bir gün 

öleceğinin bilincinde olması ve bu durum karşısında herhangi bir şey yapamıyor olması ölüme 

yüklediği önemin en temel nedenlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla yok oluşu 

tamamen kabul etmeyen insan, bir kurtuluş olarak kendi zihninde ölüm sonrası için çeşitli edinimler 

geliştirmiş ve bunun sonucunda elde edinilen edinimler zamanla geleneksel bir yaklaşıma 

dönüşmüştür. Hayatın en baskın kavramı olan inanç sistemleri ile de bu konu organize edilmiş ve 

ölümle ilgili çeşitli ritüellerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu gibi düşünceler neticesinde, 

ölünün bilinçli olarak gömülmesine ve ölü için ritüeller düzenlenmesine sebebiyet vermiştir. Bu 

anlamda ölüler için yapılan defin uygulamalarının öteki dünyaya geçişi için gerekli unsurlar olduğu 

görülmektedir. Ölü gömme uygulamalarının en erken örnekleri ise Paleolitik Dönem’de 

görülmektedir. Birçok araştırmacının ortak kararı sonucunda ilk bilinçli gömülerin Orta Paleolitik 

Dönem’de, ilk törensel gömülerin ise Üst Paleolitik Dönem’de yapıldığı bilinmektedir. Geçen süreçle 

birlikte farklı dönem ve bölgeler içerisinde organize edilen defin uygulamalarında değişikliklerin 

yapıldığı ve bu değişik uygulamaların dünyanın birçok yerinde günümüz toplumlarında hala devam 

ettiği görülmektedir. Ölülerin yaşadıkları yerler olarak ilk önce toprağa gömüldükleri ve böylelikle 

yeraltındaki ölüler dünyası tasarımının ortaya çıkmasına neden olurken; ruh inancının gelişmesiyle de 

zamanla ruhların gökyüzünde yaşadıkları inancı oluşmuştur. Öteki dünyanın, genellikle yeraltında, 

yeryüzünde ve gökyüzünde olduğu düşüncesi baskın hale gelmiştir. Denizlerin dibi, dağların tepesi, 

üzerinde yaşanılan toprak, ormanlar, mağaralar, ağaç kavukları ve adalar ölülerin yaşadıkları yerler 

arasında kabul edilmiştir. 

Bu çalışmada adından da anlaşılacağı üzere farklı coğrafyalarda, farklı topluluklarda yaşayan ve farklı 

kültürlerin bir parçası olarak görülen ölü gömme uygulamalarının bir sonucu olan “gelenek” 

çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Dolayısıyla günümüz toplumlarında yer alan ölü gömme 

gelenekleri ele alınmıştır.  

 

Anahtar Sözcükler: Ölüm, ölü gömme gelenekleri, mezar. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Unusual Burial Traditions in Today's Societies 

 

Abstract 

The concept of death has been of a high importance in the life of human beings. One of the main 

reasons for the importance that a person places on death is that s/he is aware that s/he will eventually 

die and that s/he cannot do anything in the face of this situation. Therefore, the person who does not 

completely accept extinction has developed various acquisitions in her/his own mind for the afterlife 

as a salvation, and as a result, the acquired acquisitions have turned into a traditional approach over 

time. This issue has been organized with belief systems, which is the most dominant concept of life, 

and has led to the emergence of various rituals related to death. As a result, such thoughts caused the 

conscious burial of the dead and rituals for the dead. In this sense, it is seen that the burial practices for 

the dead are necessary elements for the transition to the next world. The earliest examples of burial 

practices are seen in the Paleolithic Period. It is regarded by many researchers that the first conscious 

burials were made in the Middle Paleolithic Period, and the first ceremonial burials were made in the 

Upper Paleolithic Period. Over time, it is seen that changes have been made in burial practices 

organized in different periods and regions, and these different practices still continue in today's 

societies in many parts of the world. While the dead were first buried in the ground as the places 

where they lived, thus causing the design of the underground world of the dead to emerge, with the 

development of the belief in spirit, the idea that spirits live in the sky has emerged over time. There 

has been the idea that the otherworld is generally underground, on earth and in the sky. The bottom of 

the seas, the top of the mountains, the land on which they live, forests, caves, tree trunks and islands 

were considered among the places where the dead lived. 

 

In this study, as the name suggests, "tradition", which is a result of burial practices that live in different 

geographies, different communities and seen as a part of different cultures, constitutes the main 

purpose of the study. Therefore, burial traditions in today's societies are discussed. 

 

Keywords: Death, burial customs, grave. 



281 

 

281 

 

1 

 

 

 
 

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Nasreddin Hoca Dergisi’nde (1927-1928) Yer Alan Yazılarda ve Karikatürlerde Kadın İmgesi
2
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Özet 

 

Cumhuriyet dönemiyle birlikte kadın toplumsal dönüşümün baş aktörü olarak konumlandırılmıştır. 

Kadın üzerinden kurgulanan toplumsal dönüşüm ideali, kadına yüklenen misyon ve sorumlukları da 

beraberinde getirmiştir. Bu durum kadının kamusal bir mesele haline gelmesine ve hayatının her 

alanında otorite kontrolüne maruz bırakılmasına neden olmuştur.  Kadın üzerindeki kontrolün bir 

kanadı da halk ile otorite arasında aracı konumda olan gazete ve dergiler olmuştur. Kadın basın 

yoluyla kontrol edilebilir, yönlendirilebilir ve eleştirilebilir hale gelmiştir. Bu çalışmada erken 

Cumhuriyet dönemi siyasi mizah dergilerinden biri olan Nasreddin Hoca Dergisi’nde yer alan yazılar 

ve karikatürler üzerinden kadın imgesine odaklanmaya çalışılmıştır. Kadınların erken Cumhuriyet 

dönemindeki siyasi hak talepleri, fiziki ve psikolojik durumları, aile içindeki konumları ve elde ettiği 

yeni haklar, mesleklerindeki çeşitlilik, eğitim imkanları, görünüşlerindeki değişimler, ideallerindeki 

dönüşümler ile Cumhuriyet rejiminin kurguladığı “yeni kadın” Nasreddin Hoca Dergisi’nde yer alan 

yazılardan ve karikatürlerde simgeleştirildikleri üzerinden incelenmiştir. Böylece erken Cumhuriyet 

dönemi mizah basınında kadının toplumda ve Cumhuriyet rejiminin idealinde konumlandırılışı ve 

resmedilişi anlaşılmaya çalışılmıştır.  

 

Anahtar Sözcükler: Nasreddin Hoca Dergisi (1927-1928), erken Cumhuriyet döneminde kadın, yeni 

kadın, kadınlar birliği, karikatür, mizah. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

The Image of Women in the Articles and Caricatures in the 

Nasreddin Hodja Journal (1927-1928) 

 

 

Abstract 

 

Women have been positioned as the primary actors of social transformation since the Republican era. 

The ideal of social transformation, which has been built on women, has brought with it the missions 

and responsibilities imposed on women. This situation has led to the fact that the woman has become a 

public issue and has been subjected to authority control in all aspects of her life. Another way of the 

control over women has been newspapers and magazines, which act as intermediaries between the 

public and the authority. Women have become controlled, manipulated, and criticized through the 

press. In this context, this study seeks to focus on the image of women through articles and cartoons 

published in Nasreddin Hoca Magazine, one of the political humor magazines of the early Republican 

period. The political rights demands of women in the early Republican period, their physical and 

psychological conditions, their position in the family and the new rights they acquired, the diversity in 

their profession, educational opportunities, changes in their appearance, transformations in their ideals, 

and the articles in the "New Woman" Nasreddin Hodja Magazine, which was built by the Republican 

regime, and examined in terms of being symbolized in cartoons. Thus, it was tried to understand the 

positioning and portrayal of women in society and the ideal of the republican regime in the humor 

press of the early Republican period. 

 

Keywords: Nasreddin Hodja Journal (1927-1928), women’s movement in the early Turkish Republic, 

cartoon, humor. 
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Özet 

Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Murat-Van Bölümü’nde bulunan Ahlat, tarih boyunca birçok 

uygarlığın dikkatini çekmiştir. Özellikle Anadolu’nun Türkler tarafından fethi sürecinde önemli bir 

köprü görevi gören Ahlat, XII. ve XII. yüzyıllarda Belh ve Buhara kentleri ile birlikte “Kubbetü’l-

İslam” sıfatıyla nitelendirilmiştir. Farklı uygarlıklara ait birçok mimari eseri bünyesinde barındıran 

Ahlat’ın asıl önemi, Dünya’nın en büyük tarihi Türk- İslam Mezarlığına sahip olmasıdır. Selçuklu 

Meydan Mezarlığı olarak bilinen ve birbirinden farklı mezar tipolojilerinin topluca görülebildiği, 

210.000 metrekarelik alanda yayılan mezarlar, Ahlat’ın sembolü niteliğindedir. Selçuklu Meydan 

Mezarlığı’nda yaklaşık olarak 10.000 tane mezar yapısı bulunmaktadır. Bunlardan 1600 civarında 

mezar, nitelikli mezar taşlarından iken diğerleri basit mezarlardır. Ayrıca mezarlık içerisinde “akit” 

ismi verilen toplu mezar odaları da bulunmaktadır. Selçuklu Meydan Mezarlığı’ndaki bu mezarları, 

Orta Asya’daki mezar yapılarının İslamileşmiş biçimi olarak değerlendirmek mümkündür. Bölgedeki 

mezar geleneğinin, Orta Asya’daki İslam öncesi mezar geleneğinin etkisinde kalarak Anadolu Türk 

kültür mirasından etkilenip İslam dini ile biçimlendiği söylenebilir. Selçuklu Meydan Mezarlığı’nda, 

başta Selçuklu hâkimiyetindeki Ahlatşahlar olmak üzere, Selçuklu, Eyyubi, İlhanlı, Akkoyunlu, 

Karakoyunlu ve Osmanlı dönemlerine ait mezar yapılarını görmek mümkündür. Bu mezar yapıları 

genellikle XII. ve XVI. yüzyıllar arasına tarihlendirilmektedirler. Ahlat’taki bu mezar yapılarının 

önemi, mezar şahidelerinin ön ve arka yüzlerinde yoğun bir şekilde geometrik ve bitkisel 

kompozisyonların olması, kazıma ve kabartma teknikleri ile yazılı kitabelerin yer alması ve özellikle 

de mezar taşları üzerinde sanatkâr kitabelerinin yer almasıdır. Anadolu’da üzerinde sanatkâr kitabesi 

bulunan mezar örneklerine az rastlanması, Ahlat mezar taşlarına bu yönden de ayrı bir değer 

katmaktadır. Bu amaçla ele alınan çalışmada Selçuklu Meydan Mezarlığı’nda eserleri bulunan Esed 

bin Havend’e ait mezar yapılarından birkaç örnek bilimsel bir çerçevede tanıtılacaktır.  

 

Anahtar Sözcükler: Ahlat, mezarlık, sanatkâr, mezar taşı, süsleme.  

 

 

 

 

 

 



284 

 

284 

 

1 

 

 

 
 

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

 

A Tombstone Master From Ahlat and a Few Examples of His Works 

                                                                                                                                            

Abstract 

 

Located in the Upper Murat-Van Section of the Eastern Anatolia Region, Ahlat has attracted the 

attention of many civilizations throughout history. Ahlat, which served as an important bridge in the 

process of the conquest of Anatolia by the Turks, XII. and XII. century, together with the cities of 

Belh and Bukhara, it was described as "Kubbetü'l-Islam". The main importance of Ahlat, which 

contains many architectural works belonging to different civilizations, is that it has the world's largest 

historical Turkish-Islamic Cemetery. The tombs, which are known as Seljuk Square Cemetery and 

spread over an area of 210,000 square meters, where different tomb typologies can be seen 

collectively, are the symbol of Ahlat. There are approximately 10,000 grave structures in the Seljuk 

Square Cemetery. Of these, around 1600 tombs are of qualified tombstones, while the others are 

simple tombs. There are also mass grave chambers called “akit” in the cemetery. It is possible to 

evaluate these tombs in the Seljuk Square Cemetery as the Islamized form of the tomb structures in 

Central Asia. It can be said that the burial tradition in the region was influenced by the Anatolian 

Turkish cultural heritage and shaped by the religion of Islam, under the influence of the pre-Islamic 

burial tradition in Central Asia. In the Seljuk Square Cemetery, it is possible to see tomb structures 

belonging to the Seljuk, Ayyubid, Ilkhanid, Akkoyunlu, Karakoyunlu and Ottoman periods, especially 

the Ahlatshahs under the Seljuk rule. These tomb structures are usually XII. and XVI. They are dated 

between the centuries. The importance of these tomb structures in Ahlat is that there are dense 

geometric and herbal compositions on the front and back faces of the tombstones, there are 

inscriptions written with scraping and relief techniques, and especially the inscriptions of the 

craftsmen on the tombstones. The rare occurrence of tombs with an inscription of an artist in Anatolia 

adds a special value to Ahlat tombstones in this respect. For this purpose, in this study, a few examples 

of the tomb structures of Esed bin Havend, whose works are found in the Seljuk Meydan Cemetery, 

will be introduced in a scientific framework. 

 

Keywords: Ahlat, cemetery, artist, tombstone, ornament. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Gaznelilerin Kuruluş Döneminde Sâmânîler ile Olan İlişkileri 

Sinan BALYALI 

VAN YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Öğrencisi  

Van / TÜRKİYE, e-posta: sinanbalyali@gmail.com 

 

 

Özet 

 

İbn-i Haldun’un da dediği gibi devletler de insanlar gibidir; doğar, büyür, gelişir ve ölürler. 

Ancak tarih boşluk kabul etmez ve bir siyasi yapının sona erişi bir başkasının onun yerini almasıyla 

sonuçlanır. Bu durum çeşitli şekillerde gerçekleşebilir; devleti yönetecek bir idareci kalmadığı için 

başka bir güce entegre olabilir, dışarıdan bir veya birkaç istilacının hücumuna uğrayarak yıkılabilir ya 

da yerini içerisinden çıkan başka bir siyasi teşekküle bırakabilir. Her ne şekilde olursa olsun bir 

devletin ortadan kalkıp yerini diğerinin alması belli bir sürecin sonucunda meydana gelen bir olay olup 

beraberinde çeşitli ilişkilerin yaşanması kaçınılmazdır. Gazneli devletinin ortaya çıkma süreci de yüz 

otuz yıla yakın bir zaman varlığını devam ettiren Sâmânî devletinin yaklaşık olarak son elli senesinde 

yaşanan siyasi olayların neticesinde meydana gelmiştir. Çalışmada, Sâmânî devletinin kurulup 

güçlenmesi, ardından gerileme dönemine girmesi ve kendi içerisinden çıkan komutanları Alptegin, 

Sebüktegin ve oğlu Mahmud’un rol oynadığı siyasi faaliyetler sonucunda Gazneli devletinin temelleri 

atılarak bağımsız bir yapı halinde ortaya çıkması, yer ve zaman gözetilerek sebep sonuç ilişkisi 

içerisinde ele alınmıştır. 

 

Anahtar Sözcükler: Sâmânîler, Gazneliler, Alptegin, Sebüktegin, Mahmud. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

The Relationship of the Ghaznavids with the Samanids in the Establishment Period 

 

Abstract 

 

As Ibn Khaldun said, states are like people; they are born, grow, develop and die. However, history 

does not accept a space, and the end of one political structure results in another taking its place. This 

can be occur in different ways; Since there is no administrator to rule the state, it can integrate into 

another power, be destroyed by one or more invaders from outside, or leave its place to another 

political organization that emerges from it. In any case, the disappearance of one state and the 

replacement of another is an event that occurs as a result of a certain process, and it is unavoidable to 

experience various relations with it. The emergence of the Ghaznavid state has also occurred as a 

result of the political events that took place in the last fifty years of the Samanid state, which 

continued its existence for nearly one hundred and twenty five years. In the study, the establishment 

and strengthening of the Samanid state, then its decline, and how the Ghaznavid state emerged as an 

independent structure as a result of the political activities in which its commanders Alptegin, 

Sebüktegin and his son Mahmud played a role will be discussed in a cause and effect relationship, 

considering the place and time.  

 

Keywords: Samanids, Ghaznavids, Alptegin, Sebüktegin, Mahmud. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

1973-1983 Türkiye-ABD Arasında Yaşanan Krizler ve Türk Dış Politikasına Etkileri 

 

Sinan SARIÇİÇEK 

   

Van / TÜRKİYE, e-posta: sinan_saricicek@hotmail.com 

 

Özet 

 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD ve SSCB arasında yaşanan Soğuk Savaş döneminde 

Türkiye, Sovyet Rusya tehdidi nedeniyle dış politikada ABD yanlısı bir tutum sergilemiştir ve Türkiye 

ABD arasında güvenlik temelli bir ilişki kurulmuştur. Türkiye’nin jeopolitik konumu ABD için 

SSCB’yi çevreleme konusunda Türkiye ile müttefikliğin temelini oluşturmuştur. 1947 Truman 

Doktrini ile başlayan süreç, 1950 yılında Türkiye’nin Kore Savaşı’na ABD ve müttefiklerinin yanında 

girmesi ve 1952 yılında da Türkiye’nin NATO’ya katılmasıyla birlikte tamamen ABD yanlısı bir 

durum halini almıştır. ABD ve SSCB arasında yaşanan olaylar ve ilişkilerin seyri Türk dış politikasını 

şekillendiren temel çerçeveyi oluşturmuştur. 1954 yılında imzalanan “Askerî Kolaylıklar Anlaşması” 

sonrasında Türkiye’de ABD yönetiminde üs ve tesisler kurulmuştur. 1960’lı yıllarda yaşanan Küba 

Krizi ve Johnson Mektubu gibi problemlere rağmen ikili ilişkilerde önemli bir aksaklık görülmemiştir. 

1970’li yıllarda ise Haşhaş Sorunu, Kıbrıs Barış Harekâtı ve silah ambargosu krizleri nedeniyle iki 

ülke arasında gergin bir dönem yaşanmıştır. Söz konusu gerginlik dönemi nedeniyle daha önce dış 

politikada ABD merkezli ve tek yönlü bir politika izleyen Türkiye farklı alternatiflere yönelmiştir. 

Türkiye’ye ekonomik yardımların yanında silah ve teçhizat yardımı da yapan ABD’nin 1970’li 

yıllarda uyguladığı ambargo nedeniyle savunma sanayi konusunda da Türkiye farklı arayışlara 

girmiştir.  Tüm bunların yanında 1960’lı yıllardan itibaren ABD ve SSCB arasında yaşanan detant 

(yumuşama) dönemi ile birlikte ABD için Türkiye’nin önemi azalmaya başlamıştır ve bu dönemde iki 

ülke arasında yaşanan diğer krizlerin de etkisiyle Türk dış politikasında önemli değişiklikler meydana 

gelmiştir. Bu çalışmada Türkiye ve ABD ilişkilerinde 1973-1983 yılları arasında yaşanan krizler 

nedeniyle Türk dış politikasında yaşanan değişiklikler ve bunların yansımaları incelenecektir. 

 

Anahtar Sözcükler: ABD, Türkiye, haşhaş sorunu, ambargo, Kıbrıs, detant. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

1973-1983 Crises Between Türkiye and USA, and Their Impact on Turkish Foreign Policy 

 

Abstract 

 

During the Cold War between the United States and the USSR after the Second World War, Türkiye 

taken a pro-US stance in foreign policy due to the threat of Soviet Russia, and a security-based 

relationship was established between Türkiye and the United States. Türkiye's geopolitical position 

has formed the basis of the alliance with Türkiye for the United States in encircing the USSR.  The 

process, which began with the Truman Doctrine of 1947, became completely pro-US in 1950, with 

Türkiye entering the Korean War alongside the United States and its allies, and Türkiye joining NATO 

in 1952. 

The events between the United States and the USSR and the course of relations formed the basic 

framework that shaped Turkish foreign policy. After the "Military Conveniences Agreement" signed 

in 1954, bases and facilities were established in Türkiye under the leadership of the United States. 

Despite problems such as the Cuban Crisis of the 1960s and the Johnson Letter, bilateral relations 

have not suffered significant setbacks. In the 1970s, there was a tense period between the two 

countries owing to the Poppy Problem, the Cyprus Peace Operation and the arms embargo crises. Due 

to this period of tension, Türkiye, which has previously pursued a US-based and one-way policy in 

foreign policy, has turned to different alternatives. Because of the embargo imposed in the 1970s by 

the United States, which provided arms and equipment assistance to Türkiye in addition to economic 

aid, Türkiye has also sought differently in the defense industry. In addition, Türkiye's importance to 

the United States began to decrease with the period of detant (softening) between the United States 

and the USSR in the early 1970s, and significant changes in Turkish foreign policy occurred due to 

other crises between the two countries during this period. In this study, changes in Turkish foreign 

policy and their reflections will be examined as a consequence of the crises in Türkiye and US 

relations between 1973 and 1983. 

 

Keywords: USA, Türkiye, Poppy Problem, Embargo, Cyprus, Detant. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Öğrenciler Arasında Bilimsel Bilgiye Dayalı Konformal Davranış Çalışması 
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Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi 

Özel Eğitim Bölümü, Öğretmen  

 Bakü/AZERBAYCAN, iskenderova.sudabe@yandex.com 

Afsane MURADLI 
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Rehberlik Sosyolojisi, Yüksek Lisans  

Bakü/AZERBAYCAN, muradliafsana@gmail.com 

 

 

Özet 

Konformizm, diğer sosyal süreçlerden farklı olan ve birey ile grup arasındaki etkileşim sırasında 

ortaya çıkan özel bir olgudur. Uyumculuk burada grubun etkisi altında ortaya çıkar ve bireyde uyumlu 

davranış gerçekleşir. Dolayısıyla konformizm sosyal bir faktördür ve konformal davranış psikolojiktir. 

Grupta konformizm olayı sırasında, kişilik üç aşamada uyumlu davranışa girer: algı, değer ve çalışma 

düzeyinde. 

Gruptaki sosyal etki kaynakları farklı olabilir. Konformizm, insanların sosyal statüsünden de 

etkilenebilir. Uygunluk, eylemlerin yönelimine, yani grup üyelerinin gruba katılma arzusuna, 

etkileşimin doğasına, kontrol ve geribildirimin varlığına, baskının varlığının algılanmasına vb. bağlı 

olarak ortaya çıkar. 

Sosyal bir fenomen olarak konformizm çalışması, sosyal ilişkiler içindeki gelişiminin tezahürlerini ve 

özelliklerini bilerek, belirli sosyo-ekonomik koşullarda bireylerin ve grupların davranışlarındaki 

değişimin nedenlerini analiz etmeye ve açıklamaya izin verir. Toplumun temel amacı, modern 

toplumda aktif, sosyal sorumluluk sahibi bir kişilik oluşturmak için düşünmeden davranışların 

uygulanmasının ve taklit edilmesinin olumsuz sonuçlarını öngörmek ve önlemektir. Aynı zamanda 

konformizm, akademik bilginin oluşumunda, bilginin doğru anlaşılmasında sosyal bir faktör olarak 

büyük bir role sahiptir. 

 Konformizm tezahürünün bireyler ve gruplar arasındaki etkileşim süreçleri üzerindeki olumlu etkisini 

artırmak ve olumsuz sonuçlarını ortadan kaldırmak için bu sorunu araştırma ihtiyacı hissettik. 

Araştırma sırasında öğrenciler arasında bilişsel bilgiye dayalı konformal davranış araştırması 

yapılmıştır. Aynı zamanda öğrencilerin itaat düzeyleri de belirlendi. 

 

Anahtar Sözcükler:  Bireysel konformal davranış, grup konformizmi, grup baskısı, itaatsizlik. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

A Study of Conformal Behavior Based on Scientific Knowledge Among Students 

 

Abstract 

 

Conformism is a special phenomenon that is different from other social processes and occurs during 

the interaction between the individual and the group. Conformity arises here under the influence of the 

group and harmonious behavior takes place in the individual. Thus, conformism is a social factor and 

conformal behavior is psychological. During the event of conformity in the group, the personality 

engages in adaptive behavior at three levels: at the level of perception, value, and work. 

The sources of social influence in the group may be different. Conformism can also be affected by 

people's social status. Conformity depends on the orientation of actions, i.e. the desire of group 

members to join the group, the nature of interaction, the presence of control and feedback, the 

perception of the presence of pressure, etc. 

The study of conformity as a social phenomenon allows to analyze and explain the reasons for the 

change in the behavior of individuals and groups in certain socio-economic conditions, knowing the 

manifestations and features of its development in social relations. The main purpose of society is to 

predict and prevent the negative consequences of impulsive behavior and imitation in order to create 

an active, socially responsible personality in modern society. At the same time, conformism has a 

great role as a social factor in the formation of academic knowledge and the correct understanding of 

knowledge. 

 We felt the need to investigate this problem in order to increase the positive effect of conformism 

manifestation on the interaction processes between individuals and groups and to eliminate its 

negative consequences. During the research, conformal behavior research based on cognitive 

knowledge was conducted among students. At the same time, the obedience levels of the students 

were also determined. 

 

Keywords: Conformist behavior, group conformism, group pressure, indoctrination. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Krizlerin İstihdam ve Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Örneği 
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İktisat ABD Yüksek Lisans Öğrencisi 

Karaman\ TÜRKİYE, sonlast025@gmail.com 

                                                                    

 

Özet 

 

Geçmişten günümüze uzun dönemli inceleme yapıldığı zaman, ekonomik krizlerin, istihdam ve 

ekonomik büyümeye olumsuz etkileri ve daralmaya neden olması ile ülkeler için büyük bir sorun 

olarak karşımıza çıktığı görülmektedir. Türkiye’de istihdam problemi süreklilik göstermesinden dolayı 

kriz dönemlerinde istihdamın iyice kötüleşmesiyle beraber işsizlik sürekli olarak artış gösterdiği 

gözlemlenmektedir. Krizler ülkeler için ne kadar da kötü bir süreç olarak görülse de doğru zamanlama 

ve doğru politikalarla bu kriz süreci kontrol altına alınabilirse çok iyi fırsatlar ortaya 

çıkarabilmektedirler. Bu fırsatı değerlendirebilen ülkeler için bir dönüm noktası olmaktadır. Ülkeler 

kriz ve krizden sonraki toparlanma sürecini daha verimli geçirebilmek için geçmiş kriz dönemlerini 

detaylı bir şekilde incelemelidirler. 

Bu çalışmamızda, Türkiye’de kriz dönemlerinde; 1982, 1994, 2000-2001 ve 2008 yıllarındaki krizlerin 

istihdam üzerindeki etkileri ve kriz öncesindeki dönemde alınan önlemler ve uygulamalar sonucunda 

ekonomik büyüme üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu etkiler sonucunda olası bir kriz döneminde nasıl 

bir ekonomik politikalar uygulanması gerektiği öngörülmüştür. 

 

Anahtar Sözcükler: Kriz, istihdam, ekonomik büyüme.                                 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

The Effect of Crises on Employment and Economic Growth: The Case of Türkiye 

 

Abstract 

 

When a long-term analysis is made from the past to the present, it is a big problem for countries with 

the negative effects of economic crises on employment and economic growth and contraction. Due to 

the continuity of the employment problem in Türkiye, it is observed that unemployment increases 

continuously with the worsening of employment during crisis periods. Even though the crisis is seen 

as a bad process for countries, if this crisis process can be brought under control with the right timing 

and the right policies, they can create very good opportunities. It is a turning point for countries that 

can take advantage of this opportunity. Countries should examine the past crisis periods in detail in 

order to be able to spend the crisis and the recovery process after the crisis more efficiently. 

In this study, the effects of the crises in 1982, 1994, 2000-2001 and 2008 on employment in the crisis 

periods in Türkiye and the effects of Türkiye on economic growth as a result of the measures and 

practices taken in the pre-crisis period were examined. As a result of these effects, it was foreseen 

what kind of economic policies should be implemented in a possible crisis period. 

 

Keywords: Crisis, employment, economic growth. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Demokratik Seçim İlkeleri Bağlamında Propaganda Yasakları 
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Kırıkkale/ TÜRKİYE, shylcancan@hotmail.com 

 

Özet 

 

Bugün modern demokratik toplumlarda siyasal temsil ve katılımın başlıca araçları siyasi partiler ve 

seçimlerdir. Partiler ve seçimde aday olanlar siyasi program ve vaatlerini seçim kampanyaları 

sırasında tanıtır ve buna destek isterler. Seçmenler ise kendilerine tanıtılan bu öneriler doğrultusunda 

siyasi parti veya adayı iktidara yetkilendirir. Bu doğrultuda bir ülke için, özellikle seçimler ve 

demokrasi ayrılmaz ikili olup, seçimler demokrasinin gelişmişlik düzeyinin göstergesidir. Diğer 

taraftan bir seçimin demokratik seçim olarak nitelendirilebilmesi için bir takım ölçütlerin, ilkelerin 

varlığı gerekir. Zira seçim mekanizması evrensel demokratik bazı ilkeler çerçevesinde kalırsa ancak o 

zaman serbest, adil, dürüst, güvenilir seçimlerden, siyasal temsilden bahsedilebilir. Söz konusu ilkeler 

konuya ilişkin birçok çalışmada “oy hakkına ilişkin demokratik ilkeler” olarak da 

isimlendirilmektedir. Fakat seçme hakkının demokratik ilkeleri dediğimiz bu ilkelerin tarihi süreç 

içerisinde demokratik nitelik kazanması onun sınırsız ve keyfi, kayıtsız şartsız kullanılabileceği 

anlamına da gelmemektedir. Bu hakka getirilen sınırlamalardan biri propaganda yasaklarıdır. En basit 

tanımıyla bir birey veya grubun başka birey veya grubun tutumlarını biçimlendirme, kontrol altına 

alma, etkileme, değiştirme, fikir ve tutumların istenilen amaca evrilmesini sağlamak olarak 

tanımlayabileceğimiz propaganda, seçim sonuçlarını etkileme konusunda da önemli bir yöntemdir. 

Propaganda yasaklarına ilişkin Anayasa ve kanunlarımızda çeşitli hükümler bulunmakla birlikte 

ülkemizde hali hazırda propaganda yasakları ile ilgili mevcut yasal düzenlemeler siyasal 

propagandanın asıl amacına hizmet etmesi bakımından pek yeterli değildir. 

Bu çalışmada üzerine yoğunlaşacağımız ilk meselemiz seçimler ve demokratik seçim ilkeleri olacaktır. 

Daha sonra siyasi propaganda nedir ve seçimlerde propaganda yasaklarının demokrasimizdeki hukuki 

yeri, olan ve olması gereken şeklinde bir ayrıma tabi tutularak ele alınacak ve ağırlıklı olarak Türk 

hukukundan olmak üzere karşılaştırmalı hukuk kapsamında örneklere yer verilecektir. Demokratik 

seçim ilkeleri bağlamında propaganda yasakları incelenirken değinilen oy hakkının demokratik 

ilkelerinin tamamı yerine ilgisi nedeniyle propaganda yasakları için önem arz eden özellikle eşitlik 

ilkesi olmak üzere, serbest oy ilkesi, hukuki güvence ilkesi ve dürüstlük ilkeleri bağlamında 

propaganda yasakları konusuna yer verilecektir.  

 

Anahtar Sözcükler: Demokrasi, seçim, demokratik seçim ilkeleri, propaganda yasakları. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Propaganda Bans in the Context of Democratic Election Principles 

 

Abstract 

 

Today, the main tools of political representation and participation in modern democratic societies are 

political parties and elections. Parties and candidates in elections promote their political programs and 

promises during election campaigns and ask for support. Voters, on the other hand, authorize the 

political party or candidate to power in line with these proposals introduced to them. In this direction, 

elections and democracy are inseparable for a country, and elections are an indicator of the level of 

development of democracy. On the other hand, in order for an election to be qualified as a democratic 

election, there must be some criteria and principles. Because, if the election mechanism remains within 

the framework of some universal democratic principles, only then can we talk about free, fair, honest, 

reliable elections and political representation. These principles are also called “democratic principles 

regarding the right to vote” in many studies on the subject. However, the fact that these principles, 

which we call the democratic principles of the right to vote, have gained a democratic character in the 

historical process does not mean that they can be used unlimitedly, arbitrarily and unconditionally. 

One of the restrictions on this right is propaganda bans. In its simplest definition, propaganda, which 

can be defined as shaping, controlling, influencing, changing the attitudes of an individual or group of 

another individual or group, and enabling ideas and attitudes to evolve into the desired goal, is also an 

important method in influencing the election results. Although there are various provisions in our 

Constitution and laws regarding propaganda bans, the current legal regulations regarding propaganda 

bans in our country are not sufficient in terms of serving the main purpose of political propaganda. 

The first issue we will focus on in this study will be elections and democratic election principles. 

Then, what is political propaganda and the legal place of propaganda bans in elections in our 

democracy will be discussed by making a distinction between what is and what should be, and 

examples will be given within the scope of comparative law, mainly from Turkish law. While 

examining propaganda bans in the context of democratic election principles, the issue of propaganda 

bans in the context of free voting principle, legal guarantee principle and honesty principles, especially 

the principle of equality, which is important for propaganda bans due to its relevance to the democratic 

principles of the right to vote, will be discussed. 

 

Keywords: Democracy, election, democratic election principles, propaganda bans. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Z Kuşağı ve Kelâm 

 

Süleyman YAVUZER 

MEB, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğrt.  

Van/TÜRKİYE, suleyman.yavuzer@gmail.com 

 

 

Özet 

Dini konularda vahyi/nakli esas alan fakat akli ve felsefi delil ve yöntemleri de ihmal etmeyip kullanan 

kelam ilminin tanımı kısaca şöyle yapılmaktadır: ‘’İslam dininin iman esaslarını ve davranışlarla ilgili 

temel ilkelerini nasslardan hareketle belirleyen, onları nassların bütünlüğü çerçevesinde temellendirip 

akli delil ve yöntemlerle destekleyen, karşıt  fikirleri eleştirip delillerini çürüterek cevaplandıran bir 

ilimdir.’’ Temel karakteri ispat ve savunma olan kelam ilmi bu misyonunu İslam düşünce tarihinin 

başından günümüze kadar devam ettirmiştir. Takdir edilmelidir ki yaşadığımız çağ gerek bilgiye 

ulaşım imkanları  ve gerekse bilginin üretimi, çeşitliliği, değişimi ve manipüle edilmesi hususlarında 

önceki dönemlere göre çok daha farklı özellikler sergilemektedir. ‘İnsan yaşadığı çağın ve yetiştiği 

ortamın çocuğudur’ gerçeğini göz önünde bulundurduğumuzda günümüz insanının dini inançlarla 

ilgili sorularını cevaplama, şüphelerini giderme, problemlerini çözme görevi ile doğru bilgiye 

ulaşmalarını sağlama sorumluluğu tarih boyunca İslam dininin temel inançlarını ispatlayan ve savunan 

kelam ilmine ve bu ilimle uğraşan Müslüman alimlere düşmektedir. İşte bu bağlamda elinizdeki 

çalışmada “Z Kuşağı” ya da “Dijital Yerliler” olarak adlandırılan ve sanal âlemde her tür fikirden 

insanlarla karşılaşıp konuşan, yazışan gençlerimizin doğru ve sağlam bir inanca sahip olmalarını 

sağlamak, dini konulara yeniden ilgilerini çekmek, sorularına ikna edici cevaplar vermek suretiyle 

şüphelerini gidermek, inançla ilgili problemlerini çözmek gibi konuların nasıl olabileceği hususlarını 

irdelemeye çalıştık. Bunu yaparken de günümüz gençliğinin ilgi alanlarını, kullandıkları iletişim 

araçlarını, sanal ortamda geçirdikleri zamanı, karşılaştıkları problemleri, dini inançlarla ilgili şüphe ve 

sorularını göz önünde bulundurduk.  

 

Anahtar Sözcükler: Din, kelam, inanç, İslam, Z kuşağı. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Z Generation and the Kalam 

 

Abstract 

 

The definition of the science of Kalam, which is besed on reveletion/transletion in religious matters, 

but does not neglect mental and philosophical evidence and methods, is briefly as follows: It is a 

science that determines the fundamental principles of the religion of Islam and the basic principles of 

behavior based on the texts, supports them within the framework of the integrity of the texts, supports 

them with rational evidence and methods, criticizes the opposite ideas and answers them by refuting 

their evidence. The science of kalam, whose basic character is proof and defense, has continued this 

mission from the beginning of the history of Islamic thought to the present day. It should be 

appreciated that the age we live in exhibits very different characteristics compared to previous periods 

in terms of both access to information and the production, diversity, change and manipulation of 

information. Considering the fact that 'man is a child of the age he lived in and the environment he 

grew up in', the duty of answering the questions of today's people about religious beliefs, eliminating 

their doubts, solving their problems and problems, ensuring that they reach the right information, and 

the science of Kalam, which has proven and defended the basic beliefs of Islam throughout history, 

and those who deal with this science. belongs to Muslim scholars. In this context, in this context, in 

our study, our young people, called the Z Generation or Digital Generation, who meet and talk to 

people of all kinds in the virtual world, have a correct and solid belief, re-engage their interest in 

religious issues, and resolve their doubts by giving convincing answers to their questions. and we tried 

to examine how the issues could be like solving problems. While doing this, we have taken into 

account the interests of today’s youth the communication tools they use,the time they spend ,in the 

virtual environment, the problems they encounter, and their doubts and questions about religious 

beliefs.  

 

Keywords: Religion, theology, faith, Islam, Generation Z. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Türkiye’nin Tarımsal Ürün Planlanması ve Tarımsal Ürünlerin Dış Ticaret Politikaları 

 

Sümeyye DEMİR 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi,  

Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı 

Karaman/TÜRKİYE, smeyydemir5@gmail.com 

 

 

Özet 

 

İnsanoğlu yerleşik hayata geçtiğinden itibaren tarım her zaman insan yaşamında önemli bir yere sahip 

olmuştur. Geçim kaynağı, beslenme ve hammadde olarak birçok alanda ihtiyaç duyulan tarımsal 

ürünlerin, hayatımızdaki önemi oldukça fazladır. Tarımın bizim için önemi bu kadar fazla iken gelecek 

nesillere de tarıma elverişli alanlar bırakmamız gerekmektedir. Arazinin bozulmadan gelecek nesillere 

aktarılması, hiç şüphesiz doğru ve planlı kullanılmasına bağlıdır.  

Tarım sektöründe kalkınmanın öncüllerinden biri tarım ürünlerinin planlanarak üretime geçilmesidir. 

Tarımsal ürünlerin planlanması doğru şekilde yapıldığında bu durum pozitif anlamda hem ülke 

içindeki tarımsal ürünlerin kıtlığını engelleyecek hem de ihracat için gerekli ürünlerin ülke içinde 

sorun teşkil etmeyecek şekilde arz yaratarak ülkenin ihracat payındaki tarımsal hammadde ürün 

oranının artmasını sağlayacaktır. 

Tarım sektöründe ürün planlanması her alanda etkili olduğu gibi ihracat ve ithalat için de oldukça 

etkilidir. Tarımsal ürünlerin doğru bir planlama ile üretilmesi üretimden maksimum faydayı 

sağlanmasına bu faydanın ise dış ticarette Türkiye’ye önemli katkılar sağlaması anlamına gelmektedir.  

Bu çalışmada Türkiye’nin 2000 – 2020 yılları aralığındaki tarım alanında yapmış olduğu tarımsal ürün 

planlaması ve bu planlamanın tarım sektörü için uygulanan dış ticaret politikaları ile etkinliği 

incelenecektir. 

 

Anahtar Sözcükler: Tarımsal ürün planlaması, ithalat, ihracat. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Türkiye's Agricultural Product Planning and Foreign Trade Policies of Agricultural Products 

 

Abstract 

Since mankind has settled, agriculture has always had an important place in human life. Agricultural 

products, which are needed in many fields as livelihoods, nutrition and raw materials, have a lot of 

importance in our lives. While agriculture is so important to us, we need to leave suitable areas for 

future generations. The transfer of land to future generations without deterioration undoubtedly 

depends on its correct and planned use.  

One of the precursors of development in the agricultural sector is the planning of agricultural products 

and the introduction of production. When the planning of agricultural products is done correctly, this 

will positively prevent the scarcity of agricultural products in the country and increase the proportion 

of agricultural raw material products in the country's export share by creating supply in such a way 

that the products required for export do not pose a problem in the country.  

Product planning in the agricultural sector is effective in all areas as well as very effective for exports 

and imports. The production of agricultural products with the right planning means that this benefit 

contributes significantly to Türkiye in foreign trade to ensure the maximum benefit from production.  

In this study, Türkiye's agricultural product planning in the field of agriculture between 2000 and 2020 

and the foreign trade policies applied to the agricultural sector and its effectiveness will be examined. 

 

Keywords: Agricultural product planning, ımport, export. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Dil Kökenine İlişkin Tartışmalar 

 

Şahin  YETİK 

Araş. Gör., Kafkas Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi 

Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı 

Kars/TÜRKİYE, sahinyetik@gmail.com 

 

Özet 

 

Dil iletişim için kullanılan en temel araç olması sebebiyle paha biçilmez bir öneme sahiptir. Dilin 

kökenine ilişkin tartışmalar hala bir nihayete ulaşamamış ve bu konuda farklı görüşler serdedilmiştir. 

Dil, bir düşünce veya duygunun başkalarına aktarılması için kullanılan temel bir araçtır. İletişimde bu 

denli önemli bir yere sahip olan dilin kökenine ilişkin tartışmalarda bir uzlaşıya varılamamıştır. Peki 

dilin doğuşu ya da ortaya çıkması için neler söylenebilir? Hangi dilin ilk dil olduğu veya dilin tek mi 

yoksa çok mu kaynaktan oluştuğuna dair tartışmalara girmenin sonuçsuz kalacağı düşüncesi ile sadece 

bu konuda dilin kaynağı nedir sorusuna cevap veren en temel iki görüşten bahsedeceğiz. Bunlardan 

birisi dilin vehbi yani ilahi kaynaklı olduğunu temellendirmeye çalışırken diğer görüş ise dilin kesbi 

yani kazanımsal oluşunu temellendirmeye çalışmışlardır. Dilin kaynağına ilişkin görüşler, ekseriyetle 

dilin vehbi veya kesbi olduğu yönünde kendilerine dil tarihi ve araştırmalarında yer bulmuştur. Lakin 

bu iki görüşü uzlaştırmaya çalışmış olan dil bilimcilerinin de olduğu müşahede edilmektedir. Biz bu 

makalemizde dilin kaynağına ilişkin tartışmalara kaynaklık eden; a) dilin vehbi (ilahi kaynaklı) ve b) 

dilin kesbi (kazanımsal) olduğu yönündeki iki temel görüşü inceleyip, değerlendirmemizi sunacağız.  

 

Anahtar Sözcükler: Dil, köken, kaynak. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Debates on the Origin of Language 

 

Abstract 

 

Because it is the most basic tool for communication, the language has an invaluable importance. 

Discussions on the origin of language still have not reached an end. And different views on this issue 

have been expressed. Language is a basic tool used to convey a thought or feeling to others. A 

consensus could not be reached in the discussions on the origin of language, which has such an 

important place in communication. So what can be said about the birth or emergence of language? 

Considering that it will be inconclusive to enter into discussions about which language is the first 

language or whether a language consists of one or many sources, we will only talk about the two most 

basic views that answer the question of what is the source of language. While one of them tried to 

justify that the language is “vehbi”, that is, of divine origin, the other view tried to justify the 

language's “kesbi”, that is, acquisition. Opinions about the source of language have found a place in 

language history and researches, mostly that language is vehbi or kesbi. However, it is observed that 

there are linguists who have tried to reconcile these two views. In this article we will present our 

assessment about the source of the debate on the language of the resource; a) language is “vehbi” 

(divine origin) and b) the language is “kesbi” (earnings base) to examine two fundamental opinions. 

 

Keywords: Language, origin, source. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



301 

 

301 

 

1 

 

 

 
 

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Izafetlerin Kişilik Tipleri ve Özellikleri 

 

Şaizah Bibisara 

Kazak filolojisi Filoloji Fakültesi, Yüksek lisans öğrencisi (1-kurs) 

Filoloji Doktoru, Profesör Sagyndykuly B 

 

Özet 

İzafet kavramı tüm Türk dillerinde ortak olan bir olgudur. Terim Arapça kökenli olup 

Arapça'da "tamamlayıcı" anlamına gelen "Al-Idafatu" kelimesinden türetilmiştir. Bu yapının özelliği, 

birincisi, betimleme ilişkisinde diğer tamlamalardan farklı bir sözdizimsel yapıya sahip olması ve 

ikincisi, çeşitliliğin gelişim yolu, tarihi ve kökenidir.  Örneğin, Türk dillerinde birinci ve ikinci tür 

izafet yapımının tarihi ve kökeni farklıdır. Ahşaptan yapılmış ev - ahşap ev / Baizhan’ın  gölü - 

Baizhan gölü – Baizhankol burdaki iki örneğin çıkış kökeni aynı değildir. 

S.S Maizel İzafet ifadelerinin arasındaki tanımlayıcı ilişkiyi 3 türe ayırmaktadır.  

Şu anda izafet türlerini şu şekilde sınıflandırıyoruz: İlk tür, kelimelerin sırasına göre 

birleştirilen bağlantısız bir formdur. İkinci tip - birinci çift bağlantı olmadan bağlanır, ikinci çift 

bağımlı bağlantının üçüncü ek tarafından ortaya çıkar ve son üçüncü tip -  birincisi eksenel bağlantıda, 

en sonuncusu ise bağımlı bağlantının üçüncü tarafında gelmektedir. Şimdi İzafet'i diğer söz dizimsel 

yapılardan ayıran benzersiz özelliklerine bakalım: 

- İzafet ibarelerinin betimleyici bir ilişki ifade ettiğine dikkat edilmelidir, ancak göreceli bir 

nitelik mi yoksa maddi bir nitelik mi ifade ettiği sorusu dikkate alınmaz. 

- Cümleyi oluşturan kelimeler arasındaki betimleyici ilişkinin tamamlayıcılığı. 

- Hem yan tümceler hem de yan olmayan tümceler isimlerden oluşur ve farklı kişiliklerde gelir 

(üç tür kişiliğin varlığı). 

- İzafet yapısında yan tümce her zaman birinci, yan olmayan tümce ise ikinci sırada 

gelmektedir. 

Şimdi sözleri bir-birine bağlama “Matasu” ve izafetin arasındaki farktan bahsedelim. İzafetin 

bir çeşidi “ Matasu” ile yapılır, dolayısıyla “Matasu” ile ilgili ibarelerin hepsi izafet değildir. 

“Matasu” ile yapılan  kelimeler sadece isim değildir, yani “Matasu” tabiri  izafet tabirinden daha da 

geniştir. Buna göre izafet tabirinde sadece “Matasu” ile bağlantılı değildir. Sonuç olarak “Matasu” bir 

kelime ile ikinci bir kelime arasındaki bağlantı şekli ise, izafet deyimi ise iki isim tamlamasının  kesin 

surette bir araya gelmesine verilen isimdir. 

Belirli bir artikeli olan deyimler, herhangi bir ek olmadan belirli bir düzende bağlanır. İsim 

kavramı iki farklı anlamda kullanılmaktadır, biri kategorik, diğeri sözlük anlamdadır. Bu, hiçbir ismin 

bir cümle oluşturmak için bir başkasıyla birleştirilemeyeceği anlamına gelir. Sadece aynı temel anlama 

sahip isimler birbirine bağlanabilir. İsim tamlamalarının anlam ve işlevinin aralarındaki gramer ilişkisi 

tarafından belirlendiği ortaya çıkmaktadır. 

 

Anahtar Sözcükler: İzafet, Türk dilleri, “Matasu”. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Parasız Yatılı ve Efrâsiyab’in Hikayeleri’nde Eğitim Eleştirisi  
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Van/TÜRKİYE, sevketylmz@windowslive.com 

 

 

Özet 

Eğitim bireyde istendik davranışların oluşmasını sağlayan sistemli ve planlı etkinlikler toplamı olarak 

değerlendirilir. Eğitim süreci küçük yaşlardan itibaren başlar. Sürecin içerisinde bulunan öğretmen, 

öğrenci okul, okul iklimi ve eğitime ulaşmada yaşanan güçlükler, eğitim sürecinin bileşenleridir. Türk 

edebiyatında eğitim ve öğretmen temalı eserler Cumhuriyet dönemi ile görülmeye başlanır. Öğretmen 

toplumsal değişimde öncü görevi görür. Topluma yön veren saygınlığı olan kişidir. Okulu sevdirir 

öğrenciye olumlu anlamda yaklaşır. Öğrenciler ise toplumun ilerlemesine öncülük etmesi beklenen 

yeni nesildir. Öğretmen bu yönü ile sürekli olarak kendinden veren, fedakâr ve cömert bir tipolojiye 

oturtulabilir. İhsan Oktay Anar’ın Efrâsiyab’ın Hikâyeleri’nde yer alan “Güneşli Günler” hikâyesi ile 

Füruzan’ın Parasız Yatılı hikâye kitabında yer alan öğretmenler katı, soğuk, kuralcı, öğrenciyi okuldan 

soğutan, disiplini sağlamada ceza yöntemine başvuran, öğrencinin benliğinde zararlı iz bırakan kişiler 

olarak çizilir. Öğrenci ise maddi zorluğun getirdiği açmaz yüzünden yatılı okulda okuyan, yetenekleri 

görülmeyen içe kapanık, yatılı okul sınavlarına hazırlanma sürecinde fırsat eşitsizliğinin yarattığı 

itilmişlik duygusu, yabancılaşan, ötekileşen kimseler olarak ele alınır. Sistemsel çarpıklığa işaret etme 

amacı taşıyan bu eserlerde eğitim sisteminin çarpıklığı, tek tip birey yetiştirme, eğitimde fırsat 

eşitsizliği, katı ve öğrenciyi hayata hazırlamaktan uzak bir disiplin anlayışının eleştirisine 

odaklanılmaktadır. Bu çalışmada, yazış tekniklerinde farklılık olmakla birlikte, anılan iki eserin, işaret 

ettiği ortak bir soruna, eğitilen bireyin hayata hazırlanma sürecine eleştirel bir yaklaşım ortaya 

konmaktadır.  

 

Anahtar Sözcükler: Türk romanı, eğitim eleştirisi, disiplin, yabancılaşma, fırsat eşitsizliği, 

Efrasiyab’ın Hikâyeleri, Parasız Yatılı.  
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Educational Criticism in Parasız Yatılı and Efrâsiyab’ın Hikâyeleri 

 

Abstract 

 

Education is considered as the sum of systematic and planned activities that lead to the formation of 

desired behaviors in the individual. The educational process begins from an early age. The teacher, 

student, school, school climate and difficulties in accessing education are the components of the 

education process. Works with the theme of education and teacher in Turkish literature begin to be 

seen with Republican era. The teacher acts as a pioneer in social change. He is a person with dignity 

who directs the society. He likes the school and approaches the student in a positive way. Students on 

the other hand, are the new generation that is expected to lead the progress of society. With this aspect 

the teacher the teacher can be placed in a self-scarifying, altruistic and generous typology. Teacher in 

İhsan Oktay Anar’s story “Güneşli Günler” (Sunny Days) in Efrasiyab’ın Hikâyeleri) and in Füruzan’s 

Parasız Yatılı, a collection of short stories are strict, cold, normative, alienate students from school, 

resort to punishment method to maintain discipline, and leave a harmful mark on the student's self. 

Drawn as persons, the students, on the other hand, are treated as people who study in a boarding 

school due to the stalemate brought about by financial difficulties, who are introverted, whose talents 

are not seen, and who feel alienated and marginalized due to the feeling of being pushed out by the 

inequality of opportunity in the process of preparing for the boarding school exams. These works, 

which aim to point out the systemic distortion, focus on the distortion of the education system, raising 

a single type of individual, inequality of opportunity in education, a strict discipline approach that is 

far from preparing the student for life. In this study, although there are differences in writing 

techniques, a critical approach is put forward to a common problem pointed out by the two works, the 

process of preparing the educated individual for life. 

 

Keywords: Turkish novel, critique of education, discipline, alienation, inequality of opportunity, 

Efrasiyab’ın Hikâyeleri, Parasız Yatılı. 
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Van Gölü Havzası’nın Pliyo-Kuvaterner Drenaj Ağı Gelişimi: Literatür Kaynaklı Jeokronolojik 
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Van / TÜRKİYE, yhztrk@hotmail.com 

 

Özet 

 

Bu çalışmada Van Gölü Havzası’nın drenaj ağı gelişiminde etkili olan süreçler mevcut çalışmalar 

ışığında derlenerek havzanın morfojenetik evrimi genel hatlarıyla belirlenmeye çalışılmıştır. 

Anadolu’nun 3573 km
2’

lik yüzey alanıyla en büyük gölü olan Van Gölü, aynı zamanda Dünya’nın en 

büyük sodalı gölüdür. Yaklaşık olarak 15.496 km
2
’lik drenaj havzası olan gölün yüzey yükseltisi 1648 

m, derinliği ise 451 metredir. Anadolu’da Tuz Gölü Havzası’ndan sonra 2. büyük kapalı havza 

özelliğinde olan Van Gölü Havzası, orografik endoreizmin en karakteristik örneklerinden birini 

oluşturmaktadır. Yerli ve yabancı literatürde Van Gölü Havzası’na yönelik farklı parametreleri içeren 

çalışmalar olmasına rağmen bu konuya dair bütüncül bir çalışma yapılmamıştır. Havzanın yapısal 

çekirdeğini oluşturan süreç neotektoniğe bağlı K-G yönlü sıkışma ve bu sıkışmaya bağlı evrilen D-B 

gidişli tektonik oluğun (paleo Muş-Van Havzası) gelişmesidir. D-B gidişli bu havzada biriken sular 

günümüzde Van Gölü ve Muş havzalarını kaplayan büyük bir göl ortamı oluşturmuştur. Bu geniş 

havza daha sonra Nemrut Volkanizması’yla ikiye ayrılarak Muş ile Van Gölü havzaları ayrı birer 

havza olarak belirmiştir. Muş Havzası’ndaki göl ortamı Murat Nehri’nin batıdan kapmasıyla dış 

drenaja açılırken Van Gölü Havzası varlığını korumuştur. Volkanizmaya bağlı havza küçülmesinin 

yanı sıra Van Gölü’nün doğusundaki daha küçük kapalı havzalar (Çaldıran, Güzelsu ve Dorutay 

Havzaları) Pliyo-Kuvaterner’de akarsu kapmalarıyla Van Gölü Havzası’na bağlanarak havza 

genişlemesi söz konusu olmuştur. Ayrıca Nemrut Volkanizması’yla ilintili ve/veya bağımsız tektonik 

süreçler göl çanağında deformasyonlar üreterek havza merkeziyle gölün en derin yerinin örtüşmediği 

asimetrik bir havzanın gelişmesine neden olmuştur. Tüm bunlar, Van Gölü Havzası’nın Pliyo-

Kuvaterner boyunca bölgede etkili olan lokal tektonizma, havza kapılmaları ve volkanizma gibi 

birtakım parametrenin ortak etkisiyle şekillendiğini göstermektedir. 

 

Anahtar Sözcükler: Van Gölü Havzası, drenaj ağı gelişimi 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Plio-Quaternary Drainage Network Development of the Van Lake Basin:  

Literature Based Geochronological Approach 

 

Abstract 

 

In this study, the morphogenetic evolution of the Van Lake Basin was tried to be determined in 

general terms. Van Lake, which is the largest lake in Anatolia with a surface area of 3573 km2, is also 

the World's most soda lake.  The lake, which has a drainage basin of approximately 15,496 km2, has a 

surface elevation of 1648 m and a depth of 451 meters. The Van Lake Basin, which is the second 

largest closed basin in Anatolia after the Tuzgölü Basin, constitutes one of the most characteristic 

examples of orographic endoreism. Although there are studies that include different parameters for the 

Van Lake Basin in the domestic and foreign literature, a holistic study has not been conducted on this 

subject. The process that forms the structural core of the basin is the N-S directional compression due 

to neotectonics and the development of the E-W trending tectonic depression (paleo Muş-Van Basin) 

evolving due to this compression. The waters accumulating in this E-W trending basin created a large 

lake environment that covers the Van Lake and Muş Basin today. This large basin was later divided 

into two basins by the Nemrut Volcanism. Later, the Muş and Van Lake basins became separate 

basins. The lake environment in the Muş Basin was opened to external drainage by the stream capture 

of the Murat River from the west, and the Van Lake Basin preserved its existence. In addition to the 

shrinkage of the basin due to volcanism, the smaller closed basins (Çaldıran, Güzelsu and Dorutay 

Basins) in the east of Lake Van were connected to the Van Lake Basin by stream captures in Plio-

Quaternary and the basin expanded. All these show that the Van Lake Basin was shaped by the 

combined effect of some parameters such as local tectonism, basin capture and volcanism, which were 

effective in the region during the Plio-Quaternary. 

 

Keywords: Van Lake Basin, drenaige network development 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Papalığın Şahsi Piskoposluğu Opus Dei ve Eleştiriler  
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Özet 

 

İspanyol asıllı Katolik bir rahip olan Josemaría Escrivá de Balaguer tarafından 2 Ekim 1928’de bir 

vizyon üzerine Madrid’de kurulan Opus Dei, kuruluşunun üzerinden bir asır geçmeden 80.000’den 

fazla üyesi ile Katolik Kilisesi’nde önemli bir konuma gelmiş bir tarikat olarak bilinmektedir.  

Katolik Kilisesi, Papalık tarafından piskoposluklar vasıtasıyla Vatikan’dan idare edilmektedir. Papalık 

bünyesinde her biri bölgesel olarak tanımlanmış piskoposluklar bulunmaktadır. Opus Dei bölgesel 

tanımlamalar dışında kalan Papa’nın Şahsi Piskoposluğu statüsündeki tek piskoposluğudur. 

Opus Dei, seküler bir yaşam süren ve profesyonel bir mesleği olan insanlara mesleklerini en iyi 

şekilde icra etmeleri ve yapmış oldukları her işi kutsallaştırmaları üzerine kurulu bir öğreti ile ruhsal 

rehberlik hizmeti sunmaktadır. Opus Dei, inanları bireysel ve toplumsal yaşam alanında Hz. İsa’yı 

model alan bir yaşam sürmeye; bu örnekliği çevrelerine yansıtarak diğer insanları genel olarak 

Hıristiyanlığa, özel de ise Opus Dei’ye sempati oluşturmaya teşvik etmektedir.  

Opus Dei, Vatikan tarafından kabul edilen seküler enstitülerden olup sadece dinî alanda değil dünyevi 

alanda da faaliyetler yürütmektedir. Opus Dei, Katolik Kilisesi’nde dünyevi yaşamı dini yaşamla 

birleştiren ilk tarikatlardandır. Tarikatın daha çok eğitim, medya ve sivil toplum örgütleri alanlarında 

görünür ve resmi faaliyetleri bulunmakta olup, bu makalede de bir kısmına yer verilen bulgular 

değerlendirildiğine siyaset ve ekonomi alanlarında da göz önünde bulunmayan faaliyetler yürütmekte 

olduğu söylenebilir. Özellikle faaliyette bulunduğu ülkelerde hükümetlere ve yönetimlere etki ederek, 

üyelerini yönetim kademesinde kilit konumlara yerleştirmeye gayret göstermektedir.  

1975 yılında vefat eden ve vefatından sadece 25 yıl sonra 2002 yılında aziz ilan edilen Opus Dei’nin 

kurucusu Josemaría Escrivá, İspanya İç Savaşı ve sonrasında General Franco ile olan ilişkileri başta 

olmak üzere seküler dünya ile olan münasebetleri nedeniyle pek çok kişi tarafından eleştirilmektedir.  

Opus Dei tüm dünyada sıklıkla eleştirilen bir dini oluşumdur. Tarikat; gizliliği, kendine has 

uygulamaları ve siyasi hırsları nedeniyle sıklıkla eleştirilmiştir. Birçok bilinmezi olan tarikat zaman 

zaman bir kült olarak da adlandırılmış ve insanlarda çekinceye neden olmuştur.   

 

Anahtar Sözcükler: Opus Dei, Katolik Kilisesi, Hristiyan tarikatlar, piskoposluk. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Opus Dei, the Personal Prelature of the Papacy and Criticisms 

 

Abstract 

 

Opus Dei, which was founded in Madrid on October 2, 1928, by a Spanish-born Catholic priest, 

Josemaría Escrivá de Balaguer, on a vision, is known as a order that has come to an important position 

in the Catholic Church with more than 80,000 members less than a century after its establishment. 

The Catholic Church is administered by the Papacy from the Vatican through prelatures. Within the 

Papacy there are prelatures, each of which is defined regionally. Opus Dei is the only prelature with 

the status of the Pope's Personal Prelature outside of the regional definitions. 

Opus Dei provides spiritual guidance services to people who live a secular life and have a professional 

profession, with a doctrine based on performing their profession in the best way and sanctifying 

everything they have done. Opus Dei encourages believers to lead a life modeled on Jesus in the field 

of individual and social life; by reflecting this example to their environment, he encourages other 

people to sympathize with Christianity in general and Opus Dei in particular. 

Opus Dei is one of the secular institutes accepted by the Vatican and carries out activities not only in 

the religious field but also in the secular field. Opus Dei is one of the first orders in the Catholic 

Church to combine secular life with religious life. The order has mostly visible and official activities 

in the fields of education, media and non-governmental organizations, and considering the findings, 

some of which are included in this article, it can be said that it carries out activities that are not taken 

into account in the fields of politics and economy. It strives to place its members in key positions at 

the management level by influencing governments and administrations, especially in the countries 

where it serves. 

Josemaría Escrivá, the founder of Opus Dei, who died in 1975 and was canonized in 2002 only 25 

years after his death, has been criticized by many for his relations with the secular world, especially 

his relations with General Franco during the Spanish Civil War and afterwards. 

Opus Dei is a religious formation that is frequently criticized all over the world. Order; has often been 

criticized for its secrecy, idiosyncratic practices, and political ambitions. The sect, which has many 

unknowns, was also called a cult from time to time and caused reservations in people. 

 

Keywords: Opus Dei, Catholic Church , Christian Orders, Prelature. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

“Medeniyetin Yedek Parçası” Öyküsünün Göstergebilimsel Çözümlenmesi 
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Özet 

 

Bu çalışmada Aziz Nesin’in Medeniyetin Yedek Parçası adlı öyküsü göstergebilimsel olarak 

çözümlenmiştir. Çözümlemede Greimas’ın üç aşamalı göstergebilimsel çözümleme yöntemi 

kullanılmıştır. Greimas’ın çözümleme yöntemi metnin iç işleyiş biçimlerini ve göstergeler 

sistemindeki anlamsal yapıların eklemlenişini ortaya koyar. Bu yöntemden hareketle Medeniyetin 

Yedek Parçası öyküsünün anlatı düzeyi, söylem düzeyi ve mantıksal-anlamsal düzeyi incelenmiştir. 

Metin, öncelikle anlatı düzeyinde kesitlere ayrılmıştır. Metinde tespit edilen dokuz kesit içerisinde 

beliren edimlere dikkat çekilmiştir. Kesitlerde karşımıza çıkan eyleyenler ve eyletenler 

şemalaştırılmıştır. Eyleyenlerin edimlerdeki işlevleri üzerinde durulmuştur. Hamit Ağa, Hamit 

Ağa’nın karısı, kız, oğlan, köy öğretmeni karakterlerinin birbirleriyle karşıtlıkları saptanmıştır. İstenen 

değer nesnesi olarak metinde beliren traktör tüm karakterleri çevresinde toplayan ana unsurdur. 

 

Anlatıda köy, kasaba ve şehir olmak üzere üç uzam saptanmıştır. Uzamların gelişmişlik seviyeleriyle 

metnin anlamsal değerinde altı çizilen “medeniyet” kavramını beslediği görülmüştür. Yüzeysel metin 

düzeyinde metnin ilk anda göze çarpan özellikleri üzerinde durulmuştur. Söylemler dizimi ve temel 

anlamsal düzeyde belirlenen kesitlerin çekirdek işlevleri ile bütünleyimleri, belirti ve bilgilendirenleri 

belirlenmiştir. Kesitler içindeki çatışmalar, çelişkiler ve sözleşmeler belirtilmiştir. 

 

Bu çözümlemeler sonucunda Medeniyetin Yedek Parçası öyküsünün derin yüzeyinde “modernleşme-

modernleşmeme” karşıtlığı saptanmıştır. Bu kavramların “makineli tarıma geçme-makineli tarıma 

geçmeme” karşıtlığında figüratif değer kazandığı belirlenmiştir. Sonuç olarak Medeniyetin Yedek 

Parçası öyküsünün yapısı eyleyenler şeması, göstergebilimsel dikdörtgen, izleksel düzey çizilerek 

göstergebilimsel çözümlemeye tabi tutulmuştur. 

 

Anahtar Sözcükler: Göstergebilim, Medeniyetin Yedek Parçası, göstergebilimsel çözümleme, 

göstergebilimsel dikdörtgen. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Semiotic Analysis of the Story of “Medeniyetin Yedek Parçası” 

 

Abstract 

 

In this study, Aziz Nesin's story named Medeniyetin Yedek Parçası is analyzed semiotically. In the 

analysis, Greimas's three-stage semiotic analysis method is used. Greimas's analysis method reveals 

the inner workings of the text and the articulation of semantic structures in the system of signs. 

Through this method, the narrative level, discourse level, and logical-semantic level of the story of 

Medeniyetin Yedek Parçası are examined. The text is primarily divided into various sections at the 

narrative level. Attention is drawn to the acts in these nine sections identified in the text. The actants 

and the actuators encountered in the sections are schematized. The functions of the actors in acts are 

emphasized. The contrasts between the characters of Hamit Ağa, Hamit Ağa's wife, girl, boy and 

village teacher are determined. The tractor, which appears in the text as a desired value object, is the 

main element that gathers all the characters around it. 

 

Three spaces have been identified in the narrative: village, town and city. It has been seen that the 

development levels of the spaces feed the concept of "civilization", which is underlined in the 

semantic value of the text. At the superficial level of the text, the salient features are emphasized at 

first glance. The core functions and integrations, indications and informers of the sections determined 

at the discourse syntax and basic semantic level are determined. Conflicts, contradictions and 

conventions within the sections are indicated. 

 

As a result of these analyzes, the contrast of “modernization-non-modernization” has been determined 

in the deep surface of the story of Medeniyetin Yedek Parçası. It has been determined that these 

concepts gain figurative value in the contrast of "converting to mechanized agriculture-not switching 

to mechanized agriculture". As a result, the structure of Medeniyetin Yedek Parçası story is subjected 

to semiotic analysis by drawing the actors scheme, semiotic rectangle, and thematic level. 

 

Keywords: Semiology, Medeniyetin Yedek Parçası, semiotic analysis, semiotic rectangle. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Kuyucaklı Yusuf Romanı’ nda Toplumsal Düzen Eleştirisi 

 

Yasemin SERT 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Yüksek Lisans Öğrencisi 

Van/TÜRKİYE, e posta: y.sert009@gmail.com 

    

                 

Özet 

 

Her insan belli bir toplum içinde doğar. Yaratılışı gereği toplumsal bir varlık olan insan toplum içinde 

yaşamak zorundadır. Başta Platon ve Aristoteles olmak üzere birçok düşünürün, dile getirdiği gibi 

insan toplumsal bir varlıktır. İnsanların belli bir düzen içinde bir arada yaşayabilmesi ve toplum 

içindeki oluşabilecek kargaşayı önlemek için kurallara ihtiyaç vardır. Toplumsal düzen kuralları olarak 

adlandırılan din, ahlâk, görgü, hukuk, örf ve âdet kuralları sayesinde insanlar, toplum içinde güven ve 

huzur içinde yaşayabilirler. Bu kurallara riayet etmeyen bireyler bazı yaptırımlarla karşı karşıya 

kalırlar. Kuralların olmasına rağmen toplum içinde kurallara uymayan ve toplumun huzur ve 

güvenliğini tehdit eden olaylar da geçmişten bu yana yaşanmaktadır. Bu olaylar toplum içinde 

adaletsizliği, yozlaşmayı, isyanı ve başkaldırıyı da beraberinde getirmiştir. 

Toplum içinde sosyal düzeni sağlayan olguların başında hak ve adalet gelir, bunların aksamasından 

kaynaklı sıkıntılar ve hak arayışı evrenselliğini daima koruyacak gerçeklerdir. Tarih boyunca 

toplumlar ve onların kurdukları devletler düzeni sağlamak adına kanun ve yasalar koymalarına rağmen 

bu mekanizma istenildiği gibi işlememiş; çatlaklara, aksamalara ve yok sayılmalara maruz kalmıştır.  

 Geçmişten günümüze her çağda ve toplumda, toplumsal düzen içinde görülen adaletsizlikler 

karşısında insanlar isyan ederek bir şekilde haklarını aramak için mücadele içine girmişlerdir.  Bu 

çalışmada, Anadolu’daki toplumsal düzene yönelik getirdiği eleştirilerle Türk edebiyatında öncü 

sayılabilecek Sabahattin Ali’nin Kuyucaklı Yusuf adlı eseri ele alınmıştır. Romanda kasabaya hâkim 

olan eşraf ile bürokrat arasındaki kirli işlerin halk üzerindeki baskıları anlatılarak toplumsal düzen 

eleştirisi bağlamında mercek altına alınmıştır. 

 

Anahtar Sözcükler: Sabahattin Ali, Kuyucaklı Yusuf, toplumsal düzen, başkaldırı. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Social Order Criticism in Kuyucaklı Yusuf Novel 

 

Abstract 

 

Every human being is born into a certain society. Man, who is a social creature by nature, has to live 

in society. As many thinkers, especially Plato and Aristotle, have expressed, human is a social being. 

Rules are needed in order for people to live together in a certain order and to prevent chaos in the 

society. Thanks to the rules of religion, morality, etiquette, law, customs and traditions, which are 

called the rules of social order, people can live in security and peace in the society. Individuals who do 

not comply with these rules face some sanctions. Despite the existence of rules, events that do not 

comply with the rules in the society and threaten the peace and security of the society have also been 

experienced since the past. These events brought along injustice, corruption, rebellion and rebellion in 

the society. 

Right and justice come at the forefront of the phenomena that ensure social order in the society, and 

the problems arising from their disruption and the pursuit of rights are facts that will always preserve 

their universality. Throughout history, societies and the states they have established have enacted laws 

and laws to maintain order, but this mechanism has not worked as desired; has been subject to cracks, 

disruptions, and disregards. 

 From past to present, in every age and society, in the face of injustices in the social order, people have 

rebelled and struggled to seek their rights somehow. In this study, Sabahattin Ali's work Kuyucaklı 

Yusuf, who can be regarded as a pioneer in Turkish literature with his criticism of the social order in 

Anatolia, is discussed. In the novel, the pressures of the dirty work between the notables and 

bureaucrats who dominate the town are explained and examined in the context of social order 

criticism. 

 

Keywords: Sabahattin Ali, Kuyucaklı Yusuf, social order, rebellion. 
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Özet 

 

Osmanlı Devleti, 16. yüzyılın sonlarına gelindiğinde gücünün en doruk noktasına ulaşmıştır. Siyasi, 

ekonomik ve askeri bir güç haline gelmiştir. Sınırların genişlemesiyle birlikte yaşanan nüfus artışı bir 

takım idari ve mali sorunları da beraberinde getirmiştir. Kırsal nüfusta önemli oranda düşüşler 

yaşanmış ve köylü gençler kolay yoldan iş sahibi olabilmek için medreselere akın etmiştir. Bu yüzden 

söz konusu problemlerin özellikle ilmiye sahasında etkili bir şekilde hissedildiği söylenebilir.  

Medresede eğitim gören kimseler bu dönemde suhte veya softa olarak nitelendirilmekteydi. 16. 

yüzyılın sonlarında suhtelerin sayısında büyük bir artış olduğu gözlemlenmektedir. Suhtelerin 

sayısının artması medreselerin kalitesini düşürmekle beraber istihdam krizinin de ortaya çıkmasına 

neden olmuştur. Medreselere ehliyetsiz müderrislerin tayin olması suhtelerin şikayetlerine yol 

açmıştır. Durumlarından memnun olmayan suhteler asayişi bozacak faaliyetlere girişmiş ve yakışık 

almayacak hadiselere neden olmuşlardır. Bazı hadiseler gayri ahlaki olmanın da ötesine geçmiş ve 

yaşananlar belgelere de yansımıştır. Dahası Osmanlı yönetimini uzun süre meşgul edecek Celali 

İsyanları’nın da nüksetmesine neden olmuştur. Literatüre Suhte İsyanı veyahut Softa Şekaveti olarak 

geçen hadiseler dönemin toplumsal yapısında yaşanan bozulmalara ayna tutması açısından önem arz 

etmektedir. 

Bu çalışmada Suhte İsyanları’nın toplumsal, siyasi ve ekonomik yönlerine değinilmiştir. Çalışmada 

Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi’nde bulunan çeşitli resmî belgeler, dönemi içeren kronikler ve 

çeşitli telif eserlerden faydalanılmıştır. Çalışmanın başlıca amacı şu ana kadar farklı defalarda 

incelenen suhte isyanlarının dikkatten kaçan bazı özelliklerinin yeni belgelerle açığa çıkarılması ve bu 

isyanların Celali isyanlarına olan etkisinin yeni bir bakış açısıyla ele alınmasıdır. 

 

Anahtar Sözcükler: Suhte, medrese, Osmanlı, Celali, isyan. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Confusion Born of Anxiety for the Future: The Suhte's Revolt 

 

Abstract 

 

The Ottoman Empire reached the peak of its power by the end of the 16th century. It has become a 

political, economic and military power. The population growth with the expansion of the borders 

brought along some administrative and financial problems. There was a significant decrease in the 

rural population and rural youth flocked to the madrasas in order to have a job easily. Therefore, it can 

be said that these problems are felt effectively especially in the field of scholar. 

People who were educated in the madrasah were described as suhte or softa in this period. It is 

observed that there was a great increase in the number of suhte at the end of the 16th century. The 

increase in the number of suhte not only reduced the quality of the madrasahs, but also caused an 

employment crisis. The appointment of incompetent professors to the madrasahs led to the complaints 

of the suhte. Dissatisfied with their situation, the suspects engaged in activities that would disrupt the 

public order and caused unbecoming events. Some events have gone beyond being immoral and the 

experiences have been reflected in the documents. Moreover, it caused the recurrence of the Celali 

Revolts, which would occupy the Ottoman administration for a long time. The events referred to in the 

literature as the Suhte Rebellion or the Softa Brigandage are important in terms of mirroring the 

deterioration in the social structure of the period. 

In this study, the social, political and economic aspects of the Suhte Revolts are mentioned. In the 

study, various official documents, chronicles of the period and various copyrighted works in the 

Presidency Ottoman Archives were used. The main purpose of the study is to reveal some of the 

overlooked features of the Suhte revolts, which have been examined in different times, with new 

documents, and to discuss the impact of these revolts on the Celali revolts from a new perspective.  

 

Keywords: Suhte, madrasa, Ottoman, Celali, ievolt. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Yeni Assur Krallığı’nda Avlanmanın Dini Boyutu 

 

Yenal SÜRÜN 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,  

Arkeoloji Ana Bilim Dalı, Doktora Öğrencisi,  

Van/TÜRKİYE e-mail: yenalsrn@ gmail.com 

 

Özet 

Yeni Assur Krallığı, MÖ. I. binin ilk yarısında Mezopotamya’nın en önemli güçlerinden biri olmuştur. 

Krallığa ait merkezlerde yapılan kazılarda çok sayıda yazılı kaynak ve tasvirli eser ortaya çıkarılmıştır. 

Bu veriler, Yeni Assur Krallığı’nın askeri, ekonomik, siyasi ve sosyo-kültürel yaşamı ile ilgili önemli 

bilgiler ortaya koymuştur. Söz konusu veriler, Yeni Assur Krallığı’nın dini yaşamı hakkında da önemli 

bilgiler sunmakla beraber avcılıkta dinin önemli bir yerinin olduğunu da ortaya koymaktadır.  Yeni 

Assur’da dini amaçlarla gerçekleştirilen avlar, tanrının emriyle kral tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Yeni Assur kralları, avdan sonra tanrıya şükranlarını sunmak için dini törenler düzenlemişlerdir. 

Kralların önderliğinde gerçekleşen bu dini törenlerde aslan ve yabani boğalara libasyon ritüeli 

gerçekleştirmişlerdir. Ayrıca Nimrud Kuzey Sarayı’nda bir evin koridorunun tabanında ele geçen 

ceylan kemikleri ile Ur’da Yeni Assur Dönemi’ne ait bir yapının tabanında bulunan kuş kemikleri, 

yapıların inşaatında yabani hayvanların kurban edildiğini göstermektedir. Yazılı kaynaklar ve tasvirli 

eserler, Yeni Assur’da çeşitli türde hayvanların avlandığını ortaya koymuştur. Ancak bu hayvanlardan 

şimdilik aslan, yabani boğa, ceylan ve kuşların dini amaçla avlandığı bilinmektedir. Bunların dışında 

Tell Halaf, Balawat ve Nimrud’da, üzerinde mitolojik yaratıkların avlandığı tasvirler yer alan 

mühürler ele geçmiştir. Bu mühürler, avlanmanın dini boyutunu göstermesi açısından önem 

taşımaktadır. 

 

Anahtar Sözcükler: Yeni Assur, avcılık, mitolojik yaratıklar, aslan, boğa. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Religious Aspect of Hunting in Neo Assyrian Kingdom  

 

Abstract 

Neo-Assyrian Kingdom is one of the most important powers of Mesopotamia in th first millenium 

B.C. Many written sources and depicted pieces have been uncovered in the excavations related to this 

kingdom. These archaeological data give important information about military, economical, political 

and socio-cultural life of Neo Assyrian Kingdom. In addition, archaeological data also include 

important information about religious life of Neo Assyrian Kingdom. It is understood by these data 

that hunting had an important role in the religious life of Neo Assyria. The hunting performed for 

religious purpose in Assyria has been carried out by kings with the order of gods. After hunting, the 

Assyrian kings probably arranged religious ceremonies to present gratitude to their gods. Libation 

ritual was applied to wild bulls and lions during the religious ceremonies under the leadership of the 

kings. Additionally, gazelle uncovered in the floor of an aisle of a house in Nimrod Northern Palace 

and small bird bones in the base of a Neo Assyrian building in Ur show that hunted animals were also 

sacrificed in building rituals. By the written and depicted sources, it is seen that various animals were 

hunted by Neo Assyrians. However, among these animals, lion, wild bull, gazelle and birds were used 

in the rituals with religious purpose as yet. Beside these, in Neo Assyria also scenes in which 

mythological creatures were hunted were depicted on a few seals uncovered in Tell Halaf, Balawat 

and Nimrud. These samples depicted on the seals are also important in terms of showing religious 

aspect of hunting in Neo Assyria.  

 

Keywords: Neo Assyria, Hunt, Mythological creatures, lion, bull.       
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Kazak Hikayelerindeki Dostluk Kavramı (1960-1980'lеr) 

 

Yeseniyazova J.O 

Filoloji Bilimi Yüksek lisans öğrencisi 

 

Doç. Kuljanova B.R 

 

Yirminci yüzyılın 60'lı ve 80'li yılları, Kazak edebiyatının yeni bir yöne girdiği dönem olmuştur. 

Bundan önce diyalektik materyalizm dünyaya hükmetmekte ve sanatsal bilgi Marksizm ve 

Leninizm'in oluşturduğu estetik boyutlara dayanmaktaydı. 1960'lar ve 1980'lerden itibaren edebi ve 

estetik arayışlar hümanizm ve manevi değerlere yönelmeye başlamıştır. Popülizmin edebiyattaki 

biçimi güçlendirilmiş, söz sanatı politik ve ideolojik engellerden kurtulmuş ve özgür bir sanatsal 

tahayyül teması arayışına alan açılmıştır. Bu yıllarda Kazak edebiyatının hazinesi Kh. Esenjanov, T. 

Nurmagambetov, S. Muratbekov, M. Magauin, B. Nurjekeeviç, D. İsabekov, O. Bökey, D. Dosjanov 

gibi yazarların eserleriyle dolduruldu. Bu bağlamda dostluk teması en önemli konulardan biri haline 

gelmiş ve ayrı bir kavram olarak kabul edilmiştir. Kavramın kendi mantığı oluşmuştur. 20. yüzyılın ilk 

yarısında insanlık iki feci savaş yaşamış; dünya barışı, insanlık ise dostluğu arzulamıştır. Dünya zihni, 

hayat kurtaran temel değerin "dostluk" olduğunu kabul etmiştir. Kazak edebiyatında dostluk kavramı 

bu yıllarda yaygınlaşmıştır. 

Bu çalışma, 1960-1980'lerin hikayelerinde dostluk kavramının yansımasına ayrılmıştır. Özellikle 

"arkadaşlık" konulu eserlerin ideolojik, içerik, sanatsal, estetik gücü, yazarların bu alandaki vizyon ve 

yetenekleri, kendi yöntemleri, tema ile yazar, tema ve yöntem arasındaki ilişkiye dikkat çekilmiştir. 

Çalışma aynı zamanda bu kavramın milletin zihniyetine uygun olarak ne zaman ortaya çıktığını ve 

anlamsal uygulama kapsamını da göstermektedir. Yabancı ve yerli bilim insanlarının dostluk kavramı 

ile ilgili çalışmalarının yanı sıra ne tür kavramsal analizler yaptıkları da gözden geçirilmiştir. Bu 

kavramın temsili sözlüğünün semantiği ve merkez bölgede yer alan yoldaş, uydu kavramlarıyla ilişkisi 

incelenmiştir. Bu tematik arayış bağlamında, "arkadaşlık" kavramı tam olarak nerede başlıyor? 

1960'larda 1980'lеrdе ortaya atılan dostluk kavramının özellikleri nelerdir? Ortak dostluk türleri, ortak 

varlıklar arasındaki dostluk alanı, "arkadaş", "arkadaşlık", "ortaklık" kavramları arasındaki ilişki ve 

onu temsil eden dil birimleri nelerdir? Bu soruların cevapları bulunmaya çalışılacaktır. 

Çalışmanın sonuçları, Kazak dilinde dostluk kavramına ilişkin teorik soruların eklenmesine katkı 

sağlamaktadır. Yazılı sonuçlar birçok örnekle doğrulanır. Bu bağlamda çalışmanın teorik ve pratik 

önemi birleştirilmiştir. Bu çalışmanın genel materyali ve sonuçları, İnternet'teki Kazak dilindeki 

bilimsel metinlerin miktarını genişletmek, Wikipedia'nın (Wikipedia) açık ansiklopedik kaynağı 

yenilemek için kullanılabilir. Bu çalışma kapsamında arkadaşlık teması üzerine yazılmış eserlerin 

gruplandırılması, eksiksiz bir koleksiyon yayınlanması ve AppStore, Playmarket, GooglePlay'den 

indirilebilecek bir uygulama oluşturulması planlanmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Kazak hikayeleri, dostluk, Orta Asya. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Abdulkadir Aydoğan’ın “Çocuklar İçin Hikayeler-2”  

Adlı Öykü Setinin Çocuğa Görelik Açısından İncelenmesi  

 

Yunus TAŞTAN 

Milli Eğitim Bakanlığı 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı 

Van / TÜRKİYE, e-posta: tastan1293@gmail.com.tr 

 

Özet 

Çocuğun duygu, düşünce ve hayal dünyasına seslenen, onun yaşına ve gelişimine uygun eserler çocuk 

edebiyatı olarak adlandırılmaktadır. Çocuk edebiyatı, çocuğun doğum öncesinden başlayarak 

yetişkinlik sürecine kadar dinlediği veya okuduğu hikâye, masal, ninni, fıkra vb. türleri içine 

almaktadır. Bu edebiyat kapsamına giren türler içerisinde hikâyelerin ayrı bir yeri vardır. Hikâyelerde 

dil ve üslup, konu/tema, ileti, karakter ve görsel olarak bazı unsurlara dikkat edilmesi gerekir. Bu 

özellikler aracılığıyla incelenen eserlerin çocuğa göre olup olmadığı tespit edilebilir. 

Bu çalışmanın amacı, Abdulkadir Aydoğan’ın “Çocuklar İçin Hikayeler-2” adlı öykü setinde bulunan 

on adet öyküyü dış ve iç özellikleri yönünden incelemektir. Bu çalışmada nitel araştırma 

yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. İncelenen eserler çocuk edebiyatı ürünlerinde 

bulunması gereken iç ve dış özellikleri esas alınarak incelenmiş olup bu eserlerin çocuğa görelik 

ilkesini yansıtma durumu belirlenmiştir. 

 

Anahtar Sözcükler: Çocuğa görelik, çocuk edebiyatı, Çocuklar İçin Hikayeler 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

An Examination of Abdulkadir Aydoğan's Story Set Titled 

"Stories For Children-2" From the Perspective of Children 

 

Abstract 

Works that appeal to the child's feelings, thoughts and imagination and are suitable for his age and 

development are called children's literature. Children's literature is the story, fairy tale, lullaby, 

anecdote, etc., which the child listens or reads from pre-birth to adulthood. includes types. Stories have 

a special place among the genres included in this literature. In the stories, attention should be paid to 

some elements such as language and style, subject/theme, message, character and visual. Through 

these features, it can be determined whether the works examined are suitable for the child or not. 

The aim of this study is to examine the ten stories in Abdulkadir Aydoğan's story set called "Stories 

for Children-2" in terms of their external and internal characteristics. In this study, document analysis, 

one of the qualitative research methods, was used. The examined works were examined on the basis of 

the internal and external features that should be found in children's literature products, and the 

situation of these works reflecting the principle of relevance to the child was determined. 

 

Keywords: for children, children's literature, Stories For Children 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Gevaş - Göründü Köyü’ndeki Kırlangıç Örtülü Tandır Evleri 

 

Yusuf DEMİR 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi  

Van / TÜRKİYE, e-posta: ysfd027@gmail.com 

 

Özet 

 

İnsanlık tarihi boyunca yeme-içme ve barınma ihtiyacı her dönemde önemli konular arasında yer 

almıştır. Barınma ihtiyacının bir ürünü olarak konutlar, yeme-içme ihtiyacının karşılanması için de 

mutfaklar erken dönemlerden beri kullanılan alanlar olarak günümüze kadar ulaşmışlardır. Bu 

kapsamda çalışma konusu olan ‘‘tandır evleri’’ hem konut hem de mutfak olarak kullanılmasından 

dolayı incelenmesi gereken mimari yapılardır. Genellikle şehir merkezlerinden uzak, ilçelerde hatta 

çoğunluğu köylerde karşımıza çıkan tandır evleri kırsal mimarlık yapıları olarak inşa edilmişlerdir.  

Yapıldıkları dönemin iklimsel, topografik, kültürel ve ekonomik izlerini yansıtan tandır evleri kırsal 

mimarlıkta önemli yapılar arasında yer almaktadır. Belirli kalıp ve oranları olmayan, yerel ustalar ve 

bazen de konut sahibi tarafından inşa edilmiş olan bu yapılarda süsleme gibi üslupsal kaygıların 

olmadığı ve işlevselliğe göre inşa edildikleri söylenilebilir. Kentleşmenin etkisiyle kırsal 

yerleşimlerdeki insanların kent merkezlerine doğru yapmış oldukları göçler ve sanayileşme ile birlikte 

geleneksel yapı inşa tekniklerinin yanı sıra betonarme yapıların yapılması tandır evlerini ve diğer 

kırsal mimari yapıları büyük oranda etkilemiş ve yok olma sürecini hızlı bir şekilde başlatmıştır. 

Bildiri kapsamında Van’ın Gevaş ilçesi Göründü Mahallesi’nde yer alan sekiz adet tandır evi 

incelenmiştir. Tandır evleri konuta bağlı ve konuttan bağımsız olarak iki farklı tipte inşa edilmişlerdir. 

İncelenen tandır evlerinde bölgenin kırsal ve yerel mimarisinin büyük oranda görüldüğü, bu yapıların 

sürekliliği ve gelecek nesillere aktarılması için korunması ve tanıtılması gerekmektedir. 

 

Anahtar Sözcükler: Tandır, kubbe, ahşap tavan, kırsal mimari. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Swallow Covered Tandoori Houses in Gevaş - Göründü Village 

 

Abstract 

 

Throughout the history of humanity, the need for food, drink and shelter has always been among the 

important issues. Houses as a product of the need for shelter and kitchens to meet the need for food 

and beverage have survived to the present day as areas used since early times. In this context, "tandoor 

houses", which are the subject of study, are architectural structures that should be examined because 

they are used both as residences and kitchens. Tandoori houses, which are generally far from city 

centers, in districts and even mostly in villages, were built as rural architectural structures.  

Tandoori houses, which reflect the climatic, topographic, cultural and economic traces of the period in 

which they were built, are among the important structures in rural architecture. It can be said that these 

structures, which do not have certain molds and proportions, were built by local craftsmen and 

sometimes the owner of the house, do not have stylistic concerns such as ornamentation and were built 

according to functionality. With the effect of urbanization, the migration of people from rural 

settlements to urban centers and industrialization, along with traditional building construction 

techniques, the construction of reinforced concrete structures greatly affected tandoori houses and 

other rural architectural structures and started the extinction process quickly.  

Within the scope of the paper, eight tandoori houses located in the Göründü Neighborhood of the 

Gevaş District of Van were examined. Tandoori houses were built in two different types, depending 

on the house and independent of the house. The rural and local architecture of the region is mostly 

seen in the tandoori houses examined, and these structures should be preserved and promoted for their 

continuity and transfer to future generations. 

 

Keywords: Tandoori, dome, wooden ceiling, rural architecture. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Kazakistan’da Dinî ve Kültürel Hayat 
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Sakarya / TÜRKİYE, e-posta: abdulvht@sakarya.edu.tr  

 

Özet 

 

Bugün, Kazakistan Cumhuriyeti’nde dinler arası ilişkiler alanında politika, çağdaş küresel süreçleri 

bağlamında Kazakistan devletinin gelişmesi gerçeği dikkate alınarak inşa edilmiştir. Son 30 yıldır 

Kazakistan dini alanda demokratik temelleri sabitlemede gösterdiği başarıdan gurur duymaktadır. 

Anayasa’nın 22. Maddesi açıkça sunar: ‘Herkes vicdan özgürlüğü hakkına sahiptir.’ Vicdan özgürlüğü 

mutlak bir insan hakkı ve hiçbir koşulda kısıtlamaya tabi değildir. 

Genç Kazak devletinin ilk işlerinden biri 1991 yılında kabul edilen ‘Din Özgürlüğü ve Dini Birlikler 

Üzerine’ K.C. Kanunu ve yukarıda belirtilen bağımsız Kazakistan’ın dinî politikasının temel ilkelerini 

işaretlemesidir. Son 30 yılın ana başarısı dinî çatışmaların tamamen yokluğu olmuştur; bu kendi içinde 

çok ırklı, çok inançlı devlet için çok önemlidir. Dahası, uluslararası arenada Kazakistan sıkıca, 

bölgesel, kıtasal ve küresel düzeyde diyalog platformlarının küresel başlatıcısı görüntüsünde kendini 

kanıtlamıştır. Böylece, Astana’da Dünya ve Geleneksel Dinler Liderleri Kongresi’ni gerçekleştirme 

geleneği Kazakistan markası haline gelmiştir. 

Şu anda, Kazakistan’da 17 farklı dini mezhepler muhalifi 140 etnik gruplar yaşıyor. 2009 yılındaki 

halk sayımına göre en büyük dini gruplar İslam (inananlar sayısının %70) ve Hristiyanlık (%26) 

bulunmaktadır. Yahudilik ve Budizm yaklaşık eşit sayıda (%0,1) inananlara sahiptir. Diğer dinlerin 

toplam inananlar sayısının %0,2 sadık takipçileri bulunmaktadır. Yaklaşık %3 herhangi bir dine 

mensup değildir. 

Bu araştırmada özellikle Kazaklar arasında yaygın olan geleneksel inançlar araştırılmıştır. İncelenen 

inançlar konulara göre sınıflandırılmış ve hangi amaçla ve nerede, nasıl kullanıldığı açıklanmıştır. 

Ayrıca bu inançlardaki eski inanç izleriyle İslam ve diğer inanç etkilerini ortaya koymaya çalışılmıştır. 

Sonuç olarak eski zamanlardan bugüne kadar gelen bu inançlarla ilgili uygulamaların, ebeveynler 

aracılığıyla nesilden nesile aktarılarak günümüzde hala geçerliliğini koruduğu söylenebilir. 

 

Anahtar Sözcükler: Kazakistan, din, kültür, ahlâk, gelenek, töre, dinî hayat. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Religious and Cultural Life in Kazakhstan 

 

Abstract 

Today, the policy in the field of interreligious relations in the Republic of Kazakhstan has been built 

considering the fact of the development of the state of Kazakhstan in the context of its contemporary 

global processes. For the past 30 years, Kazakhstan has been proud of its success in fixing democratic 

foundations in the religious sphere. Article 22 of the Constitution clearly states: ‘Everyone has the 

right to freedom of conscience.’ Freedom of conscience is an absolute human right and is not subject 

to restrictions under any circumstances. 

One of the first acts of the young Kazakh state was the Law of the Republic of Kazakhstan "On 

Freedom of Religion and Religious Unity" adopted in 1991 and marking the basic principles of the 

religious policy of independent Kazakhstan, which was mentioned above. The main achievement of 

the last 30 years has been the complete absence of religious conflicts, which is especially important for 

a multiethnic, multifaith state. Moreover, in the international arena, Kazakhstan firmly established 

itself as a global initiator of dialogue platforms at regional, continental, and global level. Thus, the 

tradition of holding the World and Traditional Religions Leaders Congress in Nur-Sultan has become 

a Kazakhstan brand. 

Currently, 140 ethnic groups of seventeen different religious denominations live in Kazakhstan. 

According to the 2009 census, the largest religious groups are Islam (70% of the number of believers) 

and Christianity (26%). Judaism and Buddhism have equal numbers of believers (0.1%). Other 

religions have loyal followers of 0.2% of the total number of believers. About 3% do not belong to any 

religion. 

In this research, we investigated traditional beliefs that are common especially among Kazakhs. We 

classified the examined beliefs according to the subjects and explained for what purpose, where and 

how they were used. In addition, we have been tried to reveal the effects of Islam and other beliefs 

with the traces of old beliefs in these beliefs. 

As a result, we can say that the practices related to these beliefs, which have come from ancient times 

until today, are still valid today by being transferred from generation to generation through parents. 

 

Keywords: Kazakhstan, religion, culture, morality, tradition, religious life. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

Art Therapy As a Practice of Self-knowledge 
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Abstract 

The article reveals the effectiveness of the use of art in the context of treatment, which is because this 

method allows you to experiment with feelings, explore and express them on a symbolic level. Any 

artistic image is a product of the human psyche, a reflection of the way it is perceived, thought and 

interaction with the outside world. Art is an expression of the inner world through external action. The 

main tasks of art therapy are considered. The complex involvement of informational-cognitive, 

emotional-value and effective-practical components of art therapy for the development of people in the 

process of artistic activity is shown. It tells about the Directions of art therapy that correspond to the 

types of art, and the variety of techniques is almost unlimited. Through self-expression, a person can 

look at himself from the outside, look at a problematic situation from a different angle. Creative 

expression of oneself is a way to oneself, an opportunity to build one's life successfully. When 

undergoing art therapy, a person reproduces his subconscious into a visual expression. Every person 

has a need to express himself, and by creating something, he feels satisfied, as if he finds himself, 

harmony in himself. Creative self-expression therapy promotes self-acceptance, the development of 

self-interest, the disclosure of creative abilities, the strengthening of one's self and boundaries in 

relationships, the development of the ability to understand one's inner world, the needs of other people, 

and awareness of the commonality of human problems. 

The presence of the creative process is possible in all spheres of human life. This follows from the fact 

that creative perception and thinking is a special way of knowing the world, oneself in this world, 

based on which a way of relating to the world and oneself is formed. The main goals of art therapy are 

self-expression, expansion of personal experience, self-knowledge, internal integration of personality 

(its various aspects and components) and integration with external reality (social, ethnic, cultural). The 

art therapy technique has two main goals. From the side of art, art therapy is designed to give a person 

pleasure from the process, as well as to reveal his creative potential, and from the point of view of 

psychology, it has a therapeutic effect, helps to solve various internal conflicts. 

Art-therapeutic methods can help to discover their own unique way of solving psychological problems 

and improving the quality of life. The uniqueness of art therapy methods is that they allow you to 

work with unconscious material when there is a lot of unclear and indefinite, when there are many 

"undesirable" feelings that are often very difficult and painful to realize. 

Art therapy gives an outlet to internal conflicts and strong emotions, helps in the interpretation of 

repressed experiences, disciplines the group, promotes self-esteem, the ability to be aware of their 

feelings and feelings, and develops artistic abilities. The educational value of art therapy lies in the 

development of cognitive and creative skills. 

 

Keywords: Art therapy, creative process, self-knowledge. 
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu  

 


