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The Contribution of Tatar Scientists to The Study of The History of Juchi Ulus 

A.S. SHAKIYEVА 1 

Abstract 

The article presents a historiographical review of works on the history of the medieval 

state of Ulus Jochi in Russian historiography. In particular, attention was drawn to the 

conceptual changes and new approaches in the work of Tatar researchers on this topic after the 

collapse of the Soviet Union. Analyzing scientific works, the author identifies four main areas 

in the study of the history of the Ulus of Jochi in modern Russia. Thus, the author shows the 

dynamics of changing opinions on this topic, the emergence of new data and ideas. The main 

sources of the article are works and articles published during this period. The author is looking 

for a peculiar paradigm of studying the history of Ulus Jochi in the works of Tatar researchers 

of the last thirty years and seeks to determine the course and scope of the study of the current 

topic. The paper describes a set of new theoretical ideas about the history of the Jochi Ulus, 

analyzes the works of Russian researchers. In particular, there are aspects of the latest medieval 

history that require significant changes in the object of study, a positive assessment of the 

researchers of the Ulus Jochi. In the article, the author focuses on studies that have a liberal 

orientation instead of a formative approach to the interpretation of historical facts. 

 

Keywords: Ulus Jochi, Tatar scientists, Mongol Empire, Kievan Rus, Batu Khan. 

  

 
1 L.N. Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan, aisaule_10@mail.ru 



4. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU / 4nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM 

OF TURCOLOGY STUDIES 20-22 EKİM 2022 / OCTOBER 20-22, 2022 

3 
 

 

 

Türkçe Öğretmenlerinin Söz Varlığını Geliştirme Deneyimleri: Kayseri Örneği2 

Abbas Doğukan ÇELİK3 

Kudret ALTUN4 

Özet 

Sağlıklı ve etkili iletişim kurmak, kişilerin sahip oldukları söz varlığı birikimleriyle 

doğrudan ilişkilidir. Kişilerin söz varlığı gelişimi, okul dışı ortamların aksine okul çatısı altında 

sistemli ve nitelikli bir şekilde yürütülür. Bu gelişimi yürütme görevi ise büyük ölçüde Türkçe 

öğretmenlerinindir. Bu bağlamda Türkçe öğretmenlerinin hem kendilerinin hem öğrencilerinin 

söz varlıklarını geliştirme sürecindeki deneyimlerini bütüncül olarak incelemek amaçlanmıştır. 

Bu amaçla Kayseri ilinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görevlerini 

sürdüren otuz iki Türkçe öğretmeninden veriler toplanmıştır. Çalışmada nitel araştırma 

yönteminin deseni olan olgubilim kullanılmıştır. Çalışma grubunun belirlenmesinde ise amaçlı 

örnekleme türlerinden biri olan kartopu örneklemesi tercih edilmiştir. Araştırmada veri toplama 

aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Toplanan veriler betimsel ve 

içerik analizine tabi tutulmuştur. Veriler kod, kategori ve temalara ayrılmıştır. Çalışmanın ana 

bulguları şunlardır: Katılımcılar, söz varlığı gelişmişliğinin insanı birçok yönden 

desteklediğinin bilincindedirler. Katılımcıların çoğu, söz varlığını geliştirmek açısından 

okullarda okutulan Türkçe ders kitaplarını yetersiz görmektedirler. Katılımcıların büyük 

çoğunluğu, öğrencilerinin söz varlıklarını farklı uygulamalarla zenginleştirmektedirler. 

Katılımcılar, derslerde sözlük çalışmalarını hem basılı sözlükler hem İnternet üzerinden 

yürütmektedirler. Çoğu katılımcının Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer alan söz varlığı 

kazanımlarıyla ilgili yeterli bilgiye sahip olmadıkları görülmüştür. Çalışma grubunun yarısı, 

yüz yüze eğitimde yürüttükleri çalışmaları uzaktan eğitime uyarlayabilmiştir. Katılımcılara 

göre öğrencilerin söz varlıklarını geliştirmede karşılaşılan en büyük güçlük, okumamadır. 

Bununla birlikte katılımcılar hem salgında hem salgından önceki yaşantılarında en çok 

okumanın söz varlıklarını geliştirdiklerini ifade etmişlerdir. Katılımcılar, sosyal medyada 

kullanılan bozuk dilin Türkçeye zarar verdiğini ifade etmişlerdir. Özellikle salgın süreciyle 

birlikte öğrencilerin derslere olan ilgilerinin ciddî manada azaldığını, söz varlıklarının 

dolayısıyla iletişim kurma becerilerinin zayıfladığını bildirmişlerdir. Çalışmanın son 

bölümlerinde söz varlığı gelişimi ve nitelikli sözcük öğretimi için önerilere ve etkinliklere yer 

verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Söz Varlığı, Sözcük Öğretimi, Türkçe Öğretmenleri, İletişim, 

Okuma.  

 
2 Prof. Dr. Kudret ALTUN’un danışmanlığını üstlendiği “Türkçe öğretmenlerinin söz varlığını geliştirme 

deneyimleri: Kayseri örneği” adlı yüksek lisans tezinden hazırlanmıştır. 
3 MEB, abbasdogukan@outlook.com 
4 Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, kaltun@erciyes.edu.tr 
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Turkish Teachers' Vocabulary Development Experiences: The Case of Kayseri 

Abstract 

Establishing healthy and effective communication is directly related to people's 

knowledge of vocabulary. The vocabulary development of individuals is carried out 

systematically and qualitatively under the roof of the school, unlike out-of-school 

environments. The task of carrying out this development is largely the responsibility of Turkish 

teachers. In this context, it is aimed to examine the experiences of Turkish teachers in the 

process of developing the vocabulary of both themselves and their students holistically. For this 

purpose, data were collected from thirty-two Turkish teachers who continue their duties in 

official educational institutions affiliated to the Ministry of National Education in Kayseri 

province. In the study, phenomenology, which is the pattern of qualitative research method, 

was used. In the determination of the study group, snowball sampling, which is one of the 

purposeful sampling types, was preferred. A semi-structured interview form was used as a data 

collection tool in the research. The collected data were subjected to descriptive and content 

analysis. The data is divided into codes, categories and themes. The main findings of the study 

are as follows: The participants are aware that the development of vocabulary supports a person 

in many ways. Most of the participants consider Turkish textbooks taught in schools to be 

insufficient in terms of improving their vocabulary. The vast majority of the participants enrich 

the vocabulary of their students with different applications. The participants carry out their 

dictionary studies both in printed dictionaries and on the Internet during the lessons. It was 

observed that most participants didn’t have sufficient knowledge about the vocabulary gains 

included in the Turkish Course Curriculum. Half of the study group were able to adapt the 

studies they conducted in face-to-face education to distance education. According to the 

participants, the biggest difficulty encountered in developing students' vocabulary is not 

reading. However, the participants stated that reading improved their vocabulary the most both 

during the epidemic and in their lives before the epidemic. The participants stated that the 

distorted language used in social media harms the Turkish language. They reported that, 

especially with the epidemic process, the students' interest in the lessons decreased 

significantly, and their verbal assets therefore their communication skills weakened. The final 

chapters of the study include recommendations and activities for vocabulary development and 

qualified vocabulary teaching. 

Keywords: Communication, Reading, Turkish Teachers, Vocabulary, Word Teaching. 
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Tarihten Sesler Mecmuasında İsmi Geçen ve Tarihe Mal Olmuş Karakterler5 

Abdulhamit DENİZ6 

Özet 

İskender Fahrettin Sertelli’nin kurucusu olduğu Tarihten Sesler Mecmuası 15 Ocak 

1943 yılında yayın hayatına başlamış ve 1945 yılının mayıs ayına kadar toplam yirmi beş sayı 

yayınlanmıştır. Latin harflerin kabulünden sonra yazılmış tarihi mecmua, Türk tarihi ve 

tarihçilik, tarihe yardımcı ilimler, şehirlerin tarihçesi, ansiklopedik bilgiler ve tarihe yön veren 

tarihi karakterleri ele almıştır. 

İnsanların sosyal yaşantıları, dönemin ekonomik özellikleri, tarihi zaferleri, kültürel 

özellikleri, dini yaşantıları, edebiyat, şiir, sanat, kahramanlık olaylarında ismi geçen tarihi 

karakterler incelenmiştir. 

Ulusal tarihimizde yön veren Yusufelili Huzuri, Barbaros, Cleopatra, İhtisap Ağası 

Hüseyin Bey, Soluk Mehmet, Kavakdereli Köylü Fatma, Avrupa’yı Kurtaran Kadın Prenses 

Maryana, Candaroğlu İsmail Bey, Seyyid Şerif Curcani, Şeydi Ali Reis,Molla Lütfü, Nûreddin 

Zengî, Yunus Emre Baybars, Uluğ Bey, Gazi Osman Paşa, II. Abdülhamit gibi isimlerin yanı 

sıra Avrupa’nın kaderini değiştiren  “Avrupa’yı Kurtaran Kadın Prenses Maryana” ve Celopatra 

gibi tarihi karakterleri de konu edinmiştir. 

Mecmuada ismi geçen şahsiyetlerin şair, savaşçı, tasarımcı yönlerinin yanı sıra zekâları 

ve dâhiyane yönlerine de değinilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mecmua, Tarihi Karakterler, Tarihten Sesler. 

 

  

 
5  Bu makale, Abdulhamit Deniz tarafından hazırlanan Tarihi Araştırmalara Kaynak Olarak Tarihten Sesler 

Mecmuası Yüksek Lisans Tezinin bir bölümünden yararlanılarak hazırlanmıştır. 
6 Van YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Öğrencisi/ Müdür Yrd.MEB, hamitdeniz0432@gmail.com 
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History Making Characters Mentioned in The Journal Voices From The History 

 

Abstract 

Founded by İskender Fahrettin Sertelli, the journal Voices from History started 

publication on January 15, 1943 and published a total of 25 issues until May 1945. The 

historical journal, which was written after the adoption of Latin alphabet, deals withTurkish 

history and historiography, sciences subsidiaryto history, the history of cities, encyclopedic 

information and historical characters that have shape history. 

The social lives of thepeople, the economic characteristics of the period, historicalv 

ictories, cultural characteristics, religious experiences, literature, poetry, art, and historical 

figuresmentioned in heroic eventswere examined. 

In addition to including the figures such as Yusufelili Huzuri, Barbaros, Cleopatra, 

İhtisap Ağası Hüseyin Bey, Soluk Mehmet, Kavakdereli Köylü Fatma, Avrupa’yı Kurtaran 

Kadın Prenses Maryana, Candaroğlu İsmail Bey, Seyyid Şerif Curcani, Şeydi Ali Reis,Molla 

Lütfü, NûreddinZengî, Yunus Emre,Baybars, Uluğ Bey, Gazi Osman Pasha, and Abdulhamid 

II, who have shape dournational history, the journal also covered historical figuressuch as 

"Princess Maryana, the Woman whoSaved Europe" and Celopatra, who changed the fate of  

Europe. 

In addition to touching on the attributions of the figures mentioned in thejournal such as 

being a poet, a warrior, and a designer; we also addressed the irintelligence an dingeniousa 

spects. 

Keywords: Journal, Historical figures, Voices From History. 
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İhsan Oktay Anar’ın Tiamat Romanına Derin Ekolojik Bir Bakış 

Abdulkadir ÖNTÜRK7 

Özet 

Ekoeleştiri kısaca edebiyat ile çevre arasındaki ilişkinin incelenmesi olarak 

tanımlanmaktadır. Ekoeleştiri, eserleri ve düşünceleri yaşanan çevresel olay ve durumlarla 

çevresel sorunlara karşı verilen tepkiler ve bu tepkilerin tutarlığını ele almaktadır. Birçok 

görüşe göre ekoeleştirinin kökleri Gılgamış destanına kadar uzanmaktadır. Kimi düşünürler 

günümüzde meydana gelen çevresel krizlerin köklerini birkaç bin yıldır süregelen insanlığın 

kültürel geleneklerinde görmektedir. Özellikle Sanayi İnkılabından sonra yaşanan gelişmeler 

yeryüzü için oldukça yıkıcı olmuştur. Edebiyat çerçevesinden bakılınca çevre-insan 

ilişkilerinde çeşitli ekolojik yaklaşımların olduğu görülmektedir. Bu yaklaşımlar arasında derin 

ekoloji; faydacı ya da rasyonel amaçlar gütmeyen kişisel duygu durumları, değerler, estetik ve 

felsefi düşünceleri ifade etmektedirler. Derin ekolojistler doğanın insan çıkarları için korunması 

gereken bir yer olarak düşünülmesine karşı çıkar ve insan ile doğa arasında organik bir bütünlük 

olduğunu dile getirirler. Romanlarını Steampunk bilim kurgu türünde sınıflayabileceğimiz 

İhsan Oktay Anar’ın Tiamat romanı da çeşitli göndermeleriyle ekolojik yaklaşıma örnekler 

sunmaktadır.  

Bu bildiride Tiamat romanı ekoeleştiri ekseninde irdelenecek ve eserin muhtevasını 

oluşturan unsurlar mahiyeti itibariyle incelemeye tabi tutulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İhsan Oktay Anar, Tiamat, Ekoeleştiri, Çevre, Bilim Kurgu.    

 

  

 
7 Doktora Öğrencisi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, onturkakdr@gmail.com  
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A Deep Ecological Look at Ihsan Oktay Anar's Novel Tiamat 

Abstract 

Eco-criticism is briefly Deciphered as the study of the relationship between literature 

and the environment. Ecocriticism, his works and thoughts deal with the reactions to 

environmental events and situations experienced and environmental problems and the 

consistency of these reactions. According to many opinions, the roots of ecocriticism go back 

to the epic of Gilgamesh. Some thinkers see the roots of the environmental crises occurring 

today in the cultural traditions of humanity that have lasted for several thousand years. 

Especially the developments experienced after the Industrial Revolution have been quite 

devastating for the earth. When viewed from the framework of literature, it is seen that there 

are various ecological approaches in environmental human relations. Among them, deep 

ecology refers to personal states of Decency, values, aesthetic and philosophical thoughts that 

do not pursue utilitarian or rational goals. Deep ecologists decry the idea of nature as a place 

that must be protected for human interests and say that there is an organic unity between man 

and nature. Ihsan Oktay Anar's novel Tiamat, which we can classify as Steampunk science 

fiction, also offers examples of an ecological approach with various references. 

In this statement, the novel Tiamat will be examined on the axis of ecocriticism and the 

elements that make up the content of the work will be examined in terms of their nature. 

Keywords: Ihsan Oktay Anar, Tiamat, Ecocriticism, Environment, Science Fiction. 
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Teg (Gibi) Edatı ve Türkiye Türkçesi Ağızlarındaki Varyasyonları Üzerine 

Adalet Gül ÖZGÜL8 

Özet 

Edatlar, sözcük türleri içerisinde tek başlarına anlamları olmayan, kullanıldığı 

cümlelerde başka sözcüklerle türlü anlam kazanan ve gramer görevleri olan birimlerdir. 

Edatların birçoğu ses ve şekil değişikliklerine uğrayarak tarihî dönemlerden günümüze kadar 

gelmiştir. Bu ses ve şekil değişikliğine uğrayan edatlardan biri de ‘teg’ edatıdır.  

Anadolu’ya çeşitli yerlerden ve farklı zamanlarda gelen Türk boylarının etkileşimiyle 

Anadolu, bir Türk yurdu hâline gelmiş ve bu etkileşiminin etkisiyle de Anadolu’da çeşitli ağız 

özelliklerinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu çeşitli ağız özelliklerini incelemek, 

karşılaştırmak, sınıflandırmak ve diğer ağızlarla olan bağlantısını tespit etmek amacıyla 19. 

yüzyılın ortalarından günümüze kadar birçok çalışma yapılmıştır. Bu inceleme ve bağlantı 

yapılırken de sıklıkla Türkçenin bütün kollarındaki ses, şekil ve sözcüklerdeki anlam 

eşitliklerine başvurulur. 

 Bu çalışmada, Türk dilinin tarihî dönemlerinden beri benzetme ilgisi kurmak amacıyla 

sıkça kullanılmış olan ‘teg’ edatının Türkiye Türkçesi ağızlarındaki varyasyonları ve bunların 

yazıya yansımaları incelenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Edat, Teg, Türkiye Türkçesi Ağızları, Varyasyon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8  Dr., Türk Dili ve Edebiyatı ABD, adaletgulozgul@gmail.com. 
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On The Preposition Teg (Gibi) and Its Variations in The Dialects of Turkey Turkish 

Abstract 

Prepositions are units that do not have meanings on their own within word types, gain 

various meanings with other words in the sentences in which they are used, and have 

grammatical functions. Many of the prepositions have survived from historical periods to the 

present day by undergoing sound and shape changes. One of these prepositions that has 

undergone sound and shape changes is the preposition ‘teg’. 

Anatolia has become a Turkish homeland with the interaction of Turkish tribes coming 

to Anatolia from various places and at different times, and this interaction has led to the 

emergence of various dialectal features in Anatolia. Many studies have been carried out from 

the mid-19th century to the present day in order to examine, compare, classify these various 

dialect features and determine their connection with other dialects. While making this analysis 

and connection, the equality of sound, form and meaning in words in all branches of Turkish is 

often used. 

In this study, the variations of the preposition ‘teg’, which has been frequently used to 

establish a simile relation since the historical periods of the Turkish language, in the dialects of 

Turkish dialects of Turkey, and their reflections in writing are analyzed. 

 

Keywords: Preposition, Teg, Turkey Turkish Dialects, Variation. 
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The Role of Mythical Cognition in Landscape Modeling 

Adisheva Alma ERMUKHABETOVNA9 

Bektemirova Saule BEKMUKHAMEDOVNA10 

Abstract 

The article discusses the relationship between language and culture, modeling the 

landscape through one of the cultural codes in cognitive linguistics - anthropomorphic code. 

When we talk about the landscape, we can’t leave toponyms out. The toponyms reflect the 

worldview of a nation. Anthropomorphic culture code is transmitted through anthropomorphic 

metaphors, legends, myths, phraseological units. We here consider legends and myths. Myths 

and legends about the environment and nature reflect a worldview of every nation. One way of 

forming knowledge is to know oneself, which means by knowing oneself, one knows the other, 

by knowing the inner world, one knows the outer world. Man projects his knowledge of himself 

into the outer world and thus reflects his worldview about the external world. The formed 

worldview is expressed through language. Legends and myths describe the worldview of the 

nation. 

Keywords: Linguoculturology; Cultural Code; Anthropomorphic Code; Landscape; 

Mythical Consciousness; Legend; Toponym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 PHd Student,  al-Farabi Kazakh National university, almaseb2@gmail.com 
10  Assoc.Prof., al-Farabi Kazakh National University 
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Yeni Bir Edebî Refleks: İkinci Yeni 

Ahmet Alperen SÜNNETÇİ11 

Özet 

Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında İkinci Yeni ile beraber şiirde büyük yenilikler 

ve ses getirecek değişiklikler görülür. Bu değişiklikler, okurlarına günümüzde hâlâ edebî haz 

yaşatan, bazen insanın kendisinden bazı unsurlar barındırırken bazen de imgelerin, anlam 

kapalılığının arasında okurun kaybolmasını sağlayan şiirler sunar. Bu noktada Türk şiirinin 

sözün kıymetsizliğinden doğan imgelerle dolu bir süreci İkinci Yeni tavrını takınan şairler 

sayesinde yaşadığı söylenilebilir. 

 20. yy.ın ilk çeyreğinde dünyada kendini göstermeye başlayan sürrealizmin İkinci Yeni 

şairleri için değerli bir kaynak olduğu söylenilebilir lakin bu, tek kaynak değildir. Sürrealizmle 

örtüşen olgular, İkinci Yeni şiirinde çocukluğa özlem ve otomatik yazı tekniğinin kullanımı 

olarak belirtilebilir. Sürrealizme uygun olmayan temel olgu olarak okurun dil ve yapı 

kurallarına uyulmayan bir şiirle karşılaşması verilebilir. Sürrealizmin temelinde olmayan bu 

yapısal bozukluklar, İkinci Yeni şiirinde kendini gösterir. Tam da bu noktada Türkiye’nin 

dönem bazlı siyasal gündemi ve bu gündemin tabana yansıması, İkinci Yeni şiirine kaynaklık 

eden bir diğer unsur olarak karşımıza çıkar. İkinci Yeni şiirinin 1950’li yıllarda ülkede yer 

tutmaya başlayıp ilerleyen süreçte modernitenin topluma iyice yerleşmesi gibi etmenlerle 

oturan sosyo-kültürel yapıdan da etkilendiği söylenilebilir. Çocuklukları 1950’li yıllarda geçen 

ve gençlik yıllarında birbirlerinden habersiz, genellikle birbirini tanımadan benzer özelliklerde 

şiirler kaleme alan şairler, İkinci Yeni ekolünü ortaya koymuştur. Bu bağlamda İkinci Yeni’nin 

kesin bir çıkış kaynağından bağımsız, çeşitli etmenlerin etkisiyle oluştuğunu ve dönemin 

şartları karşısında bir refleks olarak geliştiğini söylemek yanlış olmayacaktır.  

Bu çalışmada İkinci Yeni refleksi; ‘Sürrealizm ve İkinci Yeni’, ‘İkinci Yeni Refleksini 

Oluşturan Siyasal Arka Plan’ ve ‘İkinci Yeni Hareketinin Öncü İsimleri’ başlıkları altında 

etraflıca incelenilecektir., 

Anahtar Sözcükler: İkinci Yeni, Sürrealizm, İmge, Edebî Refleks. 

 

 

 

 
11YL Öğrencisi, Gümüşhane Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı, alperensunnetci1998@gmail.com. 
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A New Literature Reflex: The Second New 

Abstract 

With the Second New in Turkish literature of the Republican Period, great innovations 

and changes that will bring sound are seen in poetry. These changes present poems that still 

make their readers experience literary pleasure, sometimes containing some elements of the 

human being, and sometimes making the reader get lost in the midst of images and ambiguity. 

At this point, it can be said that Turkish poetry experienced a process full of images arising 

from the worthlessness of the word, thanks to the poets who adopted the Second New attitude. 

It can be said that surrealism, which started to appear in the world in the first quarter of 

the 20th century, is a valuable source for the Second New poets, but this is not the only source. 

The phenomena that overlap with surrealism can be stated as the longing for childhood and the 

use of automatic writing technique in the Second New poem. As the basic phenomenon that is 

not suitable for surrealism, the reader's encounter with a poem that does not comply with the 

language and structure rules can be given. These structural defects, which are not the basis of 

surrealism, show themselves in the poem of the Second New. At this point, Turkey's period-

based political agenda and the reflection of this agenda on the base appear as another source of 

the Second New poem. It can be said that the Second New poem was influenced by the socio-

cultural structure, which started to occupy a place in the country in the 1950s, and was settled 

by factors such as modernity becoming well established in the society in the following process. 

Poets, who spent their childhood in the 1950s and wrote poems with similar characteristics, 

unaware of each other and generally without knowing each other, revealed the Second New 

school. In this context, it would not be wrong to say that the Second New was formed 

independently of a definite source of origin, under the influence of various factors, and 

developed as a reflex against the conditions of the period. 

In this study, the Second New reflex; 'Surrealism and the Second New' will be examined 

in detail under the headings of 'Political Background Forming the Second New Reflex' and 

'Leading Names of the Second New Movement'. 

Keywords: Second New, Surrealism, Simulacrum, Literary Reflex. 
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Küresünnilerde Doğum Gelenekleri: Kasımoğlu Mahallesi Örneği 

Ahmet ÖNTÜRK12 

Özet 

Halk kültüründe geleneksel olan uygulamalar hayatın büyük bir kısmını kapsamaktadır. 

Kültür bir toplumun gelenek, görenek gibi unsurlarını nesilden nesile aktarılan değerleridir. 

Sözlü geleneksel ortamda aktarılan ve kültürün devamını sağlayan temel tutum ve davranışlar 

o toplumun birbirini bütünleyen yapıları ve kalıplarıdır.  

Her toplum kendi kültür ortamında, yücelttiği değerleri yaşatır ve ona biçimler verir. 

Böylelikle toplum içerisinde yaşayan bireyler kültürlerinin belirlediği sınırlar içerisinde 

kendilerini ifade ederler. Birey doğumdan başlayarak ölümüne kadar geçen süre boyunca kendi 

yaşadığı toplumun gelenekleri doğrultusunda değer bulur.  

Geleneksel inanış ve uygulamalar hayatın her kısmında olduğu gibi bireyin doğum 

zamanında da olmaktadır. Yeni doğan bir bebeğin korunması ve sağlıklı olması amacıyla birçok 

geleneksel ve ritüel uygulamalar yapılmaktadır. Yapılan uygulamalar yeni doğmuş olan bebeği 

ve annesini merkeze alan ve onların bu zorlu süreci daha iyi atlatmalarına yardımcı olan 

kalıplaşmış kültür öğeleridir. Yapılan çalışmada Van’ın Kasımoğlu Mahallesi doğum 

geleneklerinin neler olduğu ve ne için yapıldığı üzerinde durulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Kültür, Gelenek, Doğum, Van. 
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Birth Traditions in Küresunni: The Example of Kasımoğlu Neighborhood 

Abstract 

The practices that are traditional in folk culture cover a large part of life. Culture is the 

values of a society's elements such as traditions and customs that are passed down from 

generation to generation. The basic attitudes and behaviors that are transmitted in the oral 

traditional environment and that ensure the continuation of the culture are the structures and 

patterns that complement each other of that society. 

Each society lives the values it glorifies in its own cultural environment and gives it 

forms. Thus, individuals living in society express themselves within the boundaries determined 

by their culture. An individual finds value in accordance with the traditions of the society in 

which he lives during the period from birth to death. 

Traditional beliefs and practices occur at the time of birth of an individual, as in every 

part of life. Many traditional and ritual practices are carried out in order to protect and keep a 

newborn baby healthy. The practices are stereotyped cultural elements that center the newborn 

baby and his mother and help them get through this difficult process better. In the study, it was 

focused on what the birth traditions of Kasımoğlu Neighborhood of Van are and what they were 

made for. 

Keywords: Culture, Tradition, Birth, Van. 
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Süleyman Çelebi’nin Vesiletü’n Necât Adlı Mevlidi ile Muhyî’nin Mustafa Mevlûdi 

Üzerinde Dijital Bir Mukâyese 

Ali DUMAN13 

Özet 

Mevlit geleneğine özellikle Doğu toplumlarında en eski dönemlerden beri 

rastlanmaktadır. Bu gelenek Osmanlı’da saray, konak ve evlerle birlikte selâtin camilerinde icra 

edilmiştir. Arşiv kayıtlarında bu merasimin icrasına yönelik oldukça önemli belgelere 

rastlanmaktadır. Bunlar arasında mevlit alayı, harcamalar, kutlamalar, gönderilen davetler, 

verilen çeşitli hediyeler vs. sayılabilir. Bu vesikalarla birlikte çeşitli kaynaklar da gösteriyor ki 

Osmanlı’da bu gelenek âdeta resmî bir törene dönüşmüştür. Çeşitli mekânlarda top atışları 

yapılmış, uzak beldelere kutlama maksadıyla mübeşşirler gönderilmiş, gelen müjdecilere ve 

mevlidi icra eden mevlithanlara çeşitli hediyeler verilmiştir. Devlet eliyle organize edilen bu 

etkinliklerde -mali duruma göre- kimi zaman kısıtlamalara da gidilmiştir. Osmanlı’da mevlit 

yazma geleneği, Süleyman Çelebi’nin kaleme aldığı Vesîletü’n-Necât adlı eser ile edebî ve 

estetik bir değer kazanmıştır. Toplumun her kesimi tarafından beğenilerek okunan Vesîletü’n-

Necât türlü merasimlerde terennüm edilerek günümüze kadar ulaşmıştır. Günümüze ulaşan çok 

sayıda nüshası ile eser, gerek muhtevasıyla gerekse de âhengiyle toplumun dimağında yer 

edinmiştir. Kimi zaman Şiilik gibi çeşitli propagandalar yapmak maksadıyla kimi zaman da iyi 

niyetle bu geleneğini sürdürmek için başka mevlitler de yazılmıştır. Yazılan bu eserler 

değerlendirildiğinde ahenk, ritim ve mana gibi özellikleri bakımından hiçbiri Vesiletü’n-Necât’ı 

aşamamıştır. Öyle ki eser bazı yazarlar tarafından âdeta bölüm bölüm taklit edilmiştir, bazen 

de eserden bazı beyitler olduğu gibi alınmıştır. Bu çalışmada Fatih Köksal tarafından 

yayımlanan ve yine Köksal tarafından Vesiletü’n-Necât ile mukayesesine dikkat çekilen XV-

XVI. yüzyıl şairlerinden Muhyî’nin mevlidi incelenecektir.  

Öncelikle her iki metin dijital ortama aktarılarak düz metin belgesine dönüştürülecek, 

bağlam dizinli programda (Antconc) kelime sıklığı, sözcük kadrosu, izâfet terkîbi ve atıf vavı 

vb. özellikler açısından karşılaştırılarak benzerlikler ortaya konulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Mevlit, Muhyî, Süleyman Çelebi, Vesiletü’n-Necât 
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A Digital Comparison of Süleyman Çelebi's Vesiletü'n Necât Mawlid with Muhyî's 

Mustafa Mevlûdi 

Abstract 

Since ancient times, the mawlid tradition has existed, particularly in Eastern countries. 

This tradition was practiced in Ottoman palaces, mansions, and houses, as well as in selatin 

mosques. The archival records contain a number of important documents that describe how this 

ceremony was conducted. The mawlid procession, expenditures, celebrations, invitations, 

various gifts, etc., could be cited among them. Along with these documents, various sources 

demonstrate that the Ottoman Empire has almost turned this tradition into an official ceremony. 

Cannon shots were fired in various places; forerunners were sent to distant towns to celebrate; 

and various gifts were given to the heralds and mawlidhans. Sometimes restrictions are applied 

to these activities organized by the state, depending on the financial situation. The tradition of 

writing mawlids in the Ottoman Empire gained literary and aesthetic value with the work called 

Vesîletü’n-Necât written by Süleyman Çelebi. Vesîletü’n-Necât, which is read with admiration 

by all segments of society, has lasted until now by being chanted pleasantly in various 

ceremonies. With its many copies reached today, the work has cemented itself in the minds of 

society, both in terms of content and harmony. Sometimes other mawlids were written to spread 

propaganda, like those about Shiism, and sometimes they were written to keep this tradition 

going with good intentions. When these written works are evaluated, none of them can surpass 

Vesîletü’n-Necât in terms of harmony, rhythm, and meaning. So much so that the work has 

been imitated by some authors in parts, and sometimes some couplets have been taken from the 

work as it is. In this study, the mawlid of Muhyi, one of the poets of the XV-XVI century, will 

be examined. Fatih Köksal both published and drew attention to its comparison with Vesîletü’n-

Necât.  

First of all, this study aims to digitize both texts and convert them into plain text 

documents. Then, using AntConc as a concordance software, compare these texts to find 

similarities using features like word frequency, word order, noun phrase, reference phrase, etc. 

Keywords: Mawlid, Muhyî, Süleyman Çelebi, Vesîletü'n-Necât 

 

 

 

 



4. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU / 4nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM 

OF TURCOLOGY STUDIES 20-22 EKİM 2022 / OCTOBER 20-22, 2022 

18 
 

 

 

 

Medresetü’l-Vâizîn’nde Bir Hitabet Hocası: Mithat Cemal Kuntay 

Ali Sait YAĞAR14 

Özet 

Hukuk eğitimi alan ve esasen noterlik mesleğini icra eden Mithat Cemal Kuntay şiir, 

monografi ve roman türlerinde eser vermenin yanında tiyatro, deneme, eleştiri ve antoloji 

sahalarında da kalem oynatmış, Batı edebiyatından tercümeler yapmış çok yönlü bir edebî 

şahsiyettir. En çok bilinen eseri Mutlakıyet, Meşrutiyet ve Mütareke yıllarında tarihi olayların 

sosyal ve kültürel atmosferi içinde geçen tek romanı Üç İstanbul’dur. Mehmet Akif, Namık 

Kemal ve Ali Suavi hakkında hazırlamış olduğu monografilerinin yanında yazmış olduğu 

hamasî şiirleriyle edebiyat tarihinde kendisine müstesna bir yer edinen Mithat Cemal’in 

bilinmeyen ve göz önünde olmayan bir diğer yönü ise medrese hocalığıdır. Evkaf Nezareti’ne 

bağlı bir ihtisas okulu olarak vaiz yetiştirmek amacıyla 1911’de Medresetü’l-Vâizîn 

kurulmuştur. Yahya Kemal’in medeniyet tarihi ve Türk edebiyatı, Yusuf Akçura’nın Türk 

tarihi, Selim Sırrı Tarcan’ın jimnastik, Ahmet Mithat Efendi’nin dinler tarihi dersleri verdiği 

kurumda Mithat Cemal de hitabet derslerine girmiştir. Onun Hitabet Dersleri (1914) adlı eseri 

bu derslerin neticesinde ortaya çıkmış bir kitaptır. Müstakil olarak hitabeti ele alan ilk Türkçe 

telif kitap olma hüviyetini taşıyan bu eser öğrencilere yönelik hazırlanmıştır. Mithat Cemal, 

eseri meydana getirirken büyük oranda Fransızca kaynaklardan faydalanmıştır. Bildiride 

öncelikle Medresetü’l-Vâizîn’in tarihçesi kısaca ele alınacaktır. Daha sonra bu kurumda hitabet 

dersleri veren Mithat Cemal’in medrese hocalığına ışık tutmak adına söz konusu derslerin bir 

meyvesi olan Hitabet Dersleri adlı eserin muhtevası üzerinde durulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Mithat Cemal Kuntay, Hitabet, Hitabet Dersleri, Medresetü’l-

Vâizîn. 
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An Oratory Lecturer in Medresetü’l-Vaizin: Mithat Cemal Kuntay 

Abstract 

Mithat Cemal Kuntay, who studied law and essentially worked as a notary public, is a 

versatile literary figure who has written in the fields of theatre, essay, criticism and anthology, 

as well as produced works in the genres of poetry, monographs and novels, and has done 

translations from Western literature. His best-known work is Uç Istanbul, the only novel that 

takes place in the social and cultural atmosphere of historical events during the years of 

Absolute, Constitutional, Armistice. Another unknown and unseen aspect of Mithat Cemal, 

who has an exceptional place in the history of literature with the epic poems he wrote alongside 

his monographs about Mehmet Akif, Namık Kemal and Ali Suavi, is his teaching at the 

madrasa. Medresetü’l-Vaizin was established in 1911 to train preachers as a specialization 

school affiliated with the Ministry of Foundations. Mithat Cemal took rhetoric classes at the 

institution where Yahya Kemal taught civilization history and Turkish literature, Yusuf 

Akçura’s Turkish history, Selim Sırrı Tarcan’s gymnastics and Ahmet Mithat Efendi’s history 

of religions. His Oratory Lessons (1914) is a book that emerged as a result of these lessons. 

This work, which has the identity of being the first Turkish copyright book that deals with 

oratory independently, has been prepared for students. Mithat Cemal used French sources to a 

large extent while creating the work. In this paper, first of all, the history of Medresetü’l-Vaizin 

will be briefly discussed. Later, in order to shed light on the madrasa teacher of Mithat Cemal, 

who gave oratory lessons in this institution, the content of the work called Oratory Lessons, 

which is a fruit of these lessons, will be emphasized. 

Keywords: Mithat Cemal Kuntay, Oratory, Oratory Lessons, Medresetü’l-Vaizin. 
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İkinisan Gazetesi’nde Halk Yaşamı (1957-1959)15 

Alpaslan ERGÜÇ16 

Özet 

Yerel gazeteler, halk yaşamını çeşitli yönleriyle yansıtan ve toplumsal yaşama birçok 

yönden tanıklık eden tarihi vesikalardır. Haber, köşe yazısı, reklam ve ilanlara yansıyan 

içerikler halk yaşamının çoklu boyutları ile ilgili çeşitli veriler barındırmaktadır. Gazeteler, bir 

yönüyle toplumu yansıtır. Gazeteler; sadece toplumun sosyal yaşamı ile ilgili yönlerini 

yansıtmakla kalmaz halk yaşamının zaman içinde geçirdiği çok yönlü değişimleri de izleme 

için kaynak olarak kullanılır.  

Bu incelemede, Van’da faaliyet gösteren ve ilk sayısı Eylül 1957’de çıkan İkinisan 

Gazetesi’nin 1957’den 1959’a kadar çıkan sayıları taranarak halk yaşamına dair veriler tespit 

edilip verilerin analizi yapılacaktır.  Halk yaşamının her safhasında belirgin bir yeri olan ve 

gazeteye yansıyan halk eğlenceleri, halk edebiyatı, kent yaşamı, bayramlar, halk inanışları, 

sosyal ve ekonomik yaşam, halk giyimi gibi toplumsal ve kültürel değerler tespit edilmiş ve 

tespit edilen bu veriler halk bilimi çerçevesinde ele alınarak irdelenmiştir.  

İnceleme sonucu elde edilen veriler, halkın kültürel yaşamı, gelenekleri, inançları, 

giyimi gibi kent yaşamının farklı yönleriyle ilgili fikir vererek halk bilimine katkı sunduğu gibi 

Van ve yerel basın tarihine de ışık tutmaktadır. Bir bütün şeklinde ele alınan halk yaşamıyla 

ilgili veriler aracılığıyla ilgili dönemin sosyal gerçekliğinin somut ve canlı bir şekilde tespit 

edilmesi amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Van, Yerel Gazete, Halk Yaşamı, İkinisan Gazetesi 
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Folk Life In İkinisan Newspaper (1957-1959) 

Abstract 

Local newspapers are historical documents that reflect various aspects of public life and 

witness social life in many ways. The contents reflected in news, columns, advertisements and 

advertisements contain various data related to multiple dimensions of public life. Newspapers 

reflect society in a way. Newspapers; it not only reflects the aspects of the social life of the 

society, but also is used as a source for monitoring the multifaceted changes that the public life 

has undergone over time. 

In this study, the numbers of the İkinisan Newspaper, which was active in Van and 

whose first issue was published in September 1957, will be scanned from 1957 to 1959, and 

data on public life will be determined and the data will be analyzed. Social and cultural values 

such as folk entertainment, folk literature, urban life, holidays, folk beliefs, social and economic 

life, folk clothing, which have a prominent place in every stage of public life and reflected in 

the newspaper, have been determined and these data have been examined within the framework 

of folklore. . 

The data obtained as a result of the examination not only contributes to folklore by 

giving an idea about different aspects of urban life such as the cultural life, traditions, beliefs 

and clothing of the people, but also sheds light on the history of Van and the local press. It is 

aimed to determine the social reality of the relevant period in a concrete and vivid way through 

the data on public life, which is considered as a whole. 

Keywords: Van, Local newspaper, Folk Life, İkinisan Newspaper 
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Kocaeli Şehir Tiyatrosu'nda (Türkiye) Yenilikçi Sahne Teknikleri: «Kılıçarslan» 

Performansı Hakkında 

Alsu SHAMSUTOVA17 

Özet 

21.yüzyıl insanlara, topluma ve insanlığa ve yaratıcı kişiliğe yeni ufuklar açan gerçekten 

devrimci başarılardan oluşuyor. Yirminci yüzyılın sonlarında, postmodern dünya vizyonuna 

odaklanan yeni bir kültür türünün nasıl ortaya çıktığını görmüştük. Bu tür, ulusal bilince, tarihi 

geçmişe ve halkın ilerici geleceğine dayanmaktadır. Türkiye'de bu kültürel çağın ön saflarında, 

özel yaratıcı projelerle Kocaeli Şehir Tiyatrosu durmaktadır. Ayrı bir kurum olarak oyun ve 

eğlencenin içinde yer alan "sahne sanatının" şekillenmesindeki Izmit tiyatrosu aydınlarının rolü 

büyüktür. 

Çalışmanın amacı, 21. yüzyıl başlarında yeni bir edebi ve sanatsal düşüncenin oluşumu 

ile karakterize edilen Izmit tiyatrosunun yaşayışında önemli şahsiyetlerin ve oyun-

performansların katkısını incelemektir. Bu performans (ve tiyatronun kendisi) yeni bir kültürün 

yeni bir edebi-sanatsal düşünceyi nasıl şekillendirebileceğini göstermektedir. Amaç temelinde, 

bu çalışmanın bir parçası olarak yazar, performansın sahnelenmesini, aktörlerin oyununu, yeni 

dijital performans biçimlerinin kullanımını incelemektir. 

Oyunun yönetmeni Aydın Sigalı ve ekibi, tarihi eserlerin türün yeni bir sahne tezahürü 

biçimini tanıtmak için çalışmaktalar. Dijital oyun şeklinde yeni bir performans sergileme 

biçiminin çeşitli amaçlara hizmet ettiğini ortaya koymak bunları anlamamıza yardımcı 

olmaktadir:  genç izleyicileri dijital oyun yoluyla vatanının  ve ülkelerinin tarihine çekmek; 

farklı nesillerin tarihi kahramanlara olan sevgisini şekillendirmek ve  Vatan, adalet ve onur 

duygularını beslemek. Tiyatronun drama eserleri aracılığı ile halkı bilgilendirme, 

bilinçlendirme amacı gütmesi ve bu düşünce doğrultusunda hareket etmiş olması da etkili 

olmuştur. 

Çalışmamızın konusu “Kılıçarslan”ın yapımında postmodern unsurlar, aktörlerin 

oyunu, mezansen ve genel olarak sahne sanatıdır.  Ayrıca, Türkiye'nin çeşitli medyasında 

yayınlanan bu yapımla ilgili makalelerin incelenmesidir. Keşfedilen sonuçlar, yönetmen Aydın 

Sigalı ve Kocaeli Şehir Tiyatrosu'nun “Kılıçarslan" oyununun Türk devletinin tarihini ve 

dramatik bir türün tanıtımına büyük katkı sağladığı iddiasının temelini oluşturmaktadır.  Aydın 

Sigalı’nın önderliğindeki tiyatro, halk arasında kültür oluşumunda güzel ve önemli bir  araç 

haline gelmiştir. 

Anahtar Kelimeler: “Kılıçarslan” performansı, modern Türk dramaturjisi, Kocaeli 

şehir tiyatrosu, postmodernizm, tiyatro-dijital performans. 
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Innovative Methods of Staging at The Kojaeli (Kocaeli) City Theater (Turkey): 

About The Performance "Kilicharslan" 

Abstract 

The life practice of the 21st century consists of real achievements that open up new 

horizons for the people, society and humanity, and the creative personality. We saw the way 

how at the end of the 20th century a new type of culture was born, which was oriented towards 

a postmodern vision of the world. This type is based on national consciousness, on the historical 

past and on the progressive future of the people. At the forefront of this cultural era stays the 

Kojaeli (Kocaeli) City Theater with exclusive creative projects that have been highly 

appreciated in Türkeye. 

The purpose of the paper is to study the performance “Kılıcharslan”, the contribution of 

personalities in the creation of this performance. This performance shows how a new culture 

can form a new type of thinking. The author considered the production, the play of actors, the 

use of new digital forms. 

We have found that a new kind of staging a performance in the form of a digital game 

serves several purposes: to involve young viewers to the history of own nation and country 

through digital games, to form the word Homeland, to encourage an honor. 

The subject of the study is the postmodern elements in the production of “Kılıcharslan”, 

the acting, the mezzanine and the stage art, as well as reviews about this production that have 

been published in various Turkish media. 

The discovered results became the basis for the statement that the production of 

"Kılıcharslan" directed by Aydin Sigalı and the Kojaeli (Kocaeli) City Theater made a huge 

contribution to the promotion of the history of Turkish statehood and the dramatic genre. This 

Theater encourages the formation of culture among the people. 

Keywords: the play "Kılıcharslan", modern Turkish drama, Kocaeli City theater, 

postmodernism, theatrical digital performance. 
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Hikâyet-i Anabacı’nın Bilinmeyen Bir Nüshası: Risâle-i Dil-güşâ 

Aslı AYTAÇ18 

Özet 

“Hikâyet-i Anabacı”, klasik Türk edebiyatı geleneğinin ilk telif hikâyesi olarak kabul 

edilmektedir. “Burusalı Hoca Abdurrauf Hikâyesi” ya da “Hikâyet-i Dendân/Dendâniyye” 

olarak da anılan bu hikâye XVI. yüzyıl şairlerinden Edirneli Vahdî Ca’fer Çelebi tarafından 

kaleme alınmış olup manzum-mensur karışık şekilde oluşturulmuştur. Konusunu günlük 

hayattan alan ve tamamen olağan bir vak’adan oluşan hikâye, baştan sona lâ-dînî özellikler 

göstermektedir. Yapılan araştırmalarda “Paris Bibliotheque Nationale Supplement Turc 1625, 

Süleymaniye Kütüphanesi Antalya Tekelioğlu Koleksiyonu 869/5, Kastamonu İl Halk 

Kütüphanesi 3571/15, Avusturya Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları H.F. 454, Berlin 

Kraliyet Kütüphanesi 284 ve Flugen Kataloğu 438” kayıtlı olmak üzere hikâyenin 6 yazma 

nüshasının varlığından bahsedilmektedir. Eserin başka bir nüshası da tarafımızdan tespit 

edilmiştir. Ankara Milli Kütüphane Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi Koleksiyonu 06 Hk 

1319 numarada kayıtlı olan bu yazma 19 satırlı olarak 15 varaktan oluşmaktadır. Risâle-i Dil-

güşâ başlığını taşıyan eser nesih hat ile kaleme alınmıştır. Yazmanın içerisinde hiçbir yerde 

Vahdî mahlası geçmemekle birlikte, manzum kısımlarda başka bir şaire ait herhangi bir mahlas 

ya da isim bulunmamaktadır. Hatta manzumelerde, diğer nüshalarda “Vahdî” mahlası bulunan 

kısımlarda bunun yerine farklı kelimelerin konduğu görülmektedir.  Mahlas bulunmasa da ufak 

tefek farklarla Vahdî’nin hikâyesinin aynısı olan eser, ilk Türkçe telif hikâye olma özelliğini 

gösterdiğinden Türk edebiyatı için önemlidir. Bu bildiride, yukarıda künyesini verdiğimiz 

nüsha tanıtılacak ve daha önce incelenen diğer nüshalarla arasındaki benzerlikler ve farklılıklar 

bakımından karşılaştırılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Hikâye, Anabacı, mensur, Vahdî, Bursalı Hoca Abdurrauf. 
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An Unknown Copy of the Story of Anabacı: Risale-i Dil-güşâ 

Abstract 

“Hikâyet-i Anabacı” is accepted as the first copyright story of the classical Turkish 

literature tradition. This story, which is also known as "The Story of Bursalı Hoca Abdurrauf" 

or "Hikâyet-i Dendân/Dendâniyye", dates back to the 16th century. It was written by Edirneli 

Vahdî Ca'fer Çelebi and was composed in a mixed verse and prose form. The story, which takes 

its subject from daily life and consists of a completely ordinary case, shows non-religious 

features from beginning to end. In the researches, “Paris Bibliotheque Nationale Supplement 

Turc 1625, Süleymaniye Library Antalya Tekelioğlu Collection 869/5, Kastamonu Provincial 

Public Library 3571/15, Austrian National Library Turkish Manuscripts H.F. 454, Berlin Royal 

Library 284 and Flugen Catalogue 438”, 6 manuscript copies of the story are mentioned. 

Another copy of the work has been identified by us. This manuscript, registered in Ankara 

National Library Adnan Ötüken Provincial Public Library Collection 06 Hk 1319, consists of 

19 lines and 15 leaves. The work, titled Risâle-i Dil-güşâ, was written in nesih calligraphy. 

Although the name of Vahdî is not mentioned anywhere in the manuscript, there is no name or 

pseudonym belonging to another poet in the verse. In fact, it is seen that different words are 

used instead of the parts with the name "Vahdî" in the other copies. Although there is no name, 

the work, which is the same as Vahdî's story with minor differences, is important for Turkish 

literature as it shows the feature of being the first Turkish copyright story. In this paper, the 

copy of which we have given above will be introduced and compared with other previously 

examined copies in terms of similarities and differences. 

Keywords: Story, Anabacı, prose, Vahdi, Bursalı Hoca Abdurrauf. 
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Ulytau-Zhezkazgan'daki Antik Üretim Tesislerinin İncelenmesi Tarihi 

Auezov Kabdol ZHANDILDAULY19 

Özet 

Türk kökenli göçebe halkların eski tarihinde metalurji, büyük bozkırda tüm kültürlerin 

teknokratik zaferinin ana göstergesi haline gelmiştir. Antik metalurjinin hızlı gelişmesinin 

temeli bakırdır. Bu metal, Kazak topraklarını dünyadaki madencilik ve metalurji 

merkezlerinden biri haline getirmiştir. Avrasya topraklarında eski metalurjik üretimin gelişmesi 

ve ortaya çıkması için en büyük merkezlerden biri Kazakistan'ın merkezidir. Merkezî 

Kazakistan'ın eski toponamik adı Saryarka'dır. Arkeoloji ve yerbilimden elde edilen kanıtlar, 

bu yerin mirasının eskiden beri madencilik ve metalurji endüstrisiyle yakından ilişkili olduğunu 

göstermektedir. Zhezkazgan'ın, Kenkazgan'ın, Konyrat'ın, Zhezdi'nin tarihi değeri Saryarka'nın 

bakır madenleridir. Bu temel komplekslerden biri Zhezkazgan bölgesinde yer almaktadır. Bu 

yazıda, Jezkazgan'da bulunan Milikuduk, Sorkuduk ve Aynakol'un antik anıtlarını, antik 

Neolitik çağlardan Orta Çağ'a kadar Jezkazgan - Ulytauskom bölgesindeki Türk Dünyası 

uygarlığı tarihinde, endüstriyel ve arkeolojik anıtların önemi ve önemi üzerine araştıran bilim 

adamlarının yazılarına değinilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Antik metalurji, Türk tarihi, Zhezkazgan 
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History of The Study of Monuments of Ancient Production Facilities in Ulytau –

Zhezkazgan 

Abstract 

In the ancient history of nomadic peoples of Turkic origin, metallurgy became the main 

indicators of the technocratic victory of all cultures in the Great Steppe. The basis for the rapid 

development of ancient metallurgy was copper. This metal made the Kazakh land one of the 

Centers of mining and metallurgy in the world. One of the largest centers in the emergence and 

development of ancient metallurgical production on the territory of Eurasia is central 

Kazakhstan. The ancient toponamic name of central Kazakhstan is Saryarka. Data from 

archeology and toponymics testify that the heritage of this place has long been closely related 

to mining and metallurgical production. The historical significance of the Copper Mines of 

Saryarka Zhezkazgan, Kenkazgan, Konyrat, Zhezdy is of interest to its researchers. One of 

these fundamental complexes is located in the Zhezkazgan region. In this article, focusing on 

the works of scientists who studied the ancient monuments of Milykuduk, Sorkuduk and 

Ainakol located in Zhezkazgan, the significance and significance of industrial and 

archaeological monuments in the history of civilization of the Turkic world in the Zhezkazgan 

- Ulytau region from the time of the Neolithic to the Middle Ages is mentioned. 

Keywords: Ancient metallurgy, Turkish history, Zhezkazgan 
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El-İdrâk Haşiyesi ve Dîvânü Lügâti’t-Türk’ün Ortak Söz Varlığı 

Ayfer AYTAÇ20 

Özet 

Tarihi Kıpçak dil alanı yadigârlarından olan ve 1312 (Hicri 712) yılında Ebû Hayyân el-

Endelüsî tarafından hazırlanmış Kitâbü’l-İdrâk li Lisâni’l-Etrâk Türkçenin en önemli 

eserlerinden biridir. Öyle ki araştırmacılar tarafından dil tarihimiz açısından Dîvânü Lügâti’t-

Türk kadar önemli bir eser olduğu kabul edilmiştir. Kitâbü’l-İdrâk’in Veliyüddin Efendi 

nüshasının satır araları ve sayfa kenarlarına notlar şeklinde ilave edilmiş yazarı bilinmeyen 

ikinci metin bulunmaktadır. Caferoğlu, bu notların farklı bir metne ait olduğunu ve müellif 

nüshasının 1335 yılındaki istinsahı sırasında eklenmiş olması gerektiğini belirtmiştir. Bu 

metnin bilinen ayrı bir nüshası da yoktur.  

Kitâbü’l-İdrâk’in satır araları ve sayfa kenarlarına yazılmış olan söz konusu notlar, 

Kilisli Muallim Rifat tarafından bir araya getirilerek Velet İzbudak’a iletilmiştir. Velet 

İzbudak’ın 1359 maddeden oluşan bu sözlerin anlamlarını tespit etmesi neticesinde elde edilen 

malzeme 1936 yılında El-İdrâk Haşiyesi adıyla yayımlanmıştır.  

Velet İzbudak, eserinin ön sözünde El-İdrâk Haşiyesi’nin de Dîvânü Lügâti’t-Türk 

kadar önemli olduğunu, onu tamamlayıp eksiklerini giderdiğini belirtmektedir. Kilisli Muallim 

Rifat ise, haşiye metnini toplarken bazı kelimelerin Dîvânü Lügâti’t-Türk’te yer alabileceğini 

düşündüğünü ve kontrol ettiği birkaç tanesini ya aynen ya da küçük farklılıklarla DLT’de tespit 

ettiğini belirtmiştir. Rifat, haşiyelerin pek çoğunun Dîvânü Lügâti’t-Türk’te bulunduğu 

zannında olduğunu söylemektedir.  

El-İdrâk Haşiyesi’nin söz varlığı üzerine fiiller, Anadolu ağızlarındaki karşılıklar ve 

alıntı sözcükler gibi çeşitli yönlerden inceleyen çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmada ise El-

İdrâk Haşiyesi ile Dîvânü Lügâti’t-Türk söz varlığının tamamı karşılaştırılarak Türkçenin bu 

iki önemli eserinin ne ölçüde ortaklık gösterdiği tespit edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Söz varlığı, El-İdrâk Haşiyesi, Dîvânü Lügâti’t-Türk 
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Shared Vocabulary of El-Idrâk Haşiyesi And Dîvânü Lügâti’t-Türk 

Abstract 

Kitâbü’l-İdrâk li Lisâni’l Etrâk, which is one of the heirlooms of the historical Kipchak 

language field and was prepared by Abu Hayyân el-Endelüsî in 1312 (Hijri 712), is one of the 

most important works of Turkish. In fact, it has been accepted by researchers that it is as 

important a work as Dîvânü Lügâti’t-Türk in terms of our language history. There is a second 

text, whose author is unknown, added in the form of notes between the lines and the margins 

of the Veliyüddin Efendi copy of Kitâbü’l-İdrâk. Caferoğlu states that these notes belong to a 

different text and must have been added to the author's copy during the copying in 1335. A 

separate copy of this text is not known. 

These notes, written between the lines and in the margins of Kitâbü’l-İdrâk, were 

assembled by Muallim Rifat and forwarded to Velet Izbudak. The material obtained as a result 

of Velet Izbudak’s determination of the meanings of these words, consisting of 1359 items, was 

published in 1936 under the name of El-İdrâk Haşiyesi. 

Velet Izbudak writes in the preface of his work that El-İdrâk Haşiyesi is as important as 

Dîvânü Lügâti’t-Türk. He thinks it completes DLT and corrected its deficiencies. Muallim 

Rifat, says that while collecting the text, he thought that some words could take place in Dîvânü 

Lügâti’t-Türk and he identified a few of them he checked in the DLT either exactly or with 

minor differences. Rifat says I think most of the words are in Dîvânü Lügâti’t-Türk. 

Studies have been conducted on the vocabulary of El-İdrâk Haşiyesi from various 

aspects such as verbs, equivalents in Anatolian dialects and borrowed words. In this study, by 

comparing the entire vocabulary of El-İdrâk Haşiyesi and Dîvânü Lügâti’t-Türk, it will be 

determined to what extent these two important works of Turkish are in common. 

Keywords: Vocabulary, El-İdrâk Haşiyesi, Dîvânü Lügâti’t-Türk 
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Âgâh Divânı’nda Kozmik Unsurlar 

Aylin ŞAHİN21 

Özet 

İnsanoğlu ilk çağlardan itibaren gökyüzü ve gök cisimlerine, karşı konulamaz bir merak 

ve hayranlık duygusu içinde olmuştur. Fransızca kökenli kozmik (cosmique) kelimesi, tüm 

kâinatla ve onun genel düzeniyle ilgilidir. Kozmik âlem, büyük ve canlı bir oluşumdur. 

İçerisinde çeşitli gezegenler, yıldızlar ve yıldız kümeleri yer alır. Kozmik âlemi oluşturan genel 

unsurlar; gökyüzü, güneş, ay, yıldızlar, seyyâreler, burçlar vs’dir.  

İnsanlar, çok eski dönemlerden itibaren, tüm âlemde bir gücün olduğuna inanmışlardır. 

Gökyüzü de bu önemli güçlerden biridir. Onlara yol gösteren ilâh olarak görülmüştür. Bu inanç 

ve merak duygusu birleşince, insanlar gökyüzünden başlayarak tüm âlemi incelemeye 

başlamışlardır. Yıldızlar sayesinde ekim biçimlerini düzenlemiş, okyanusları aşmışlardır. 

Güneşin, ayın ve dünyanın dönüşlerini hesaplayarak takvimleri oluşturmuşlar; ay takvimleri, 

güneş takvimleri, yıldız ve gezegen takvimleri gibi gruplara ayırmışlardır. Göçler ve savaşlar, 

gökyüzünün hareketine göre düzenlemiştir. Henüz eksen eğikliğinden haberdâr olmayan insan, 

gökyüzünü inceleyerek mevsimleri tahmin etmiştir. İnsanlar, tüm hayatlarını kozmik âleme 

göre düzenlemişlerdir. Bu bilgiler mitler, halk inanışları, efsaneler ve dinî bilgilerle günümüze 

kadar ulaşmıştır. 

Uzun zaman içinde şekillenen kozmik âlem anlayışı, edebiyatçılar tarafından da sıklıkla 

ele alınan konular arasına girmiştir ve birçok ulusun edebiyatında kendine yer bulmuştur. Bu 

uluslar arasında Türkler de yer almaktadır. Türk edebiyatının 600 yüzyıllık bir zaman dilimini 

kapsayan divân şiiri geleneği içerisinde eserler kaleme alan şairler de bu kaynaktan 

yararlanmışlardır. 

Divân şâirlerinin kullandıkları kozmik unsurlar içerisinde felek, şems, meh, zuhal, 

zühre, utarit yer almaktadır. Divan şairleri bu gezegenlere özel anlamlar yükleyerek şiir 

içerisinde mazmun olarak kullanmışlardır. Güneşe padişah, aya vezir, zühreye çalgıcı gibi 

anlamlar yüklemişlerdir. Şâirler tarafından bu ve bunun gibi birçok mazmun kullanılmıştır. 

Bunlar ve diğer kozmik unsurlar, bazen bir padişahı övgüde bazen gerçek anlamlarında bazen 

de sevgiliyi anlatırken kullanılmışlardır.  

Birçok Divân şâiri eserlerinde kozmik unsurlara yer vermiştir. 17. yüzyıl şâiri olan Âgâh 

da bu şairlerden biridir. Bu çalışmada Âgâh’ın divânındaki kozmik unsurlar incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Âgâh, Divân, Kozmik Unsurlar, Edebiyat. 

 
21 YL Öğrencisi, Gümüşhane Üniversitesi Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, sahinaylin456@gmail.com 



4. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU / 4nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM 

OF TURCOLOGY STUDIES 20-22 EKİM 2022 / OCTOBER 20-22, 2022 

31 
 

 

 

 

 

 

Cosmic Elements in the Agâh Divân 

Abstract 

Mankind has been in an irresistible sense of wonder and admiration for the sky and 

celestial bodies since the early ages. The French word cosmic (cosmique) is related to the entire 

universe and its general order. The cosmic realm is a large and living entity. It contains various 

planets, stars and star clusters. The general elements that make up the cosmic world; sky, sun, 

moon, stars, planets, zodiac signs etc. 

People have believed that there is a power in the whole world since ancient times. The 

sky is one of these important powers. It was seen as a god guiding them. When this sense of 

belief and curiosity combined, people began to examine the entire world, starting from the sky. 

Thanks to the stars, they arranged their cultivation and crossed the oceans. They created 

calendars by calculating the rotations of the sun, moon and earth; They divided them into groups 

such as lunar calendars, solar calendars, stellar and planetary calendars. Migrations and wars 

were arranged according to the movement of the sky. Man, who was not yet aware of the tilt of 

the axis, predicted the seasons by examining the sky. Humans have arranged their entire lives 

according to the cosmic realm. This information has reached the present day with myths, folk 

beliefs, legends and religious information. 

The understanding of the cosmic world, which has been shaped over a long time, has 

become one of the topics that are frequently discussed by the literati and has found its place in 

the literature of many nations. Turks are among these nations. The poets who wrote works 

within the tradition of divan poetry covering a period of 600 centuries in Turkish literature also 

benefited from this source. 

Among the cosmic elements used by Divan poets, there are felek, şems, meh, zuhal, 

zühre, utarit. Divan poets attributed special meanings to these planets and used them as 

metaphors in poetry. They attributed meanings such as sultan to the sun, vizier to the moon, 

and instrumentalist to the zührer. This and many other metaphors have been used by poets. 

These and other cosmic elements were sometimes used in praising a sultan, sometimes in their 

literal sense, and sometimes when describing a lover. 

Many Divan poets have included cosmic elements in their works. Âgâh, a 17th century 

poet, is one of these poets. In this study, the cosmic elements in Âgâh's divan will be examined. 

Keywords: Âgâh, Divân, Cosmic Elements, Literature. 
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Eski Türkçe Metinlerde Teŋri Sözcüğünün Anlam ve Kullanım Farklılıkları 

Aysel AHMEDOVA22 

Özet 

Teŋri Eski Türkçe metinlerde en sık kullanılan sözcüklerdendir. Bu metinlerde teŋri 

sözcüğünün birden fazla anlamda kullanıldığını ve bunların metnin dahil olduğu gruba göre 

(Orhon ve Yenisey yazıtları, Eski Uygur yazmaları) değiştiğini görebiliriz. 

Orhon yazıtlarında teŋri sözcüğü 2 anlamda geçer: “gök yüzü” ve “Tanrı, Allah”: 

Üze kök teŋri asra yağız yir kılıntukta (Kül Tigin D 1) – “gök yüzü” 

Teŋri ança timis erinç... (Tonyukuk 2) – “Tanrı, Allah” 

Teŋri sözcüğünün daha eski anlamı “gök yüzü”dür, “Tanrı, Allah” anlamı daha sonra 

ortaya çıkmıştır. 

Yenisey yazıtlarında “gök yüzü” ve “Tanrı, Allah” anlamlarının yanı sıra sıfat olarak 

“kutsal” anlamında da kullanıldığı görülür: 

Teŋrideki künke, yerdeki elimke bökmedim (Barlık III 3) – “gök yüzü” 

Üze teŋri yarlıkadı (Uybat III 5) – “Tanrı, Allah” 

Teŋri elimke bökmedim (Uyuk-Turan 2) – “kutsal” 

“Kutsal” anlamı da “Tanrı, Allah” anlamı ile ilişiklidir. Orhon yazıtlarında bu anlam 

genelde teŋriken sözcüğü ile ifade edilir. 

Eski Uygur yazmalarında da “Tanrı, ilahi varlık” ve “kutsal” anlamlarına 

rastlamaktayız: 

Bilge biliglig teŋri teŋrisi burkan titir (Altun Yaruk 22/1-2) – “Tanrı, ilahi varlık” 

Teŋri ajunta tapığçısı bolğay men (Altun Yaruk 12/5-6) – “kutsal” 

Türkler inançlarını değiştirseler de teŋri sözcüğünü kullanmaktan vaz geçmemiş, ilahi 

ve kutsal varlıkları ifade etmek için bu sözcükten yararlanmışlardır. Bu Manicilik, Budacılık, 

Hristiyanlık ve İslam dinlerine inanan Türk toplulukları için geçerlidir. 
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Eski Uygur yazmalarında teŋri sözcüğü gök cisimlerini de ifade eder: kün teŋri “güneş”, 

ay teŋri “ay”: 

İnçe kaltı kün teŋri kök kalıkda turur teg (Altun Yaruk 652/5-6) 

Suv içinteki ay teŋri bodı yorığda yorımış teg (Altun Yaruk 382/2-3) 

Eski Uygur yazmalarında teŋri “gök yüzü” anlamında kullanılmaz, bu anlamda kök kalık 

ifadesinden yararlanılır. Demek ki “gök yüzü”nü ifade eden sözcükte anlam özelleşmesi 

yaşanmış ve bu sözcük gök yüzünün kendisini değil, oradaki farklı cisimleri ifade etmeğe 

başlamıştır. 

Eski Türkçe metinlerde zamanla teŋri sözcüğünde anlam genişlemesi görülür. “Gök 

yüzü” ve “Tanrı, Allah” anlamlarına “kutsal” ve “gök cismi” anlamları da ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Orhon yazıtları, Yenisey yazıtları, Eski Uygur yazmaları, söz 

varlığı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU / 4nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM 

OF TURCOLOGY STUDIES 20-22 EKİM 2022 / OCTOBER 20-22, 2022 

34 
 

 

 

 

 

Differences in the Meaning and Usage of the Word Teŋrı in the Old Turkic Texts 

Abstract 

Teŋri is one of the most frequent words in the Old Turkic texts. One can see that the 

word teŋri was used in more than one meaning in these texts and these change according to the 

group the texts belong including Orkhon and Yenisey inscriptions and Old Uygur manuscripts. 

In Orkhon inscriptions, teŋri has been registered in 2 meanings, i.e. ‘sky’ and ‘God’: 

Üze kök teŋri asra yağız yir kılıntukta (Kül Tigin E 1) – ‘sky’ 

Teŋri ança timis erinç... (Tonyukuk 2) – ‘God’ 

The older meaning of teŋri was ‘sky’, the meaning ‘God’ appeared later. 

In Yenisey inscriptions, along with the meanings ‘sky’ and ‘God’, the meaning ‘sacred’ 

is also seen: 

Teŋrideki künke, yerdeki elimke bökmedim (Barlik III 3) – ‘Sky’ 

Üze teŋri yarlıkadı (Uybat III 5) – ‘God’ 

Teŋri elimke bökmedim (Uyuk-Turan 2) – ‘sacred’ 

The meaning ‘sacred’ is related to the meaning ‘God’. This meaning is generally 

depicted with the word teŋriken in Orkhon inscriptions. 

We come across with the meanings ‘God, divine being’ and ‘sacred’ also in Old Uygur 

manuscripts: 

Bilge biliglig teŋri teŋrisi burkan titir (Altun Yaruk 22/1-2) – ‘God, divine being’ 

Teŋri ajunta tapığçısı bolğay men (Altun Yaruk 12/5-6) – ‘sacred’ 

Although the Turks changed their beliefs, they did not give up the word teŋri and 

continued to use this word to depict divine and sacred beings. This is true for the Turkic people 

converted into Manichaeism, Buddhism, Christianity and Islam. 

In Old Uygur manuscripts, teŋri also denotes the celestial objects such as kün teŋri ‘Sun’ 

and ay teŋri ‘Moon’: 

İnçe kaltı kün teŋri kök kalıkda turur teg (Altun Yaruk 652/5-6) 
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Suv içinteki ay teŋri bodı yorığda yorımış teg (Altun Yaruk 382/2-3) 

Teŋri did not mean ‘sky’ in Old Uygur manuscripts, the phrase kök kalık was used 

instead. So the meaning of the word depicting ‘sky’ was specialized and this word began to 

denote not the sky itself, but several objects in the sky. 

Broadening of meaning occurred in the word teŋri in the Old Turkic texts. Besides the 

meanings ‘sky’ and ‘God’, it also meant ‘sacred’ and ‘celestial object’. 

Keywords: Orkhon Inscriptions, Yenisey Inscriptions, Old Uygur manuscripts, lexicon 
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Bir Mevlid Nüshası ve Neşri Üzerine Değerlendirmeler 

Ayşe ULU23 

Özet 

Süleyman Çelebi’nin Vesiletü’n Necat adlı eserinin Anadolu sahasında yazılan 

mevlidler içerisinde en çok tanınan ve okunan Mevlid olma özelliğine sahip olduğu bilinen bir 

gerçektir. Konusu itibarıyla çok geniş kitlelere ulaşması olağan bir durum olmakla birlikte 

müellifinin akıcı dili, sade anlatımı ve samimi üslubu, bu kadar şöhret kazanmasında son derece 

önemlidir. Bununla birlikte eserin muhataplarının merak, ilgi ve çabası eserin korunmasında ve 

gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir etkendir. Milletler, medeniyetlerini var edenler 

kadar bu medeniyete ait değerleri koruyup yaşatanlara da çok şey borçludur. Bu durumun somut 

bir örneği olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlarından çıkan ve Mehmet Akkuş ile Uğur 

Derman tarafından hazırlanan bir Mevlid nüshasının yazılma ve bugüne taşınma süreci dikkat 

çekici özellikler ortaya koymaktadır. Bu süreç, edebiyat, sanat ve kültürün meydana gelişi, 

benimsenişi ve sürekliliğinin nasıl sağlandığını göstermesi açısından dikkatle ele alınmalıdır. 

Bu bildiride; müellifi, muhatabı, müstensihi, mücellidi, müzehhibi ve araştırıcısıyla uzun bir 

maceranın ürünü olan bir Mevlid nüshasının düşündürdükleri tartışılarak bu maceranın genç 

okuyucuların merakını uyandırma noktasındaki önemi üzerinde değerlendirme yapılmak 

istenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Mevlid, Süleyman Çelebi, nüsha, neşir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 Öğr. Gör. Dr., Düzce Üniversitesi, ayseulu@duzce.edu.tr. 
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Reviews on a Mevlid’s Copy and Publishing 

Abstract 

It is a known fact that Süleyman Çelebi's work called Vesiletü'n Necat has the feature 

of being the most well-known and read Mevlid among the mevlids written in the Anatolian 

field. Although it is common for its subject to reach a wide audience, its author's fluent 

language, plain expression and sincere style are extremely important in gaining such fame. In 

addition, the curiosity, interest and effort of the readers of the work is an important factor in the 

preservation of the work and its transfer to future generations.   Nations owe a lot to those who 

preserve and keep the values of this civilization alive, as well as those who created their 

civilizations. As a concrete example of this situation, the process of writing a copy of Mevlid 

published by the Presidency of Religious Affairs and prepared by Mehmet Akkuş and Uğur 

Derman and bringing it to the present reveals remarkable features. This process should be 

handled carefully in terms of showing how literature, art and culture is formed, adopted and 

maintained. In this notification; It is aimed to evaluate the importance of this adventure in 

arousing the curiosity of young readers by discussing the thoughts of a copy of Mevlid, which 

is the product of a long adventure with its author, copier, reader, bookbinder, illuminator and 

researcher. 

Keywords:  Mevlid, Süleyman Çelebi, copy, publishing. 
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Matbuat Devrimi 

Aytaç YILDIZ24 

Özet 

 Türk modernleşme tarihinde matbuatın oynadığı rol, bugüne değin hakkıyla ele 

alınmamıştır. Teknolojik determinizmden ayrı olarak, Osmanlı Devletinde 19. yy’da gazete ve 

dergilerin etkisi, belki en iyi devrim kelimesiyle ifade edilebilir. Matbuatın içeriği, getirdikleri 

ve toplumsal, kültürel ve siyasal alanda oynadığı rol, tahmin edilenin çok ötesindedir ve 

gerçekten muazzam bir etkiye yol açmıştır. Bu bildiride matbuatın 19.yy ortalarından itibaren 

önemi ve etkisi ele alınacak, gazetenin toplumsal ve siyasal işlevinden hareketle, Osmanlıda 

nasıl büyük bir kırılmaya ve dönüşüme zemin hazırladığı tartışılacaktır. Bunun için de 1840 ile 

1870 arası dönemde çıkmış süreli yayınlar analiz edilecektir. Bildirinin amacı, Türk 

modernleşmesinin henüz ele alınmamış bazı yönlerine dikkat çekerek, yeni çalışmalar için bir 

zemin sunabilmektir. 

 Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Osmanlı Basını, Türk Modernleşmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 Prof. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, aytacyildiz@ybu.edu.tr 
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The Press Revolution 

Abstract 

 The role of the printed press during the Ottoman/Turkish modernization process has not 

been regarded properly in history studies till now. Ignoring the fact of technological 

determinism, the place of journals and newspapers in the Ottoman State in 19th century 

perpahps can denominate by the concept of revolution. The content, scope and influence of the 

press in the social and political arenas of the society went beyond the supposed one and had a 

great impact. Focusing on the Ottoman press from 1831 till 1870, this paper discusses the 

periodicals referring to their social and political function in the context. Main purpose of the 

paper is to reveal how Ottoman press paved the way for a significant transformation in the long 

19th century.  

 Keywords: Ottoman State, Ottoman Press,Turkish Modernization 
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Aziz Nesin’in “Sizin Memlekette Eşek Yok mu?” Adlı Hikâyesinde Kara Mizah 

Bahman Sidiq HASSAN25 

Adnan KOK26 

Özet 

Aziz Nesin (1915-1995), Türk edebiyatının hemen her alanında eser vermiş, tanınmış 

bir yazardır. Onun yazar olarak öne çıkardığı en önemli yönü, mizahçı olmasıdır. Sayısı yüzü 

geçen eserlerinin kaynağı, içinde yaşadığı toplumdandır. Aziz Nesin, toplumcu sanat anlayışı 

ve hayat görüşü doğrultusunda yazdığı öykülerinde kullandığı kendine özgü kara mizahi 

anlatımıyla Türk Edebiyatındaki yerini farklılaştırmış bir yazardır. Hikâyelerini, gerçek hayatta 

karşılaşılabilecek olaylar çevresinde kurgulayan yazar, insanların duyarsızlığına yönelik 

eleştirisini de bu eksende oluşturarak okuyucuların öykülerdeki kurmaca etkiden sıyrılıp, 

anlatılanların kendileriyle ilgili olduğunu düşünmelerini sağlar. Nesin yarattığı tüm çatışmalar 

aracılığıyla halkın emeğinin ve haklarının sömürülmesine karşı çıkar. Hikâyelerinde kara mizah 

yoluyla toplumun alt ve üst yapı unsurlarını acımasız bir şekilde eleştirir. Toplumun davranış 

biçimlerini, kötü huylarını, erdemsizliklerini, ironik ve çarpıcı çelişkileri kara mizah ile anlatır. 

Nesin yazdığı bazı hikâye ve romanlarda halkın kendi değerlerini hiçe sayıp yozlaşmasını kara 

mizah ve gülmece yoluyla anlatmaya çalışmıştır. Toplumun her kesiminden insanlar seçip 

oldukça etkili karakterler yaratmıştır. Kara mizah yapma amacı toplumu hem eleştirmek hem 

düşündürmek, hem de güldürmek olmuştur, bunda da çok başarılı omuştur. Çünkü en büyük 

kahkahalar altında yine çok büyük mesajlar, eleştiriler saklıdır. Eserlerinde sade ve anlaşılır bir 

dil kullanan Aziz Nesin, geleneksel halk gülmecesinden yararlanır. Yazar, toplumun 

meselelerinden hareketle, çağdaş dünya insanının sounlarını dile getirmeyi hedefler.  

Bu bildiride, Aziz Nesin’in ''Sizin Memlekette Eşek Yok mu?'' adlı hikâyesi kara mizah 

bakımından incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Aziz Nesin, Kara Mizah, Gülmece, Eleştiri. 

 

 

 

 
25 Öğr. Gör., Zaho Üniversitesi, bahman.hassan@staff.uoz.edu.krd 
26 Dr., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, adnannkok@gmail.com 
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Black Humor in Aziz Nesin’s “Sizin Memlekette Eşek Yok mu?” Story 

Abstract 

Aziz Nesin (1915-1995) is a well-known author who has written works in almost every 

field of Turkish literature. The most important aspect of him as a writer is that he is a humorist. 

The source of his works, whose number exceeds one hundred, is from the society he lives in. 

Aziz Nesin is a writer who has differentiated his place in Turkish Literature with his unique 

dark humorous expression that he used in his stories written in line with his socialist 

understanding of art and his view of life. The author, who constructs his stories around events 

that can be encountered in real life, creates his criticism of people's insensitivity on this axis, 

allowing the readers to get rid of the fictional effect in the stories and think that what is told is 

about them. It opposes the exploitation of people's labor and rights through all conflicts created 

by generation. In his stories, he ruthlessly criticizes the infrastructure and superstructure 

elements of the society through black humor. He tells the behavior patterns, bad habits, vices, 

ironic and striking contradictions of the society with black humor. In some of the stories and 

novels he wrote, Nesin tried to explain the corruption of the people by ignoring their own 

values, through black humor and humorous. People from all walks of life have chosen and 

created highly influential characters. The purpose of making black humor was to criticize the 

society, to make people think and to laugh, and it was very successful in this. Because under 

the biggest laughter, great messages and criticisms are hidden. Aziz Nesin, who uses a simple 

and understandable language in his works, and the author who uses traditional folk humorous, 

aims to express the problems of the contemporary world people, based on the issues of society. 

In this study, Aziz Nesin’s story ‘‘Sizin Memlekette Eşek Yok mu?’’ will be analyzed in terms 

of dark humor. 

Keywords: Aziz Nesin, Black Humor, Humorous, Criticism. 
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Dil Oyunlarından Anlam Üretimine: Tarık Dursun K.’nın Hasangiller Hikâyesi 

Bahri KUŞ27 

Özet 

Tarık Dursun K., yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren şiir, hikâye, roman ve 

senaryo gibi farklı alanlarda eserler verse de gerçekçi ve gözleme dayanan bir arka planla 

temayüz eden hikâyeleri, onun yazı hayatının önemli bir bölümünü kuşatır. Eserlerinde 

modernizm ile birlikte postmodernizmin de etkileri görülen Tarık Dursun K.’nın uğraş alanı 

yazarlık temelinde gazetecilik, yayıncılık ve sinema gibi alanlarla genişlemiştir. 

Başta hikâyeleri olmak üzere eserleri hakkında çeşitli araştırmalar yapılan sanatçının 

dili de oldukça dikkat çekicidir. Zaman zaman ağız özellikleri şeklinde kendini gösteren dil 

tercihlerinin yanı sıra küçülmüş yıldız [kokmak], insansız rüzgâr [kokmak], uykuda yüzmek, 

ölümsü durmak gibi tamlamalar ile baygınsıydım, bakınamadandı gibi ekleşmeleri yazarın 

kendine has kullanımlarından bazılarıdır. Bu bildiride, Hasangiller hikâyesinden hareketle 

Tarık Dursun K.’nın dil kullanımına ait tercih ve tasarruflarının bir değerlendirilmesi 

yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Tarık Dursun K., Dil, Üslûp, Ekleşme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 Dr. Öğr. Üyesi, Sakarya Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, bahrikus@sakarya.edu.tr 
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The Hasangiller Story of Tarık Dursun K. 

Abstract 

Although Tarık Dursun K. has written works in different fields such as poetry, stories, 

novels and screenplays since the second half of the twentieth century, his stories, which stand 

out with a realistic and observational background, encompass an important part of his literary 

life. Tarık Dursun K., whose works are influenced by postmodernism along with modernism, 

has expanded to fields such as journalism, publishing and cinema on the basis of authorship. 

The language of the artist, whose works, especially his stories, has been researched, is 

also quite remarkable. Some of the author’s idiosyncratic uses include phrases such as shrunken 

star [smell], unmanned wind [smell], swimming in sleep, standing dead, as well as language 

preferences that sometimes manifest themselves in the form of mouth features, and additions 

such as I was unconscious, I couldn’t look. In this paper, an evaluation of Tarık Dursun K.'s 

preferences and dispositions regarding language use will be made based on the story of 

Hasangiller. 

Keywords: Tarık Dursun K., language, wording, additive. 
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Modern Dillerle Eski Diller Arasındaki Anlamsal Bağlantıyı Koruyan Sözcükler (XI-

XII. Yüzyıl) 

Bakytgul KULZHANOVA28 

Özet 

Zaman geçtikçe, Türk dillerinin söz varlığı tarihsel gelişim sürecinde sözlüksel, fonetik, 

dilbilgisel ve anlamsal açıdan birçok değişikliğe uğramıştır. Bu tür gelişim kalıpları hem 

Türkologlar hem de gazeteciler tarafından aksiyom olarak algılanmaktadır. Bununla birlikte, 

eski zamanlardan günümüze kadar herhangi bir değişiklik geçirmemiş bağımsız morfemler olan 

kelimeler önemli bir grup oluşturur. Sadece ses kompozisyonunu değil, Eski Türkçe anlamlarını 

da koruyan kelimelerin yanı sıra fonetik kimliği aynı olmasına rağmen biraz farklı Eski Türkçe 

anlam taşıyan kelimelerin sayısı dikkat çekicidir.  

XI-XII. yüzyıllara ait eski Türk eserlerinde günümüz Türk dillerine kıyasla hem anlam 

hem de fonetik kompozisyona tam olarak uyan tek heceli ve iki heceli isimlere sahip olduklarını 

gördük. Ve bu temel kelimeler tüm modern Türk dillerinde ortaktır. Süt, dana eti, kaz, sonbahar, 

kımız, karga, arfa vb. örnekler bunu kanıtlayabilir.  

Ayrıca, fonetik kimliklerini ve eski Türkçe anlamlarını tamamen korurken, eski 

anlamlarına birkaç yeni anlam katan birçok kelime vardır.  Örneğin: At kelimesinin eski 

Türkçedeki üç anlamına ek olarak, modern Kazak dilinde iki anlamı daha vardır. Eski 

Türkçedeki “el/kol” kelimesinin iki anlamının da parçacığın bütünün yerine değiştirilme ve 

kullanma yöntemine dayandığını görebiliriz. Bu tür kelimelere birkaç örnek verebiliriz. 

Genellikle toplumun gelişimi, varlık, toplum, çevre, nesne ve fenomen kavramlarının 

yenilenmesine, derinleşmesine, değişmesine ve genişlemesine yol açar. Anıtların dilinde 

bulunan birçok kelime, eski Türkçe anlamını korurken, yeni dillerde kullanım kapsamını 

önemli ölçüde genişletmiştir.  Örneğin, anıtta “tör” kelimesinin Eski Türkçe anlamı ile birlikte 

iki farklı anlamda kullanıldığını görebiliriz: 1) en onurlu yer; 2) pahalı, değerli. Bu anlam 

değişikliğinin ilk versyonu, dilimizde kullanım kapsamını büyük ölçüde genişletmiştir. Aksine, 

ikinci anlam uygulamanın kapsamını biraz daraltmıştır. Ancak ikinci anlam “Türkmen törünü 

vermez” gibi ifadelerde korunmuştur. Eski Türkçedeki “aydyn”, “könül” vb. kelimeler eski 

Türk anlamını koruyarak modern dillere dönüşmüştür.  

Bu makalemizde, eski dil ile yeni diller arasındaki anlamsal bağlantıyı koruyan 

kelimeleri, eski dilin ve yeni dilin materyallerinden örnekler vererek inceleyeceğiz. 

Anahtar Kelimeler: Sözcük, Eski Türkçe, Fonetik.  

 

 
28 Doç.Dr., El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi, Almaty, Kazakistan 

 



4. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU / 4nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM 

OF TURCOLOGY STUDIES 20-22 EKİM 2022 / OCTOBER 20-22, 2022 

45 
 

 

 

 

 

Words That Preserves The Secondary Connectıon Between Modern Languages and 

Ancıent Languages (XI-XII. Centurıes) 

Abstract 

Over time, the vocabulary of Turkic languages has undergone many changes in terms 

of lexical, phonetic, grammatical and semantic in the historical development process. Such 

patterns of development are perceived as axioms by both Turcologists and journalists. However, 

words that are independent morphemes that have not undergone any changes from ancient times 

to the present form an important group. In addition to the words that preserve not only their 

sound composition but also their Old Turkish meanings, the number of words with slightly 

different Old Turkish meanings despite having the same phonetic identity is remarkable. 

XI-XII. We have seen that in ancient Turkish works of the 5th century BC, they have 

monosyllabic and disyllable names that fit both the meaning and phonetic composition exactly 

compared to today's Turkic languages. And these basic words are common in all modern Turkic 

languages. Milk, veal, goose, autumn, kumiss, crow, arfa etc. examples can prove this. 

Also, there are many words that add a few new meanings to their old meanings while 

fully retaining their phonetic identity and old Turkish meaning. For example: In addition to the 

three meanings of the word horse in old Turkic, there are two more meanings in the modern 

Kazakh language. We can see that both meanings of the word "hand/arm" in Old Turkic are 

based on the method of replacing and using the particle in place of the whole. Here are some 

examples of such words. Usually the development of society leads to renewal, deepening, 

change and expansion of the concepts of being, society, environment, objects and phenomena. 

Many words found in the language of the monuments, while preserving their old Turkish 

meaning, have significantly expanded the scope of their use in new languages. For example, we 

can see that the word “tör” is used in two different senses in the monument, together with its 

Old Turkish meaning: 1) the most honorable place; 2) expensive, valuable. The first version of 

this change of meaning greatly expanded the scope of use in our language. On the contrary, the 

second meaning has somewhat narrowed the scope of its application. However, the second 

meaning is preserved in expressions such as "Turkmen does not give tradition". Old Turkish 

"aydyn", "könül" etc. The words have transformed into modern languages, preserving their old 

Turkish meaning. 

In this article, we will examine the words that preserve the semantic connection between 

the old language and the new languages, by giving examples from the materials of the old 

language and the new language. 

Keywords: Word, Old Turkish, Phonetics. 
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Yeni Türk Edebiyatının Kuruluş Aşamasında Milliyetçiliğin İzleri:  Zafer Hanım ve 

Aşk-ı Vatan Adlı Romanı 

Barış Berhem ACAR29 

Özet 

Yeni Türk edebiyatının kuruluş aşamasında yazarlar, eski anlatı geleneklerinden 

faydalanarak Batı’dan alınan edebî türlerde eserler vermişlerdir. Başta Şemsettin Sami, Ahmet 

Mithat ve Namık Kemal olmak üzere dönem yazarları, halk anlatıları, meddah geleneği veya 

tıflî hikâyeleri gibi okuyucunun aşina olduğu türlerdeki yöntemlerden faydalanarak yeni 

edebiyat anlayışının yerleşmesini sağlamaya çalışmışlardır. Yazarlar bu teknikleri kullanırken 

hürriyet, vatan, millîlik, meşrutiyet gibi yeni fikirleri eserlerinde işlemişlerdir. Böylece 

teknikleri geleneksel; fikirleri yeni olan geçiş dönemi eserleri ortaya konmuştur. Batılılaşmanın 

temel yönelim olduğu bu dönemde, Batı’dan alınan edebî türler ve fikirlerle birlikte topyekûn 

bir başkalaşıma evrilen bu süreçte yazarlar, toplumsal dönüşümün rehberi olmuş, ortaya 

koydukları eserlerle dönüşümün hızlanmasına katkı sağlamışlardır. Daha çok erkek yazarların 

ön plana çıktığı bu dönemde kadın yazarlar da eserler vermiş, dönemin edebî anlayışının 

oluşmasına katkı sağlamışlardır. Bu isimlerden birisi de 1877 yılında yayımlanan Aşk-ı Vatan 

romanını yazan Zafer Hanım’dır. Edebiyat tarihlerinde kendisine yer bulamayan, sürekli göz 

ardı edilen yazar, aslında erken dönem milliyetçi edebiyatın inşası açısından önemli 

sayılabilecek bir esere imza atmıştır. Çerçeve anlatı ve halk hikâyelerinin kalıplarının 

kullanıldığı romanda işlenen fikirler, çağının ilerisindedir. Roman, başkahramanın bireysel 

aşktan vatan aşkına dönüşen bağlılığını konu edinir. Fransız İhtilali sonrasında bütün dünyaya 

yayılan fikirlerin etkisiyle özgürlüğün ve vatan sevgisinin önemini kavrayan yazar, yıllar sonra 

Türk edebiyatını yönlendirecek olan millî edebiyat algısının erken örneklerinden birini ortaya 

koymuştur. Bugüne kadar üzerinde hakkıyla durulmayan roman, 1877-1878 Osmanlı-Rus 

Savaşı’nın etkisiyle kaleme alınması ve geliri savaşta yaralanan askerlerin bakımı için 

bağışlanması bakımından önemli; milliyetçilik kavramını idrak etmesi sebebiyle dikkate 

değerdir. Bu bildiride de öncelikle Aşk-ı Vatan romanı yakın okuma tekniğiyle incelenerek 

romanın dönemin diğer eserleri gibi geleneksel anlatı tekniklerini kullanmasına değinilecektir. 

Sonrasında romandaki vatan sevgisi mefhumundan yola çıkılarak bağlamsal bir okuma 

yapılacak, Şemsettin Sami’nin eski Türk yazıtlarına olan ilgisi ve dilde sadeleşme çalışmaları, 

Namık Kemal’in esaret ve hürriyet üzerine fikirleri ve Abdülhak Hamid’in millî edebiyat 

hassasiyetiyle birlikte erken dönem milliyetçiliğin imkânları üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Vatan sevgisi, çerçeve anlatı, milliyetçilik, eski-yeni ikiliği 
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Traces of Nationalism in the Foundation Stage of New Turkish Literature: Zafer Hanım 

and her novel Aşk-ı Vatan 

Abstract 

During the establishment phase of the new Turkish literature, writers utilized old 

narrative traditions and produced works in literary genres borrowed from the West. The writers 

of the period, especially Şemsettin Sami, Ahmet Mithat and Namık Kemal, tried to ensure the 

establishment of the new understanding of literature by making use of the methods in genres 

familiar to the reader such as folk narratives, the meddah tradition or the tales of tıflî. While 

using these techniques, the authors incorporated new ideas such as freedom, patriotism, 

nationalism and constitutionalism into their works. Thus, while the techniques were traditional, 

the works of the transition period with new ideas were created. In this period when 

Westernization was the main orientation, writers became the guide of social transformation in 

this process, which evolved into a total metamorphosis with the literary genres and ideas taken 

from the West, and contributed to the acceleration of transformation with their works. In this 

period when mostly male writers came to the fore, women writers also produced works and 

contributed to the formation of the literary understanding of the period. One of these names is 

Zafer Hanim, who wrote the novel Aşk-ı Vatan, published in 1877. The author, who could not 

find a place for herself in literary histories and was constantly ignored, actually wrote a work 

that can be considered important in terms of the construction of early nationalist literature. The 

novel uses the framework narrative and patterns of folk tales, and its ideas are ahead of its time. 

The novel is about the protagonist's devotion that transforms from individual love to patriotic 

love. Understanding the importance of freedom and love of homeland with the influence of the 

ideas that spread all over the world after the French Revolution, the author put forward one of 

the early examples of the national literature perception that would guide Turkish literature years 

later. The novel, which has not been properly emphasized until today, is important because it 

was written under the influence of the Ottoman-Russian War of 1877-1878 and its income was 

donated for the care of soldiers wounded in the war, and it is noteworthy for its understanding 

of the concept of nationalism. In this paper, first of all, the novel Aşk-ı Vatan will be analyzed 

with the close reading technique and the novel's use of traditional narrative techniques like other 

works of the period will be mentioned. Afterwards, a contextual reading will be made based on 

the notion of patriotism in the novel, Şemsettin Sami's interest in ancient Turkish inscriptions 

and his efforts to simplify the language, Namık Kemal's ideas on captivity and freedom, and 

Abdülhak Hamid's sensitivity to national literature will be emphasized, as well as the 

possibilities of early nationalism. 

Keywords: Patriotism, frame narrative, nationalism, old-new dualism 
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Süleyman Çelebi Lisân-ı Türkî’nin Lehçesini Bozdu mu? 

Bekir BELENKUYU30 

Özet 

Medeniyetlerin yaşadığı kırılmalar pek çok gelenek ve fikrin yeniden sorgulanmasına 

sebep olur. Türk nazım dilinde asırlarca kullanılan ve kendine has estetik bir zevki bünyesinde 

barındıran aruz vezni de farklı edebiyat ve fikir akımlarının etkisiyle ciddi eleştirilere hedef 

olmuştur. Bu bağlamda aruzun Anadolu sahası Türk şiir dilindeki en meşhur ve öncü 

örneklerinden Vesîletü’n-necât’ın üçüncü beyti Osmanlı düşünce ve siyaset tarihinin önemli 

ismi Ahmed Cevdet Paşa tarafından tenkit edilmiştir. Vezin gereği yapılan kısa ve uzun 

okuyuşların Türkçenin lehçesini bozduğunu belirten Cevdet Paşa parmak hesabı da denilen 

hece vezninden yana olduğunu açıkça ifade eder. Bu görüşleri milli edebiyat ve milli vezin 

tartışmalarında aruz karşıtlarının elinde bir silah olarak kullanılmıştır. Bu araştırmada öncelikle 

aruz vezninin hece yapısını dönüştüren temel mantığı ele alındıktan sonra Süleyman Çelebi’nin 

tasarrufları incelenecektir. Bu hususta ahenge katkı sağlayan kimi uzun okuyuşların ana 

Türkçedeki asıl yapıyla olan bağlantısı ortaya koyulacaktır. Ardından Cevdet Paşa’nın belirttiği 

gibi Süleyman Çelebi’nin Türkçenin lehçesini bozup bozmadığı, bozduysa dilin hangi yapısına 

zarar verdiği üzerinde durulacaktır. Şiir dilinin halk diliyle olan yakınlık ve uzaklığı bağlamında 

konuyla ilgili yapılan tespitler sıralanacaktır. Bu sayede bugün hala zihinlerde yer eden 

“Türkçenin yapısı ve aruz çatışması”na farklı bir açıdan cevap aranacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Süleyman Çelebi, Ahmed Cevdet Paşa, aruz, hece vezni. 
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Did Süleyman Çelebi Distort the Dialect of the Language of Turkish? 

Abstract 

The ruptures of civilizations cause many traditions and ideas to be questioned again. 

Prosody meter has been used in Turkish verse for centuries and has created a unique aesthetic 

pleasure. This meter has been the target of serious criticism under the influence of different 

literary and intellectual movements. However, the aruz meter has been persistently used by 

Turkish authors for centuries. In this context, the third couplet of Vesîletü'n-necât, one of the 

most famous and pioneering examples of prosody in the Anatolian field of Turkish poetry, was 

criticized by Ahmed Cevdet Pasha, an important figure in the history of Ottoman thought and 

politics. Cevdet Pasha, who states that short and long readings made in accordance with the 

meter distort the dialect of Turkish, clearly states that he is in favor of the syllabic meter, which 

is also called finger calculation. These views were used as a weapon in the hands of opponents 

of arud in the debates on national literature and national meter. Arud opponents put forward the 

ideas of Cevdet Pasha as definitive proof. In this research, first of all, the basic logic that 

transforms the syllable structure of arud meter will be discussed, and then Süleyman Çelebi's 

savings will be examined. In this regard, the connection of some long readings that contribute 

to harmony with the main structure in the main Turkish will be revealed. Then, as Cevdet Pasha 

stated, it will be emphasized whether Süleyman Çelebi corrupted the dialect of Turkish, and if 

so, which structure of the language he damaged. In the context of the proximity and distance of 

the language of poetry with the language of the public, the determinations made on the subject 

will be listed. In this way, an answer will be sought from a different perspective to the "structure 

of Turkish and the conflict of prosody", which is still in the minds today. 

Keywords: Süleyman Çelebi, Ahmed Cevdet Pasha, prosody, syllabic meter. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU / 4nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM 

OF TURCOLOGY STUDIES 20-22 EKİM 2022 / OCTOBER 20-22, 2022 

50 
 

 

Bursalı Rahmi Divanı’nda Mitolojik Unsurlar 

Berna ÖZKAYA31 

Özet 

Yunan kökenli bir kelime olan mitoloji, (mitos/mythos) ‘söylenen ya da duyulan söz’ 

ve (logos) ‘konuşma’ anlamına gelen iki kelimenin birleşiminden oluşur. Mitolojinin sözlük 

anlamı; ‘ Bir ulusa, bir dine, özellikle Yunan, Latin uygarlığına ait mitlerin, efsanelerin 

bütünü’dür. 

Mit, ilk önce sözlü edebiyatta karşımıza çıkar. Sözlü edebiyat ürünleri olan destanlarda 

mitlerin kullanımını görülür. Dünya üzerindeki her edebiyat kendisini mitolojiden ayrı 

düşünmemiş ve eserlerinde mitolojiye yer vermiştir. Şiir, destan, tiyatro, roman gibi unsurlar 

ortaya çıktığı zamandan itibaren mitolojiyle iç içedir. Yazılı edebiyat döneminin başlangıcından 

cumhuriyet dönemi dahil olmak üzere mitler, eserlerde kendilerine yer bulmuş ve edebi eserleri 

içerik açısından zenginleştirme maksadıyla kullanılmıştır. Şairler mitleri kullanarak eserlerine 

hayal zenginliği katmışlardır 

Sanatçıların eserlerine mitolojiye yer vermesindeki amaç; eserin estetik seviyesini 

yükseltmek, esere ahenk katmak, anlamsal bağı güçlendirmek ve dikkat çekmektir. Divan 

şairlerinde de bu amaç görülür. Şairler, eserlerinde övdükleri kişiler için mitolojideki iyi 

özelliklere sahip kahramanları kullanırken övdükleri kişiyi iyi mitolojik kahramanlara 

benzetmiş, yermek istedikleri kişiler için ise kötü özelliklere sahip mitolojik karakterleri 

kullanmışlardır. Şairlerin kaleme almış oldukları eserlerde mitolojiden bu şekilde 

faydalanmaları hem okuyucunun hem de eseri sundukları kişinin beğenisini kazanmalarına 

yönelik bir uygulama olarak değerlendirilebilir. 

Klasik Türk edebiyatının beslendiği kaynaklar arasında mitoloji önemli bir yer tutar. 

Mitoloji, ele alınış ve hayal dünyası bakımından şairleri önemli ölçüde etkilemiştir. Divan 

edebiyatına baktığımız zaman Hint, Çin, Yunan, Ortadoğu mitleri ile Anadolu’daki diğer 

mitlerin şiirlerde kullanıldığı görürüz. Ancak, divan şiirinde şairlerin kullanmış olduğu 

mitolojik unsurların genellikle İran temelli olduğu görülür. Bunun nedeni ise klasik Türk 

şiirinin oluşum sürecinde şairlerin kendilerine rol model olarak özellikle Firdevsi’nin Şeh-

nâmesini ve İran edebiyatının diğer eserlerini örnek almalarıdır. Divan şiiri geleneği içerisinde 

eser veren sanatçıların eserlerine bakıldığında mitolojik öğe taşıyan olaylar görülür. Bu 

çalışmada 16. Yüzyıl şairlerinden Bursalı Rahmi’nin kaleme almış olduğu şiirlerinde yer 

vermiş olduğu mitolojik unsurlar ve bunların hangi bağlamda kullanıldığı açıklanacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Mitoloji, Edebiyat, divan şiiri, Bursalı Rahmi  
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Mythological Elements In The Rahmi Divani Of Bursali 

Abstract 

Mythology, a word of Greek origin, is a combination of two words (mitos/mythos) 

meaning 'spoken or heard' and (logos) 'speaking'. Dictionary meaning of mythology; It is 'the 

whole of myths and legends belonging to a nation, a religion, especially Greek and Latin 

civilization' (TDK, 2011: 1691). 

Myth first appears in oral literature. The use of myths is seen in epics, which are products 

of oral literature. Every literature in the world has not thought of itself separately from 

mythology and has included mythology in its works. Elements such as poetry, epic, theater and 

novel have been intertwined with mythology from the time they emerged. From the beginning 

of the written literature period, including the republican period, myths found their place in the 

works and were used to enrich the literary works in terms of content. Poets have added a 

richness of imagination to their works by using myths. 

The purpose of artists to include their design; The quality of the work is an additive, 

non-semantic aesthetic and attracting work. These purposes are also seen in Divan telephones. 

The poets compared the person to the good heroes for the people they praised in the vehicles, 

and they used the bad kitchen toys for the people who slander. The poets' use of this form in 

the works they have written can be considered as an application for gaining the appreciation of 

both the readers and the person. 

Mythology has an important place among the sources that classical Turkish literature 

feeds on. Mythology had a significant impact on poets in terms of its handling and imagination. 

When we look at Divan literature, we see that Indian, Chinese, Greek, Middle Eastern myths 

and other myths from Anatolia are used in poems. However, it is seen that the mythological 

elements used by the poets in divan poetry are generally Iranian-based. The reason for this is 

that in the formation process of classical Turkish poetry, the poets took as role models especially 

the Şeh-nâme of Firdevsi and other works of Iranian literature. When the works of artists who 

work in the tradition of Divan poetry are examined, events with mythological elements are seen. 

In this study, the mythological elements included in the poems of Bursalı Rahmi, one of the 

16th century poets, and the context in which they are used will be explained. 

Keywords: Mythology, Literature, Divan poetry, Bursalı Rahmi 
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İstiklâl Marşı’nda Önvarsayım ve Önvarsayım Tetikleyicileri 

Berrin KASIMOĞLU DÖNMEZ32 

Yusuf SÖYLEMEZ33 

Özet 

Sözce oluşturan/konuşan/yazar ve sözceye maruz kalan/dinleyen/okur arasında ortak bir 

bilgi birikiminin olması iletişimin sağlığı ve devamlılığı için gereklidir. Bu bilgiler kimi zaman 

sözce içinde açıkça söylenirken çoğu zaman açıkça söylenmeyerek sözcede örtük olarak yer 

alır. İşte sözcede örtük olarak yer alan ve konuşanın bildiği, dinleyen tarafın da bildiği kabul 

edilen bilgiye önvarsayım denir. Önvarsayım daha detaylı olarak “konuşmacının/yazarın 

sözcesinde açıkça dile getirmediği fakat sözcedeki sözlüksel ve sözdizimsel yapıya bağlı olarak 

ortaya çıkan, dinleyicinin/okurun da kesin olarak bildiğini kabul ettiği bütün bilgiler” şeklinde 

tanımlanabilir. Önvarsayımlar sınıflandırılırken genellikle tetikleyicilerine göre 

sınıflandırılırlar. Önvarsayım tetikleyicisi ise sözce içinde önvarsayım durumuna kaynaklık 

eden, yani önvarsayımı gerçekleştiren her bir söz birimi, her bir yapıdır. Bu çalışmada, 

okunduğu zaman bir meclisteki herkesi heyecanlandıran, 12 Mart 1921’de Türkiye Büyük 

Millet Meclisi’nde kabul edilerek Türk milletinin millî marşı olan ve toplumsal iletişimde 

önemli bir yere sahip İstiklâl Marşı’ndaki önvarsayımlar ve bu önvarsayımların tetikleyicileri 

ele alınmıştır. Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan ve onun tarafından “kahraman ordumuza” 

ithaf edilen İstiklâl Marşı üzerinde böyle bir çalışma yapmamızdaki amaç; Millî Mücadele 

zamanında halk üzerinde birleştirici ve bütünleştirici etkisi olan, içinde bir milletin bütün ortak 

hafızasını, kültürel kodlarını barındıran bu metnin önvarsayımlarını ve önvarsayım 

tetikleyicilerini belirleyerek bireysel ve toplumsal iletişim açısından bunların önemini 

vurgulamaktır. Çalışmada İstiklâl Marşı’nın tüm dörtlükleri incelenmiştir. Bu çalışma nitel 

araştırma yöntemlerine göre yürütülmüştür. Araştırmanın verileri doküman incelemesi 

yöntemiyle toplanmış, elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Bunun 

neticesinde İstiklâl Marşı’nda yapısal, varoluşsal, sözlüksel ve olgusal olmayan 

önvarsayımların olduğu ve birçok yerde uzlaşımsal ve art gönderimli olarak önvarsayım 

gerçekleştiği saptanmıştır. Uzlaşımsal olarak sağlanan önvarsayımlar kültürel kodları daha net 

yansıtması bakımından önemlidir. Bu bulguların tamamı nicel olarak belirtilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Önvarsayım, İstiklâl Marşı, önvarsayım tetikleyicisi. 
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Presupposition and Presupposition Triggers in the National Anthem 

Abstract 

Having a common knowledge between the sentence creator / speaker / writer and the 

one exposed to sentence / listener / reader is necessary for the decency and continuity of 

communication. While this information is sometimes clearly stated in the sentence, it is often 

not explicitly stated and is implicitly included in the sentence. Here, the information that is 

implicit in the sentence and is known by the speaker and accepted as known by the listener is 

called presupposition .The presupposition  can be defined in more detail as “all the information 

that the speaker/author does not states clearly in his sentence, but that emerges depending on 

the lexical and syntactic structure of the sentence, which the listener / reader accepts as knowing 

for certain”.When classifying presuppositions, they are usually classified according to their 

triggers. The presupposition trigger, on the other hand, is each lexicon, each structure that 

originates the presupposition situation in the sentence, that is, performs the presupposition.In 

this study, the presuppositions and triggers of these presuppositions in the National Anthem of 

the Turkish nation, which excites everyone in a parliament when it is read, was accepted by the 

Turkish Grand National Assembly on March 12, 1921 and has an important role in social 

communication, are discussed.The purpose of such a study on the National Anthem written by 

Mehmet Akif Ersoy and dedicated by him to our “heroic army” is; To emphasize the importance 

of presupposition and presupposition triggers  in terms of individual and social communication 

by identifying the presuppositions and presuppositions  triggers of National Anthem, which has 

a unifying and integrating effect on the people during the War of Independence, which contains 

all the common memory and cultural codes of a nation. In the study, all the stanzas of the 

National Anthem were examined. In this research, descriptive method and quantitative method 

were utilised. As a result of the study, it has been determined that there are structural, existential, 

lexical and non-factual presuppositions in the National Anthem, and these presuppositions are 

realized as conventional and anaphor many times. All of these findings are stated quantitatively. 

Conventionally provided presuppositions are important in terms of reflecting cultural codes 

more clearly. 

Keywords: Presupposition, National Anthem, presuppotion trigger. 
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Yeni Uygur Türkçesi Atasözlerinde -sA Ekinin Farklı İşlevleri 

Betül TÜRKCAN34 

İlhan UÇAR35 

Özet 

Atasözleri, şekil, yapı ve kullanım yeri bakımından anonim halk edebiyatındaki en 

mühim türlerden birini temsil eder. Atasözleri bilhassa da fonksiyonları, amaçları ve mutlak 

yargıları ifade etmeleri dolayısıyla öteki türlerden ayrılmaktadır. Ayrıca atasözleri, bir milletin 

kültürünü oluşturan bir dizi unsurun halkalarıdır. Atasözleri şüphesiz bir toplumun kültürel 

kimliğinde mühim bir rol oynar. Kültürler kendilerine özgü özellikleri nedeniyle diğer 

kültürlerden farklıdır. Atasözleri de kültürler içindeki topluluklar tarafından oluşturulan ve 

çoğu zaman farklı olmalarına rağmen benzerliklerin de görüldüğü sözlü ürünlerdir. Benzer 

sözler, aynı ırka mensup fakat değişik bölgelerde dilin çeşitli diyalektlerini konuşan 

toplumlarda daha yaygındır. Bu durum ayrıca modern Türk topluluklarının kültürel bağ ve 

birlikteliğinin ne denli eskiye dayandığını da göstermektedir. 

Atasözlerini tam olarak anlayıp yorumlayabilmek için eklerin işlevlerini doğru bir 

şekilde yorumlayabilmemiz gerekir. Ekleri sınıflandırırken, ekin hangi işlevi yerine getirdiğini 

ve ekin hangi işlevi genellikle veya daha çok olarak kullandığını inceleyerek karar vermek 

gerekir. Bu nedenle eklerin isimlendirilmesi cümlede taşıdıkları anlama göre yapılmalıdır. 

Temel işlevi arzu ve koşul cümleleri kurmak olan -sA ekinin zaman içinde anlam genişlemesine 

uğrayarak fazlaca muhtelif işlevlerde kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Bu çalışmamızda 

Uygur Türkçesi atasözlerinden örnekler kullanarak -sA ekinin işlevlerini sınıflandırmaya 

çalıştık. Yapılan araştırmalara dayanarak   

-sA ekinin “şart, şartsızlık, önemsememe- umursamama, tavsiye-öneri, tehdit-uyarı, 

karşılaştırma- ikili kullanım, tahmin- faraziye-kuvvetli tahmin, dilek-istek, kabullenme, 

kararsızlık, yeterlilik, fail ve zaman” gibi birçok fonksiyonda kullanıldığı ve tek bir fonksiyona 

bağlı olmadığı gösterilmiştir. Ayrıca, –sA ekinin atasözlerindeki işlevlerine geçmeden önce, 

tarihî süreç içinde geçirdiği şekil değişikliği ve Uygur Türkçesindeki bugünkü durumu üzerinde 

durduk. 

Anahtar Kelimeler: -sA eki, koşul kipi, gerundium -sA eki fonksiyonları, Uygur 

Türkçesi atasözleri. 
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Different Functions of -sA Supplement in New Uyghur Turkish Proverb 

Abstract 

 Proverbs represent one of the most important genres in anonymous folk literature in 

terms of shape, structure and place of use. Proverbs are distinguished from other genres, 

especially in that they express their functions, purposes and absolute judgments. In addition, 

proverbs are rings of a set of elements that make up the culture of a nation. Proverbs 

undoubtedly play an important role in the cultural identity of a society. Cultures differ from 

other cultures because of their unique characteristics. Proverbs are also verbal products created 

by communities within cultures, and although they are often different, similarities are also seen. 

Similar words are more common in societies belonging to the same race but speaking various 

dialects of the language in different regions. This situation also shows how old the cultural bond 

and unity of modern Turkish communities is. 

 In order to fully understand and interpret proverbs, we need to be able to correctly 

interpret the functions of suffixes. When classifying suffixes, it is necessary to decide by 

examining which function the suffix fulfills and which function the suffix usually or more often 

uses. For this reason, the naming of the suffixes should be done according to the meaning they 

carry in the sentence. It is seen that the suffix -sA, whose main function is to construct desire 

and conditional sentences, has expanded in meaning over time and has begun to be used in 

many different functions. In this study, we tried to classify the functions of -sA suffix by using 

examples from Uyghur Turkish proverbs. Based on research done 

 The suffix -sA is used in many functions such as "condition, unconditional, disregard- 

disregard, advice-suggestion, threat-warning, comparison-dual use, guess-supposition-strong 

prediction, wish-will, acceptance, indecision, adequacy, perpetrator and time". and it has been 

shown that it is not dependent on a single function. In addition, before moving on to the 

functions of the -sA suffix in proverbs, we focused on the shape change it underwent in the 

historical process and its current situation in Uyghur Turkish. 

 Keywords: -sA suffix, conditional mode, gerundium -sA suffix functions, Uyghur 

Turkish proverbs. 
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Ülkü Tamer’in Şiirlerine Ekoeleştirel Bir Bakış 

Bilal DEMİR36 

Özet 

Bu çalışmada amaç, edebi metinler üzerinden edebiyat ve çevre ilişkisini ortaya koyan 

ekoeleştiri yöntemiyle çağdaş Türk şiirinin önemli şairlerinden Ülkü Tamer’in şiirlerini 

incelemektir. Ülkü Tamer’in yazdığı birçok şiirinde doğa üzerinden bir okuma yapmak 

mümkündür. Çok üretken bir şair olan Ülkü Tamer şiirinin bu özelliğinde, onun halk 

kültüründen gelen doğaya bakış açısının etkisi vardır. Ayrıca yazarın çevreye olan duyarlılığı 

ve insan ile doğa ilişkisini sıkça şiirlerinde kurması onun çocukluktan gelen bazı biyografik 

durumlarından da kaynaklanmaktadır. Ülkü Tamer’in şiirinde doğa unsuru hem farkındalık 

yaratma amaçlı yazılan bir tema hem de yazarın fark ettirici bir üslubu şeklinde bir tavır olarak 

yer almaktadır. Ülkü Tamer, şiirlerinde insanın varoluşunu doğayla bütünleşik olarak tasarlar. 

Dolayısıyla şiirlerinde insanın doğadan uzaklaştıkça kendine yabancılaştığı fikri ön plana çıkar. 

Bu bağlamda bu çalışmada Ülkü Tamer’in şiirlerinde görülen tabiat ve çevrenin 

konumlandırıldığı yer, şehirleşmeyle beraber ortaya çıkan çevresel sorunsallar, tabiata dair 

diğer vurgulamalar ekoeleştirel bir okuma ve yabancılaşma kavramı eşliğinde tartışılacaktır.  

Çalışmada ilk önce ekoeleştiri hakkında bilgi verilecek, daha sonra Ülkü Tamer’in 

şiirlerinde tabiat unsurları sınıflandırılarak onun tabiata, tabiatın insan doğası üzerindeki 

etkisine, kentsel yerleşime dair izlenimleri değerlendirilecektir. İnceleme yapılırken şairin 

şiirlerinden yola çıkılacak, analizler somut ve açık bir şekilde ifade edilmeye çalışılacaktır. 

Böylece Ülkü Tamer’in şiirleri örnekliğinde ekoeleştirel bir okuma yapılacaktır.  

Anahtar Sözcükler: Ülkü Tamer, ekoeleştiri, çağdaş Türk şiiri, doğa-insan ilişkisi. 
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An Ecocritical Reading of Ülkü Tamer's Poems 

Abstract 

The aim of this study is to examine the poems of Ülkü Tamer, one of the important poets 

of contemporary Turkish poetry, with the ecocriticism method, which reveals the relationship 

between literature and environment through literary texts. It is possible to read through nature 

in many of Ülkü Tamer's poems. Ülkü Tamer, who is a very productive poet, has an effect on 

this feature of his poetry, his view of nature coming from folk culture. In addition, the author's 

sensitivity to the environment and the fact that he often establishes the relationship between 

human and nature in his poems is also due to some of his biographical situations from his 

childhood. In Ülkü Tamer's poetry, the element of nature takes place both as a theme written 

for the purpose of raising awareness and as an attitude in the form of the author's distinctive 

style. Ülkü Tamer designs human existence as integrated with nature in her poems. Therefore, 

in his poems, the idea that man becomes alienated from himself as he moves away from nature 

comes to the fore. In this context, in this study, nature and the location of the environment seen 

in Ülkü Tamer's poems, environmental problems that emerged with urbanization, and other 

emphases on nature will be discussed in the context of an ecocritical reading and the concept 

of alienation. 

In the study, firstly, information about ecocriticism will be given, then the nature 

elements in Ülkü Tamer's poems will be classified and his impressions on nature, the effect of 

nature on human nature and urban settlement will be evaluated. While examining, the poet's 

poems will be taken into consideration and the analyzes will be tried to be expressed in a 

concrete and clear way. Thus, an ecocritical reading will be made on the example of Ülkü 

Tamer's poems. 

Keywords: Ülkü Tamer, ecocriticism, contemporary Turkish poetry, nature-human 

relationship. 
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Van Halk Hekimliğinde Hastalıkların Tedavisinde Kullanılan Tedavi Yöntemleri 

Birol AZAR37 

Derya ŞEVLİ38 

Özet 

İnsanoğlu var olduğu günden itibaren kendisinde ve başkalarında bulunan hastalıklara 

çeşitli yöntemlere başvurarak, deneme-yanılma yoluyla çareler aramıştır. Bu arayışta 

yeryüzünde bulunan canlı ve cansız varlıklardan çeşitli şekillerde faydalanmıştır. Başarılı 

olunan tedavi yöntemleri sözlü gelenek yoluyla nesilden nesile aktarılarak günümüzde de hâlâ 

uygulanmaktadır. İnsanların bu şekilde hastalıkları kendi imkânlarıyla tedavi etme şekillerine 

halk hekimliği, yaptıkları ilaçlara ise halk ilacı adı verilmiştir. Gündelik yaşamın 

vazgeçilmezleri arasında yer alan halk hekimliği hayatın her dalında kendisine yer bulmuştur. 

Halk hekimliği ve uygulamaları ait olduğu toplumun sosyal, kültürel, ekonomik, psikolojik ve 

coğrafik yönlerinin özelliklerini içerisinde barındırır. Halk hekimliği ve uygulamaları kültürel 

bir geçmişin ürünüdür ve kültür aktarımı bakımından önemli bir role sahiptir. Halk hekimliği 

uygulamalarında yapılan sağaltımlarda çeşitli yöntemlere başvurulmaktadır. Bu yöntemlerin bir 

kısmı ırvasa, parpılama ve dinsel yollarla gerçekleştirilirken bir kısmı da bitkisel, hayvansal 

veya madensel ürünlerin kullanımı ile yapılmaktadır. Bir toplumun hastalıklara olan bakış açısı 

ve tedaviler için seçtiği yöntemler o toplumun kültür öğelerini yansıtır. Tarihte birçok 

medeniyete ev sahipliği yapmış olan Van, birçok kültürün geçiş merkezi olmuştur. Dolayısıyla 

birbirinden farklı inanç ve kültürü bir arada barındırmıştır. Çalışmamızın konusu, farklı kültür 

ve inanç özelliklerini içerisinde barındıran Van ve çevresinde var olan halk hekimliği 

uygulamalarında başvurulan tedavi yöntemlerini belirlemektir. Van ve çevresi çalışma kapsamı 

içerisinde olup halk hekimleri ve yöre halkı tarafından yapılan tedavi yöntemleri tespit edilip 

tasnifi yapılacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Van, hastalık, halk hekimliği, tedavi yöntemleri 

 

 

 

 
37 Dr. Öğr. Üyesi, Fırat Üniversitesi, İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 

bazar@firat.edu.tr 
38 Öğr. Gör., Muş Alparslan Üniversitesi, Sosyal Bilimler MYO, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü, 

d.sevli@alparslan.edu.tr 



4. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU / 4nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM 

OF TURCOLOGY STUDIES 20-22 EKİM 2022 / OCTOBER 20-22, 2022 

59 
 

 

 

 

 

Treatment Methods Used in the Treatment of Diseases in Van Folk Medicine 

Abstract 

Mankind has sought remedies by trial and error by resorting to various methods for the 

diseases found in itself and in others since its existence. In this quest, he benefited in various 

ways from living and non-living beings on earth. Successful treatment methods are transferred 

from generation to generation through oral tradition and are still applied today. The way people 

treat diseases with their own means is called folk medicine, and the drugs they make are called 

folk remedies. Folk medicine, which is among the indispensables of daily life, has found its 

place in every branch of life. Folk medicine and its practices contain the characteristics of the 

social, cultural, economic, psychological and geographical aspects of the society to which it 

belongs. Folk medicine and its practices are the product of a cultural past and have an important 

role in cultural transmission. Various methods are used in the treatments performed in folk 

medicine practices. While some of these methods are carried out by ırvasa, parpılama and 

religious ways, some of them are made with the use of herbal, animal or mineral products. A 

society's perspective on diseases and the methods it chooses for treatments reflect the cultural 

elements of that society. Having hosted many civilizations in history, Van has been the 

transition center of many cultures. Therefore, it has hosted different beliefs and cultures 

together. The subject of our study is to determine the treatment methods used in folk medicine 

practices in Van and its surroundings, which contain different cultural and belief features. Van 

and its surroundings are within the scope of the study, and the treatment methods made by folk 

physicians and local people will be determined and classified. 

Keywords: Van, disease, folk medicine, treatment methods 
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Ekoeleştiri Açısından Van Efsanelerine Bir Bakış 

Birol AZAR39 

Özet 

İnsanın doğayla olan ilişkisi yüzyıllardır incelenmiş bu alanda inanca dayalı olgular 

oluşmuş tabiat anlamlandırılmaya onunla uyum içinde geçinilmeye çalışılmış ve sonuçta 

yaşamının temel kaynağı tabiat yaratıcının bir lütfu olarak kutsal (ıdık yer-sub) kabul edimiştir. 

Doğada yaşamını sürdüren insan, yaşamının devamını diğer varlıkların var olmasına borçlu 

olduğunu bilir. “Doğadaki her şeyin birbirine bağımlılığı” ilkesinden yola çıkarak her canlı bir 

birey olarak kabul edilip, bu bireyin kimliğinin ve karakterinin diğer canlılarla olan ilişkisi 

sonucu şekillenip ortaya çıktığı görüşü savunulmaktadır.”  İnsan-doğa ilişkisi pek çok disiplinin 

inceleme alanına girmiş her disiplin kendi penceresinden bu ilişkiye bakmış ve 

değerlendirmiştir. Günümüzde gittikçe artan çevre problemleri, doğal kaynakların korunması, 

iklim değişiklikleri ve dünyanın geleceği endişesi eko-eleştiri (ecocriticism) yaklaşımını 

doğurmuştur. “Ekoeleştirinin üzerinde önemli durduğu görüşe göre doğa, insanın hizmetine 

sunulmuş sınırsız bir kazanç kaynağı değildir. İnsan ekosistem içerisinde zincirin bir halkasıdır. 

Bu zincirleme ilişkiler ağı içerisinde, ekosistemin herhangi bir parçasına verilen zarar sistemin 

tümüne verilmiş zarar anlamına gelmektedir. Eski Türk inancında yer ve sular, Tanrı’nın 

gönderdiği emanet anlamına gelen “ıduk” sözcüğü ie ifade edilir ve bunların her birisinin birer 

“idisi, izisi, iyesi” olarak adlandırılan sahiplerinin olduğu sanılırdı. Göktürk yazıtlarında da bu 

ifade koruyucu ruhları olan yer ve gökyüzü arasındaki her şey için kullanılmıştır. Bu bildiride 

Van Efsanelerine ekoeleştiri açısından bakılmaya çalışılacak insan tabiat uyumu/dengesi veya 

uyumsuzluğu sonucunda olabilecekler değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ekosistem, doğa, uyum, halk bilimi 
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A Look at the Legends of Van from Ecocritical Perspective 

Abstract 

Man's relationship with nature has been studied for centuries, and faith-based 

phenomena have been formed in this area, nature has been tried to be understood and lived in 

harmony with it, and as a result, nature's main source of life has been accepted as sacred (idik 

place-sub) as a gift of the creator. A person who lives in nature knows that he owes the 

continuation of his life to the existence of other beings. Based on the principle of "the 

interdependence of everything in nature", it is argued that every living thing is accepted as an 

individual, and that the identity and character of this individual is shaped and emerged as a 

result of his relationship with other living things. The human-nature relationship has entered 

the field of study of many disciplines, and each discipline has looked at and evaluated this 

relationship from its own perspective. Increasing environmental problems, protection of natural 

resources, climate change and concern for the future of the world have given rise to the 

ecocriticism approach. “According to the view that ecocriticism emphasizes, nature is not an 

unlimited source of profit put at the service of human beings. Human is a link in the chain in 

the ecosystem. In this chain of relations, damage to any part of the ecosystem means damage to 

the entire system. In the old Turkish belief, the ground and waters were expressed with the word 

"iduk", which means the trust sent by God, and it was thought that each of them had an owner 

called "ididy, izi, iyesi". In Göktürk inscriptions, this expression was used for everything 

between the earth and the sky, which had protective spirits. In this paper, Van Legends will be 

tried to be evaluated in terms of ecocriticism, and what may happen as a result of human-nature 

harmony/balance or incompatibility will be evaluated. 

Keywords: Ecosystem, nature, harmony, folklore 
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Naim Frashëri an Albanian Poet in Ottoman Context 

Brikena SMAJLI40 

Abstract 

Naim Frashëri, the prominent poet of the Albanian Renaissance, is seen in this paper in 

relation to Ottoman culture. This means that not only his formation, but also the corpus of works 

he produced in Albanian, Turkish, Greek and Persian, are viewed in this context. His first 

education in Frashër of Përmet by the village imam, where he learns not only the Qur'an, but 

also Turkish, Arabic and Persian and the worldview built in the famous Zosimea gymnasium, 

Ioannina, where are educated most of the young Balkan elite, has to be seen in the context of 

Ottoman civilization, islam, culture and philosophy. So, through a critical analysis of the facts 

and data of the life and work of the Albanian poet, we see Naim Frashëri as a projection of the 

philosophical and cultural developments that took place in the great center of the Ottoman 

empire, Istanbul, whose official the Albanian poet was for a long while. 

Keywords: ottoman culture, poetry, albanian poetry, poetics, eastern poetics  
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Anlamsal Derinlik ve Arka Plan Düzleminde Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun Karadut I, 

Sitem, Hüzün Geldi Şiirleri 

Burak ARMAĞAN41 

Dilek ÇAKIR42 

Özet 

Algı ve tavır ekseninde cisimleşen dünya görüşüne eşlik eden yaşamsal deneyimler, 

psikolojik konum ve duyarlık, şiir türünü biçim, biçem ve içerik bağlamında şekillendiren ana 

kaynaklardandır. Bu başlangıç noktalarına coğrafi izler ve kültürel altyapı unsurlarının 

eklenmesi, şiirin dar alana hapsolmasını engelleyip kitlelerce kabulünü, benimsenmesini 

mümkün kılar. Medeniyetler beşiği olan Anadolu, tarihî seyrinde gelişen duygu zenginliği, 

düşünce çeşitliliği, ifade imkânları ve söyleyiş güzellikleri ile sanat ve edebiyat sahasında zarif 

bir kimliği temsil ederken kendisinden beslenenlere sınırsız malzeme sunar. Anadolu’nun 

mayasıyla yoğrulup ruhunu dolduran kültürle kalemine yön veren Bedri Rahmi Eyüboğlu, bu 

coğrafyanın karakteristiğinin yansıtıcılığını üstlenen şairler arasında sayılır. Bireysel 

hassasiyetlerini dile getirdiği şiirlerini ördüğü yerel imajlar sayesinde yaşadığı toprakların 

değerleriyle özdeşleşmeyi başarabilen sanatçı, böylece evrensel temaların anlatımına içerinin 

dikkati ve olanaklarıyla erişir. Ele aldığı konularda kişisel mazisinin izlerinin sürülebilmesi ise, 

şiirlerinin daha ilgi çekici hâle gelmesine vesile olur. 

Bu bildiride biyografik verilerden hareketle Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun Karadut I, 

Sitem ve Hüzün Geldi şiirlerinin öznel ve nesnel bağıntıları üzerinde durularak anlam 

derinlikleri açıklanmaya çalışılacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Bedri Rahmi Eyüboğlu, şiir, anlam, arka plan, kültür 
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Bedri Rahmi Eyüboğlu’s Karadut I, Sitem, Hüzün Geldi Poems on Semantic Depth and 

Background Plane 

Abstract 

Vital experiences, psychological position and sensitivity accompanying the worldview 

embodied in the axis of perception and attitude are the main sources that shape the poetry genre 

in terms of form, style and content. Adding geographical traces and cultural infrastructure 

elements to these starting points prevents poetry from being confined to a narrow space and 

makes it possible to be accepted and adopted by the masses. Anatolia, the cradle of civilizations, 

represents an elegant identity in the field of art and literature, with its richness of emotion, 

diversity of thought, possibilities of expression and beauties of expression, and offers unlimited 

material to those who feed on it. Bedri Rahmi Eyüboğlu, who directs his pen with the culture 

that fills his soul and kneaded with the leaven of Anatolia, is counted among the poets who 

undertake to reflect the characteristics of this geography. The artist, who manages to identify 

with the values of the lands he lives in thanks to the local images he knits his poems in which 

he expresses his individual sensitivities, thus reaches the expression of universal themes with 

the attention and possibilities of the interior. Being able to trace his personal past in the subjects 

he deals with makes his poems more interesting. 

In this paper, based on biographical data, the depth of meaning will be tried to be 

explained by focusing on the subjective and objective relations of Bedri Rahmi Eyüboğlu’s 

poems Karadut I, Sitem and Hüzün Geldi. 

Keywords: Bedri Rahmi Eyüboğlu, poetry, meaning, background, culture. 
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Cahit Sıtkı Tarancı’nın Feridun Fazıl Tülbentçi’ye Yazdığı Mektuplar Işığında 

1930’ların Edebiyat ve Kültür Ortamı 

Büşra SÜRGİT43 

Özet 

Modern Türk şiirine damgasını vurmuş şairlerden biri olan Cahit Sıtkı Tarancı (1910-

1956) edebi görüşlerinin önemli bir bölümünü yakın dostlarına yazdığı mektuplarında ifade 

etmiştir. Döneminin pek çok yazar ve şairiyle kalıcı dostluklar kurmuş olan Tarancı; Ziya 

Osman Saba, Yaşar Nabi Nayır, Şahap Sıtkı İlter, Şevket Rado, Melek Tigrel, Hasan Şimşek 

ve Elif Naci’ye gönderdiği mektuplarda, yaşadığı dönemin kültür ve edebiyat atmosferine dair 

izlenimlerini dile getirmiştir. Sanatçının Feridun Fazıl Tülbentçi’ye gönderdiği sıcak ve samimi 

mektuplar yakın zamanda gün yüzüne çıkarılmıştır. Bu mektuplar, 1930’ların edebiyat ve kültür 

ortamına ayna tutması sebebiyle incelenmeye değerdir. Bu mektuplardan o dönemde 

Mülkiye’de öğrenim gören ve henüz yirmili yaşlarını süren Tarancı’nın güncel edebiyat 

faaliyetlerini yakından izlemeye özen gösterdiği, döneminin şairlerinin ortaya koyduğu ürünleri 

titiz ve objektif bir gözle değerlendirmenin gayreti içinde olduğu anlaşılmaktadır. Tarancı, 

Ahmet Hamdi Tanpınar’dan Şükûfe Nihal’e, Ahmet Muhip Dıranas’tan Behçet Kemal Çağlar’a 

kadar Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önde gelen pek çok isminin sanatsal çalışmalarını 

mercek altına almaktadır. Feridun Fazıl Tülbentçi’nin hazırlamakta olduğu şiir antolojisi için 

önerilerde bulunmaktadır. Şairlerin bir araya gelip birbirlerine şiirler okuduğu edebiyat 

mahfillerinden söz etmektedir. Genç şairlerin şiir sanatına duyduğu tutkuyu, güzel şiir 

karşısındaki heyecanını gözler önüne sermektedir. Bu çalışma, 1930’lu yılların kültür ve 

edebiyat ortamının, Cahit Sıtkı Tarancı’nın Feridun Fazıl Tülbentçi’ye gönderdiği mektuplara 

nasıl aksettiğini tespit etmeyi amaçlamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Türk edebiyatı, Cahit Sıtkı Tarancı, Feridun Fazıl Tülbentçi, 

mektup, şiir. 
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The Literary and Cultural Environment of the 1930s in Light of Cahit Sıtkı Tarancı’s 

Letters to Feridun Fazıl Tülbentçi 

Abstract 

Cahit Sıtkı Tarancı (1910–1956) was a pivotal poet who left his mark on modern Turkish 

poetry and expressed his literary views in his letters. Tarancı established lasting friendships 

with many writers and poets of his time, putting his impressions on the literary and cultural 

atmosphere into words in the letters he wrote to Ziya Osman Saba, Yaşar Nabi Nayır, Şahap 

Sıtkı İlter, Şevket Rado, Melek Tigrel, Hasan Şimşek, and Elif Naci. His warm and sincere 

letters to Feridun Fazıl Tülbentçi have recently been unearthed. These letters are worth 

analyzing as they shed light on the literary and cultural environment of the 1930s. It is 

understood from these letters that Tarancı, who was then in his twenties and studying at 

Mülkiye, closely followed the current literary activities and meticulously and objectively 

evaluated the poetic works of his time. Tarancı closely examined the artistic works of many 

prominent figures of Turkish literature in the Republican period, from Ahmet Hamdi Tanpınar 

to Şükûfe Nihal, Ahmet Muhip Dıranas, and Behçet Kemal Çağlar. He made suggestions for 

the anthology of poetry that Feridun Fazıl Tülbentçi was preparing, he talked about the literary 

circles where poets came together and read poems to one another, and he revealed the passion 

and excitement of young poets for the art and beauty of poetry. This study aims to determine 

how the cultural and literary environment of the 1930s is reflected in Cahit Sıtkı Tarancı’s 

letters to Feridun Fazıl Tülbentçi.  

Keywords: Turkish literature, Cahit Sıtkı Tarancı, Feridun Fazıl Tülbentçi, letter, 

poetry. 
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Fransızca Düşünülüp Türkçe Kaleme Alınmış Bir Eser: Bir Sürgün 

Can ŞAHİN44 

Özet 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun 1937 yılında yayımladığı “Paris’e ve Parisliye bir 

hicviye” olarak tanımlanan Bir Sürgün adlı romanı II. Abdülhamit dönemi aydınlarını ve 

onların zihniyetlerini konu edinir. Yirmi dokuz bölümden oluşan romanda Doktor Hikmet’in 

İstanbul, İzmir ve Paris üçgeninde geçen hayatı anlatılır. 

İstanbul’dan İzmir’e sürgün edilen Doktor Hikmet, kendisini Fransız kültürüne ait 

hissetmektedir. Fransa, Fransızca ve Fransız kültürü Doktor Hikmet Beyin en büyük 

tutkusudur. 1904’te İzmir’den Paris’e kaçan Doktor Hikmet edebî eserler üzerinden tanıdığı ve 

idealize ettiği Paris’in tam aksi bir Paris’le karşılaşır. Paris’in hayal ettiğinden çok farklı 

olduğunu gören Doktor Hikmet orada ekonomik yokluk ve yalnızlık içinde vefat eder. 

Romanda Paris kurtuluş umudu olarak ele alınmış; sadece maddi varlığıyla değil manevi 

değerlerle de eserde yer bulmuştur. 

Bir Sürgün romanının başkahramanı Doktor Hikmet tam manasıyla Fransız hayranıdır 

ve Fransızcayı Türkçeden üstün görmektedir. Doktor Hikmet’e göre Fransızca basılmış bir dizi, 

hatta basbayağı bir bakkal ilânı bile olsa mukaddes kitapların metinleri gibi yüksek sesle ve bir 

hususî ahenkle okunmalıdır. Romanda yer alan Fransızca ifadelerin Doktor Hikmet’in yaşadığı 

kültürel hayal kırıklığı ile ilgili karşıtlıkları yansıtmak amacına matuf olduğu söylenebilir. 

Yakup Kadri, Bir Sürgün romanında Türk okuyucuların anlamasını zorlaştıracak oranda 

Fransızca sözcük ve cümle kullanmış ve bundan ötürü döneminde birçok eleştiriyle karşı 

karşıya kalmıştır. Romanın özellikle ikinci bölümünden itibaren Türkçe metnin içinde çok 

sayıda Fransızca kelime ve cümleye yer vermiştir. Yakup Kadri buna neden olarak Fransızcanın 

kendine özgü ve argoya kaçan şivesini Türkçeye çeviremeyişini göstermiştir. 

Bu çalışmada “Fransızca düşünülüp Türkçe kaleme alınmış” bir roman olarak 

tanımladığımız Bir Sürgün adlı eserde yer alan Fransızca kullanımların Türkçe söz dizimi ve 

anlam yapısına ne derece uyduğu, dile getirilmesi istenen fikirleri ve mesajların anlaşılırlığını 

ne ölçüde etkilediği ve bu tercihin sebepleri üzerine durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Bir Sürgün, Yakup Kadri, Fransızca, Türkçe.  
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A Novel Conceived in French and Written in Turkish: Bir Sürgün (An Exile) 

Abstract 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu's novel Bir Sürgün (An Exile), which was published in 

1937 and defined as “a satire for Paris and Paris” it deals with the intellectuals of the 

Abdülhamit period and their mentality. In the novel, which consists of twenty-nine chapters, 

the life of Doctor Hikmet in the triangle of Istanbul, Izmir and Paris is told. 

Doctor Hikmet, who was exiled from Istanbul to Izmir, feels that he belongs to the 

French culture. France, French and French culture is Doctor Hikmet Bey's greatest passion. 

Doctor Hikmet, who fled from Izmir to Paris in 1904, encounters a Paris that is the opposite of 

the Paris he knew and idealized through literary works. Seeing that Paris is very different from 

what he imagined, Doctor Hikmet dies there in economic poverty and loneliness. In the novel, 

Paris is considered as the hope of salvation; It has found a place in the work not only with its 

material wealth but also with its spiritual values. 

Doctor Hikmet, the protagonist of the novel Bir Sürgün (An Exile), is a true fan of 

French and considers the French language superior to Turkish. According to Doctor Hikmet, a 

series published in the French language, even a simple grocery advertisement, should be read 

aloud and with a special harmony, like the texts of the holy books. It can be said that the French 

usages in the novel are aimed at reflecting the contrasts related to the cultural disappointment 

experienced by Doctor Hikmet. 

Yakup Kadri used too many French words and sentences in his novel Bir Sürgün (An 

Exile),  to make it difficult for Turkish readers to understand, and for this reason, he faced many 

criticisms during his period. Especially from the second part of the novel, many French words 

and sentences have been included in the Turkish text. Yakup Kadri has shown that the reason 

for this situation is the inability to translate the peculiar and slang language of French into 

Turkish. 

In this study, it will be focused on to what extent the French usages in Bir Sürgün (An 

Exile), which we define as a novel “thought in French and written in Turkish”, fit the Turkish 

syntax and semantic structure, to what extent it affects the intelligibility of the ideas and 

messages to be expressed, and the reasons for this preference. 

Keywords: An Exile, Yakup Kadri, French, Turkish. 
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Rusya Akademisi Sözlüğünde Yer Alan Türk Kökenli Sözcükler 

Canan PAŞALIOĞLU45 

Özet 

Rus ve Türk halklarının tarihi geçmişi eski dönemlere uzanmaktadır. Geçmişten 

günümüze söz konusu iki halk iktisadi, ticari, siyasi, kültürel ve sosyal gibi farklı alanlarda 

çeşitli münasebetlere sahiptir. Bu münasebetlerin sonucunda Rus ve Türk dilleri birbirini 

etkilemiştir ve Türk dilinin Rus dili üzerinde kuvvetli bir etkiye sahip olduğu bilinen bir 

gerçektir. Rus dilinde yer alan Türk kökenli sözcükler el yazmaları, vakayinameler, edebi 

eserler gibi yazılı kaynaklarla ortaya konulan sözlük çalışmaları ve araştırmalar sayesinde gün 

yüzüne çıkarılmıştır ve çıkarılmaya da devam etmektedir. Bu bağlamda geçmişte hazırlanan 

Rusça sözlük çalışmaları Türk kökenli sözcüklerin tespit edilmesinde kaynaklık eden önemli 

eserlerdendir. Çalışmamızın konusu 18. Yüzyılın sonlarına doğru hazırlanmış olan Rusya 

Akademisi Sözlüğü (Словарь академии российской) ve bu sözlükte yer alan Türk kökenli 

sözcüklerdir. Toplam altı cilt halinde çıkan Rusya Akademisi Sözlüğü Rusçanın ilk açıklamalı 

sözlüğü olması bakımından önem arz etmektedir. Çalışmamızda sözlüğün hazırlanma sürecinde 

uygulanan dil politikalarına değinilecek ve sözlükte yer alan Türk kökenli sözcükler üzerine 

değerlendirme yapılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Alıntı Sözcükler, Türk Dili, Rus Dili 
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Words of Turkic Origin in The Dictionary of The Russian Academy 

Abstract 

The history of relations between the Russian and Turkish people lasts for a long time. 

From past to present, these two peoples have various relations in different fields such as 

economic, commercial, political, cultural and social. As a result of these relations, the Russian 

and Turkish languages have influenced each other and it is a known fact that the Turkish 

language has a strong influence on the Russian language. Words of Turkic origin in the Russian 

language have been revealed through dictionary studies and researches put forward by written 

sources such as manuscripts, chronicles and literary works. In this context, Russian dictionary 

studies prepared in the past are important works that are a source for the determination of Turkic 

origin words. The subject of our study is the Russian Academy Dictionary (Словарь академии 

российской) prepared towards the end of the 18th century and the words of Turkic origin in 

this dictionary. The Dictionary of the Russian Academy, published in six volumes in total, is 

important in that it is the first explanatory dictionary of the Russian language. In our study, the 

language policies applied in the preparation process of the dictionary will be mentioned and a 

discussion will be made on the words of Turkish origin in the dictionary. 

Keywords: Borrowing words, Russian Language, Turkish Language 
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İran'da Saltanat Değişimi ve Pehlevi Hanedanlığının Kurulması (31 Ekim 1925) 

Cavid QASIMOV46 

Oğuzhan İMAMOĞLU47 

Özet 

20’nci yy.ın başlamasıyla birlikte Asya ve Afrika’da birçok yeni devlet kurulmuştu. İran 

da ise 1906 Meşrutiyetin ilanı ile Kaçar Hanedanlığı yönetimde yürütme yetkisini paylaştığı 

meclis ve bakanlar kurulu bulunmaktaydı. Ancak gerçekte ise ülkede iktisadi ve mali açıdan 

İngiltere ve Rusya kontrolü altında bulunan siyasi hâkimiyet eksikliği vardı. Ülkenin mali 

kuruluşları, maden ve gümrükler yabancı bankaların kontrolündeydi.  

Meclise bağlı merkezi bir ordunun bulunmayışı, Rusya kontrolü altındaki Kazak 

Birlikleri ile ülkenin güneyine yerleşen İngiliz Birliklerinin İran’daki varlığı İran’ın bir rekabet 

sahasına dönüşmesine ve Kaçar hanedanlığına yönelik ülke içerisinde isyanların çıkmasına 

neden olmuştu. 

Kazak Birlikleri komutanı Rıza Han günden güne artan olaylar sonrası Tahran’a üç bin 

asker ile girerek olayları bastırmıştı. 1921 askeri darbesi olarak bilinen bu olay sonucunda içte 

ve dışta kontrolü sağlayan Rıza Han’ın yıldızı parlamış ve başbakanlık makamına kadar 

yükselmişti. Huzistan’da çıkan ayaklanmayı bastıran Rıza Han prestijini daha da arttırmış 

meclis üzerindeki baskısı ile yetki alanlarını genişletmiştir. Ahmet Şah’ın Avrupa gezisinden 

dönmemesi halk gösterilerine sebebiyet vermiş ve sonrasında meclis kararı ile Ahmet Şah 

tahttan indirilerek yerine Rıza Han İran Şahı olmuştur.  

Anahtar Kelimeler: İran, Pehlevi Hanedanlığı, Rıza Han 
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Change of Sultanate and Establishment of Pahlavi Dynasty in Iran (31 October 1925) 

Abstract 

 With the beginning of the 20th century, many new states were established in Asia and 

Africa. In Iran, with the proclamation of the 1906 Constitutional Monarchy, the Qajar Dynasty 

had a parliament and a council of ministers, where it shared the executive power. However, in 

reality, there was a lack of political dominance in the country, which was under the control of 

Britain and Russia in economic and financial terms. The country's financial institutions, mines 

and customs were under the control of foreign banks. 

 The absence of a central army attached to the parliament, the Cossack Troops under 

Russian control and the presence of the British troops settled in the south of the country in Iran 

caused Iran to turn into a competitive field and rebellions against the Qajar dynasty in the 

country. 

 Reza Khan, the commander of the Kazakh troops, entered Tehran with three thousand 

soldiers after the events that increased day by day and suppressed the events. As a result of this 

event, known as the 1921 military coup, Rıza Han, who had control both inside and outside, 

rose to the top of the prime minister's office. Reza Khan, who suppressed the uprising in 

Khuzestan, increased his prestige even more and expanded his jurisdiction with his pressure on 

the parliament. The fact that Ahmet Shah did not return from his European tour caused public 

demonstrations, and then Ahmet Shah was dethroned by the decision of the parliament and Rıza 

Khan became the Shah of Iran. 

 Keywords: Iran, Pahlavi Dynasty, Reza Khan 
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Yansıma Sözcüklerde Merkez Anlam 

Didem AKYILDIZ AY48 

Özet 

Yansıma sözcükler, en kısa ifadeyle, dil dışı göndergenin dildeki ses birimleri 

aracılığıyla taklit edilmesi esasına dayanır. Yansıma sözcüklerin ses ve biçim özellikleri ile 

anlamları arasında diğer sözcük türlerine göre daha sıkı bir ilişki vardır. Her yansıma sözcük 

tek heceli bir birincil kök biçimine sahiptir. Bu biçimlerden bir kısmı bağımlı, bir kısmı ise 

bağımsız, başka bir deyişle eksiz kullanılabilmektedir. Bu birincil biçimlerden belirli eklerin 

eklenmesi sonucunda ikincil biçimler ortaya çıkmaktadır. Bazı bağımlı birincil biçimler, ikincil 

biçim yapısına bürünerek bağımsız duruma gelmektedir. Birincil ve ikincil biçimler daha başka 

ekleri alarak birbirinden farklı kavramları da ifade edebilmektedir.  

İster birincil biçim olsun ister çeşitli ekleri alarak türetilmiş bir türevi olsun her yansıma 

sözcük bir temel anlama sahiptir. Kimi zaman ise kullanım sıklıklarına ya da ifade edilen 

kavram alanına göre çeşitli yan anlamları kazanarak çok anlamlı hale gelebilmektedir. Bununla 

birlikte her yansıma sözcüğün temel anlamı, kendisi ile benzer yapı ve anlama sahip diğer 

yansıma sözcüklerle birlikte bir merkez anlama bağlıdır. Merkez anlam, gönderge ile birincil 

köklerdeki ünsüz sesbirimlerin karakteristik özelliklerinin eşleştirilmesinden ortaya çıkan 

anlam olup benzer birincil köklerden türetilmiş bütün türevlerinin de anlamını içine alan genel 

bir anlamdır.  

Bir yansıma sözcüğün ses-anlam uyumuna dayanan ses sembolik görüntüsü, merkez 

anlamını belirler. Dolayısıyla bir yansıma sözcüğün merkez anlamını bilmek, sözcüğün 

anlamının doğru tanımlanabilmesinde yol gösterici bir unsurdur. 

Bu bildiride yansıma sözcüklerin ses ve biçim özelliklerinin anlamla olan ilişkisi 

üzerinde durularak merkez anlam kavramı hakkında bilgi verilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Yansıma sözcük, merkez anlam, anlambilim 
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The Core Meaning on Onomatopoeic Words 

Abstract 

Onomatopoeic words, in short, are based on the imitation of the non-linguistic referent 

through phonemes in the language. There is a tighter relationship between the sound and 

morphological features of onomatopoeic words and their meanings compared to other word 

types. Each of onomatopoeic word has a monosyllabic primary root form. Some of these forms 

can be used dependently, while others can be used independently, in other words, without a 

joint. As a result of the addition of certain suffixes from these primary forms, secondary forms 

emerge. Some dependent primary forms become independent by taking on the secondary form 

structure. Primary and secondary forms can also express different concepts by taking other 

suffixes. 

All kinds of onomatopoeic word, whether it is a primary form or a derivative by taking 

various suffixes, has a basic meaning. Sometimes, it can become very meaningful by gaining 

various connotations according to the frequency of use or the concept area expressed. However, 

the basic meaning of each onomatopoeic word is linked to a core meaning, along with other 

onomatopoeic words that have a similar structure and meaning. The core meaning is the 

meaning resulting from the matching of the characteristic features of the consonant phonemes 

in the referent with the primary roots, and it is a general meaning that includes the meaning of 

all derivatives derived from similar primary roots. 

The sound symbolic image of an onomatopoeic word, based on sound-meaning 

harmony, determines its core meaning. Therefore, knowing the core meaning of an 

onomatopoeic word is a guiding element in correctly defining the meaning of the word. 

In this paper, information about the concept of ‘core meaning’ will be given by 

emphasizing the relationship between the sound and morphological features of the 

onomatopoeic words and the meaning. 

Keywords: onomatopoeic words, core meaning, semantic 
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Mesneviden Poetikaya: Divan Şiirinde “Şebdiz” 

Dilek YALÇIN49 

Özet 

Konularına göre isimlerindiren klasik mesnevilerin en çok rağbet gören türlerinden 

birisi aşk mesnevileridir. Bu mesneviler içinde olay örgüsü, kurgusu, sembolik manaları aynı 

olmakla birlikte sadece âşık ve maşuk tipinin isimlerinin farklı olmasına dayanan iki kahramanlı 

aşk mesnevileri, şairler tarafından çok rağbet görmüş, farklı şairlerin yorumu ile tekrar tekrar 

kaleme alınmıştır. Kahramanlarının fiziki ve beşeri özellikleri, alegorik anlatıma uygun yapısı 

ve kurgusundaki macera unsurları ile bu şiirler, sadece aşk mesnevisi olmayıp aynı zamanda 

klasik şiirin beslendiği kaynak olma özelliğini ihtiva eder. Klasik şiirin karakteristik özelliği 

olan mazmunların bir kısmı mesnevi geleneğinin unsurlarından faydalanılarak var olmuştur.  

İki kahramanlı aşk mesnevisi olan Hüsrev ü Şîrîn'in asıl kahramanlarının dışında 

kahramanların binekleri olan Şebdiz ve Gülgûn; klasik şiirde pek çok bağlamda ele alınmış, 

zamanla mazmun niteliği kazanmıştır. “Gece renkli” ve “karayağız at” manasına gelen Şebdiz; 

klasik şiirde siyah renk bağlamında mazmun olarak sevgilinin “zülf”ünü ve “hatt”ını, âşığın 

durumunu anlatan benzetmelerde ise “âh”ı karşılayacak şekilde kullanılmıştır. Renk 

bağlamından bağımsız olarak Şebdiz’in poetik manaları da benzetme yoluyla karşıladığı 

görülmektedir. Şebdiz’in mesnevilerdeki özellikleri ve işlevine dayanan bu benzetmeler, 

şairlerin Şebdiz’i poetik mazmun olarak kullanmalarını sağlamıştır. Ulaşmak istediği yere 

çabucak gitmesi, sahibinin hükümdar, maharetli bir mimar ve mühendis olması sebebiyle şairin 

hem kendini hem de şiirini yüceltmesi bakımından Şebdiz; işlevsel bir benzetme unsuru 

olmuştur. Bunun dışında Hüsrev’e rüyasında Allah tarafından ikram edilen dört unsur olan 

Şîrîn, güzel bir binek olan Şebdiz, musikişinas Baberd ve taht; şairlerin kendilerini söz 

hükümdarı olarak görmeleri dışında sözlerinin tatlılığını ve musıkisini karşılaması bakımından 

poetik birçok manayı içinde barındırır.  

Bu çalışmada Şebdiz’in mesnevi geleneğindeki özellikleri belirlendikten sonra klasik 

şiirde mazmun olarak kullanımı bağlamsal olarak tasnif edilecektir. Daha sonra çalışmamızın 

asıl kısmını oluşturan Şebdiz’in Divan şiirindeki poetik kullanımları tespit edilip Şebdiz’le 

poetik manalar arasında kurulan anlam bağları ortaya koyulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Şebdiz, mesnevi, mazmun, poetika 
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From Masnevi to Poetica: “Şebdiz” in Divan Poetry 

Abstract 

One of the most popular types of classical mesnevi, which are named according to their 

subjects, is love mesnevi. Although the plot, fiction and symbolic meanings of these mesnevi 

are the same, the two-heroic love mesnevi, which are based only on the different names of 

the lover and beloved, have been very popular among the poets and have been repeatedly 

interpreted by different poets. With the physical and human characteristics of their heroes, 

the structure suitable for allegorical narration and the elements of adventure in fiction, these 

poems are not only the mesnevi of love but also contain the feature of being the source from 

which classical poetry feeds. Some of the mazmuns, which are characteristic of classical 

poetry, existed by benefiting from the elements of the mesnevi tradition. 

Şebdiz and Gülgûn, which are the riders of heroes other than the real heroes of Hüsrevü 

Şîrîn, which is a two-heroic love mesnevi, have been handled in many contexts in classical 

poetry and have gained the quality of a mazmun over time. Şebdiz, which means "night color" 

and "dark horse", was used in classical poetry in a way to meet the "earlock" and "moustache" 

of the lover in the context of black color, and in the analogies describing the status of the 

lover, it was used to meet the "ahh". Regardless of the color context, it is seen that Şebdiz 

also meets poetic meanings by simile. These similes, which are based on Şebdiz's 

characteristics and functions in the mesnevi, enabled the poets to use Şebdiz as a poetic 

mazmun. Şebdiz has become a functional simile element in terms of the poet's glorification 

of both himself and his poem because it goes to the place it wants to reach quickly, and its 

owner is a ruler, a skilled architect or engineer. Other than that, the four elements presented 

to Hüsrev by Allah in his dream, Şîrîn, Şebdiz, which is a beautiful ride, music lover Baberd, 

and the throne, contain many poetic meanings in terms of meeting the sweetness and music 

of their words, except that the poets see themselves as the rulers of words. 

In this study, after determining the characteristics of Şebdiz in the mesnevi tradition, 

its use as a mazmun in classical poetry will be categorized contextually. Then, the poetic uses 

of Şebdiz in Divan poetry, which constitutes the main part of our study, will be determined 

and the meaning bonds established between Şebdiz and poetic meanings will be revealed. 

Keywords: Şebdiz, mesnevi, mazmun, poetica 
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Şehir Tarihi Kapsamında XIX. Yüzyıl Antakya’sında Zirai Hayat 

Edip GÜL50 

Özet 

Şehir tarihi çalışmaları, Osmanlı Devleti’nin sosyo-kültürel, ekonomik ve idari 

yapısının aydınlatılması bakımından önem taşımaktadır. Şehir tarihi üzerine yapılan çalışmalar 

şehrin sosyal yapısı, tarihi ve kültürel değerlerini yansıtmasının yanı sıra şehirden şehre değişen 

kültürel değerleri göstermesi bakımından da önemlidir. Bundan dolayı şehir tarihi 

araştırmalarına konu olan kentler, ülke değerlerinin ortaya çıkarılmasına da büyük katkılarda 

bulunmaktadır. 

Tarihi çok eski dönemlere dayanan Antakya, 1516 yılında Osmanlı egemenliğine 

girerek Halep eyaletinin sancaklarından biri olmuş ve daha sonraki dönemde genellikle kaza 

olarak yönetilmiştir. Antakya hem Osmanlı Devleti hâkimiyetinde olduğu dönemde hem de 

sonrasında önemini her zaman korumuştur.  

Antakya kazasında Osmanlı Devleti'nin diğer şehirlerinde olduğu gibi iktisadi hayatın 

temelini tarım ürünleri oluşturuyordu. Antakya kazasının stratejik öneme sahip bir konumda 

bulunmasının yanı sıra topraklarının verimli olması ve iklimin de uygun olmasından dolayı 

meyve ve hububatın yetiştirilme merkezlerinden biri olduğu görülmektedir. Antakya kazasında 

buğday ve arpadan sonra en çok mercimek, küşne, darı ve bakla üretilmiştir. Şehrin çevresinde 

sanayiye yönelik en önemli tarım ürünü zeytindi. Zeytin işleyen tesislerde şehirde bulunuyordu. 

Özellikle sabun imalathaneleri çok sayıdaydı. Defne tanesi yağından gar sabunu yapılıyordu.  

XIX. yüzyılda Antakya’nın tarımsal üretimine bakıldığında zengin bir zirai hayatın 

olduğu görülmektedir. Bu çalışmada Antakya’da yetişen tarım ürünleri incelenerek zirai hayatı 

genel olarak ele alınıp Antakya’nın şehir tarihine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Antakya, Antakya’da Ziraat, Şehir Tarihi, İktisat, Antakya Tarımı. 
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Within The City History Agricultural Life in Antakya in XIX. Century 

Abstract 

City history studies are important in terms of illuminating the socio-cultural, economic 

and administrative structure of the Ottoman Empire. Studies on city history are important in 

terms of reflecting the social structure, historical and cultural values of the city, as well as 

showing the cultural values that change from city to city. For this reason, the cities that are the 

subject of city history researches also make a great contribution to revealing the values of the 

country. 

Antakya, whose history dates back to ancient times, came under Ottoman rule in 1516 

and became one of the sanjaks of the province of Aleppo, and in the later period it was generally 

ruled as a district. Antakya has always maintained its importance both during and after the 

period when it was under the rule of the Ottoman Empire. 

Agricultural products were the basis of economic life in the town of Antakya, as in other 

cities of the Ottoman Empire. It is seen that the town of Antakya is one of the centers of growing 

fruit and cereals due to its strategic importance, as well as its fertile soil and suitable climate. 

After wheat and barley, lentils, küsne, millet and broad beans were produced the most in 

Antakya. The most important agricultural product for industry around the city was olive. Olive 

processing plants were located in the city. In particular, soap factories were numerous. Gar soap 

was made from laurel seed oil. 

When we look at the agricultural production of Antakya in the 19th century, it is seen 

that there was a rich agricultural life. In this study, it is aimed to contribute to the city history 

of Antakya by examining the agricultural products grown in Antakya and discussing the 

agricultural life in general. 

Keywords: Antakya, Agriculture in Antakya, City History, Economics, Agriculture of 

Antakya. 
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II. Abdülhamit Dönemi Antakya’sında Cami Vakıflar 

Edip GÜL51 

Özet 

Kişilerin sahip oldukları mallarını Allah rızası için insanların kullanımına tahsis etmesi 

vakıf olarak tanımlanabilir. İslam tarih ve medeniyetinde önemli bir hayır müessesesi olarak 

vakıf VIII. yüzyılın ortalarından XIX. yüzyılın sonlarına kadar bütün İslam ülkelerinin sosyal, 

ekonomik ve kültürel hayatında son derece etkili olmuştur. 

Vakıf müesseselerinin önemli rollerinden biri de bir şehrin kurulması ve gelişmesine 

olan katkılarıdır. İslam toplumu için dine bağlı kurallar dahilinde yaşaması ve hayatını güven 

içinde devam ettirebilmesi için gerekli olan koşulları devlet sağlayamıyordu. İslam devleti 

vakıflar kurarak bunu sağlamaya çalışmıştır. Vakıflar siyasi otoriteye bırakılmamış doğrudan 

Allah'ın gözetimine bırakılmıştır. Vakıflar toplumun devamı ve mutluluğu için emin bir sosyal 

örgüt olarak Osmanlı Devleti içinde yerini almıştır. Böylece Müslüman bir toplum için gerekli 

olan sosyal hizmetler hayır kurumuna bırakılmıştır. Cami, mescit, mektep, medrese yapımı, dini 

görevler, yolcuların ikamet etmeleri için zaviyelerin kurulması gibi birçok hizmet bu şekilde 

sağlanmıştır. İnsanların en çok ihtiyaç duydukları şeyleri karşılayan kişilerin en iyi 

Müslümanlar olarak görülmeleri de insanların birbiriyle mallarını vakfetme konusunda 

yarışmalarına neden olmuştur.  

Osmanlı Devleti'nin birçok şehrinde olduğu gibi Antakya'da da birçok vakıf malı 

bulunmaktadır. XIX. yüzyılın sonlarında Antakya’da vakıfları olan cami ve mescid sayısı bir 

hayli fazlaydı. Bunlar arasında Habîb Neccâr Camii ve Zâviyesi, Sarımiye Camii, Ağca Camii 

(Mescidi), Mahremiye Camii, Kiremitli Camii, Kürt Fakih (Tufaki) Cami, İhsaniye Camii, 

Ahmediye Camii/Şıh Ahmet Camii, Osmanlı Camii sayılmaktadır. 

Bu çalışmadaki amaç, XIX. yüzyıl Antakya’sında yer alan ve şehrin tarihinin oluşumuna 

katkı sağlayan cami vakıfları detaylı bir şekilde tanıtmak ve bu camilerin İslam toplumunun 

hayatına olan katkılarını belirlemektir.  

Anahtar Kelimeler: Şehir Tarihi, Antakya Camileri, Antakya, Vakıflar, XIX. Yüzyıl.  
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Mosque Foundations in Antakya in II. Abdulhamit Period 

Abstract 

A foundation can be defined as the allocation of people's possessions for the use of 

people for the sake of Allah. As an important charitable institution in Islamic history and 

civilization, foundation VIII. from the middle of the XIX century. It has been extremely 

influential in the social, economic and cultural life of all Islamic countries until the end of the 

century. 

One of the important roles of foundation institutions is their contribution to the 

establishment and development of a city. The state could not provide the conditions necessary 

for the Islamic society to live within the rules of religion and to continue its life in safety. The 

Islamic State has tried to achieve this by establishing foundations. Foundations were not left to 

the political authority, they were left directly under the supervision of Allah. Foundations took 

their place in the Ottoman Empire as a sure social organization for the continuation and 

happiness of the society. Thus, the social services necessary for a Muslim society were left to 

charity. Many services such as the construction of mosques, masjids, schools, madrasas, 

religious duties, and the establishment of zawiyas for the residence of passengers were provided 

in this way. The fact that people who meet what people need most are seen as the best Muslims 

has also caused people to compete with each other to dedicate their wealth. 

As in many cities of the Ottoman Empire, there are many foundation properties in 

Antakya. XIX. At the end of the century, the number of mosques and masjids with foundations 

in Antakya was quite high. Among them, Habîb Neccâr Mosque and Zaviye, Sarımiye Mosque, 

Ağca Mosque (Masjid), Mahremiye Mosque, Kiremitli Mosque, Kurdish Fakih (Tufaki) 

Mosque, İhsaniye Mosque, Ahmediye Mosque/Şıh Ahmet Mosque, Ottoman Mosque are 

counted. 

The aim of this study, XIX. The aim of this study is to introduce in detail the mosque 

foundations in Antakya, which contributed to the formation of the city's history, and to 

determine the contribution of these mosques to the life of the Islamic society. 

Keywords: City History, Antakya Mosques, Antakya, Foundations, XIX. Century. 

 

 

 



4. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU / 4nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM 

OF TURCOLOGY STUDIES 20-22 EKİM 2022 / OCTOBER 20-22, 2022 

81 
 

 

 

 

 

Kazakçada Alıntı Akrabalık Adları 

Emin OBA52 

Saurykov Yerbolat BAIYUZAKOVICH53  

Özet 

Kuzey-batı (Kıpçak) grubu Türk lehçeleri içerisinde yer alan Kazakça, söz varlığı 

açısından oldukça zengin bir çağdaş Türk lehçesidir. Söz varlığının genelini Türkçe kökenli 

sözcükler ve bu sözcüklerden meydana gelmiş türemiş sözcükler oluşturmaktadır. Bununla 

birlikte Kazakçanın söz varlığında başka dillerden geçmiş sözcükler de (Moğolca, Arapça, 

Farsça vb.) yer almaktadır. Bu çalışmada Kazakçanın söz varlığına, başka dillerden geçmiş olan 

akrabalık adları değerlendirilecektir. Bu değerlendirilen akrabalık adları, hangi dilden geçtiği 

ve o dildeki kullanım şekli verilmekle birlikte, bu akrabalık adlarının Türkçenin tarihi 

dönemlerinde ve günümüz bazı çağdaş lehçelerindeki görünümleri hakkında bilgi de 

verilecektir. Ayrıca sözcüğün Kazakçadaki kullanım alanları hakkında da kısa bilgi verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kazakça, söz varlığı, akrabalık adları.  
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Quotations of Kinship Names in Kazakh 

Abstract 

Kazakh, which is among the North-Western (Kipchak) group Turkish dialects, is a 

contemporary Turkish dialect that is very rich in terms of vocabulary. Words of Turkish origin 

and derived words formed from these words constitute the majority of the vocabulary. 

However, Kazakh vocabulary also includes words from other languages (Mongolian, Arabic, 

Persian, etc.). In this study, kinship names that have passed from other languages to Kazakh 

vocabulary will be evaluated. These evaluated kinship names, which language they are in and 

the way they are used in that language are given, as well as information about the appearance 

of these kinship names in the historical periods of Turkish and in some contemporary dialects 

of today. In addition, brief information will be given about the usage areas of the word in 

Kazakh.  

Keywords: Kazakh, vocabulary, kinship names. 
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Emek, Yabancılaşma ve Erken Emeklilik Üzerine 

Emin Yaşar DEMİRCİ54 

Özet 

Mesleğe ilk girdiğim yıllarında “ne zaman emekli olacaksın” sorusuyla muhatap 

olduğumda, şaşırmış olsam da sorunun muhatabımın eğitim, meslek ve iş deneyimi ile ilişkili 

ve sınırlı olduğunu düşünerek üzerinde pek fazla durmamıştım. Sorunun sadece bir soru 

olmadığı, iş ve çalışma hayatıyla ilgili temel bir sorun olduğunu anlamam için uzun zaman 

geçmesine gerek kalmadı. İlerleyen yıllarda, eğitim, iş kolu, meslek ve meslek hayatının kaçıncı 

yılında olunduğundan bağımsız olarak, muhatap olduğum çoğu kişide gözlediğim ortak husus 

emeklilik ve emeklilik sonrası yaşamla ilgili kurulan hayaller ve yapılan gelecek planlarıydı. 

Bu hayal ve planların tamamlayıcı bir unsuru da mümkün olan en genç yaşta emekli olabilme 

fırsatını yakalama beklentileri idi. 

Bu bildirinin amacı, sosyal güvenlik sisteminde yaşanan sorunlar üzerinden erken 

emeklilik beklentisini toplumsal, kültürel ve ekonomik boyutu içinde ele almaktır. Bu 

çalışmanın hareket noktası, emekliliğin çalışma hayatından çekilmek anlamına gelmediğidir. 

Çoğu emekçi için çalışma, temel ihtiyaçlarını piyasa ilişkileri içinde karşılayabilmek için 

hayatlarından ayırdıkları zorunlu karşılık gibidir. Bu karşılık ne kadar kısa tutulursa, hayatın 

geri kalan o kadar uzun dönemini, piyasa ilişkilerinin dışında, bu ilişkilerin baskısından ve 

yabancılaştırıcı etkisinden bağımsız olarak, yeniden tanzim edebilme imkanına sahip 

olunacaktır. Bu yeniden tanzim çabası, çalışma hayatının sonu olarak değil, emeğin,  “temel 

ihtiyaçlardan” bağımsızlaşarak “kendini gerçekleştirmeye” doğru, evrimi olarak görülmelidir. 

Bu evrime uygun politikalar, sosyal güvenlik sisteminde yaşanan sorunların daha kalıcı 

çözümlerini de beraberinde getirecektir.  

Anahtar kelimeler: İş, emek, meslek, yabancılaşma, erken emeklilik, temel ihtiyaçlar, 

kendini gerçekleştirme 
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On Labor, Alıenation And Early Retirement 

Abstract 

Although I was surprised when I was faced with the question "when will you retire" in 

the first years of my career, I did not pay much attention to it, considering that the problem was 

related to and limited to the education, profession and work experience of my interlocutor. It 

didn't take long for me to realize that the question is not just a question, but a fundamental 

problem with work and working life. In the following years, regardless of education, business 

line, profession, and the year of professional life, the common point I observed in most of the 

people I came into contact with was the dreams and future plans made about retirement and 

post-retirement life. An integral element of these dreams and plans was the expectation of 

seizing the opportunity to retire at the youngest possible age. 

The purpose of this paper to deal with the issue of early retirement within its social, 

cultural and economic dimensions through the problems experienced in the social security 

system. The starting point of this study is that retirement does not mean withdrawing from 

working life. For most workers, work is like a necessary compensation from their lives in order 

to meet their basic needs within market relations. The shorter this response is, the longer the 

rest of the life will be able to reorganize outside the market relations, free of their pressure and 

alienating effects. This reorganization effort should not be seen as the end of working life, but 

as the evolution of labor towards “self-realization” by becoming independent of “basic needs”. 

Policies suitable for this evolution will bring along more permanent solutions to the problems 

experienced in the social security system. 

Keywords: Work, labor, occupation, alienation, early retirement, basic needs, self- 

realization. 
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Birbirimizi Anlayamayız Romanında Modern Toplum ve Kimlik Bunalımı 

Emine TUĞCU55 

Özet 

Murat Tek imzasıyla 1960’ta Tercüman gazetesinde tefrika edilen Birbirimizi 

Anlayamayız romanı, 1992 yılında Melih Cevdet Anday adıyla yayımlanır. Romanın ana 

karakteri Tekin Tekinalp, karısı Zeynep ve sevgilisi Hülya ile olan ilişkisinde erkeklik krizini 

aşmaya çalışır. Roman, Tekin’in kaleminden çıkan bir hikâye gibi kurgulanır. Yazar 

kimliğinden gelen entelektüel kaygıları ile eş ve sevgili kimliğinden kaynaklanan 

sorumlulukları arasında kalarak kimlik sorunu yaşayan Tekin, erkeklik krizini yazma eylemi 

ile sağaltmaya çalışır. Yazabilmek için yasak bir aşka yönelir, bu aşk onun hem erkekliğini 

güçlendiren hem de hayal dünyasını zenginleştiren bir unsur olarak sunulur. Dolayısıyla 

aldatma konusu erkek kimliği üzerinden toplumsal ahlak anlayışına göre değil bireysel bir 

mesele olarak ele alınır ve bir krize yol açmaz. Tekin’in eşi sinir buhranları geçiren, ruh hastası 

bir kadın olarak tanıtılır; Zeynep’in buhranlarının sebebi kocasını aldatmasının verdiği vicdan 

azabı ve aldatılacağından duyduğu endişedir. Sevgilisi Hülya ise entelektüel bir kadındır, evli 

bir erkekle birlikte olmanın sancısını yaşamaktadır. Dolayısıyla romanın kadın karakterlerinde 

yasak aşk bir krize yol açar, Zeynep ve Hülya toplumsal ahlak ile bir çatışmaya girerek kimlik 

bunalımı yaşarlar. Bu yazıda Birbirimiz Anlayamayız romanında erkek ve kadın karakterlerin 

yaşadığı kimlik krizi, modernleşme kavramı çerçevesinde toplumsal cinsiyet rollerine göre 

karşılaştırmalı olarak tartışılacaktır. Modern toplumla birlikte tartışılmaya başlayan “kimlik 

bunalımı” kavramı sosyo-psikolojik bir bakışla roman karakterlerinden yola çıkılarak ele 

alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Modern toplum, yasak aşk, kimlik bunalımı, erkeklik krizi, 

kadınlık krizi 
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Modern Society and Identity Crisis in The Novel: Birbirimizi Anlayamayız [We Can't 

Understand Each Other] 

Abstract 

The novel Birbirimizi Anlayamayız serialized in Tercüman newspaper in 1960 with the 

signature of Murat Tek, was published under the name Melih Cevdet Anday in 1992. The main 

character of the novel, Tekin Tekinalp, tries to overcome the masculinity crisis in his 

relationship with his wife Zeynep and his lover Hülya. The novel is constructed like a story 

written by Tekin. Being torn between his intellectual anxieties stemming from his identity as a 

writer and his responsibilities stemming from his identity as a spouse and lover, Tekin tries to 

heal his masculinity crisis with the act of writing. He turns to a forbidden love in order to write. 

This love is presented as an element that both strengthens his masculinity and enriches his 

imagination. Therefore, the issue of cheating is handled as an individual issue, not according to 

social morality through male identity, and does not cause a crisis. Tekin's wife is introduced as 

a mentally ill woman who suffers from nervous breakdowns; the reason for Zeynep's depression 

is the remorse of her cheating on her husband and the fear that she will be cheated on. His lover 

Hülya is an intellectual woman, she is experiencing the pain of being with a married man. 

Therefore, forbidden love in the female characters of the novel leads to a crisis, Zeynep and 

Hülya come into conflict with social morality and experience an identity crisis. In this article, 

the identity crisis experienced by male and female characters in the novel Birbirimizi 

Anlayamayız will be discussed comparatively according to gender roles within the framework 

of the concept of modernization. The concept of "identity crisis", which has started to be 

discussed with the modern society, will be discussed with a socio-psychological point of view, 

starting from the novel characters. 

Keywords: Modern society, forbidden love, identity crisis, masculinity crisis, feminity 

crisis. 
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Modern Türk Düşüncesi’nde Siyasal Bir Mesele Olarak Gazzâlî Eleştirisi: Şemsettin 

Günaltay’ın Söylemlerinin Tahlili 

Enes ŞAHİN56 

Özet 

Asrîleşme devri, Türk düşünce geleneğinde hali hazırda cevabı verilmiş soruların 

yeniden sorulduğu ve bir mesele olmaktan çıkmış hususların yeniden problem haline getirildiği 

bir devirdir. Türk tarih tecrübesinin yeniden bir okumaya tabi tutulduğu bu dönem, yeni 

söylemleri muhkem bir hale getirmenin imkânını ararken geleneğin üzerine tesis edildiği 

temelleri sorunsallaştırır. Türk zihniyet dünyası ve hayat felsefesinin üzerine temellendiği 

isimlerden biri olarak rahatlıkla gösterilebilecek Gazzâlî de bu devirde tenkidin merkezine 

yerleştirilir. Türk düşüncesinde felsefenin önüne bir set çektiği iddia edilen Gazzâlî, intihatın 

müsebbibi olarak gösterilir. Modern devrin olumladığı, intikal edilmek istenen dünyanın meşru 

ve makul bulduğu her şeyin karşısında konumlandırılan Gazzâlî’yi tenkit etmek ve onun Türk 

düşünce geleneğindeki etkinliğini yok etmek siyasal bir zaruret olarak tasavvur edilir. Bu 

zihniyet etrafında kalem oynatan ve söylem üreten isimlerden biri de Şemsettin Günaltay olur. 

Kendi İslamcılık düşüncesini bir gelenek münekkidi olarak yeniden organize eden Günaltay, 

modern dönemde Gazzâlî muarızı söylemlerin temsilcilerinden biri olarak okunabilir. Günaltay 

bilhassa II. Türk Tarih Kongresi’nde sunduğu İslam Dünyasının İnhitatı Sebebi Selçuk İstilası 

mıdır? serlevhalı bildiride İslam dünyasının geri kalması söylemini bir hakikat olarak ele alır 

fakat bunun sebebinin Türkler olmadığını söylerken neseben olmasa da sebeben Türk olduğu 

kolaylıkla söylenebilecek Gazzâlî’yi hedef haline getirir. Türk devletinin ibkasına ömrünü 

adayan Gazzâlî, felsefenin önüne set çekmek ve İslam dünyasını geri bırakmakla mahkûm 

edilir. Bu meyanda Türk düşüncesinde belli zümrelerin her fırsatta yeniden aktüel hale getirdiği 

bu meselenin hülasası olarak Günaltay’ın söylemlerinin bir tahlilini yapmak zaruret haline 

gelir. Bu doğrultuda söylem analizi yönteminin kullanılacağı çalışmada modern dönem Türk 

düşüncesinde Gazzâlî tenkitleri Günaltay’ın söylemleri doğrultusunda ele alınacaktır. Çalışma 

neticesinde varılan sonuç şudur: Modern dönemde Gazzâlî tenkitleri ilmî değil fakat siyasîdir. 

Anahtar Kelimeler: Modern Türk Düşüncesi, Gazzâlî, Şemseddin Günaltay 
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Gazzâlî Criticism as a Political Issue in Modern Turkish Thought: Analysis of Şemsettin 

Günaltay’s Discourses 

Abstract 

The era of modernization is a process in which questions that have already been 

answered in the tradition of Turkish thought are asked again, and issues that have ceased to be 

an issue are brought back into the problem. In this period, the Turkish historical experience was 

re-read, and the foundations on which the tradition was built were problematized while seeking 

the possibility of supporting new discourses. Gazzâlî, who can easily be shown as one of the 

people on which the Turkish mentality and philosophy of life are based, is also placed at the 

center of criticism in this period. Gazzâlî, claimed to have put a barrier in front of philosophy 

in Turkish thought, is shown as the cause of the intellectual collapse. It is conceived as a 

political necessity to criticize Gazzâlî, who is positioned against everything that the modern era 

affirms and the world to be transferred, finds legitimate and reasonable, and destroys his 

influence in the tradition of Turkish thought. One of the thinkers who wrote works and produced 

discourse around this mentality was Şemsettin Günaltay. Günaltay reorganizes his Islamist 

thought as a traditional critic and is one of the representatives of anti-Gazzâlî discourses in the 

modern period. Especially in the declaration titled “Is the Seljuk Invasion the Reason for the 

Collapse of the Islamic World?”, which Günaltay presented at the Second Turkish History 

Congress, he takes the discourse of the backwardness of the Islamic world as a fact but says 

that the reason for this is not the Turks. However, it makes Gazzâlî, who can easily be said to 

be Turkish, a target within the framework of a common target, although not by blood. Gazzâlî, 

who devoted his life to the survival of the Turkish state, is condemned to set a barrier to 

philosophy and to leave the Islamic world behind. In this direction, it becomes necessary to 

analyze Günaltay’s discourses as a summary of this issue, which certain groups in Turkish 

thought re-actualize at every opportunity. In this direction, in the study in which the discourse 

analysis method will be used, the criticisms of Gazzali in the modern period of Turkish thought 

will be discussed in line with the discourses of Günaltay. The result of the study is as follows: 

In the modern period, the criticisms of Gazzâlî are not scientific but political. 

Keywords: Modern Turkish Thought, Gazzâlî, Şemseddin Günaltay. 
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Kıpçak Grubu Türk Lehçelerinde Tercih Edilip Erbaa ve Yöresi Ağızlarında Kullanılan 

Kelimeler 

Ercan PETEK57 

Özet 

Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte dilimizin en önemli 

zenginliklerinden biri olan ağızlardaki söz varlığı yavaş yavaş kaybolmaya başlamıştır. Coğrafi 

olarak Orta Karadeniz bölgesinde yer alan Tokat iline bağlı Erbaa ilçesi ve yöresi hem geçmişte 

hem de günümüzde önemli geçiş güzergâhlarından biri olmuş ve çok farklı medeniyetlere ev 

sahipliği yapmıştır. Ayrıca bugün bir sanayi bölgesi olan ilçe, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden 

yoğun göç aldığı için kozmopolit bir yapıya sahiptir. Bütün bunlar yörenin söz varlığını 

doğrudan etkilemiştir.  

Oğuzlardan önce Karadeniz bölgesindeki yer isimlerinden hareketle Tokat ve yöresinde 

Peçenekler ve Kıpçakların varlığından da söz edilmektedir. Erbaa’nın da içinde bulunduğu bu 

bölge Danişmendliler, Selçuklular, Eratnalılar, Kadı Burhaneddin Ahmed, Hacıemiroğulları ve 

nihayetinde Osmanlı Devleti idaresinde de bulunmuştur. Peçenekler ve Kıpçaklardan başka pek 

tabii bölgenin asıl etnik yapısını Oğuz Türkleri oluşturmaktadır.  

Anadolu’nun Türkleşme sürecinde Oğuz boylarıyla birlikte yoğun olmasa da bazı 

Kıpçak boylarının da Oğuzlarla birlikte Anadolu’ya göç ettikleri bilinmektedir. Hatta Oğuzların 

Anadolu’ya gelmeden önce Kumanların Anadolu’nun bazı yerlerini yurt edindikleri de 

anlaşılmaktadır. Bu yüzden yöre ağızlarında Kıpçakça olarak nitelendirebileceğimiz bazı 

unsurlar göze çarpmaktadır. Biz bu bildirimizde daha çok Kıpçak grubu Türk lehçelerinde 

tercih edilen fakat Erbaa ve yöresi ağızlarında da kullanılan kelimeler üzerinde duracağız. 

Kıpçak grubu Türk lehçelerinde tercih edilen kelimelerin tespitinde Kazak, Kırgız, Başkurt ve 

Tatar Türkçelerinin söz varlığı dikkate alınmış; araştırmaya konu olan kelimelerin tarihi Türk 

lehçelerindeki kullanımına da yer verilmeye çalışılmıştır. 

Erbaa ve yöresi ağızlarında kullanılan “hafife alma” anlamındaki mesime- fiilinin 

Kıpçak grubu Türk lehçelerinden Kazak Türkçesinde mensin- (KTTS 2008: 591), Kırgız 

Türkçesinde mensin- (KRS II 1985: 25), Tatar Türkçesinde minsen- (TTAS II 1979: 395) 

biçiminde; Erbaa ve yöresi ağızlarında bir uzunluk ölçüsü olarak kullanılan süyem kelimesinin 

Kıpçak grubu Türk lehçelerinden Kazak Türkçesinde süyem (KTTS 2008: 749), Kırgız 

Türkçesinde sööm (KRS II 1985: 161), Başkurt Türkçesinde höyäm (BTH II 1993: 600) 

biçiminde kullanılması buna örnek olarak gösterilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Kıpçak, Oğuz, Erbaa ve yöresi ağızları, Kazak Türkçesi, Başkurt 

Türkçesi 
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Vocabulary Preferred in Turkish Dialects of Kipchak Group and Used in the 

Dialects of Erbaa and Its Region 

Abstract 

With the spread of mass media, the vocabulary in dialects, which is one of the most 

important richness of our language, has started to disappear gradually. Erbaa district and its 

region, which is geographically connected to the province of Tokat in the Central Black Sea 

region, has been one of the important transit routes both in the past and today and has hosted 

many different civilizations. In addition, the district, which is an industrial area, has a 

cosmopolitan structure as it receives intense immigration from various regions of Turkey. All 

these directly affected the vocabulary of the region. 

Based on the place names in the Black Sea region before the Oghuzs, the existence of 

Pechenegs and Kipchaks in Tokat and its surroundings is also mentioned. This region, which 

includes Erbaa, was was also under the administration of Danishmends, Seljuks, Eratnans, Kadı 

Burhaneddin Ahmed, Hacıemiroğulları and finally the Ottoman Empire. Apart from the 

Pechenegs and Kipchaks, of course, the Oghuz Turks constitute the main ethnic structure of the 

region.  

It is known that some Kipchak tribes migrated to Anatolia together with the Oghuz, 

although not in mass, together with the Oghuz tribes during the Turkification process of 

Anatolia. In fact, it is understood that the Cumans had settled in some parts of Anatolia before 

the Oghuzs came to Anatolia. Therefore, some elements that can be described as Kipchak in 

the dialects of the region stand out. In this paper, we will focus on the words that are mostly 

preferred in the Turkish dialects of the Kipchak group, but also used in the dialects of Erbaa 

and its region. In the determination of the preferred words in the Kipchak group Turkish 

dialects; the vocabulary of Kazakh, Kyrgyz, Bashkir, and Tatar Turkish has been taken into 

account and the use of the words that are the subject of the research in historical Turkish dialects 

has been tried to be included.  

For example; the verb mesime-, which means "to underestimate" used in the dialects of 

Erbaa and its region, is used in the form of mensin- in Kazakh (KTTS 2008: 591), mensin- in 

Kyrgyz (KRS II 1985: 25), minsen- in Tatar (TTAS II 1979: 395), which are the Turkic dialects 

of the Kipchak group. In addition, the word “süyem” used as a measure of length in the dialects 

of Erbaa and its region, is used as süyem in Kazakh (KTTS 2008: 749), sööm in Kyrgyz (KRS 

II 1985: 161), höyäm in Bashkir (BTH II 1993: 600), which are the Turkic dialects of the 

Kipchak group. 

Keywords: Kipchak, Oghuz, dialects of Erbaa region, Kazakh, Bashkir 
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1908 Osmanlı Mebusan Meclisi Oturumlarında “Avrupa” Algısı 

Ercüment TOPUZ58 

Pelin DEMİR HAKAN59 

Özet 

Akdeniz dünyasının kaderini takdir eden bir bölgede XIV. yüzyılın başında kurulan 

Osmanlı Devleti, çok çeşitli hususiyetlere sahip milletleri topluluğunu XIX. yüzyıla kadar pek 

büyük problemlerle karşılaşmadan yönetebilme kabiliyetini göstermiştir. Kabiliyetin 

kalibresini Turani örf, payandasını İslami prensipler çerçevesinde meşruiyet kesbetmiş İran ve 

Roma İmparatorluklar mirası, pozisyonunu ise feth etmiş olduğu coğrafyaların alışkanlıkları 

teşkil etmiştir.  

XIX. yüzyılla birlikte iktisadi ve içtimai taleplerin çoğulcu yönetim anlayışlarını ön 

plana çıkartması, mezkûr Osmanlı müktesebatını krize sürüklemiştir. Kriz, pratik planda 

nazırlıkların ihdasına, merkezi ve yerel meclislerin inşasına kapı aralamış, teorik bağlamda ise 

“Tanzimat” ve “Islahat” fermanlarının ön gördüğü nizamnamelerle çözülmeye çalışılmıştır.  

Yaklaşık yarım asırlık bir tecrübeye tekabül eden bu çaba ve gayretler 1876 yılında Kanun-ı 

Esasinin ilanına 1877 Aralığında ise Meclis-i Mebusanın açılmasına vesile olmuştur. Ancak 93 

Harbi gerekçe gösterilerek anayasaya istinad eden ve genel bir meclis tecrübesi askıya alınarak 

sarayın merkeze konumlandığı yeni bir tanzimat süreci 31 yıl daha yaşanmıştır.  

XX. yüzyılın başında özellikle Balkanlarda ve Doğu Anadolu’da etnik siyasete dayalı 

toplumsal taleplerin devletin toprak bütünlüğünü tehdit etmesi 1908 Temmuzunda meclisin 

yeniden açılmasına neden olmuştur.  

Genel hatlarıyla tasvir ettiğimiz sürecin misdakını “çağdaşlaşma”, meşruiyetini ise 

“Avrupaileşme” teşkil etmiştir. Tebliğimiz, 1908 Meclisindeki oturumlar dikkate alınarak her 

iki algının gerçeklik düzeyi araştırılacaktır. Araştırmanın birinci kaynaklarını dönem meclis 

tutanakları başta olmak üzere Osmanlı Cumhurbaşkanlığı arşivi oluşturacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Meşrutiyet, Batılılaşma, Avrupa, Meclis-i 

Mebusan 
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Perception of Europe in the 1908 Ottoman Parliamentary Assembly Sessions 

Abstract 

The Ottoman Empire, which was established at the beginning of the 14th century in a 

region that appreciated the fate of the Mediterranean world, showed its ability to manage a 

community of nations with various characteristics without encountering any major problems 

until the 19th century. It has shown the ability to manage without encountering major problems 

until the 19th century. The caliber of the ability was Turani custom, its support was the legacy 

of the Iranian and Roman Empires that gained legitimacy within the framework of Islamic 

principles, and its position was the habits of the geographies it conquered. 

With the turn of the XIX. century, economic and social demands brought pluralistic 

management approaches to the fore, dragging the aforementioned Ottoman acquis into crisis. 

The crisis paved the way for the establishment of ministerial offices and the construction of 

central and local assemblies in the practical plan, and in the theoretical context, it was tried to 

be resolved with the regulations stipulated by the "Tanzimat" and "Islahat" edicts. These efforts 

and efforts, which correspond to an experience of nearly half a century, led to the proclamation 

of the Kanun-ı Esasi in 1876 and the opening of the Parliament in December 1877. However, a 

new reform process, which was based on the constitution on the grounds of the 93 War, and in 

which the palace was located in the center by suspending the experience of a general assembly, 

was experienced for another 31 years. 

At the beginning of the XX. century, especially in the Balkans and Eastern Anatolia, 

social demands based on ethnic politics threatened the territorial integrity of the state, causing 

the parliament to reopen in July 1908. 

The misdak of the process that we have described in general terms was "modernization" 

and its legitimacy was "Europeanization". In our paper, the reality level of both perceptions will 

be investigated by considering the sessions in the 1908 Assembly. The primary sources of the 

research will be the Ottoman Presidency archive, especially the term parliamentary minutes. 

Keywords: Ottoman Empire, Constitutional Monarchy, Westernization, Europe, 

Parliament 
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“Masal Masal İçinde” Adlı Yapıt Üzerine Bir Yakın Okuma Denemesi 

Erhan ŞEN60 

Özet 

Metin okuma sürecinde okurların çeşitli okuma stratejilerinden yararlandıkları 

görülmektedir. Bunlardan biri de son dönemlerde üzerinde sıklıkla durulan yakın okuma 

stratejisidir. Yakın okuma çeşitli aşamaları (dersin amacı, kazanımları ve ilgili standartları 

belirlenir; metin seçimi yapılır; karmaşık alanlar ve öğretme noktaları tanımlanır; metne bağlı 

sorular oluşturulur; metin yakın okuma ve tartışma için hazırlanır; örnek not yöntemleri; bir 

metin üzerinde yakın okumanın nasıl yapılacağı örneklendirilir.) içeren bir yaklaşım olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu yaklaşım okurun birçok yönden yetkinleşmesine yardım 

etmektedir. Dolayısıyla yakın okuma stratejisi, çeşitli etkinlik örnekleriyle öğrenciye 

aktarılabilir.   

Bu çalışmanın amacı da ortaokul 5. sınıf düzeyine seslenen yazınsal bir yapıtı okuma 

stratejisi kapsamında çözümlemektir. Bu amaçla çağdaş Türk edebiyatının önemli 

yazarlarından Ahmet Ümit’in “Masal Masal İçinde” adlı yapıtı seçilmiştir. Nitel araştırma 

deseninde yapılandırılan bu çalışmada verilerin toplanması için doküman incelemesine, 

verilerin çözümlenmesi için de içerik analizine başvurulmuştur. Sonuç olarak yapıt aracılığıyla 

çocuk okurun birçok farklı figürle buluşturulduğu, çeşitli değerlerin çocuğa sunulduğu ve söz 

konusu yaş düzeyi için bu metnin pedagojik bir işlev taşıyabileceği görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Yakın okuma stratejisi, çözümleme örneği, masal türü, içerik 

analizi  
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A Close Reading Essay on the Work “Masal Masal İçinde” 

Abstract 

It is seen that the readers benefit from various reading strategies in the text reading 

process. One of them is the close reading strategy, which has been frequently emphasized 

recently. The various stages of close reading (the aim of the lesson, its achievements and related 

standards are determined; the text is selected; complex areas and teaching points are defined; 

questions related to the text are created; the text is prepared for close reading and discussion; 

sample note methods; how to do close reading on a text is illustrated .) appears as an approach 

that includes. This approach helps the reader to become competent in many ways. Therefore, 

the close reading strategy can be transferred to the student with various activity examples. 

The aim of this study is to analyze a literary work addressing the 5th grade level of 

secondary school within the scope of reading strategy. For this purpose, the work of Ahmet 

Ümit, one of the most important writers of contemporary Turkish literature, named "Tale in 

Fairy Tale" was chosen. In this study, which was structured in a qualitative research design, 

document analysis was used for data collection and content analysis was used for data analysis. 

As a result, it has been seen that the child reader is brought together with many different figures 

through the work, various values are presented to the child, and this text can have a pedagogical 

function for the age level in question. 

Keywords: close reading strategy, analysis example, tale type, content analysis 
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Meniñ Qarındasım Adlı Hikâyeye Teknik ve Tematik Bir Bakış 

Esra YAVUZ ACAR61 

Özet 

Sayın Muratbekov çağdaş Kazak edebiyatında lirik nesir alanında önemli eserler veren 

yazarlardan biridir. Çocukluk dönemi İkinci Dünya Savaşı yıllarına denk gelen yazar, bu 

dönemi çok iyi gözlemlemesi sonucunda eserlerinde genellikle köy hayatına, çiftçilere, kadına, 

meslek sahibi olmak isteyen genç kız ve delikanlılara yer vermiştir. Muratbekov insana ait 

özellikleri eserlerinde kullandığı sanatsal diliyle ustaca kaleme almıştır.  

Çağdaş Kazak yazarı Sayın Muratbekov’un Eskek Jel – Äñgimeler adlı hikâye kitabında 

yer alan Meniñ Qarındasım adlı hikâyesinde dönemin bazı sıkıntılarına ve insanların ruhsal 

değişimlerine rastlamak mümkündür. Bu hikâyesinde kolhozun insanlar üzerindeki etkisi fark 

edilmektedir. Gençlerin meslek kaygısı ve yarım kalan aşkları, hikâyenin duygusal boyutunu 

oluşturmaktadır. Meniñ Qarındasım adlı hikâyesinde sadece bir kahraman ele alınmış gibi 

görünse de olay örgüsü içerisinde aslında hikâyedeki diğer kişilerin de karakter analizi 

yapılabilmektedir. 

Çalışmada Sayın Muratbekov’un Meniñ Qarındasım adlı hikâyesi teknik ve tematik bir 

bakış açısıyla ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sayın Muratbekov, Hikâye, Anlatım tekniği, Karakter, Zaman, 

Mekân 
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A Technical and Thematic Look at the Story “Meniñ Qarındasım” 

Abstract 

Sayin Muratbekov is one of the writers who wrote important works in the field of lyrical 

prose in contemporary Kazakh literature. The author, whose childhood coincided with the years 

of the Second World War, generally included village life, farmers, women, young girls, and 

young men who wanted to have a profession in his works as a result of observing this period 

very well. Muratbekov skillfully wrote about human characteristics in the artistic language he 

used in his works.  

In the story Meniñ Qarındasım by the contemporary Kazakh writer Sayin Muratbekov 

in his storybook Eskek Jel – Äñgimeler, it is possible to come across some troubles of the period 

and the mental changes of people. In this story, the effect of kolkhoz on people is noticed. The 

anxiety of the profession and the young people’s unfinished love constitute the story's emotional 

dimension. Although only one hero seems to be dealt with in the story Meniñ Qarındasım, the 

character analysis of the other people in the story can be done in the plot. 

Sayin Muratbekov’s story Meniñ Qarındasım will be discussed from a technical and 

thematic point of view. 

Keywords: Sayin Muratbekov, Story, Narrative technique, Character, Time, Space. 
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Kur’an’da Cansız Varlıklara Yapılan Hitap ve Nida Edatı 

Eşref İNAN62 

Özet 

Dil, varlığı temsil eden ana etken olup her alanda kendini göstermektedir. İletişimin 

önemli ve kapsamlı bir kanalı olan dil, çok alanda olmazsa olmazlığını ortaya koymaktadır. 

Kur’an bu sürecin Hz. Adem’e isimleri öğreterek başladığını bildirerek dili, muhatap olmanın 

ilk şartı arasına koymuştur. Aklı esas alan kitabımız dile farklı muhatapları alarak nidada 

bulunmuştur. Cansız ya da akılsız diyebileceğimiz varlıklarda bir hitap görülmekte, ateşe, yere, 

göğe, arıya seslenilmekte, algı dünyamıza farklı kapılar aralanmaktadır. Bunlardan en yaygın 

olan “ya” nida edatı ile seslenerek bilim dünyasına yeni çığır açılabileceği mesajları 

vermektedir. İnsanın da yapılan cihazlarla maddeye hitap ettiği düşünüldüğünde bu sırların ip 

uçları düşünülebilmektedir. Ayrıca bütün varlıkların kendilerine has bir dil ile Allah’ı tesbih 

ettikleri belirtilmektedir. Çalışma dil ve belagate yansıyan yönleri ortaya çıkarırken algı 

dünyasında önemli bazı tespitler yapmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kur’an, dil, hitap, nida edatı, belagat. 
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Appointment to Life Things in The Qur'an and Prepoint Of Calling 

Abstract 

Language is the main factor representing existence and shows itself in every field. 

Language, which is an important and comprehensive channel of communication, reveals its sine 

qua non in many fields. The Qur'an tells about this process. Noting that he started by teaching 

Adam the names, he put language among the first condition of being interlocutor. Our book, 

which is based on the mind, shouted to the language by taking different addressees. By calling 

them with the most common preposition "ya", she gives messages that a new era can be opened 

to the world of science. 

An address is seen in beings that we can call inanimate or mindless, and calls are made 

to fire, earth, sky and bee, and different doors are opened to our world of perception. 

Considering that man also addresses matter with the devices made, the clues of these secrets 

can be considered. It is also stated that all beings glorify Allah with their own language. While 

the study reveals the aspects reflected in language and rhetoric, it makes some important 

determinations in the world of perception. 

Keywords: Quran, language, address, Prepoınt of callıng, eloquence. 
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Kaşıkçı Ali Rıza Konevî Dîvânı’nda Dil ve İmlâ Hususiyetleri 

Eyüp AKDOĞAN63 

Özet 

Osmanlı’nın son yıllarıyla Cumhuriyet’in ilk yıllarında yaşamış olan Kaşıkçı Ali Rıza 

Konevî, Osmanlı’nın medrese geleneğiyle yetişmiş sûfî bir şâirdir. Mutasavvıf kimliğinden 

ötürü Menemen Olayı’ndan (1930) doğrudan etkilenmiş; birçok baskı, tekfir ve tehditlere 

rağmen hiçbir şekilde taviz vermemiştir. Dolayısıyla bu uğurda bütün mal ve emlâkını 

Konya’da bırakarak Medine’ye göç etmiştir. Dönemin bütün zorlukları, kısıtlamaları ve 

imkânsızlıklarına rağmen ömrünün sonuna kadar irşâd vazifesini asla terk etmemiş; kaleme 

aldığı eser ve mektuplarla vazifesini sürdürmeye devam etmiştir. Şâir, âlim ve mutasavvıf 

kimliğiyle Konya ve çevresinde tanınmış olan Konevî, Dîvân’ı dışında beş eser, kaleme 

almıştır. 

Kaşıkçı Ali Rıza Konevî’nin yaşadığı zaman dilimi (1876-1969); siyasî, sosyal, kültürel, 

edebî ve özelikle dil açısından birçok gelişmenin yanında ciddi kırılmaların da olduğu bir geçiş 

dönemi olarak telakki edilmektedir. Dolayısıyla böyle bir döneme tanıklık eden sûfi-meşreb bir 

şâirin Dîvân’ındaki dil ve imlâ özeliklerinin ortaya konulması Türk Edebiyatı tarihi açısından 

önem arz etmektedir. Bu bağlamda bildiride tarama yöntemiyle elde edilen bilgi ve bulgular 

ışığında Dîvân’ın dil ve imlâ özelikleri içerik tümevarım metodu ve bütüncül bakış açısıyla 

değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türk İslâm Edebiyatı, 20. Yüzyıl, Ali Rıza Efendi, Kaşıkçı Ali 

Rıza Konevî, Dîvân, Dil, İmlâ.  
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Language and Sprıng Characterıstıcs in the Kaşıkcı Ali Rıza Konevi Dıvân 

Abstract 

Kaşıkçı Ali Rıza Konevi, who lived in the last years of the Ottoman Empire and the first 

years of the Republic, is a sufi poet who was brought up with the Ottoman madrasah tradition. 

She was directly affected by the Menemen Incident (1930) due to her Sufi identity; Despite 

many pressures, takfirs and threats, she never made any concessions. Therefore, she migrated 

to Medina, leaving all her possessions and real estate in Konya for this cause. Despite all the 

difficulties, limitations and impossibilities of the period, he never abandoned his duty of 

guidance until the end of his life; She continued to carry out her duty with the works and letters 

she wrote. Known as a poet, scholar and mystic in Konya and its surroundings, Konevi wrote 

five works apart from his Divan. 

The time period in which Khashoggi Ali Rıza Konevi lived (1876-1969); It is considered 

as a transition period in which there are serious breaks as well as many developments in terms 

of political, social, cultural, literary and especially language. Therefore, it is important for the 

history of Turkish Literature to reveal the language and spelling features in the Divan of a sufi-

mashreb poet who witnessed such a period. In this context, in the light of the information and 

findings obtained by the scanning method, the language and orthographic features of the Divan 

will be tried to be evaluated with the content inductive method and holistic point of view. 

Keywords: Turkish-Islamic Literature, 20th Century, Ali Rıza Efendi, Khashoggi Ali 

Rıza Konevi, Divan, Language, Spelling. 
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Dilsel Açıdan Hun ve Xiongnu [Hsiung-nu] Kavim Adları Denkliği 

Fatih ŞENGÜL64 

Özet 

Hunların Orta Asya kökenli Hiung-luların devamı olduğu yönündeki fikir bugüne değin 

sürekli olarak tartışılagelmiştir. Burada her iki topluluğunun aynı olup olmadığı tartışmalarına 

girmeyeceğim. Şahsi fikrim Hunların Hiung-nuların devamı olduğudur. Öte yandan, bilim 

dünyası içerisindeki genel kanı Hunların Asyalı Xiong-nuların devamı ve de Ptolemeus 

tarafından zikredilen Xούνοι [Khounoi] topluluğunun ise Hunlar ile aynı olduğudur.  

Pritsak Hunların Xiong-nu’ların devamı olduğu ve Ptolemeus’un eserinde zikri geçen 

Khounoi topluluğunun ise Hunlar olduğu kanaatindedir. Sinor Hunların Xiong-nu adlı topluluk 

ile olan bağını  reddederken Ptolemeus’un eserinde zikredilen topluluğun Hunlar olduğu 

görüşündedir. Otto Maenchen Helfen Avrupa Hunlarının Çuvaş lehçesine benzer bir Türk 

lehçesi konuştuğu fikrini benimsemiş olmasına karşın Hunların Hsiungnular ile aynı kavim 

olduğu görüşünü reddeder ve Asya Hunlarının ve bilhassa onlarının yöneticilerinin konuştuğu 

dili belirlemenin mevcut şartlar altında şüphe taşıyacağı kanaatindedir. 

Ben bu bildiride üstte ifade ettiğim üzere,her iki topluluğun yani Avrupa Hunları ile 

Asyalı Xiongnu’ların aynı kökten gelen topluluk olup olmadıklarını tartışmayacağım ancak öte 

taraftan her iki kavmin dilbilimsel açıdan gerçekten de aynı olduğuna dair dilsel delil 

sunacağım. 

Anahtar Kelimeler: Hun, Xiongnu, Khounoi, Türkçe, Eski Grekçe 
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Equivalence of The Ethnonyms Hun and Xiong-nu [Hsiung-nu] from The Linguistic 

Point of View 

Abstract 

Until now the view that the Huns are the continuation of the Xiongnus of Central Asian 

origin has been debated much. Here I will not touch upon the debates that both communities 

are identical. I am of the view that the Huns are the continuation of the Xiongnus. On the other 

hand, the prevailing view in the scholarly milieu is the fact that European Huns are descendants 

of Asian Xiongnus and the community called Xούνοι [Khounoi] mentioned by Ptolemeus is 

identical with the Huns.  

Pritsak is of the view that the Huns are the continuation of the Xiongnus and the 

community named Khounoi which occurs in Ptolemeus’ work is identical with the Huns. Sinor 

refuses the connection between the Huns and Xiongnus but supports the view that the 

community mentioned by Ptolemeus is the Huns. Otto Maenchen-Helfen rejects the view that 

the Huns and Xiongnus are the same race and is of the view that revealing what language the 

Xiongnus and their ruling class spoke is speculative under existing conditions although he 

supports the view that the Huns spoke a Turkic dialect akin to Chuvash. 

As I stated above, In this paper I will not go into the debate over the continuation of the 

mentioned communities but will present a linguistic evidence about the sameness of both 

communities.  

Keywords: Hun, Xiongnu, Khounoi, Turkic, Ancient Greek 
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Gümüşhane Masallarında Mit Unsurları 

Fatma YILDIRMIŞ65 

Özet 

İnsanların evreni, evrende olup bitenleri anlama ve anlamlandırma çabasının bir ürünü 

olan mitler, evrenin ve içindekilerin yaratılışına, canlı ve cansız varlıkların ortaya çıkışına ve 

çok eski çağlarda yaşadığı kabul edilen insan dışı varlıklara ait anlatılardır. Oluşturulduğu 

zaman itibariyle ilk edebi metinlerden biri olan mitler, kaynaklık ettiği efsane,  destan,  masal,  

halk hikâyeleri gibi türler içerisinde belli sembollerle varlığını korumuştur.   

Mitin varlığını içerisinde en çok hissettirdiği türlerden biri masaldır. Geçmişten 

günümüze kadar gelebilen anlatmaya dayalı türlerden birisi olan masallar, evrensel motiflere 

sahip olmasına rağmen sözlü gelenek içinde taşınırken bağlamı içinde olduğu toplumların 

kültürel kodlarını, değerlerini, izlerini taşır. Bu kültürel kodların çözülmesi, işlevsel hale 

gelmesi edebiyat-toplum ilişkisini daha net bir şekilde ortaya koyar. Zira masalların da içinde 

bulunduğu sözlü kültür ürünlerinin geleneğin sürdürülmesi ve yeniden üretilmesinde hayli 

etkili olduğu bilinmektedir. Yüzyıllardır anlatılan masallar, büyükten küçüğe toplumun her 

kesimine hitap eden, olağanüstülükleriyle herkesi içine çeken büyülü, renkli, eğlenceli, öğretici 

bir yapısı vardır. Mitlerin masallara kaynaklık etmesi, masalların da insanların üzerinde birçok 

etkili işlevi düşünüldüğünde bu iki türün önemi daha çok artmaktadır. 

Mit ve masal ilişkisinin bir örneği de Gümüşhane ili özelinde bu çalışmada yapılmıştır. 

Yöreye ait masallardaki şahıs, hayvan, yer, nesne gibi mitolojik unsurlar, bölgede daha önce 

yapılmış masal çalışmalarından ve sahadan derlenen masallardan tespit edilerek incelenmiştir. 

Devlerden perilere, ejderhalardan, geyiklere, aynalardan sihirli kutulara kadar birçok mitolojik 

unsurla karşılaşılmıştır. Konuşan hayvanlar, hayvanlardan insana dönüşme, insanların don 

değiştirmesi gibi sayısı artabilen örnekler mevcuttur. Bu çalışma ile hem mit ile masal türlerinin 

etkileşimi ortaya koyulmuş hem de Gümüşhane masallarında bu etkileşimin nasıl olduğu 

örneklendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mit, Masal, Gümüşhane Masalları, Mitik Unsurlar 
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Myth Elements in Gümüşhane Tales 

Abstract 

Myths, which are the product of people's efforts to understand and make sense of the 

universe and what is happening in it, are the narratives of the creation of the universe and the 

creatures in it, the emergence of living and inanimate beings, and non-human beings that are 

considered to have lived in ancient times. Of the first literary texts as of their creation, myths 

preserved their existence with certain symbols in species such as legends, epics, fairy tales, and 

folk tales.  

One of the species that the myth makes its presence felt the most is the tale. Tales, which 

are one of the narrative-based species that can come from the past to the present, carry the 

cultural codes, values, and traces of the societies in which they are in context while being carried 

in the oral tradition although they have universal motifs. The decoding and functionalization of 

these cultural codes reveal the literature-society relationship more clearly. Moreover, it is 

known that oral culture products, including tales, are very effective in maintaining and 

reproducing traditions. Tales that have been told for centuries have a magical, colorful, fun, and 

instructive structure that appeals to all segments of society from large to small and attracts 

everyone with their extraordinariness. Considering that myths are the source of tales and tales 

have many effective functions on people, the importance of these two species increases more. 

An example of the relationship between myths and tales was handled in this study in 

Gümüşhane province. Mythological elements such as individuals, animals, places, and objects 

in the tales of the region have been identified and examined from the tales compiled from the 

field and the relevant tale studies. Many mythological elements have been encountered, from 

giants to fairies, dragons, deer, mirrors, and magic boxes. There are many other examples such 

as talking animals, transforming from animals to humans, and disguises of humans. With this 

study, both the interaction of myth and tale types was revealed and how this interaction took 

place in Gümüşhane tales was exemplified. 

Keywords: Myth, Tale, Gümüşhane Tales, Mythic Elements. 
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İkinci Dünya Savaşı (1939-1945) Yıllarında Devletin Muhtekirlerle Mücadelesi 

Ferit YÜCEBAŞ66 

Özet 

Türkiye, Müttefik ve Mihver devletlere karşı denge politikası izleyerek İkinci Dünya 

Savaşı’nın dışında kalmayı başarmıştı. Altı yıl boyunca devam eden savaşta toplumu her türlü 

sıkıntıdan korumak için önemli gayretler sarf edilmişti. Fakat savaşın olumsuz etkisi olarak 

önemli ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalındı ve yoksulluk hat safhaya çıktı. Üretici 

konumda olan bir milyondan fazla insanın silahaltına alınması ekonomiyi derinden sarstı. 

Savaşın başlaması ile ithalat ve ihracatta önemli azalmalar meydana geldi, buna karşın hükümet 

ana gıda maddelerini alarak stok yapma tedbirine başvurdu. Fakat bu politika piyasada malların 

azalmasına yol açarken karaborsacı veya vurguncu dediğimiz muhtekirlerin artmasına neden 

oldu. Bunların faaliyetleri neticesinde fiyatlarda önemli artışlar meydana geldi. Bu dönemde 

fiyatları lüzumsuz yere yükseltenler muhtekir olarak değerlendirilmekteydi. Esasında 

muhtekirler yalnız buhranlı zamanlarda değil, refah dönemlerinde de var olan kimselerdi. Fakat 

İkinci Dünya Savaşı boyunca sayıları oldukça artmıştı. Bunlar en küçük bir olaydan bile 

nemalanarak daha fazla kâr elde etmek için ihtikâr yoluna başvuruyorlardı. Hükümet, 

muhtekirlerin önüne geçebilmek amacıyla komiteler teşkil etmişti. Bu komitelerde vali, ticaret-

iktisat müdürleri, belediye iktisat müdürleri, ticaret ve sanayi odaları umumî kâtiplerinden 

oluşan olağanüstü yetkilere sahip kimselerin bulundurulması planlanmaktaydı. Bölge ticaret 

müdürlerinin, piyasadaki durumu kontrol edip her gün komiteye rapor vermesi 

düşünülmekteydi. Diğer taraftan 18 Ocak 1940’ta Milli Korunma Kanunu çıkarıldı ve bu 

kanuna dayanarak olağanüstü yetkiler elde edildi. Ayrıca muhtekirlerle mücadele ve fiyat 

kontrollerini yapmak üzere 28 Ekim 1940’ta İaşe Müsteşarlığı kuruldu. Bu müsteşarlığa bağlı 

olarak Fiyat Murakabe Komisyonları devreye sokuldu. Buna rağmen fiyat kontrolleri etkin bir 

şekilde yürütülemedi. Muhtekirlerin sebep olduğu fiyat artışları bölgeden bölgeye farklılık 

gösteriyordu. Özellikle gıda, giyim ve sanayi ürünlerindeki fiyat farklılıkları vatandaşın 

tepkisini çekmekteydi. Hükümet vatandaşı korumak için tespit ettiği muhtekirleri 

cezalandırmaktaydı. Yine de alınan tedbirlerde uygulanan yöntemlerin sistemsizliği, vasıflı 

personel eksikliği ve araç-gereç yetersizliğinden dolayı istenilen başarı sağlanamamıştı. 

Anahtar Kelimeler: İkinci Dünya Savaşı, Ekonomi, Fiyat Artışı, Muhtekir, Alınan 

Tedbirler. 
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The Struggle of The State with The Muhtekirs During The Second World War (1939-

1945) 

Abstract 

Turkey managed to stay out of the Second World War by following a policy of balance 

against the Allied and Axis powers. During the war that lasted for six years, significant efforts 

were made to protect the society from all kinds of troubles. However, as the negative effect of 

the war, significant economic difficulties were encountered and poverty reached its peak. The 

recruitment of more than one million people who are in the position of producers has shaken 

the economy deeply. With the onset of the war, significant decreases occurred in imports and 

exports, however, the government resorted to stockpiling measures by taking the main 

foodstuffs. However, while this policy led to a decrease in the goods in the market, it caused an 

increase in the profiteers, which we call black marketers or profiteers. As a result of their 

activities, significant increases in prices occurred. In this period, those who raised the prices 

unnecessarily were considered as black marketeer. In fact, the arbiters were people who existed 

not only in times of crisis, but also in times of prosperity. But during the Second World War, 

their numbers increased considerably. They were resorting to the way of profiteering in order 

to gain more profit by taking advantage of even the smallest event. The government had formed 

committees to prevent black marketers. In these committees, it was planned to have people with 

extraordinary powers, consisting of the governor, trade-economy directors, municipal 

economics directors, general clerks of chambers of commerce and industry. It was envisaged 

that the regional trade managers would check the market situation and report to the committee 

every day. On the other hand, on January 18, 1940, the National Protection Law was enacted 

and extraordinary powers were obtained based on this law. In addition, the Undersecretariat of 

Subsistence was established on October 28, 1940 to fight against the with black marketers and 

to control prices. Price Inspection Commissions were activated under this undersecretariat. 

Despite this, price controls could not be carried out effectively. The price increases caused by 

the black marketers differed from region to region. Especially the price differences in food, 

clothing and industrial products drew the reaction of the citizens. The government was 

punishing the black marketers it identified in order to protect the citizens. However, the desired 

success could not be achieved due to the unsystematicity of the methods applied in the measures 

taken, the lack of qualified personnel and the lack of tools and equipment. 

Keywords: Second World War, Economy, Price Increase, Muhtekir, Measures Taken. 
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Pedagogical Conditions for Forming the Spiritual World View of Students of the 

Specialty Art Education on the Basis of Ethnodesign 

G. ALZHANOV67 

А.BEKESHEVA 

Abstract 

This article reveals the pedagogical conditions (psychological, didactic-methodical, 

organizational-pedagogical) of the formation of the spiritual worldview of students of the 

specialty art education based on ethnodesign: at the psychological level, the speed of working 

with mental design increases, the necessary knowledge and skills are obtained faster from long-

term memory; at the didactic level, for the formation of professional skills, creative seminars, 

practical classes, laboratory work, student research work (SRW) on the subject of 

"Ethnodesign" using innovative and digital technologies are held; at the methodological level, 

they perform internal "spiritual" work, leading to the development of students' cognitive 

function of scientific knowledge (concepts, norms, values), beliefs, general scientific 

worldview through the method of theoretically grounded orientation. 

Keywords: worldview, worldview, spiritual worldview, design, ethnodesign, 

education, art education, condition, pedagogical conditions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
67 MA, Senior Lecturer, Head of the Department of Fine Arts and Design of Kh.Dosmukhamedov Atyrau 

University 



4. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU / 4nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM 

OF TURCOLOGY STUDIES 20-22 EKİM 2022 / OCTOBER 20-22, 2022 

108 
 

 

 

 

Van Ağzında Kullanılan “ tıncığ-, tıskır- ve ölüşge- ” Fiilleri Üzerine Bir İnceleme 

Gamze ÖZOK68 

Özet 

Türkçede aynı anlama gelen ya da tamamen aynı anlamı karşılamayıp anlam olarak çok 

yakın oldukları için birbirinin yerine kullanılabilen birçok kelime bulunmaktadır. Bu, her dilde 

görülen bir durumdur. Bir hareketin, bir varlığın, bir durumun bir dilde birden çok sözcükle 

karşılanması o dildeki kelime ve ifade zenginliğini göstermektedir ki standart konuşma dilinde 

karşılaşılan bu zenginlik, o dilin bölgelere göre değişen ağızlarında da görülmektedir. Bugün 

Türkiye Türkçesinin söz varlığı yazı dilinin esas alındığı İstanbul ağzı ile sınırlı olmayıp 

Türkiye Türkçesi ağızlarında Eski Türkçede bulunan ama bugün çağdaş lehçelerde ve yazı 

dillerinde görülmeyen, kullanımdan düşen, unutulan kelime ve ifadelere rastlanmaktadır. Sahip 

olduğu bu söz varlığıyla da ağızlar, dil üzerine yapılan etimolojik araştırmalar için bir başvuru 

kaynağı niteliği taşımaktadır. Bu çalışmada Van ağzında bugün de kullanılan ve anlam olarak 

birbirine yakın olan “tıncığ-, tıskır- ve ölüşge-” fiilleri ele alınarak bu fillerin hem köken hem 

de anlam bakımından incelenmesi amaçlanmaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Van ağzı, tıncığ-, tıskır-, ölüşge- 
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An Examination on The Verbs of “tıncığ-, tıskır- and ölüşge-” Used in The Van Dialect 

Abstract 

In Turkish, there are many words that have the same meaning or that can be used 

interchangeably because they do not have the same meaning and are very close in meaning. 

This is the case in every language. Meeting a movement, an entity, a situation with more than 

one word in a language shows the richness of words and expressions in that language, and this 

richness encountered in the standard spoken language is also seen in the dialects of that 

language that vary according to the regions. Today, the vocabulary of Turkey Turkish is not 

limited to the Istanbul dialect, on which the written language is based, but there are words and 

expressions in Turkey Turkish dialects that are found in Old Turkish but are not seen in 

contemporary dialects and written languages, are out of use and forgotten. With this vocabulary, 

dialects are a reference source for etymological studies on language. In this study, it is aimed 

to examine these verbs in terms of both origin and meaning by considering the verbs “tıncığ-, 

tıskır- and ölüşge-”, which are still used in the dialect of Van and are close to each other in 

meaning. 

Keywords: Van dialect, tıncığ-, tıskır-, ölüşge- 
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Hüsn ü Aşk Mesnevisinde Gaston Bachelard’ın Psikanalitik Yaklaşımıyla Ateş 

Gamze ÜNSAL TOPÇU69 

Özet 

Yüzyıllardır süren sözlü ve yazılı edebiyatın gelenekselleşen nazım şekillerinden biri 

mesnevi olmuştur. Günümüz romanlarının Klasik Türk edebiyatındaki karşılığı olan mesnevi 

nazım şeklidir. Bu eserlerin elbette ki en önemli örneklerinden birisi de Şeyh Galib’in Hüsn ü 

Aşk adlı mesnevisidir. Fransız bilim adamı Gaston Bachelard “Ateşin Psikanalizi“ adlı eserinde 

ateşi psikanaliz açısından yorumlarken ateşin bilimsel tanımını eleştirmektedir. Bilimsel açıdan 

ateşin tam olarak açıklanamadığını belirtmiştir.  Bachelard kendisini tatmin etmeyen bu 

yaklaşımlara karşılık ateş olgusuna farklı bir bakış açısı getirerek birtakım yöntemlere 

başvurmaktadır. Anasır-ı Erbaa’dan olan ateş dünya tarihi boyunca insanların ilgisini çekmiş 

ve hemen hemen tüm mitlerde ve dini inanışlarda yer almıştır. Ateş insanlık için çok önemli bir 

buluş olup, insanlık medeniyetinin ilerlemesinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Ateş 

edebiyatta da sık sık kullanılan bir mazmun olarak karşımıza çıkar. Özellikle manzumelerde 

vazgeçilmez unsurlardan birisi haline gelmiştir. Şeyh Galib’in Hüsnü Aşk mesnevisinde de ateş 

mazmununa oldukça fazla yer verilmiş, düşünsel ve tasavvufi olarak da bu mazmun birçok 

yönüyle ele alınmıştır. Çalışmamızda Sebk-i Hindi üslubunun 18. Yüzyıl Türk edebiyatındaki 

en önemli temsilcisi olan Şeyh Galib’in Hüsn ü Aşk mesnevisinde yer alan ateş olgusu çoklu 

duyuluma ve paradoksal imajlar üzerinden psikanalitik yaklaşım tekniği ile yorumlanmaya 

çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Hüsn ü Aşk, Şeyh Galip, Gaston Bachelard, Psikanalitik, Ateşin 

Tin Çözümlemesi. 
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Fire in The Masnavi of Hüsn ü Aşk with Gaston Bachelard's Psychoanalytic Approach 

Abstract 

One of the traditional verse forms of oral and written literature, which has been going 

on for centuries, has been masnavi. Masnavi, which is the equivalent of today's novels in 

Classical Turkish literature, is a form of verse. Of course, one of the most important examples 

of these works is Şeyh Galib's masnavi called Hüsn ü Aşk. The French scientist Gaston 

Bachelard criticizes the scientific definition of fire while interpreting fire in terms of 

psychoanalysis in his work named “Psychoanalysis of Fire”. He stated that fever could not be 

fully explained scientifically. Bachelard uses a number of methods by bringing a different 

perspective to the phenomenon of fire in response to these unsatisfactory approaches. The fire 

from Anasır-ı Erbaa has attracted the attention of people throughout the history of the world 

and has taken place in almost all myths and religious beliefs. Fire is a very important invention 

for humanity and has a very important place in the progress of human civilization. Fire appears 

as a frequently used metaphor in literature. It has become one of the indispensable elements 

especially in poems. In Sheikh Galib's Hüsnü Aşk masnavi, the metaphor of fire has been given 

a lot of space, and this metaphor has been discussed in many aspects as intellectual and mystical. 

In our study, the phenomenon of fire in the Hüsn ü Aşk mesnevi of Şeyh Galib, the most 

important representative of the Sebk-i Hindi style in 18th century Turkish literature, will be 

tried to be interpreted with the psychoanalytic approach technique through multiple senses and 

paradoxical images. 

Keywords: Hüsn ü Aşk, Şeyh Galib, Gaston Bachelard, Psychoanalytic, Spirit Analysis 

of Fire. 
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Dili Biçimsizleştiren Kullanımlarıyla Postmodern Şiir 

Gaye Belkız YETER ŞAHİN70 

Özet 

Postmodern şiirin modern şiirin devamı mı yoksa yeni bir anlayış mı olduğu tartışmalı 

bir konudur. Bu çalışmada Türk edebiyatında postmodern tarzda yazılan şiir örneklerinden 

hareketle postmodern şiirin dil özellikleri ve bunları tespit yöntemi hususuna açıklık 

getirilmeye çalışılacaktır.  

Avangard ve kurallı olan hemen her şeye tepki gösterilen postmodern söylemde dil 

deformasyonu ve biçimsizlik başlıca özelliklerden ikisidir. Postmodern anlatılarda (roman ve 

hikâye türünde) karşımıza çıkan, çoğu kez biçimsizliğe, kuralsızlığa yol açan dil 

deformasyonunun şiir türünde daha etkin olduğu söylenebilir. Postmodern şiir örneklerine 

bakıldığında bu durumun şiirde daha yoğun bir şekilde kullanıldığı söylenebilir. Özellikle 

parçalılık, kuralsızlık ve yabancı kelime kullanımındaki sıklık çoğulcu düşüncenin bir 

ürünüdür. Postmodern söylemin şiir dilindeki etkisi yer yer şiir dilinin mantığını yıkacak, mısra 

yapısını değiştirecek bir boyuta ulaşır. 

Bu çalışmada Türk şiirinde postmodern anlayışla yazıldığını söyleyebileceğimiz 

şiirlerden örnekler verilerek şiir dilindeki deformasyon ve değişimler dikkate sunulacaktır. 

Ayrıca postmodernistlerin oluşturdukları yeni şiir dili ve biçim özelliklerindeki tercihlerinin 

sebepleri üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Postmodern şiir, Dil deformasyonu, Biçimsizlik, Kuralsızlık. 
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Postmodern Poetry with Its Disfiguring Uses of Language 

Abstract 

It is a controversial issue whether postmodern poetry is a continuation of modern poetry 

or a new understanding. In this study, it will be tried to clarify the language characteristics of 

postmodern poetry and the method of determining them, based on the examples of poetry 

written in the postmodern style in Turkish literature. 

Language deformation and formlessness are two of the main features in postmodern 

discourse, which reacts to almost everything that is avant-garde and regular. It can be said that 

the language deformation, which we encounter in postmodern narratives (in the genre of novels 

and stories), often leads to formlessness and irregularity, is more effective in poetry. 

Considering the examples of postmodern poetry, it can be said that this situation is used more 

intensely in poetry. Particularly, fragmentation, irregularity and frequency of use of foreign 

words are products of pluralistic thinking. The effect of postmodern discourse on the language 

of poetry sometimes reaches a dimension that will destroy the logic of the language of poetry 

and change the structure of the verse. 

In this study, deformations and changes in the language of poetry will be presented by 

giving examples from poems that we can say were written with a postmodern understanding in 

Turkish poetry. In addition, the reasons for the preferences of the postmodernists in the new 

poetic language and stylistic features will be emphasized. 

Keywords: Postmodern poetry, Language deformation, Formlessness, Irregularity. 
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Nazire Geleneğine Göre Bosnalı Ȃsım ve Vecdȋ’nin Peydâ Redifli Gazellerinin 

İncelenmesi 

Gökhan MEYDAN71 

Özet 

Klasik Türk şiirinde önemli kilometre taşlarından birisi nazire geleneğidir. Nazire 

geleneği tıpkı bir okul gibi pek çok şairin yetişmesine zemin hazırlamış,  nazire geleneği mazi 

ile istikbaldeki şairler arasındaki zaman şeridi ortadan kaldırarak bir nevi hepsini çağdaş yapan 

yönü vardır. Nazire geleneğinde üç önemli kriter vardır. Bunlar;  mana, vezin ve  redif birliğidir. 

Bu ortak birliktelikle pek çok şiir tanzir edilmiştir. Klasik Türk şiirinde redif birliğiyle yazılmış 

pek çok başarılı nazire örneği vardır. Bunlardan birisi de peydâ redifli tanzir örnekleridir. 17. 

yüzyılın ikinci yarısıyla 18. yüzyılın ilk evresinde yaşamış Bosnalı Ȃsım, kendisinden önce 

yaşamış pek çok şairden etkilenmiş, bu etkiyi şiirlerine çeşitli şekillerde yansıtmıştır. Bosnalı 

Ȃsım’ın etkilendiği ve şiirlerini tanzir ettiği şairlerden birisi de 16. yüzyılda yaşamış 

Boğukzâde (Abdülbâkȋ) Vecdȋ olarak bilinen Divan şairidir. Bosnalı Ȃsım, Vecdȋ’nin “peydâ” 

redifli gazelini tanzir etmiştir. Bu çalışmamızda nazire geleneğine göre Bosnalı Ȃsım’ın 

Vecdi’nin peydâ redifli gazeline yazdığı şiiri nazire geleneğine göre incelemeye çalışacağız. 

Bunu yaparken giriş bölümünde nazire, nazire geleneği hakkında bilgi verildikten sonra 

şairlerin edebi cepheleri hakkında bilgi verilecektir. Sonrasında ise; zemin şiirle model şiir 

çeşitli yönlerden tahlil edilecektir. Bu çalışmayla amacımız nazire geleneğinin Klasik Türk 

şiirinde önemine küçük bir katkı sağlamaktır.   

Anahtar Kelimeler: Nazire, Bosnalı Ȃsım, Vecdȋ, peydâ 
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An Investigation of the Peydâ Redif Gazelles of Bosnian Ȃsim and Vecdȋ According to 

the Nazire Tradition 

Abstract 

One of the important milestones in classical Turkish poetry is the nazire tradition. The 

nazire tradition, like a school, laid the groundwork for the upbringing of many poets, and the 

nazire tradition has a way of making all of them contemporary by eliminating the timeline 

between the poets of the past and the future. There are three important criteria in the Nazire 

tradition. These; meaning is the unity of meter and redif. Many poems have been prepared with 

this common union. There are many successful examples of nazires written with redif unity in 

classical Turkish poetry. One of them is the examples of tanzir with peydâ redif. Bosnian Ȃsim, 

who lived in the second half of the 17th century and the first phase of the 18th century, was 

influenced by many poets who lived before him and reflected this influence in his poems in 

various ways. One of the poets who was influenced by Bosnian Ȃsim and whose poems he 

coined is the Divan poet known as Boğukzâde (Abdülbâkȋ) Vecdȋ who lived in the 16th century. 

Bosnian Ȃsim prepared the ghazal of Vecdȋ with "peydâ" redif. In this study, we will try to 

analyze the poem written by Bosnian Ȃsim in Vecdi's ghazal with peydâ redif according to the 

nazire tradition. While doing this, after giving information about nazire and nazire tradition in 

the introduction, information about the literary fronts of the poets will be given. Afterwards; 

ground poem and model poem will be analyzed from various aspects. Our aim with this study 

is to make a small contribution to the importance of the nazire tradition in Classical Turkish 

poetry. 

Keywords: Nazire, Bosnian Ȃsim, Vecdȋ, peydâ 
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Taşlıcalı Yahya Bey Divanı’nda İbadet Unsurları 

 

Gözde DEDE TEMİZALTIN72 

Özet 

Divan edebiyatının temel kaynağı din ve tasavvuftur. Dolayısıyla şairler eserlerinde din 

ve tasavvuf temalı konular işlemiştir. Bu temalardan biri de ibadettir. İbadet; kulun Allah’a 

karşı sorumluluğunu yerine getirmesi ve Allah’ın rızasını kazanmak için uygun davranışlar 

sergilemesidir. İbadet yapılış şekli itibariyle üç çeşittir. Namaz ve oruç gibi bedenî ibadet, zekât 

ve kurban gibi maddi ibadet ve hac gibi hem bedenî hem de maddi ibadet. 

XVI. yüzyılda yaşayıp devrin dört padişahının dönemine tanıklık eden Taşlıcalı Yahya 

divan ve hamse sahibi bir şairimizdir. Şair; edebiyatımızda, olumlu ve olumsuz yaşanan pek 

çok olaya karşı net tavrı ve söylemleriyle dikkati çeker. Bu tok sesli tavır divanında yer alan 

nazım şekillerinin yanında mesnevilerinde de kendisini gösterir. Eserlerinde birçok şairin 

işlediği aşk temasının yanında dini, tasavvufi, ahlaki yönden iyi insan olmanın vasıflarına 

değinir. Bunu yaparken de nasihât üslubunu tercih eder. 

Çalışmamızda Taşlıcalı Yahya Bey’in hayatı ve sanatı hakkında özet bilgi verildikten 

sonra divanında yer alan şiirler ibadet unsurları bakımından incelenecektir. Şairin hayatında yer 

alan ve ibadet anlayışına ve eylemlerine ışık tutabilecek hususlara dikkat çekilecektir. Daha 

sonra ibadetle ilgili (namaz, oruç, zekât, kurban, hac, gaza vs.) temalar ele alınıp bu temaların 

beyitlerde hangi bağlamda işlendiği tespit edilecektir. Bütün bunların yanı sıra şairin Rumelili 

şairlere özgü gelenek ve ifade unsurları çerçevesinde ibadete bakış açısı da değerlendirilmeye 

çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Taşlıcalı Yahya, ibadet, din, tasavvuf. 
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Elements of Worship in The Divan of Taşlıcalı Yahya Bey 

Abstract 

               The main source of Divan literature is religion and mysticism. Therefore, poets have 

dealt with religion and mysticism themes in their works. One of these themes is worship. 

Worship; It is the servant's fulfilling his responsibility towards Allah and exhibiting appropriate 

behaviors in order to gain Allah's approval. There are three types in terms of the way of worship. 

Physical worship such as prayer and fasting, material worship such as zakat and sacrifice, and 

both physical and material worship such as pilgrimage. 

               Taşlıcalı Yahya, who lived in the 16th century and witnessed the period of the four 

sultans of the era, is a poet who has a divan and hamse. Poet; In our literature, he draws attention 

with his clear attitude and discourses against many positive and negative events. This deep-

voiced attitude shows itself in the masnavis as well as the verse forms in her divan. In addition 

to the love theme that many poets deal with in his works, he also mentions the qualities of being 

a good person in terms of religion, mystical and morality. While doing this, he prefers the style 

of advice. 

                In our study, after giving a brief information about the life and art of Taşlıcalı Yahya 

Bey, the poems in his divan will be examined in terms of worship elements. Attention will be 

drawn to the issues that take place in the poet's life and that can shed light on his understanding 

of worship and actions. Then, the themes related to worship (prayer, fasting, zakat, sacrifice, 

pilgrimage, gaza and.) will be discussed and it will be determined in which context these themes 

are processed in the couplets. In addition to all these, the poet's perspective on worship will be 

tried to be evaluated within the framework of the tradition and expression elements peculiar to 

Rumelian poets. 

                Keywords: Taşlıcalı Yahya, worship, religion, mysticism 
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Türk Kültüründe Ninnilerin Yeri ve Önemi 

 

Gulbakram ZHİYEMBAYEVA73 

Özet 

            Ninniler, edebiyatın sözlü ürünlerinden biridir. Dünyada ninni söylemeyen halk yoktur. 

Ninniler, kendi içinde bir halkın tarihini, geleneksel kültürünü, eski inançları, dünya görüşünü 

yansıtır. Bütün dünyada ninnilerin görevleri, içeriği, şiirsel yapısı ve melodisi birbirleriyle 

uyum gösterir.   

            Ninniler,  tarihsel ve kültürel gelişimin meyvesidir. Örneğin, Kazak ninnileri göçebe 

hayatı yansıtır. Ninnilerde yaşamla ilişkin sanatsal ve şiirsel kavramların ifadeleri bolca 

rastlanır. Ninnilerdeki mecazlı ifadelerin anlamı ev hayvanlarıyla, yaşamla, geniş bozkırla 

ilişkindir. Örneğin, “kozı jüni kökeşim”, “jilik şağıp bereyin”, “auedegi juldızım”, “süt 

betindegi kaymağım”, vs. gibi. Ninnilerde annenin çocuğuna olan umudu sık sık dile getirilir. 

Niinilerde rastlanan kahraman, pehlivan, usta, vs. “olar mısın” (olur musun) dileği de göçebe 

toplumun yaşamıyla bağlantılıdır. Geleneksel ninniler halk arasında eskilerden söylenir, her 

yerde içerik örgüsü ve melodisi değiştirilmeden söylenir. Kazak ninnileri “Aldi, aldi ak böpem, 

Ak besikke jat, böpem!” diyen anne sevgisiyle dolu satırlarla başlar ve çocuğu tatlı bir rüyaya 

sürükleyen şiirlerle devam eder. Ninnilerin içeriğinden annenin çocuğunun geleceğini hayal 

ettiğini öğreniriz. Ninniler hazır da, doğaçlama yoluyla da, değiştirilerek de söylenir. En 

önemlisi annenin güzel şarkı söylemesi değil çocuğuna olan sevgisidir. Anne ninniyi sevgiyle 

söyler. Anne çocuğunu över, yüceltir, büyük adam olmasını ister. Ninnilerde annenin hayali, 

psikolojik durumu yer almaktadır.  

              Çalışmada Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan ninnilerin aynı kökten türeyen, 

aynı kültürel belleğe sahip Türk ve Kazak halklarının sözlü geleneğindeki yeri, önemi ele alınır 

ve ninniler konularına göre tasnif edilir. 

 Anahtar Kelimeler: Türk, Kazak, ninni, kültür, anne, çocuk 
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The Place and Importance of Lullabies in Turkish Culture 

Abstract 

Lullabies are one of the oral products of literature. There are no people in the world who 

do not sing lullabies. Lullabies, in themselves, reflect the history of a people, its traditional 

culture, ancient beliefs, worldview. All over the world, the tasks, content, poetic structure and 

melody of lullabies harmonize with each other. 

Lullabies are the result of historical and cultural development. For example, Kazakh 

lullabies reflect nomadic life. Expressions of artistic and poetic concepts related to life are found 

in abundance in lullabies. The meaning of figurative expressions in lullabies is related to 

domestic animals, life, the vast steppe. For example, “kozı juni kökeşim”, “jilik şağıp bereyin”, 

“auedegi juldizim”, “süt betindegi kaymağım”, etc. as. In lullabies, the mother's hope for her 

child is often expressed. We can see following words in lullabies, which show mothers wish to 

grow up her son a strong: Will you be a hero or master? It is also connected with the life of the 

nomadic society. Traditional lullabies are popularly sung from the ancients, everywhere they 

are sung without changing the Decoupage and melody of the content. Kazakh lullabies begin 

with lines “Aldi, aldi ak böpem, Ak besikke jat, böpem!”. It is filled with maternal love and 

continues with poems that plunge the child into a sweet dream. From the content of the lullabies 

we learn that the mother dreams about the future of her child. Lullabies are sung ready-made, 

improvised, modified. The most important thing is not the beautiful singing of the mother, but 

her love for her child. Mom sings the lullaby with love. The mother praises her child, glorifies 

him, wants him to become a great man. In lullabies, the mother's imaginary, psychological state 

is included. 

In the study, the place and importance of lullabies, which have an important place in 

Turkish culture, in the oral tradition of Turkish and Kazakh peoples who derive from the same 

root and have the same cultural memory, are discussed and lullabies are classified according to 

their subjects. 

 Keywords: Turkish, Kazakh, Lullaby, Culture, Mother, Child. 
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Kazak Dili ve Kültürünün Dünya Düzeyindeki Rolü 

 

Gulbakhram KULNAZAROVA74 

 Karlygash SARTAYEVA75 

Özet 

Dil sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda belirli bir milletin kültürünü, 

geleneklerini ve yaşam tarzını yansıtan, onu temsil eden, aynı zamanda nesilden nesile aktaran 

bir mirastır. Bu nedenle dil ve kültür birbiriyle ilişkilidir. Dil – kültürün habercisidir, kültür –

dilin içeriğidir. Çünkü herhangi bir milletin dilinin ve kültürünün dünya medeniyetine katkısı, 

kendi yerli edebiyatında ve yazılı kültüründe iz bırakır. Bugün, Türk halklarının (Kazak, Türk, 

Türkmen, Azerbaycan, Kırgız, Özbek, Tatar, Başkurt, Saha vb.) ortak bir dili ve kültürü, tarihi 

değerleri ve manevi mirası paylaşmaktadır. Ortak miraslar, halkın dünya medeniyetindeki 

yerini belirlemesi ve birleşik bir Türk kültürü oluşturması için büyük bir fırsat sağlar. Özellikle 

bu, Türk halklarının zengin kültürel ve edebi mirasından açıkça görülmektedir. Bu mirasların 

çoğu, Türkçe konuşan halklar henüz bölünmemiş ve tek bir ulus iken oluşmuştur. 

Bu nedenle hedeflediğimiz Kıpçak-Osmanlı-Arapça dil bağları, birbiriyle akraba olan 

halkların kadim kültür ve dil bağlarını onarmak ve geleneksel kavramları birbirine yaklaştırmak 

için kuşkusuz büyük fayda sağlayacaktır. Bu amaçla aşağıdaki çalışmalar yapılacaktır: 

 -Kıpçak-Osmanlı-Arapça dillerinde bugüne kadar araştırılmış el yazmaları ve 

arşivlerde korunan materyallere yeni bir bakış; 

 -Bu verilerin tarihsel kronolojilerine göre seçilmesi, çünkü kronolojileri günümüze 

yaklaştıkça bireysel dillerle akrabalıkları ve yazışmaları artmaktadır. 

Daha spesifik olarak, Türk kültürünün göçebe ve yerleşik kültürü arasındaki karşılıklı 

tarihsel sürekliliğin, benzerliklerin ve farklılıkların nedenlerini ve sonuçlarını kapsamlı bir 

şekilde ortaya koymak büyük bilimsel öneme sahip olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kazak Dili, Tarihi Kronoloji, Kıpçak-Osmanlı-Arap Dilleri, El 

Yazması 
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The Role of Kazakse Language and Culture at The World Level 

Abstract 

Language is not only a means of communication, but also a heritage that reflects the 

culture, traditions and lifestyle of a particular nation, represents it, and transmits it from 

generation to generation. Therefore, language and culture are interrelated. Language – is the 

messenger of culture, culture – is the content of language. Because the contribution of any 

nation's language and culture to world civilization leaves its mark on its native literature and 

written culture. Today, Turkic peoples (Kazakh, Turk, Turkmen, Azerbaijan, Kyrgyz, Uzbek, 

Tatar, Bashkir, Saha etc.) share a common language and culture, historical values and spiritual 

heritage. Common heritages provide a great opportunity for people to determine their place in 

world civilization and to form a unified Turkish culture. This is particularly evident from the 

rich cultural and literary heritage of the Turkic peoples. Most of these legacies were formed 

when the Turkic-speaking peoples were not yet divided and were one nation. 

For this reason, the Kipchak-Ottoman-Arabic language ties we aim for will undoubtedly 

be of great benefit in restoring the ancient culture and language ties of the peoples who are 

related to each other and in bringing traditional concepts closer together. For this purpose, the 

following studies will be carried out: 

 - A new look at the manuscripts and archives preserved to date in the Kipchak-Ottoman-

Arabic languages; 

 -The selection of these data according to their historical chronology, because as their 

chronology approaches the present day, their kinship and correspondence with individual 

languages increase. 

More specifically, it will be of great scientific importance to comprehensively reveal the 

causes and consequences of the mutual historical continuity, similarities and differences 

between the nomadic and settled culture of Turkish culture. 

Keywords: Kazakh Language, Historical Chronology, Kipchak-Ottoman-Arabic 

Languages, Manuscript. 
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Questions of Psychological Counseling of Adolescents in an Online Format 

 

Gulmira TOPANOVA76 

Every person is stressed at some point in his life, according to the definition, stress is a 

dynamic relationship between a person and an environment in which a stimulus (whatever it 

may be) violates a person's homeostasis, forcing him to respond to the situation with all 

available resources. 

Adolescence is characterized by the manifestation of perseverance, stubbornness in 

achieving goals, but they are still poorly endowed with the ability to overcome obstacles and 

difficulties, their ability to purposeful volitional activity is still growing. They attribute a large 

role to external circumstances, since there is no hierarchy of motives, goals are weak and there 

are no stable hobbies yet.  

In this article, we focus on learning stress and self-regulation processes, and we are 

particularly interested in understanding the scientific context and situations in which 

schoolchildren live. Educational (school) stress can be defined as any stress associated with 

school. In particular, the stress that occurs in the school environment can affect students as well 

as teachers at any educational level.  High school students experience stress in many situations. 

Keywords: Education, Kazakh school, psychological questions. 
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Kartli Kralı XI. Davit’in “Yadiğar Daudi” Adlı Eserinde Türkçe İzler 

Gül Mükerrem ÖZTÜRK77 

Özet 

Gürcü ve Türk halkları arasındaki ilişki çok eski zamanlara dayanmaktadır. Bu 

ilişkilerin gelişmesinde coğrafi, ekonomik ve siyasal değerlerin etkili olmasının yanı sıra 

kültürel-edebi ilişkiler de  rol oynamaktadır. Bu yüzden iki halk arasındaki edebi ilişkilerin 

araştırılması gerekmektedir. Bu bağlamda Türk-Gürcü edebi ilişkilerin gelişimine katkı sunan   

şahsiyetlerin tanıtılması önem arz etmektedir. 

Bu çalışmada, Türk ve Gürcü edebi ilişkileri, edebi etkileşimi ekseninde Kartli kralı XI. 

Davit’i (Daut Khan) ve XVI. yüzyılda kaleme aldığı tıp kitabı “იადიღარ დაუდი” (Yadiğar 

Daudi) = “Yadiğar Daudi” adlı eser ele alınmaktadır.   

Gürcistan’ın eski tıp ansiklopedisi ve şifa kitabı olarak bilinen eser, XIII. ve XV. 

yüzyılda Zaza Panaskerteli-Tsitsişvili’nin kaleme aldığı “Şifa Kitabı-Karabadini” 

(სამკურნალო წიგნი-არაბადინი/Samkurnalo Tsigni-Karabadini)’den sonra yazılan Gürcü 

tıp kitaplarından biri olduğu söylenilmektedir. Kral XI. Davit, İstanbul’da Sultan Murad’ın ve 

tıp alanındaki bilim adamların yanında araştırmalar yapmış ve onlardan edindiği bilgileri 

“იადიღარ დაუდი” (Yadigar Daudi)’de adlı eserinde işlemiştir.  Bu bağlamda, “Yadiğar 

Daudi” adlı eserde doğu dillerine ait çok sayıda kelimelerin olduğunu, Farsça-Arapça 

kaynaklara yer verildiğini, Türkçe bitkisel terimlerin ve kaynakların olduğunu söyleyebiliriz. 

Bu bağlamda, çalışmamızda, eserde geçen Türkçe olduğu ileri sürülen bitkisel terimlere dikkat 

çekilmiştir.  

Bu çalışmanın amacı, “იადიღარ დაუდი” (Yadiğar Daudi) = “Yadiğar Daudi” adlı 

eseri kamuoyuna tanıtmak ve eserde geçen Türkçe bitki kelimeleri karşılaştırmalı olarak 

irdelemektir. Çalışma esnasında Gürcistan Arşivi, İvane Cavahişvili Tiflis Devlet Üniversitesi 

Türkoloji Bölümü ve Gürcistan Milli Parlamento Kütüphanesi taranmış ve burada yer alan 

materyallerden yararlanılmıştır. Buradan hareketle eserde geçen Türkçe kelimeler, eleştirel bir 

gözle değerlendirilerek farklı bir perspektiften tasnifi yapılmış, benzerlikler ve farklılıklar 

ortaya konulmuştur. Böylece yeni adlandırılmaların ortaya çıkabileceği gösterilmiş ve öneriler 

sunulmuştur. Makalede, genellikle bitki terimleri içeren kelimeler yer aldığından, her iki dildeki 

bitki terimleri karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır.  Ele alınan eserin Türk-Gürcü edebi ilişki 

üzerindeki yeri ve önemi vurgulanmıştır. Böylece çalışmanın bundan sonraki yapılacak benzer 

çalışmalara katkı sağlayacağı ve Gürcü-Türk tıp alanındaki etkileşimlerin dil üzerindeki 

etkisinin incelenmesine de katkı sunacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kartli kralı XI. Davit, Yadiğar Daudi, Türk, Gürcü, tıp kitabı. 
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Turkish Traces in the “Yadigar Daudi” Authered by David XI, King of Kartli 

Abstract 

The Georgian and Turkish peoples have had a long history together. Cultural-literary 

relations, in addition to geographical, economic, and political values, play an important part in 

the formation of these relationships. As a result, it is vital to study the literary relationships 

between the two peoples. In this perspective, it is vital to introduce the individuals who have 

contributed to the development of Turkish-Georgian literary relations. 

On the axis of literary contact, this study will analyze Turkish and Georgian literary 

interactions through David XI (Daut Khan) king of Kartli and the medical book composed in 

the 16th century, “იადიღარ დაუდი” (Yadiğar Daudi) = "Yadigar Daudi". 

The sut, XIII and XV, are known as Georgia's oldest medical encyclopedia and healing 

book. It is claimed to be one of the Georgian medical books written after Zaza Panaskerteli-

"Healing Tsitsishvili's Book-Karabadini" (სამკურნალო წიგნი-არაბადინი-/Samkurnalo 

Tsigni-Karabadini) in the 19th century. David performed study with Sultan Murad and 

scientists in the field of medicine in Istanbul, and the knowledge he got from them was 

processed in his book titled " " (Yadigar Daudi. In this context, we can remark that numerous 

words from eastern languages are included; Persian-Arabic sources are included; and Turkish 

herbal phrases and resources are included in the work "Yadigar Daudi." In this regard, our 

investigation focused on the herbal phrases claimed to be Turkish in the publication. 

The purpose of this study is to introduce the work “იადიღარ დაუდი” (Yadiar Daudi) 

= "Yadigar Daudi" to the public and to compare the Turkish plant terminology in the work. The 

Georgian Archive, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Department of Turcology, and 

the Georgian National Parliament Library were digitized and the documents housed therein 

were utilised during the study. From this standpoint, the Turkish words in the text were 

reviewed critically and categorised from a different perspective, revealing parallels and 

differences. Thus, it has been shown that new nomenclature may emerge and suggestions are 

presented. In the article, plant terms in both languages are discussed comparatively, as there are 

words that usually contain plant terms. The place and importance of the work in question in the 

Turkish-Georgian literary relationship are emphasized. Thus, it is thought that the study will 

contribute to similar studies to be conducted in the future and will contribute to the examination 

of the effects of Georgian-Turkish interactions on language. 

Keywords: Davit XI King Of Kartli, Yadigar Daudi, Turkish, Georgian, Medical Book. 
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Ebussuûd Efendi’nin Du‘â-nâme’sine Ait Yeni Bir Nüsha Üzerine 

 

Gülay KARAMAN78 

Hacer ŞENKAL MOLLASALİHOĞLU79 

Özet 

Ebussuûd Efendi (ö. 982/1574) müderrislik, kadılık, kazaskerlik ve şeyhülislamlık gibi 

üst düzey devlet görevlerinde bulunmuş, 16. yüzyılın önde gelen simalarından biridir. Kanûnî 

Sultan Süleyman (1520-1566) ve II. Selim (1566-1574) dönemlerinde otuz yıla yakın bir süre 

şeyhülislamlık yapmıştır. Şeyhülislamlığının yanı sıra tefsir, hukuk, dil ve edebiyat alanında 

kaleme aldığı Türkçe, Arapça ve Farsça eserleriyle tanınmaktadır. Onun Du‘â-nâme-i 

Ebussuûd, Risâle fî-ed‘iyeti’l-me’sûre, Risâle-i Mergûbe ve Mecmû‘a-i De‘avât adlarıyla 

anılan eseri, dua-nâme türündeki Türkçe eserlerin tanınmış bir örneğidir. Bir mukaddime ve 

yedi babdan oluşan eser, Türkçe olarak sade bir dille kaleme alınmıştır. Eserde duanın önemi 

ve fazileti üzerinde durulmuş, ayet ve hadislerden derlenen tesirli dua örneklerine yer 

verilmiştir. Ebussuûd Efendi’nin Du‘â-nâme’si İslami ilimlerin yanı sıra dil, edebiyat ve halk 

bilimi araştırmaları açısından önem taşıyan bir eserdir. Türkiye’de ve yurt dışında bulunan 

kütüphanelerde Du‘â-nâme’nin çok sayıda nüshası tespit edilmiştir. Yapılan araştırmada, Du‘â-

nâme üzerine hazırlanan yüksek lisans tezinde adı geçmeyen yeni bir yazma nüshaya 

rastlanmıştır. Eser, Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu’nda 06 Mil Yz A 8924 arşiv 

numarasıyla kayıtlıdır. Müellif adının eserde zikredilmemesinin de etkisiyle mukaddimede 

geçen Ali Paşa ifadesinden hareketle İzzet Ali Paşa (ö. 1147/1734) katalog kayıtlarına 

yanlışlıkla eserin müellifi olarak işlenmiştir. Nesih hatla 1153/1740-41’de istinsah edilen eser, 

34 varaktan oluşmaktadır. Bu bildiride Ebussuûd Efendi’nin Du‘â-nâme’sine ait, Milli 

Kütüphanede 06 Mil Yz A 8924 arşiv numarasıyla kayıtlı yeni bir nüsha tanıtılarak eserle ilgili 

olarak katalog kayıtlarındaki yanlış bilgi tashih edilecektir. Araştırmanın Du‘â-nâme üzerine 

ileride yapılacak tenkitli metin çalışmasına katkı sağlaması beklenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: 16. yüzyıl, Ebussuûd Efendi, Du‘â-nâme, dua, nüsha. 
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On a New Copy of Ebussuud Efendi’s Du‘a-name 

Abstract 

Ebussuud Efendi (d. 982/1574) is one of the leading figures of the 16th century, who 

held high-level government positions such as professorship, kadi, kazasker and sheikh al-Islam. 

During the reign of Suleiman the Magnificent (1520-1566) and the Second Selim (1566-1574), 

he served as sheikh al-Islam for nearly thirty years. He is known for his works in Turkish, 

Arabic and Persian, which he wrote in the fields of tafsir, law, language and literature, in 

addition to his position of sheikh al-Islam. His work called as Du‘a-name-i Ebussuud, Risale 

fi-ed‘iyeti’l-me’sure, Risale-i Mergube and Mecmu‘a-i De‘avat is a well-known example of 

Turkish works in the genre of du‘a-name. The work, which consists of an introduction and 

seven chapters, was written in a plain Turkish language. In the work, the importance and the 

virtue of prayer was emphasized, and effective prayer examples compiled from the verses and 

the hadiths were included. Ebussuud Efendi’s Du‘a-name is an important work in terms of 

language, literature and folklore studies as well as Islamic sciences. Many copies of Du‘a-name 

have been found in libraries in Turkey and abroad. In the research, a new manuscript was found 

that was not mentioned in the master’s thesis on Du‘a-name. The work is registered in the 

National Library Manuscripts Collection with the archive number 06 Mil Yz A 8924. With the 

effect of not mentioning the author’s name in the work, Izzet Ali Pasha (d. 1147/1734) was 

mistakenly registered in the catalog records as the author of the work, based on the expression 

of Ali Pasha in the introduction. The work, which was copied in naskh calligraphy in 

1153/1740-41, consists of 34 leaves. In this paper, a new copy of Ebussuud Efendi’s Du‘a-

name, registered in the National Library with the archive number 06 Mil Yz A 8924, will be 

introduced and the wrong information in the catalog records about the work will be corrected. 

It is expected that the research will contribute to the critical text study on Du‘a-name in the 

future. 

Keywords: 16th century, Ebussuud Efendi, Du‘a-name, prayer, copy. 
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Elmalılı Hamdi Efendi’de Sinan Paşa İzleri 

 

Günay TULUM80 

Özet 

Osmanlı Devleti’nin son devrinde yetişip Cumhuriyet’in ilk yıllarını idrak eden Elmalılı 

Muhammed Hamdi Yazır (1878-1942), Hak Dini Kur’an Dili adlı tefsiriyle ün kazanmış, 

mütefekkir bir din âlimidir. Aynı zamanda hattat ve şair olduğu bilinen Elmalılı Hamdi Efendi, 

Türkçe’nin kendi çağındaki imkanlarını denemiş bir müelliftir. Meşhur tefsirinin 

mukaddimesinde Fâtiha suresi ile başlattığı kısa mensur münâcâtı ile Cerîde-i İlmiyye 

mecmuasında Tahrîm suresi ile başlattığı “Tevbe” adlı makalesinin ilk paragrafında yakaladığı 

ritim, dikkatimizi çekmiştir; çünkü bu örneklerle sadece yaşadığı devirde değil Türk 

edebiyatının bütününde nesir denince ilk akla gelen Sinan Paşa (1441-1486)’yı 

hatırlatmaktadır. Sinan Paşa, okuyucu ya da dinleyiciyi dilin en küçük birimi olan seslerle 

yakalar ve yine bir dilin erginliğini gösteren en büyük birimi olan cümle çeşitlenmeleriyle 

kendine bağlar. İşte bu bildiride, Elmalılı Hamdi Efendi’nin üslubunu edebî yönden 

şekillendirerek Sinan Paşa’ya yaklaştıran bakışımlı/paralel ses, hece, ek, kelime, kelime grubu 

ve cümle unsurlarının çözümlemesi yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, Sinan 

Paşa, ritim 
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Traces of Sinan Pasha in Elmalılı Hamdi Efendi 

Abstract 

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır (1878-1942), who grew up in the last period of the 

Ottoman Empire and comprehended the first years of the Republic, is a reflective religious 

scholar who gained fame with his interpretation of Hak Dini Kur'an Dili. Elmalılı Hamdi 

Efendi, who is also known to be a calligrapher and poet, is an author who tried the possibilities 

of Turkish in his own age. The rhythm he caught in the introduction of his famous tafsir, the 

short prose prayer that he started with the chapter of Fâtiha and in the first paragraph of his 

article titled "Tevbe", which he started with the chapter of Tahrîm in the journal Cerîde-i 

İlmiyye, attracted our attention; because with these examples, he reminds Sinan Pasha (1441-

1486), who comes to mind first when prose is mentioned, not only in his time but in the whole 

of Turkish literature. Sinan Pasha captures the reader or listener with sounds, which are the 

smallest unit of language, and connects them with sentence variations, which are also the 

biggest unit of a language that indicates its maturity. In this paper, the analysis of 

symmetric/parallel sounds, syllables, affixes, words, phrases and sentence elements that shape 

Elmalılı Hamdi Efendi's style from a literary aspect and bring him closer to Sinan Pasha will 

be made. 

Keywords: Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, Sinan Pasha, 

Rhythm. 
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Orta Asya’dan Türkiye Uzanan Geleneksel Saha Sporları 

 

H. Bayram TEMUR81 

Özet 

Oyun / spor, ister oyucu ister seyirci olarak yediden yetmişe birçok insanın ilgisini 

cezbetmektedir. Bu oyunlar bir tarafı ile eğlendirirken, diğer yönüyle de eğitici ve kültür öğesi 

olarak rol üstlenmektedir. Oyuna tarihsel pencereden bakıldığında, Türk toplumlarında oyun, 

insanları daha çocukluğundan yetişkinliğine kadar geçen süreçte fiziksel, bilişsel, duyusal ve 

sosyal olarak geliştirilip yetiştirerek yaşadığı topluma uyumunu sağlayan,  yaşadığı topluma 

katkı sunabilecek bireyler yetiştirmede bir araç olarak görülmüştür. Oyunla kazandırılmaya 

çalışılan bu bireysel özelliklerin, göçebe ve savaşçı bir millet olan Türklerde bulunması gereken 

önemli vasıflardandır. O dönemde oyun formatında yapılan birçok etkinlikler günümüzde bir 

spor branşı olarak yapılmaktadır. Günümüze ulaşan bu sporlara sadece bir etkinlik olarak 

bakmak sığ bir yaklaşım olacaktır. Bu sporlar, Türklerin düşünce yapıları, yaşam tarzları, 

gelenek görenekleri ve inançları ile ilgili bilgileri günümüze taşıyan,  Türk kültür 

bileşenlerinden biri olup Türk tarihine ışık tutmaktadır. Bu çalışmayla, eski Türk 

toplumlarından günümüz Türkiye’sine bir köprü olan saha sporlarının ve kişiye kazandırdıkları 

özelliklerin araştırılması amaçlandı. Bu bağlamda, konuyla ilgili literatür taraması yapıldı. 

Sonuçta,  orta Asya Türklerinde oynanan, Gökbörü (Oğlak Oyunu), Kızbörü, Çöğen / Çevgan, 

Beyge, Cirit, Avcılık, Güreş ve Kayak gibi daha birçok oyundan Güreş, Cirit, Binicilik, Avcılık, 

Okçuluk, Kayak, Çögen (Polo) ve Futbol oyunları günümüz Türkiye’sine taşıyabildiğimiz 

kültür hazinelerimiz olduğu belirlendi.  

Anahtar Kelimeler: Orta Asya, Kültür, Spor. 
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Traditional Field Sports Extending from Central Asia to Turkey 

Abstract 

Games / sports attract the attention of many people, whether they are actors or 

spectators, from seventy to seventy. While these games are entertaining on one side, they also 

play a role as an educational and cultural element on the other. When we look at the game from 

a historical perspective, the game in Turkish societies has been seen as a tool in raising 

individuals who can contribute to the society they live in and adapt to the society they live in 

by developing and raising people physically, cognitively, emotionally and socially from 

childhood to adulthood. These individual characteristics, which are tried to be gained through 

the game, are among the important qualities that the Turks, who are a nomadic and warrior 

nation, should have. Many activities that were held in the game format at that time are now held 

as a sports branch. It would be a shallow approach to look at these surviving sports as just an 

activity. These sports are one of the components of Turkish culture that carry the information 

about the mentality, lifestyles, traditions and beliefs of the Turks, and shed light on Turkish 

history. With this study, it was aimed to investigate field sports, which is a bridge from ancient 

Turkish societies to today's Turkey, and the features they bring to the person. In this context, a 

literature review was conducted on the subject. As a result, among many games played by 

Central Asian Turks, such as Gökbörü (Capricorn Game), Kızbörü, Çöğen / Çevgan, Beyge, 

Cirit, Hunting, Wrestling and Skiing, Wrestling, Javelin, Equestrian, Hunting, Archery, Ski, 

Çögen (Polo) and Football. It has been determined that we have cultural treasures that we can 

carry the games to today's Turkey. 

Keywords: Central Asia, Culture, Sports 
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Anadolu Ağızlarında Kadınlarla İlgili Tabu ve Örtmecelerin Kültürdilbilimsel Açıdan 

İncelenmesi 

 

Hanife YAMAN82 

Özet 

Kültürdilbilim, dilsel birimlerin ifade edilemeyen içeriklerini anlamamıza olanak 

sağlayan ve dil ötesi olgularla ilgili bilgileri yapılandırmada kullandığımız bilişsel yapıları 

inceleyen disiplinler arası bir bilim dalıdır. 

Dil, kültürün izlerini koruyabilir; bu sebeple dilin çözümlenmesi kültürün 

çözümlenmesi anlamına gelir. Tabu ve örtmeceler, bir halkın mitolojisi, pratikleri, psikolojisi, 

yaşam tarzı, dini, kültürü ve dünya görüşünün özelliklerini yansıtan ve çözümlenmesi gereken 

dilsel olgulardır. Tabuların (yasakların) oluşum sürecinde toplumun kültürel, mitolojik, dinî ve 

ahlaki birtakım nedenlerin olduğu söylenebilir. Bu yasaklar örtmecelerle dilsel ifadelere 

dönüştürülmektedir.  

Kadın kavramı,  bütün kültürler ve disiplinler (mitolojik, sosyolojik, psikolojik vb.) için 

araştırma konusu olmuştur. Yaşadığı toplumda yasaklamalara en çok kadınlar maruz 

bırakılmakta ve bu yasaklamalar da kültür ve dil bağlamında tabu ve örtmeceleri ortaya 

çıkartmaktadır.  Türk kültüründe kadın kavramının algılanma biçiminde değişiklikler görülse 

de kadının genellikle aile kurumunun koruyucusu, ev işlerini yapan kimse ve annelik gibi 

özelliklerini devam ettirdiği göze çarpmaktadır. Bu özellikler yanında Anadolu’da kadınların 

hastalıkları, hamilelikleri, fizikî özellikleri gibi konularda getirilen yasaklar kadın konusunda 

daha geleneksel bir tutumun sergilediğini göstermektedir. 

Bu çalışmada,  kadının Türk kültüründeki yeri hakkında bir perspektif çizilerek dilsel 

tabulardan biri olan “kadın” kavramı Anadolu Ağızları örnekleminde ele alınacaktır. Kadın 

kavramının yasaklar açısından ele alınış şekli, kadınla ilgili örtmecelerin kullanımı ve toplumun 

kadınlarla ilgili sahip olduğu inançlar ile sosyal ve kültürel yapı gibi unsurlar incelenecektir. 

Ayrıca Anadolu Ağızlarında kadın kavramı ile ilgili ortaya çıkan tabu ve örtmecelerin hangi 

özellikleri taşıdığı da ortaya konulmuş olacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Kültürdilbilim, tabu, örtmece, kadın, Anadolu Ağızları 
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A Cultural Linguistic Analysis of The Taboos and Euphemisms about Women in 

Anatolian Dialects 

Abstract 

Cultural linguistics is an interdisciplinary science that studies the cognitive structures 

that allow us to understand the inexpressible content of linguistic units and that we use to 

construct knowledge about trans linguistic phenomena. 

Language can preserve traces of culture, so analyzing language means analyzing culture. 

Taboos and euphemisms are linguistic phenomena that reflect the characteristics of a people's 

mythology, practices, psychology, lifestyle, religion, culture and worldview and need to be 

analyzed. It can be said that there are a number of cultural, mythological, religious and moral 

reasons in the formation process of taboos (prohibitions). These prohibitions are transformed 

into linguistic expressions through euphemisms.  

The concept of woman has been the subject of research for all cultures and disciplines 

(mythological, sociological, psychological, etc.). Women are mostly subjected to prohibitions 

in the society they live in and these prohibitions reveal taboos and euphemisms in the context 

of culture and language.  Although there are changes in the way the concept of woman is 

perceived in Turkish culture, it is noticeable that women generally maintain their characteristics 

such as the protector of the family institution, the person who does housework and motherhood. 

In addition to these characteristics, the prohibitions on women's illnesses, pregnancies and 

physical characteristics in Anatolia show a more traditional attitude towards women. 

In this study, by drawing a perspective on the place of women in Turkish culture, the 

concept of "woman", one of the linguistic taboos, will be discussed in the sample of Anatolian 

Dialects. Factors such as the way the concept of woman is handled in terms of prohibitions, the 

use of euphemisms related to women, the beliefs of the society about women, and the social 

and cultural structure will be examined. In addition, the characteristics of the taboos and 

euphemisms related to the concept of woman in Anatolian Dialects will be revealed.   

Keywords: Cultural linguistics, taboo, euphemism, woman, Anatolian Dialects 
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Mensûr İki Münâcât Örneği: Ali Şîr Nevâyî’nin Münâcâtı ve Sinan Paşa’nın 

Tazarrunâmesi Üzerine Bir Karşılaştırma 

 

Hanzade GÜZELOĞLU83 

Özet 

 Divan edebiyatı geleneği içerisinde hemen hemen her şair münacat yazmıştır. En güzel 

münacatlar arasında Nevâyî’nin (1441?-1501?) mensur münacatı da sayılmaktadır. Türk 

edebiyatında birçok ilke imza atan, çok yönlü ve renkli kişiliğiyle dehâ şahsiyet, Çağatay 

edebiyatının zirve şair ve nasiri Nevâyî’nin manzûm ve mensûr otuza yakın eseri bilinmektedir. 

Bunlar arasında mensûr olarak kaleme aldığı Münâcâtı samimî bir yakarış kitabıdır ve Çağatay 

nesrinin en güzel örneklerinden biridir. Diğer taraftan, aynı yüzyılda Anadolu sahasında süslü 

nesrin kurucusu Sinan Paşa’nın (1441?-1486) Tazarrunâmesi de eşsiz söyleyişlere sahip 

muhteşem bir münâcat kitabıdır. İlahî aşkın samimî, derin, güzel, adeta şiirsel ve ahenkli bir 

dille ifade edildiği müstesna bir nesir örneğidir.  

 Biri Çağatay, diğeri Anadolu (Osmanlı) sahasında yaklaşık aynı zamanda kaleme alınan 

bu iki münacatta da başta dil ve üslûp olmak üzere, içerik, konuyu ele alış, söyleyiş ve ifade 

bakımından birçok benzerlik vardır. İkisi de XV. yy.’ın sonunda, yazarlarının ömrünün son 

döneminde mensûr münacat örneği olarak Türkçe Allah’a samimî yakarışlar sergilemektedir. 

Yakarışlarda zaman zaman aynı ifadeler, aynı benzetme ve mazmunların kullanıldığını görmek 

mümkündür. İki farklı coğrafyaya ait bu iki eserin muhteva ve söyleyiş benzerliği, sanatkârların 

benzer his ve düşünüşün aynı dille ifade edildiğini, aynı geleneğin ürünü olduğunu 

göstermektedir. Bu bakımdan bu iki eser arasındaki dil ve üslûp, muhteva bakımından yapılacak 

daha ayrıntılı karşılaştırma sonucundaki tespitler, Divan edebiyatının bütünlüğünü ve bir 

gelenek edebiyatı olduğunu, bu gelenek içerisinde Çağatay ve Anadolu sahasındaki şairlerin 

eserleriyle aynı geleneğe bağlı olduğunu, iki saha arasındaki canlı bir bağın olduğunu ortaya 

koymaya yardım edecektir. 

              Anahtar Kelimeler: Münâcât, Nevâyî, Sinan Paşa, Tazarrunâme, Yakarış 
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Two Prose Munajat (Praying): A Comparison of Ali Shir Nevayi’s Munajat and Sinan 

Pasha’s Tazarruname 

Abstract 

 Almost every poet in the tradition of Divan literature has written munajat (praying in 

verse or prose). Among the most beautiful munajats is Nevâyî's (1441?-1501?) prose munajat 

has place. Nevâyî, who broke new ground in Turkish literature, is the peak poet and writer of 

Çağatay literature, a genius with his colorful personality, has nearly thirty poetic and prose 

works, which are known by the now. Among them, Munâjât, which he wrote as prose, is a 

sincere book of supplication (praying) and is one of the best examples of Chagatay prose. On 

the other hand, the Tazarrunâme of Sinan Pasha (1441?-1486), the founder of ornate prose in 

the Anatolian field in the same century, is a magnificent book of praying with unique utterances. 

It is an exceptional example of prose in which divine love is expressed in a sincere, deep, 

beautiful, almost poetic and harmonious language.  

 There are many similarities in terms of language and style, content, handling of the 

subject, utterance and expression in these two munajats, one of which was written at 

approximately in the same time in the field of Çaghatay and the other in the field of Anatolia 

(Ottoman). Both was written at the end of XVth century, in the last period of the writers' lives, 

and exhibits sincere invocations and praying to Allah in Turkish as an example of prose praying. 

Time to time it is possible to see the same expressions, similes and metaphors used by the 

prayers. The similarity in content and expression of these two works, belonging to two different 

geographies, will help to state and show that the similar feelings and thoughts of the artists are 

expressed in the same language and that they are the product of the same tradition. In this 

respect, the determinations as a result of a more detailed comparison between these two works 

in terms of language, style and content reveal the integrity of Divan literature and that it is a 

traditional literature, that it is connected to the same tradition with the works of poets in the 

field of Çaghatay and Anatolia, and that there is a lively bond between this two fields. 

 Keywords: Munâjât, Nevâyî, Sinan Pasha, Tazarrunâme, Praying (supplication) 
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Beşpeşe’yi Etkilenme Endişesi Bağlamında Okumak 

Hasan CUŞA84 

Özet 

Murathan Mungan, Faruk Ulay, Elif Şafak, Celil Oker ve Pınar Kür olmak üzere beş 

farklı yazarın birlikte kaleme aldığı Beşpeşe, kurgusal açıdan çok katmanlı bir romandır. Sözü 

edilen yazarların roman teknikleri birbirinden farklıdır. Bu yazarlar sahip oldukları dünya 

görüşlerine ve yaratıcılık anlayışlarına bağlı olarak romanı farklı açılardan inşa ederler. 

Romanın baş kahramanı olan Zehra’ya kendi yazarlık ruhlarından peş peşe üfleyen yazarlar, 

çelişkilerle dolu bir karakter yaratırlar. Romanda karmaşık bir aşk hikâyesinin içinde kendini 

bulan Zehra’nın trajik durumu ve annesinin ölümünün ardında yatan saklı gerçeği ortaya 

çıkarma arzusu çarpıcı bir biçimde anlatılır. Beşpeşe’nin ortaya çıkmasında imzası olan 

yazarların her biri Zehra’nın farklı yönlerine ışık tutmaya çalışır. Her yazarın romanda 

önemsediği husus, üzerinde durdukları nokta ve ön plana çıkarmaya çalıştıkları durum 

kendisinden sonra gelen başka yazarlar tarafından dikkate alınmadığı hatta göz ardı edildiği 

görülür. Bu durum yazarların etkilenme endişesi yaşadıklarını ve buna bağlı olarak Beşpeşe’yi 

kurguladıklarını işaret eder. 

Etkilenme Endişesi Amerikalı yazar Harold Bloom tarafından ortaya atılan bir şiir 

teorisidir.  Bu teoriye göre her şair kendisinden önceki şairlerin etkisinden kurtularak özgün bir 

şair olmaya çalışır. Rekabet üzerine kurulu olan bu teori, erkek çocukların babalarını saf dışı 

ederek onların yerini almayı hedefleyen Oedipus kompleksi ile ilişkilidir. Etkilenme endişesi 

yaşayan bir şairin birtakım evrelerden geçtiğini öne süren Bloom, halef-selef ilişkisi 

doğrultusunda Clinamen, Tessera, Kenosis, Daimonikleşme, Askesis ve Apophrades olarak 

adlandırdığı evrelerden söz eder. Ona göre bir şair kendisinden önceki şairin şiirlerini yanlış 

okuyarak, eksik bıraktığı yerleri tamamlayarak, onunla ilişkili olan bağlarını kopararak, yalnız 

başına kendisi olmaya çalışarak, ustalaşma yolunda çıraklık mesleğine geri dönerek selefiyle 

kesişen yollarını ayırır. Bloom’un kuramsal çerçevesini çizdiği etkilenme endişesinin etkileri 

sadece şairlerde görülmez, aynı zamanda hikâye ve roman gibi anlatılarda eser veren yazarlarda 

benzer endişelerin yansımalarını görmek mümkündür. Bu çalışmada Beşpeyi kaleme alan 

yazarların yaşadıkları yaratıcılık kaygıları, kurgusal sapmaların izleri etkilenme endişesi 

bağlamında ortaya çıkarılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Beşpeşe, Etkilenme Endişesi, Oedipus Kompleksi, Halef-Selef 

İlişkisi. 
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Reading Beşpeşe in the Context of Influence Anxiety 

Abstract 

Beşpeşe, written by five different authors, Murathan Mungan, Faruk Ulay, Elif Şafak, 

Celil Oker and Pınar Kür, is a fictionally multi-layered novel. The novel techniques of the 

authors are different from each other. These authors construct the novel from different angles, 

depending on their worldview and understanding of creativity. The writers who blow Zehra 

from their own spirit of writing one after the other create a character full of contradictions. In 

the novel, the tragic situation of Zehra, who finds herself in a complicated love story, and her 

desire to reveal the hidden truth behind her mother's death are told in a striking way. Each of 

the writers who signed the emergence of Beşpeşe tries to shed light on different aspects of 

Zehra. It is seen that the situation that each writer tries to bring to the fore in the novel is not 

considered by other writers who come after him. This situation indicates that the writers are 

worried about being influenced and accordingly they have fictionalized Beşpeşe. 

Anxiety of Influence is a poetry theory put forward by the American writer Harold 

Bloom. According to this theory, every poet tries to be an original poet by getting rid of the 

influence of previous poets. This theory, which is based on competition, is related to the 

Oedipus complex, which aims to replace the fathers of boys by eliminating them. Claiming that 

a poet who is worried about being influenced goes through some stages, Bloom talks about the 

stages he calls Clinamen, Tessera, Kenosis, Daimonicization, Askesis and Apophrades in the 

context of the successor-predecessor relationship. According to him, a poet separates the 

intersecting paths with his predecessor by misreading his predecessor's poems, completing the 

missing parts, breaking ties with him, trying to be alone, returning to the profession of 

apprenticeship on the way to mastery. The effects of the anxiety of being influenced by Bloom's 

theoretical framework are not only seen in poets, but it is also possible to see the reflections of 

similar concerns in writers who work in narratives such as stories and novels. In this study, the 

creativity concerns of the writers who wrote Beşpeyi and the traces of fictional deviations will 

be revealed in the context of the anxiety of being affected. 

Keywords: Beşpeşe, Concern of Influence, Oedipus Complex, Successor-Predecessor 

Relationship. 
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Halaççada Amaç Yan Cümleleri 

 

Hasan GÜZEL85 

Özet 

İran’daki Türk nüfusu özellikle Kaşkay, Horasan, Azerbaycan Türkleri gibi Oğuz 

gruplarından oluşmaktadır. Bununla birlikte Oğuzcadan farklılaşan bir dile sahip olan Halaçlar 

da bu bölgede varlıklarını sürdürürler. Halaçça, birçok dilsel özelliğiyle karşılaştırmalı-tarihsel-

dilbilimsel Türkoloji ve Altay dilleri kuramı açısından büyük bir önem taşır. Yakın zamana 

kadar Halacistan kırsalında geniş işlev alanına sahip olan Halaçça, geçen yüzyıldaki büyük 

toplumsal değişimler nedeniyle işlev kaybına uğramıştır. Günümüzde dillerinin işlev alanının 

dar olması nedeniyle Halaçların topluluk dışı iletişimlerinde büyük oranda Farsçayı 

benimsedikleri görülmektedir.  

Bu çalışmada Halaçça amaç yan cümlelerinin tipolojik bir betimlemesi sunulacaktır. 

Halaççada amaç cümleleri için hem bitimli hem de bitimsiz yapılar kullanılabilir. Bitimsiz 

cümle tiplerinde -GAlI, -mAK içün, -mAKKA gibi yapıların kullanıldığı görülmüştür. Bununla 

birlikte Farsçanın Halaçça üzerindeki yoğun etkisi nedeniyle bu tür cümlelerde kopya yapıların 

da sıklıkla kullanıldığı tespit edilmiştir. Amaç yan cümle tipolojisinin ele alınacağı bu 

çalışmada sunulan verilen alan araştırmasından elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Halaçça, amaç cümleleri, Oğuz dilleri, dil ilişkileri 
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Purpose Clauses in Khalaj 

Abstract 

The Turks population in Iran consists of Oghuz groups such as Kashkay, Khorasan, and 

Azerbaijani. On the other hand, Khalajs, who have a language that differs from Oghuz, also 

continue their existence in this region. Khalaj language, with its many linguistic features, is of 

great importance in terms of comparative-historical-linguistic Turcology and Altaic languages 

theory. Khalaj language, which had a wide functional area in the rural areas of Halacestan until 

recently, has lost its function due to the great social changes in the last century. Due to the 

narrow functional area of their language today, it is seen that the Khalajs have mostly use 

Persian in their out-of-community communication. 

In this study, a typological description of the purpose clauses in Khalaj will be presented. 

Both finite and nonfinite structures can be used for purpose clauses in Khalaj. It has been 

observed that structures such as -GAlI, for -mAK, -mAKKA are used in non-finite types. 

However, due to the intense influence of Persian on Khalaj, it has been determined that copy 

structures are frequently used in such sentences. The data in this study, in which the typology 

of the purpose clauses will be discussed, was obtained from the field research. 

Keywords: Khalaj, purpose clauses, Oghuz languages, language contacts 
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Eski Uygurca Sitātapatrādhāraṇī Özelinde “Korku” Kavramı 

 

Hasan İSİ86 

Özet 

Budizm’de “korku” kavramı, Sanskritçe bhaya ifadesi ile anlatılmaktadır. Sanskritçe 

bhaya sözcüğü, “korku, tehlike, sıkıntı” gibi anlamlara gelmektedir. Bu terim, ağırlıklı olarak 

Budist literatürde “cesaret” ya da “korkusuzluk” anlamına gelen Sanskritçe abhayā ifadesinin 

zıddıdır. Budizm’de önemli kavramlardan biri olan “korku” sözcüğü, Budist felsefeye göre, 

insan yaşamındaki acının temelidir. Buddha, tüm varlıkların, varoluşumuzun sonsuzluğunu 

dileme arzusundan kaynaklanan derin bir korku veya endişe duygusu taşıdığını belirtmektedir. 

Bu yönüyle,  “korku” kavramı, insan deneyiminin doğuştan gelen bir yönü olarak kabul edilir.  

Eldeki çalışma, Tibet Budizmi’ne dayalı Budist Uygur metinlerinden olan Sitātapatrādhāraṇī 

tanıklığında tespit edilen “korku” kavramına dayalı değerlendirmelerden oluşmaktadır. Her 

türlü felaket, kara büyü ve şeytana karşı koruduğuna inanılan Sitātapatrādhāraṇī, hem Uygur 

Budizmi hem de Moğol Budizmi açısından önemli büyü metinlerinden biridir. Bünyesinde 

Tibet düşünce sisteminin yerel inançlarını barındıran bu eserde, çeşitli tehlikeler, doğal afetler, 

kötü ruhlar ve korku türleri gibi durumlara dayalı söz varlığı ürünleri bulunmaktadır. Bu 

yönüyle, doğrudan çeşitli varlıklara dayalı “korku” türüne dair örneklerin yer aldığı Eski 

Uygurca Sitātapatrādhāraṇī adlı eser, Budist Uygurlarda kendini gösteren Tibet etkili Budist 

düşüncenin yerel inançlar yönünden sahip olduğu düşünce sistemini göstermesi bakımından 

dikkat çekicidir. 

Anahtar Kelimeler: Eski Uygurca, Budist Uygurlar, Korku, Sitātapatrādhāraṇī. 
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The Concept of “Fear” in Old Uyghur Sitātapatrādhāraṇī 

Abstract 

In Buddhism, the concept of "fear" is described by the Sanskrit bhaya. The Sanskrit 

bhaya does mean “fear, worry, anxiety”. This term is the opposite of the Sanskrit abhayā, which 

literally means "courage" or "fearlessness" in Buddhist literature. "Fear", one of the basic 

concept in Buddhism, is the basis of suffering in man, according to Buddhist philosophy. 

Buddha, all healing, due to the desire to wish for the eternity of our existence, because of taking 

advantage of a small deep fear or gladness. This person is considered an incoming aspect. The 

present study, consists of evaluations based on the concept of "fear" identified in the testimony 

of Sitatapatrādhāraṇī, one of the Buddhist Uyghur texts based on Tibetan Buddhism. 

Sitātapatrādhāraṇī, believed to protect against all kinds of disasters, black magic and devils, is 

one of the important magic texts for both Uyghur Buddhism and Mongolian Buddhism. In this 

work, which contains the local beliefs of the Tibetan thought system, there are vocabulary 

products based on situations such as various dangers, natural disasters, evil spirits and types of 

fear. In this respect, the work called Sitātapatrādhāraṇī in Old Uyghur, which includes 

examples of the type of "fear" directly based on various beings, is remarkable in that it shows 

the thought system of Tibetan-influenced Buddhist thought in terms of local beliefs, which 

manifests itself in Buddhist Uyghurs. 

Keywords: Old Uyghur, Buddhist Uyghurs, Fear, Sitātapatrādhāraṇī. 
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Kun Göçü ve Batı Avrasya’nın Etno-Siyasi Yapısına Etkileri 

 

Haşim ÖZEL87  

Özet 

            XI. yüzyılın ilk yarısında, Çin’in kuzeyindeki Moğol bozkırlarından batı bölgelerine 

doğru bir kavimler göçü yaşandı. Bu hareketlenmenin çıkış kaynağı Çin’de Liao hanedan adıyla 

bir devlet kuran Kitan saldırılarıydı. Kitan baskısı sonucunda Moğol bozkırlarında yaşayan Kay 

boyu, Kun adlı topluluğu batı yönünde itmeye başladılar. Bu arada Kunlar, Sarı halkının 

topraklarını işgal etmişlerdi. Sarılar önlerindeki Türkmenleri, Türkmenler Oğuzları, Oğuzlar da 

Peçenekleri batı bölgelerine doğru sürdüler. Söz konusu bu göçebe boyların başlattıkları 

hareketlenmeyi, dönemin iki ana kaynağında buluruz. Bunlardan biri Mervezî’dir. XII. 

yüzyılda yazdığı Tabâi’l Hayavân adlı eserinde bu olayı ayrıntısıyla verir. Bir diğer kaynak da, 

yine XII. yüzyılda kaleme alınan Urfalı Mateos Vakayinâmesi’dir. Bu eserde de yine 

Mervezî’de olduğu gibi göç hareketine katılan kavimler hakkında bilgi verilir. Urfalı Mateos 

Vakayinâmesi’nde bazı boyların farklı adlandırıldığını görürüz. Örneğin Mervezî’de yer alan 

Kunlar, Urfalı Mateos’ta yer almazlar.  

            Kun Göçü’ne katılan boyların kimliği konusu da önemlidir. Şimdiye kadar onların 

kökenleri ve kim oldukları konusunda çok farklı görüşler ortaya konmuştur. Bu çalışmada Kay, 

Kun, Sarı, Türkmen, Oğuz ve Peçenek adlı toplulukların kimlikleri ve bu göç hareketindeki 

rollerine dair bazı açıklamalarda bulunulacaktır. En sonunda da Kun Göçleri’nin sonuçları 

tartışılacaktır. Zira bu olay doğrudan Kimek Kağanlığı’nı, onların batı kolunu oluşturan 

Kıpçakları, Aral bölgesindeki Oğuz Yabgu Devleti ile Selçukluları ve yine onlara komşu 

Harezm bölgesini etkilemiştir.  

           Anahtar Kelimeler: Kun, Kay, Kıpçak, Kimek, Oğuz Yabgu Devleti  
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Qun Migration and Its Effects on the Ethno-Political Structure of Western Eurasia  

Abstract 

            In the first half of the eleventh century, there was a migration of tribes from the 

Mongolian steppes in northern China to the western regions. The origin of this movement was 

the attacks of Khitan, which established a state with the name of the Liao dynasty in China. As 

a result of the Khitan pressure, the Qai tribe, who living in the Mongolian steppes, began to 

push the Qun community to the west. At this time, the Quns had occupied to the lands of the 

Sari people. The Saris drove the Turkmens in front of them, the Turkmens drove the Oghuz, 

and the Oghuz drove the Pechenegs towards the western regions. We find the movement 

initiated by these nomadic tribes in two main sources of the period. On of them is Marwazi. He 

gives this events in detail in his work Tabâi’l Hayavân, which he wrote in the twelfth century. 

Another source ise also the Chronicle Matthew of Edessa, which was also written in the twelfth 

century. In this work, as in Marwazi, information is given about the tribes participating in the 

migration movement. In the Chronicle Matthew of Edessa, we see that some tribes were named 

differently. For instance, Quns in Marwazi are not mentioned in Matthew of Edessa.  

            The issue of the identity of the tribes participating in the Qun Migration is also 

important. Until now, very different views have been put forward as to their origins and who 

they are. In this study, some explanations will be given about identities of Qai, Qun, Sari, 

Turkmen, Oghuz and Pecheneg tribes and their roles in this migration movement. Finally, the 

results of the Qun Migrations will be discussed. Because this event directly affected the Kimak 

Khaganate, the Qipchaqs, who formed their western branch, the Oghuz Yabgu State and the 

Seljuks in the Aral region, and also the neighboring Khwarezm region. 

             Keywords: Qun, Qai, Qipchaq, Kimak, Oghuz Yabgu State 
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Türkçe Ders Kitaplarının Kelime Öğretimi Açısından İncelenmesi88 

Hatice COŞKUN89 

Gurbet GENÇ90 

Özet 

Bu çalışmanın amacı Türkçe ders kitaplarındaki kelime öğretimi etkinliklerini 

incelemektir. Nitel araştırma yöntemine göre tasarlanan çalışmada veri toplama tekniği olarak 

doküman inceleme kullanılmış, veriler içerik analizi yapılarak çözümlenmiştir. 2020-2021 

eğitim-öğretim yılında okutulan Türkçe ders kitaplarındaki kelime öğretimine yönelik 

etkinliklerle ilgili veri toplanırken etkinliklerde hangi kelime öğretimi uygulamasının 

kullanıldığı belirlenmiş ve not edilmiştir. Kelime öğretimi etkinlikleri sınıf düzeylerine ve 

temalara göre listelenmiştir.  Analiz güvenirliği için kodlayıcılar arası uyuma bakılmıştır. Miles 

ve Huberman’ın (1994) önerdiği formüle göre kodlayıcı güvenirliği ,94 olarak belirlenmiştir. 

Elde edilen bulgulara göre 5. sınıf düzeyinde 130, 6. sınıf düzeyinde 80, 7. sınıf düzeyinde 85, 

8. sınıf düzeyinde 82 kelime öğretimi etkinliği olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar sınıf 

düzeylerine göre kelime öğretimi etkinliklerinin dengeli bir dağılım göstermediğini ortaya 

koymaktadır. Kelime öğretimi açısından sınıf düzeylerine göre bir inceleme yapıldığında 

sözlükten yararlanma ve kelimenin anlamını tahmin etme etkinliklerine her sınıf düzeyinde 

önemli düzeyde yer verildiği görülmektedir. 5. sınıf düzeyinde en çok sözlükten yararlanma ve 

kelimeyi cümle içinde kullanma etkinliğine yer verilirken 6. sınıfta kelimenin anlamını tahmin 

etme, 7. sınıfta sözlükten yararlanma, 8. sınıfta ise kelime defteri oluşturma etkinliklerine yer 

verilmiştir.  Elde edilen sonuçlara göre, Türkçe ders kitaplarında kullanılan etkinliklerin 

çeşitlilik yönünden zayıf olduğu, sadece belli başlı kelime öğretimi uygulamalarına daha fazla 

yer verildiği görülmüştür. Bu durum kelime öğretimi etkinliklerinin çeşitliliği yönünden Türkçe 

ders kitaplarının zayıf olduğunu göstermesi açısından önemlidir 

Anahtar Kelimeler: Kelime öğretimi, Türkçe ders kitapları, etkinlikler 
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Examination of Turkish Textbooks in Terms of Vocabulary Teaching 

Abstract 

The aim of this study is to examine the vocabulary teaching activities in Turkish 

textbooks. In the study, which was designed according to the qualitative research method, 

document analysis was used as a data collection technique, and the data were analyzed by 

content analysis. While collecting data on vocabulary teaching activities in Turkish textbooks 

taught in the 2020-2021 academic year, it was determined and noted which vocabulary teaching 

application was used in the activities. Vocabulary teaching activities are listed according to 

grade levels and themes. For the reliability of the analysis, the compatibility between the coders 

was checked. According to the formula proposed by Miles and Huberman (1994), the coder 

reliability was determined as .94. According to the findings, it was determined that there were 

130 vocabulary teaching activities at the 5th grade level, 80 at the 6th grade level, 85 at the 7th 

grade level, and 82 at the 8th grade level. These results reveal that vocabulary teaching activities 

do not show a balanced distribution according to grade levels. When an examination is made 

according to grade levels in terms of vocabulary teaching, it is seen that the activities of using 

the dictionary and guessing the meaning of the word are given a significant place at each grade 

level. At the 5th grade, the activities of using the dictionary and using the word in a sentence 

were included, while in the 6th grade, the activities of guessing the meaning of the word, using 

the dictionary in the 7th grade and creating a vocabulary book in the 8th grade were included. 

According to the results, it was seen that the activities used in Turkish textbooks were weak in 

terms of diversity, and only certain vocabulary teaching practices were given more space. This 

is important in terms of showing that Turkish textbooks are weak in terms of the variety of 

vocabulary teaching activities. 

Keywords: Vocabulary teaching, Turkish textbooks, activities 
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Türkçe Ders Kitabındaki Etkinliklerin Yazma Süreci Açısından İncelenmesi91 

Hatice COŞKUN92 

Burak YAŞAR93 

Özet 

Bu çalışmanın amacı 8. sınıf Türkçe ders kitabındaki yazma etkinliklerinin yazma süreci 

açısından incelenmesidir. Çalışma nitel araştırma yöntemine göre tasarlanmış ve doküman 

inceleme tekniğinden yararlanılmıştır. 2021-2022 eğitim-öğretim yılında okutulan MEB 

yayınları 8. Sınıf Türkçe ders kitabında yer alan 28 tane yazma etkinliği çalışma materyali 

olarak kullanılmıştır. Doküman inceleme yoluyla elde edilen veriler ise betimsel analize tabi 

tutulmuştur. Veri analizi sürecinde kodlayıcı güvenirliği yapılmış ve güvenirlik ,93 olarak 

bulunmuştur. Türkçe ders kitabındaki yazma etkinlikleri incelendiğinde planlı yazma 

süreçlerine yer verildiği fakat basamaklardaki uygulamalarla ilgili birtakım eksiklikler olduğu 

belirlenmiştir. Hazırlık basamağında en çok dikkat çeken uygulamanın konu ile ilgili verilen 

görsel ve yazılı materyallerden yararlanma olduğu görülmektedir. Taslak basamağında 

yazacağı metne başlık koyma, verilen konuyla ilgili yazma ve bir metinden hareketle yazma 

uygulamalarının en sık rastlanan uygulamalar olduğu tespit edilmiştir. Düzeltme basamağında 

metni yazım ve noktalama açısından düzeltmeye yer verilirken Değerlendirme basamağında 

öğretmen değerlendirmesi ve öz değerlendirmeye yer verilmiştir. Ders kitabındaki yazma 

etkinliklerinde paylaşma basamağına ilişkin olarak öğrencilerden metinlerini sınıf ve okul 

panosunda paylaşmalarının istendiği görülmektedir. İncelenen yazma etkinliklerinin hangi 

türdeki metinlerin devamında verildiği incelendiğinde büyük oranda bilgilendirici türdeki 

metinlerle ilişkilendirildiği tespit edilmiştir. Bunu öyküleyici metin türü ve şiir takip 

etmektedir. Bu çalışmada ulaşılan sonuca göre yazma etkinliklerinin yazma süreçlerini 

yansıtma durumlarının yetersiz olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe ders kitabı, yazma süreci, etkinlikler 
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92 Dr. Öğr. Üyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, haticecoskun2008@hotmail.com 
93 MEB, yasarburak94@gmail.com 



4. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU / 4nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM 

OF TURCOLOGY STUDIES 20-22 EKİM 2022 / OCTOBER 20-22, 2022 

146 
 

 

 

 

 

Examining the Activities in the Turkish Textbook in Terms of the Writing Process 

Abstract 

The aim of this study is to examine the writing activities in the 8th grade Turkish 

textbook in terms of the writing process. The study was designed according to the qualitative 

research method and document analysis technique was used. 28 writing activities in the 8th 

grade Turkish textbook of MEB publications taught in the 2021-2022 academic year were used 

as study material. The data obtained through document analysis were subjected to descriptive 

analysis. During the data analysis process, the coder reliability was made and the reliability was 

found to be ,93. When the writing activities in the Turkish textbook were examined, it was 

determined that planned writing processes were included, but there were some deficiencies 

regarding the applications in the steps. It is seen that the most remarkable practice in the 

preparation step is to benefit from the visual and written materials given on the subject. It has 

been determined that the most common practices are naming the text to be written in the draft 

step, writing about the given topic, and writing from a text. In the correction step, the text is 

corrected in terms of spelling and punctuation, while the evaluation step includes teacher 

evaluation and self-evaluation. Regarding the sharing step in the writing activities in the 

textbook, it is seen that the students are asked to share their texts in the classroom and on the 

school board. When examining which type of texts are given in the continuation of the 

examined writing activities, it has been determined that they are mostly associated with 

informative texts. This is followed by narrative text type and poetry. According to the result 

reached in this study, it was determined that the writing activities' reflecting the writing 

processes were insufficient. 

Keywords: Turkish textbook, writing process, activities 
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Leyla Hanım’ın Şiirlerindeki Muhataplar 

 

Havana KAYNAK94 

Özet 

Edebiyatımızda seslenmeler çoğunlukla bir hitap içermekle birlikte hem sözlü hem de 

yazılı ortamda bir sözün başlangıç noktasını oluşturan önemli unsur olarak karşımıza çıkar. 

Sağlıklı bir iletişim için mutlaka hitap eden, hitap edilen ve bu hitaba uygun ortamın var olması 

şarttır. Seslenmenin ciddiyeti, seslenilen kişi veya kişilerin statülerine ve içerisinde oldukları 

mekâna göre değişiklik gösterebilir.  

Divan şairleri de hitap etmek istedikleri muhataba uygun olarak seslenme sözcüklerine 

yer verir. Divan şairlerinin şiirlerinde bir seslenme ünlemi veya sözcüğü kullanmalarının birçok 

nedeni olmakla birlikte genelde şairler şiirlerinde seslenme sözlerini; uyarma, harekete 

geçirme, gizli duyguları açığa çıkarma, dikkat çekme, yalvarma, yardım isteme, yüceltme, 

aşağılama vb. gibi çeşitli amaçlardan ötürü kullanmışlardır. Şairlerin şiirlerinde muhataplarına 

isimleriyle, muhataplarının fiziki özellik, lakap ve vasıfları üzerinden de seslendikleri görülür.  

Bu seslenme sözcükleri çoğu zaman bir mısraın ilk sözcüğü olsa da kimi zaman kafiye, redif 

ve aruz ölçüsüne uygun olarak şairler tarafından mısra ortasında veya sonunda kullanıldığı 

görülür. Şiirlerindeki bu tür seslenmelerde genellikle seslenme ünlemi kullanmalarının yanında 

bazen de muhatapların özellik veya kişiliğini esas alarak muhataplarına tek bir sözcük veya söz 

öbeği ile yapılmıştır. 

 Divan şairlerinin muhatapları aynı zamanda onların şiirlerinin başkahramanı olarak ön 

plana çıkmaktadır. Şairlerin şiirlerinde yer alan bu muhataplar kimi zaman canlı bir varlık 

olabileceği gibi kimi zaman da cansız bir varlık olarak karşımıza çıkar. Bu muhatapları başında 

sevgili olmakla birlikte; devlet büyükleri, Allah, peygamber, saki, vb. yer alır. Bunların bir de 

şairlerin tecrid sanatını kullanarak bizzat kendilerine seslendikleri görülür.  

Bu çalışmada Leyla Hanım Divanı’ndaki muhataplar ve bu muhataplar için kullanılan 

ifadeler ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Divan şiiri, Leyla Hanım, muhatap, seslenme. 
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Objectives in Leyla Hanım's Poems 

Abstract 

In our literature, although the addresses mostly contain an address, they appear as an 

important element that constitutes the starting point of a word in both oral and written 

environments. For a healthy communication, it is essential to have an environment that is 

addressed, addressed and suitable for this address. The severity of the call may vary depending 

on the status of the person or people being addressed and the place they are in. 

Divan poets also include the words of addressing in accordance with the addressee they 

want to address. Although there are many reasons why Divan poets use an exclamation or word 

in their poems, poets generally use the words of address in their poems; warning, activating, 

revealing hidden emotions, attracting attention, begging, asking for help, exalting, humiliating, 

etc. used for various purposes such as In their poems, it is seen that the poets call their 

addressees by their names and their physical characteristics, nicknames and qualifications. 

Although these vocalization words are often the first word of a verse, they are sometimes used 

by poets in the middle or end of the verse in accordance with the rhyme, redif and aruz meter. 

In these types of calls in their poems, they usually use exclamation points and sometimes they 

are made with a single word or phrase based on the characteristics or personality of the 

addressees. 

The addressees of the Divan poets also come to the fore as the protagonists of their 

poems. These interlocutors in the poems of poets can sometimes be living beings or sometimes 

appear as inanimate beings. Although these interlocutors are lovers at the beginning; statesmen, 

God, prophet, cupbearer, etc. takes place. It is also seen that these poets call out to themselves 

by using the art of isolation. 

In this study, the addressees in Leyla Hanım's Divan and the expressions used for these 

addressees will be discussed. 

Keywords: Divan poetry, Leyla Hanım, addressee, addressing. 
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Eski Türklerde At ve Atın Önemi 

 

Hilal KILINÇ BOZ95  

Elem ATEŞ96 

Özet 

Orta Asya’da yaşayan İlk Türk toplulukları coğrafyanın zorlu şartlarından dolayı konar- 

göçer bir yaşam tarzına sahip olmuşlardır. Bu zorlu şartlar Türklerin sosyal, siyasal, dini ve 

ekonomik hayatına etki etmiştir. Türkler normal hayatın akışına devam etmek için birçok 

hayvana ihtiyaç duymuştur. Bu hayvanlar içerisinde at ayrı bir öneme sahip olmuştur. Türklerin 

atı ehlileştirip evcil bir hayvan haline getirmesi hâkimiyet kurdukları alanın genişlemesini 

sağlamıştır. At bir Türk için her zaman kutsal bir değer taşımıştır. Türkler atlı kültürün 

dünyadaki temsilcisi olmuştur. Türklerin bütün vaktini at üstünde geçirmesi sonucu üstün 

savaşçı özelliklerine sahip olmalarını sağlamıştır. Türklerde yaşamın bütün alanlarında at yer 

verilmiştir. İhtiyaç duydukları temel besinler bile at tarafından karşılanmıştır. At etinin kesilip 

tüketilmesi, atın sütünün ve yağının kullanılması Türkler için büyük kolaylık oluşturmuştur. At 

sayesinde Türkler birçok devlet kurmuş ve birçok devletin siyasi yapısının değiştirmiştir. Ata 

bu kadar önem veren Türkler, küçük yaştan itibaren çocukların at binme becerilerinin 

oluşmasını sağlamıştır. Bundan dolayı ilk Türk devletlerindeki küçük yaştaki bireylerin bile ata 

binmesi ne kadar önem verildiğinin göstergesidir.  

Anahtar Kelimeler: Eski Türkler, At, Atçılık 
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Horse and its Importance in Ancient Turks 

Abstract 

The first Turk communities living in Central Asia had a nomadic lifestyle due to the 

difficult conditions of the geography. These difficult conditions affected the social, political, 

religious and economic life of the Turks. Turks needed many animals to continue the pace of 

normal life. Among these animals, the horse has a special importance. By taming the horse and 

making it a domestic animal, the Turks expanded the area they dominated. Horse has always 

had a sacred value for a Turk. Turks have been the representatives of equestrian culture in the 

world. As a result of the fact that the Turks spent all their time on horseback, they had superior 

warrior characteristics. Horses are included in all areas of life in Turks. Even the basic nutrients 

they need are provided by the horse. Cutting and consuming horse meat and using horse milk 

and fat created great convenience for the Turks. Thanks to the horse, the Turks established 

many states and changed the political structure of many states. Turks, who attach great 

importance to horses, have enabled children to develop their horse-riding skills from an early 

age. Therefore, the fact that even young people rode horses in the first Turkish states is an 

indicator of the importance given to horses. 

Keywords: Ancient Turks, Horse, Equestrian 
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Mûsikî Unsurlarının Cemâlî Dîvânı’ndaki Yansımaları 

 

  Hulusi EREN97 

Özet  

Divan şiiri sahip olduğu kültürel arka planıyla birçok sanatla ilişki kurmuştur. Şairler 

tarih, coğrafya, astoronomi, resim ve mimari gibi ilimlere olan vufukiyetlerini şiirlerinde 

göstermiştir. Bunların yanı sıra şiirin musikiyle olan ilişkisi de dikkat çekicidir. Klasik şiirde 

söyleyiş güzelliğini yakalamak için seslerin uyumundan yaralanarak kelimeler arasında 

müzikal bir aheng oluşturmak, şiirin niteliğini artıran bir unsur olarak görülmüştür. Musîkînin 

divan şiirine olan etkisi bununla sınırlı değildir. Bir ilim olarak musîkînin şiire doğrudan konu 

edinildiği örnekler mevcuttur. Yanı sıra ifadeyi ve söylemi kuvvetlendirmek için birtakım 

musîkî unsurlarının şiirde kullanılmasına da sıkça rastlanır. Şairler bununla kimi zaman musiki 

bilgisini şiirde de ustaca kullanabildiğini göstermeyi amaçlar. Kimi zaman da memduhun 

övgüsünde ya da âşığın ve sevgilinin psikolojik durumlarını ifade etmede musiki aletlerinden, 

terim ve makamlarından yardımcı unsur olarak faydalanılabilir.  

XV. yüzyıl şairlerinden Cemâlî de şiirlerinde musîkî unsurlarına sıkça yer vermiştir. Bu 

bildiride musiki unsurlarının Cemâlî Dîvânı’ndaki yansımaları ele alınacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Musiki, Divan Şiiri, Cemali Divanı. 
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Reflections of Musical Elements in the Dîvân of Cemâlî  

Abstract 

Divan poetry has established relations with many arts with its cultural background. The 

poets showed their knowledge of sciences such as history, geography, astronomy, painting and 

architecture in their poems. In addition to these, the relationship between poetry and music is 

remarkable. Creating a musical harmony between words by making use of the harmony of 

sounds in order to capture the beauty of utterance in classical poetry has been seen as an element 

that increases the quality of poetry. The effect of music on divan poetry is not limited to this. 

There are examples in which music as a science is directly subject to poetry. In addition, it is 

frequently encountered that some musical elements are used in poetry in order to strengthen the 

expression and discourse. With this, poets sometimes aim to show that they can use their 

musical knowledge skillfully in poetry. Sometimes, musical instruments, terms and modes can 

be used as auxiliary elements in the praise of the deceased or in expressing the psychological 

states of the lover and lover. 

Cemali one of the 15th century poets, also frequently included musical elements in his 

poems. In this paper, the reflections of musical elements in Cemâlî's Dîvân will be discussed. 

Keywords: Music, Divan Poetry, Divan of Cemâlî. 
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Arif Ay’ın Şiirlerinin Coğrafyası 

 

Hünkar KARACA YALÇIN98 

Özet 

1976’yılında ilk şiirini Nuri Pakdil’in çıkardığı Edebiyat dergisinde yayınlayan Arif Ay, 

bu dergi çevresinde şiirini ve sanata bakışını geliştirmiştir. İlk şiiri olan Hıra’dan itibaren İslam 

coğrafyasını ele alan şairin şiirleri Bosna’dan Filistin’e ve Türkistan coğrafyasına kadar uzanır. 

Bu bölgelerdeki Müslümanların yaşadıkları baskıyı ve onların acılarını şiirlerinde ele alan, 

yurtları işgale uğrayan insanların portrelerini işleyen şairin şiir evreninde Nuri Pakdil’in ve 

özellikle Sezai Karakoç’un büyük etkisi olduğu görülmektedir. Ankara’da Edep dergisini 

çıkaran şair günümüzde de şiirler yayınlamaya devam etmektedir. 2006 yılında bütün şiirlerini 

bir araya getiren Modern Türk şiirinde önemli bir yeri olan şairin biri İngilizceye çevrilen on 

yedi şiir kitabı bulunmaktadır. Bu bildiride şairin Hıra, Dosyalar, Şiirin Kandilleri, Gökyüzü 

Saatleri, İmâ Kitabı, Yirmi Yaş Şiirleri, Bin Yılın Destanı, Flowering Sky, Dokuz Kandil, 

Dağlara Götür Beni, Ateş ve Caz, Güne Doğan Koşu, Uzun Bir Hüzün, Şiirimin Şehirleri, Dip 

Köşe, Sen Geçerken, Puslar İçinde isimli kitaplarındaki coğrafya ve şairin bu bölgelere bakış 

açısı ele alınacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Arif Ay, şiir, coğrafya, edebiyat. 
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Space of Arif Ay’s Poems 

Abstract 

Arif Ay improved his poetry and his views on art after having his first poem published 

in 1976, in Nuri Pakdil’s literary journal, Edebiyat. Since his first poem, Hıra, the poet's poetry 

has addressed Islamic geography, ranging from Bosnia to Palestine and Turkistan geography. 

The poet's poetry, which addressed the suffering of the Muslims living in this geography, the 

oppression they endured, and the portraits of the people whose homelands were occupied, was 

greatly influenced by Nuri Pakdil and Sezai Karakoç. Poems are still published by the poet who 

founded the Ankara-based magazine Edep. The poet, who is well-known in contemporary 

Turkish poetry, collected all his poems in 2006 and has published seventeen volumes of poetry, 

one of which is in English. The geography in the poet's poetry books named Hıra, Dosyalar and 

Şiirin Kandilleri, Gökyüzü Saatleri, İmâ Kitabı, Yirmi Yaş Şiirleri, Bin Yılın Destanı, 

Flowering Sky, Dokuz Kandil, Dağlara Götür Beni, Ateş ve Caz, Güne Doğan Koşu, Uzun Bir 

Hüzün, Şiirimin Şehirleri, Dip Köşe, Sen Geçerken, Puslar İçinde will be evaluated in this study 

within the framework of literature and setting. 

Keywords: Arif Ay, poem, space, literature. 
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Osmanlı Dönemi Arnavutluk’da Bir İslam Alimi: Daut Borici (1825-1896) 

 

Ilirjana KACELI (DEMIRLIKA)99 

Arti OMERI100 

Özet 

Daut Borici (Molla Davut Şükrü Efendi) 20 Aralık 1825’te İşkodra şehrinde doğdu. 

Kendisi Arnavut eğitim ve kültürünün gelişimine damgasını vuran önde gelen İslam din 

adamlarının safında yer almıştır. Yüksek öğrenimini, öğretmenlik alanında bilgi ve mesleki 

becerilerini İstanbul’da tamamladı. Memleketine döndükten sonra Rüştiye okullarında 

öğretmen olarak göreve başladı. Kendisi bilgi ve eğitimi ile halkın güvenini kısa sürede 

kazanmış, eğitim alanında yaptığı çalışmalar ve katkılar sayesinde Osmanlı Maarif Nezareti 

tarafından da takdir görmüş ve kendisi tüm İşkodra Eyaleti için baş eğitim müfettişi olarak 

görevlendirilmiştir. Daut Borici (Molla Davut Şükrü Efendi) bu görevi sırasında tüm Arnavut 

köylerinde bir ilkokul ağı kurmaya çalıştı. Ayrıca Arap alfabesiyle Arnavut dili için bir astar 

oluşturdu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Gölü Çevresi Tarihi ve Kültürel Değerleri 

Araştırma Uygulama Merkezi bünyesinde gerçekleştirilecek olan Uluslararası Türkoloji 

Araştırmaları Sempozyumu (UTAS IV)’na sunmak istediğimiz bildiride Daut Borici’nin 

(Molla Davut Şükrü Efendi) Arnavut eğitim tarihinde oynadığı rol ile ilgili bilgi vermeyi 

amaçlıyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Daut Borici (Molla Davut Şükrü Efendi), İşkodra vilayeti, 

Arnavut Alfabesi 
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An Islamic Scientific In Ottoman Period Albania: Daut Borici (1825-1896) 

Abstract 

Daut Borici (Mullah Davut Şükrü Efendi) was born on December 20, 1825 in the city 

of Shkodër. He sided with the leading Islamic clergy who have left their mark on the 

development of Albanian education and culture. He completed his higher education, knowledge 

and professional skills in the field of teaching in Istanbul. After returning to his hometown, he 

started to work as a teacher in secondary schools. He gained the trust of the people in a short 

time with his knowledge and education, was appreciated by the Ottoman Ministry of Education 

thanks to his studies and contributions in the field of education, and he was appointed as the 

chief education inspector for the entire Shkodër Province. Daut Borici (Mullah Davut Şükrü 

Efendi) tried to establish a primary school network in all Albanian villages during his duty. He 

also created a primer for the Albanian language with the Arabic script. In the paper we want to 

present to the International Symposium on Turcology Studies (UTAS IV), which will be held 

at Van Yüzüncü Yıl University, Van Lake Environment Historical and Cultural Values 

Research and Application Center, we want to give information about the role played by Daut 

Borici (Molla Davut Şükrü Efendi) in the history of Albanian education. we aim. 

Keywords: Daut Borici(Mullah Davut Şükrü Efendi), Shkodër province, Albanian 

Alphabet 
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Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Bekir Yıldız’ın Öykülerinde Baba 

 

İbrahim Veli SÖZER101 

Özet 

 Bekir Yıldız (1933-1998), Türk edebiyatının önemli öykücülerinden biridir. İlk 

kitabının tarihi olan 1966’dan ölümüne değin yayınladığı kitaplar Türk edebiyatını 

zenginleştiren eserler olmuştur. Özellikle öykü türü ile ilgilenen ve bu türde 12 kitap yayınlayan 

Yıldız – Kara Vagon (1969), Kaçakçı Şahan (1970), Sahipsizler (1971), Evlilik Şirketi (1972), 

Beyaz Türkü (1973), Alman Ekmeği (1974), Dünyadan Bir Atlı Geçti (1975), İnsan Posası 

(1976),  Demir Bebek (1977), Mahşerin İnsanları (1982), Bozkır Gelini (1985)-, eserlerinde 

Türkiye’nin içinde bulunduğu dönemdeki insan gerçeğini gözler önüne sermektedir. Çeşitli 

nedenlerle köşeye sıkışmış insan dramını tüm gerçekliğiyle ele alan yazar, hem köylü insanın 

hem kentli insanın hem de bu tanımlara uymayan arada kalan insanın hikâyesini anlatmıştır.  

 Bu çalışmada Bekir Yıldız’ın öykülerindeki baba figürü toplumsal cinsiyet bağlamında 

ele alınacaktır. Yazarın anlattığı coğrafya olan Güneydoğu’da töre ve çeşitli toplumsal ön 

kabullerle üzerine yüklediği rollerin altında kalan baba; köyden kente göç etmiş ve kentin 

ortamına kendisini ve ailesini adapte etmeye çalışan baba ve geçim sıkıntısı kaygısıyla 

Almanya’ya gitmek zorunda kalan baba Bekir Yıldız’ın öykülerinde ele alınan baba 

figürlerinden bir kaçıdır. Çalışma kapsamında tüm öyküler taranarak baba figürleri tespit 

edilecek ve toplumsal cinsiyet bağlamında anlamlandırılmaya çalışılacaktır. 

 Anahtar Kelimeler: Bekir Yıldız, öykü, baba, toplumsal cinsiyet 
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Father in Bekir Yıldız's Stories in the Context of Gender 

Abstract 

Bekir Yıldız (1933-1998) is one of the important storytellers of Turkish literature. The 

books he published from 1966, the date of his first book, until his death, were the works that 

enriched Turkish literature. Bekir Yıldız, who is especially interested in the genre of short 

stories and has published 12 books in this genre - Kara Vagon (1969), Kaçakçı Şahan (1970), 

Sahipsizler (1971), Evlilik Şirketi (1972), Beyaz Türkü (1973), Alman Ekmeği (1974), 

Dünyadan Bir Atlı Geçti (1975), İnsan Posası (1976),  Demir Bebek (1977)-, Mahşerin 

İnsanları (1982), Bozkır Gelini (1985) , reveals the human reality in Turkey's period in his 

works. The author, who deals with the human drama who is stuck in a corner for various 

reasons, with all its reality, told the story of both rural people, urban people and people who do 

not fit these definitions. 

In this study, the father figure in Bekir Yıldız's stories will be discussed in the context 

of gender. The father, who is under the roles he has imposed on him with customs and various 

social presuppositions in the Southeast, which is the geography that the author describes; The 

father, who migrated from the village to the city and tried to adapt himself and his family to the 

city's environment, and the father who had to go to Germany due to financial distress, are some 

of the father figures discussed in the stories of Bekir Yıldız. Within the scope of the study, all 

the stories will be scanned and father figures will be determined and will be tried to be 

interpreted in the context of gender. 

Keywords: Bekir Yıldız, story, father, gender 
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Mevlitlerin Merhaba Bahirleri Üzerine Bir İnceleme 

 

İhsan ŞEHİTOĞLU102 

Özet 

Hz. Muhammet’in kutlu doğumu üzerine yazılan mevlitler peygamber sevgisinin şiir 

diline yansımalarından biridir. Doğum zamanı veya doğum yeri anlamlarına gelen mevlit 

sözcüğü kutlu doğum vesilesiyle yazılmış olsa da mevlitlerde İslam peygamberinin hayatından 

farklı kesitler de vardır. İlk örneklerini Arap edebiyatında daha sonra çeşitli Müslüman 

milletlerde de gördüğümüz mevlitler farklı dillerde farklı coğrafyalarda yazılmış, okunmuş ve 

dinlenmiştir. Bu metinler hâlâ çeşitli etkinliklerde okunmakta ve dinlenilmektedir. Türk 

edebiyatında 200’e yakın mevlit yazıldığı bilinse de araştırmacılar bunlardan bazılarına 

ulaşamamış ya da bazı mevlitler günümüze ulaşamamıştır. Mesnevi nazım biçimiyle yazılan 

mevlitlerde merhaba bahirleri, okuyanların ve dinleyenlerin ilgisini arttıran coşkulu bir 

anlatıma sahiptir. Çok uzun olmayan bu bahirlerde merhaba sözcüğünün sık tekrarı ve farklı 

istiarelerin kullanımıyla dikkat çekici bir özellik oluşur.  

Bu bildiride divan edebiyatında farklı yüzyıllarda yazılmış merhaba bahirleri bulunan 

mevlitler tespit edilerek bu bahirlerin yapı özelliği ve bu bahirlerde geçen farklı ve ortak 

istiareler üzerinden tematik bir inceleme yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Divan edebiyatı, mevlit, merhaba bahirleri. 
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A Study on the Welcome Bahirs of the Mawlids 

Abstract 

The mawlids written on the blessed birth of Hz. Muhammad are one of the reflections 

of the love of the prophet in the language of poetry. Although the word mawlid, which means 

birth time or place of birth, was written on the occasion of a blessed birth, there are different 

sections from the life of the Islamic prophet in mawlids. Mawlids, the first examples of which 

we see in Arabic literature and later in various Muslim nations, were written, read and listened 

to in different languages and in different geographies. These texts are still read and listened to 

at various events. Although it is known that nearly 200 mawlids were written in Turkish 

literature, researchers could not reach some of them or some mawlids could not reach the 

present day. In the mawlids written in masnavi verse, welcome bahirs has an enthusiastic 

expression that increases the interest of the readers and listeners. A remarkable feature is created 

by the frequent repetition of the word welcome and the use of different metaphors in these not 

very long springs. 

In this paper, the mawlids with welcome bahirs written in different centuries in the divan 

literature will be determined and a thematic analysis will be made through the structural 

characteristics of these bahirs and the different and common metaphors in these bahirs. 

Keywords: Divan literature, mawlid, welcome bahirs. 
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Kutsal Zaman Çerçevesinde Üç Aylar: Hizan Örneği 

 

İlamettin ÇETİN103 

Özet 

Tarih boyunca kutsallık olgusu insanoğluyla olmuştur. Bunun için denilebilir ki 

kutsallık olgusu insanlık tarihi kadar eskidir. Bir halkın kutsal addettiğinin akılcı olmasıyla, 

bilimsel (bilim ile ilgili) temele oturtulabilmesiyle bir başka söylemle hayat şartlarına cevap 

vermesiyle gelişmişlik seviyesi arasında doğru orantı vardır. Akılcı, bilimsel olmayan 

kutsamalar zamanla tarih sahnesinden silinir. Temelde dinlerde veya daha özel olarak 

toplumlarda farklı şekilde tezahür edebilen kutsallık temayülünün bu öneminden özellikle 

sosyal bilimlerdeki çalışmalara sıkça konu olmuştur. Kutsallık olgusunda önemle üzerinde 

durulan bir yön de kutsal zamandır. Bazen bir imge, işaret veya bir oluşun başlangıcı olan kutsal 

zaman bazen de kutsal addedilmesinden bazı ulvi gayeler için bazı hâllerin terkini 

gerektirmiştir. Bu makalede Bitlis’in Hizan İlçesi’nde görülen kutsal zaman tezahürünün üç 

aylar örneğinin alan araştırması yapılacaktır. Hizan’ın coğrafi koşullarının, ekonomik, sosyal 

ve kültürel yapısının kendine has yaşantısı, bu çalışmayı alan araştırması olarak yapmayı 

belirlemiştir. Bu anlamda Hizan’da kutsal zaman çerçevesinde üç aylar incelenirken yörenin 

uygulamada farklılık ve zenginliği gözlemlenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Hizan, üç aylar, kutsal zaman, İslam Dini.  
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Three Months in The Framework of Holy Time: The Example of Hizan 

Abstract 

The phenomenon of holiness has been with mankind throughout history. For this reason, 

it can be said that the phenomenon of holiness is as old as human history. There is the right 

proportion between the level of development and the level of development of a discourse that 

a public regards as sacred, and the fact that it can be placed on a scientific (scientific) basis, in 

other words, to respond to living conditions. Rational, unscientific blessings gradually fade 

from the scene of history. This importance of holiness tendency, which can manifest differently 

in religions or more particularly in societies, has often been the subject of studies in social 

sciences. Another aspect that is emphasized in the phenomenon of holiness is holy time. 

Sometimes the sacred time, which is the beginning of an image, sign, or an becoming, 

sometimes deemed sacred, required the abandonment of some states for some sublime purposes. 

In this article, a three-month sample of the holy time manifestation seen in Hizan District of 

Bitlis will be conducted. The unique life of Hizan's geographical conditions, economic, social 

and cultural structure has determined to do this study as a field study. In this sense, while 

examining three months within the framework of the holy time in Hizan, the difference and 

richness of the region will be observed in practice.  

Keywords: Hizan, three months, holy time, Islam. 
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İtalya’da Alban Devleti 

İlhami CAFERSOY104 

Özet 

Batı Asya’nın prototürk etnik grupları Troya’nın dağılmasından sonra İtalya’ya göç 

etmiş, orada Latinlere ve Romalılara kadar olan medeniyetin temelini atmışlardır. O etnik 

gruplar Etrüsk, Alban, Durna, Şuşa, Berde, İtalik, Askan, Tiber vb. idiler. Troya kentinin MÖ 

1334 yılında işgal edildiğine dayanarak, o zamanlar Yunanların Hellas’a gelmediklerini 

söyleyebiliriz. İyonya ittifakına dahil olan etnik gruplar 4 dilde, Attika ittifakına dahil olan etnik 

gruplarsa 6 dilde konuşuyorlardı. O dillerin çoğunluğu Akademisyen Marr’ın da yazdığı üzere 

Ari ve Sami dillerinden değillerdi, Karay kökenli dilbilimci Rozaliya Şor’un da belirttiği gibi 

Türk kökenli idiler. 

Albanlar İtalya’ya Troya alpı Eney’le birlikte gitmiş, Sicilya adasında ve İtalya’da Alban 

devletini kurmuşlardı. Bununla ilgili Silius Italicus’un “Punica”, Publius Vergilius Maro’nun 

“Aeneid” eposlarında, Marcus Terentius Varro’nun “De Lingua Latina” eserlerinde değerli 

bilgiler vardır. Publius Vergilius Maro’nun yazdığına göre Aeneas’ın Troya hükümdarı 

Piram’ın kızı Creusa’dan olan oğlu Ascanius Alba Longa kentini yaptırmış, İtalya’da 432 yıl 

devam eden Alban devletini kurmuşdur. Kentin adı Alban’dır, Alba Longa onun daha sonraki 

Latince şeklidir. 

Adları geçen yazarların üçü de MÖ II.-I. yüzyıllarda yaşamışlardır. O zamanlar İtalya’da 

Troya asıllı nesillerin çoğu kendi kökenini unutmasa da dilini unutmuş ve latinleşmişti. 

Roma dönemi tarihçileri Troya hükümdarının adını Priam değil, Piram şeklinde 

yazmışlar. Avrupa ve Rus tarihçileri gizli niyetlerine uygun olarak ona Priam adı verirler ki, bu 

adın kökü olan pir sözcüğü görünmesin. 

Albanlar Arilerle ve Samilerle savaşarak kuzeye çekildiler. Avrupa Albanyası 

(Arnavutluk) onların sonraki vatanıdır. Günümüzde onların dili Türk dillerinden farklı olsa da 

masallarında, destanlarında çokça eski Türk sözcükleri kalmaktadır. 

Avrupa Albanları (Arnavutlar) da Türkler gibi ağaya ağa, bebeğe bebe, çadıra çader, 

çakala çakal, çekice çekic, çobana çoban, arabaya araba, yavaş yavaş gitmeğe avaş, çoraba 

çorab, ekmeğe çurek, annenin erkek kardeşine dai, mahkeme sürecine dava, deftere defter, 

çanağa çanak, küreğe bel, tembele tenbel, aza eksik, kan damarına damar, göçebe değil, yerleşik 

ahaliye dursak, koltuğa koltuk vs. derler. 

Anahtar Kelimeler: Albanlar, İtalikler, Latince, Troyalılar, piskoposlar, köken 
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The State Alban in Italy 

Abstract 

After the fall of Troy, the Prototurkic ethnic groups of Western Asia migrated to Italy, 

and there they established the culture before the Latins and the Romans. Those ethnic groups 

include the Etrusk, Alban, Durna, Shusha, Berde, Italic, Askan, Tiber, etc. The city Troy was 

invaded in 1334 BC, before that the Greeks had not arrived to Hellas. The ethnic groups of the 

Ionian League spoke 4 languages, and the ethnic groups of the Attic League spoke 6 languages. 

As Academician Marr wrote, most of those languages were non-Aryan and non-Semitic, 

according to Rosalia Shor, the linguist of Karaim origin, they were Turkic languages. 

The Albans came to Italy together with the Troyan alp (warrior) Aeneas, and founded the 

state Alban in the Sicilian island and Italy. Valuable information on this fact can be found in 

the epics Punica by Silius Italicus, Aeneid by Publius Vergilius Maro, and in De Lingua Latina 

by Marcus Terentius Varro. According to Publius Vergilius Maro Ascanius, Aeneas’ son with 

Creusa, daughter of Piram, the ruler of Troy, established the city Alba Longa and founded the 

state Alban that has lasted in Italy for 432 years. The name of the city is Alban, Alba Longa is 

the later Latin variation. 

The three writers mentioned above lived between the 2nd and 1st centuries BC. Although 

most Trojan generations did not forget their origin at that time, they has forgotten their own 

language and Latinized. 

The Roman historians wrote the name of the ruler of Troy as Piram, not as Priam. The 

European and Russian historians name him Priam according to their secret intentions in order 

to hide the word pir in the root of the name. 

While fighting against the Aryan and Semitic peoples the Albans migrated to the North. 

European Albania is their later homeland. Though their language differs from the Turkic 

languages today, their tales and epics preserve a lot of Old Turkic words. 

Just like the Turks, the European Albanians call a baby bebe, a tent chader, a jackal 

chakal, a hammer chekic, a shepherd choban, a cart araba, going slowly avash, socks chorab, 

bread churek, mother’s brother dai, a trial dava, a copybook defter, a bowl chanak, a shovel bel, 

a lazy person tenbel, few things az, a blood vessel damar, people who are not nomadic, but 

settled dursak, an armpit koltuk, and so on. 

Keywords: The Albans, the Italics, the Latin language, the Trojans, bishops, etymology 
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Kırım Tatar Aydınlarından Bekir Sıtkı Çobanzade’nin Hayatı ve Türkoloji Alanındaki 

Faaliyetleri 

İnci Yelda DUMLUPINAR105 

Özet 

Kırım ulusal milli hareketinde önemli bir yere sahip olan Bekir Sıtkı Çobanzade siyasi 

faaliyetlerin mecbur bıraktığı faaliyetlerinin yanı sıra eserleri ve Kırım Tatar dili üzerine olan 

çalışmaları ile Türkoloji alanında ismi zikredilmesi gereken önemli şahsiyetlerden biri 

olmuştur. 1893 yılında Kırım’ın Karasubazar ilçesi Argın köyünde dünyaya gelen Çobanzade, 

ilk ve orta eğitiminin ardından 1909 senesinde İstanbul’a giderek hem lise eğitimini 

tamamlamış hem de burada Arapça ve Fransızca dillerini öğrenmiştir. Daha sonra gittiği 

Odessa’da ise Slav dillerini öğrenen Çobanzade, 1916’da Budapeşte Üniversitesi’nde yüksek 

eğitimine başlamış, Codex Cumanicus incelemesi ile eğitimini tamamlamıştır. 1920 yılında 

Kırım’a dönen Bekir Sıtkı Çobanzade Cafer Seydahmet’in Kırım’dan ayrılmak zorunda 

kalması ile buradaki ulusal hareketin liderliğini üstlenmiştir. Siyasi yaşamı hiçbir zaman 

Türkoloji sahasındaki çalışmalarına engel teşkil etmemiş, aksine 1926 yılındaki Bakü Türkoloji 

Kurultayı’nın toplanmasına öncülük edenler arasında olmuştur. 1922-1926 yılları arasında 

Azerbaycan’da dil ve alfabe üzerine çalışmalarda bulunan Çobanzade, Bakü Türkoloji 

Kurultay’nda Türk lehçelerindeki ortaklığı ortaya koyma çabası ve ortak alfabeyle dil birliği 

oluşturulmasına dair düşünceleri nedeniyle Sovyet Türkologları tarafından milliyetçilik ile 

suçlanmıştır. 1930-1934 yılları arasında Özbekistan’daki Fergana Pedagoji Enstitüsü’nde 

Özbek dili kürsüsünün başkanlığını yürüten Çobanzade, Kırım’da bulunan Milli Fırka 

taraftarlarıyla olan dostluğuyla görünüşte Sovyet sistemine hizmet eden ancak gizliden gizliye 

Kırım milli tarihi, dili ve kültürünü yaşatmaya devam eden bir portre çizmiştir. Kırım ve 

Azerbaycan’da yayınlanan Türk lehçeleri ve Türk dil bilimi üzerine çok sayıda esere sahip olan 

Çobanzade, Sovyet tarihi çalışanlarının Stalin terörü olarak nitelendirdiği 1936-1937 yıllarında 

şiddetlenen aydın kıyımı sırasında Bolşevik İhtilali’nin ilk yıllarında kurulan Kırım Milli 

Kurultayı’na mensup bir Pantürkist olmak ile suçlanmış, eserlerinin devrim karşıtı olduğu iddia 

edilmiştir. 1937 Şubat ayında tutuklanan Bekir Sıtkı Çobanzade, 13 Ekim 1937’de Azerbaycan 

kurşuna dizilerek idam edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bekir Sıtkı Çobanzade; Bakü Türkoloji Kurultayı; Sovyetler 

Birliği; Kırım Milli Hareketi; Kırım Tatar Dili 
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The Life of Bekir Sıtkı Çobanzade, a Crimean Tatar Intellectual, and His Activities in 

the Field of Turcology 

Abstract 

Bekir Sıtkı Çobanzade, who has an important place in the Crimean national national 

movement, has become one of the important figures to be mentioned in the field of Turcology 

with his works and studies on the Crimean Tatar language, as well as his political activities. 

Born in the village of Argın in the Karasubazar district of Crimea in 1893, Çobanzade went to 

Istanbul in 1909 after his primary and secondary education, where he completed his high school 

education and learned Arabic and French languages. Çobanzade, who learned Slavic languages 

in Odessa, where he later went, started his higher education at Budapest University in 1916 and 

completed his education with the Codex Cumanicus study. Bekir Sıtkı Çobanzade, who 

returned to Crimea in 1920, assumed the leadership of the national movement here when Cafer 

Seydahmet had to leave Crimea. His political life never hindered his work in the field of 

Turcology, on the contrary, he was among those who pioneered the convening of the Baku 

Turcology Congress in 1926. Çobanzade, who worked on language and alphabet in Azerbaijan 

between 1922-1926, was accused of nationalism by Soviet Turcologists because of his efforts 

to reveal the commonality in Turkish dialects and to create a language unity with a common 

alphabet in the Baku Turkology Congress. Cobanzade, who was the chairman of the Uzbek 

language department at the Fergana Pedagogical Institute in Uzbekistan between 1930 and 

1934, drew a portrait that apparently served the Soviet system but secretly continued to keep 

the Crimean national history, language and culture alive, with his friendship with the supporters 

of the National Party in Crimea. Çobanzade, who has many works on Turkish dialects and 

Turkish linguistics published in Crimea and Azerbaijan, is a Pan-Turkist member of the 

Crimean National Assembly, which was established in the first years of the Bolshevik 

Revolution during the exacerbated massacre of intellectuals in 1936-1937, which Soviet history 

workers described as Stalin terrorism. His works were accused of being anti-revolutionary. 

Bekir Sıtkı Çobanzade, who was arrested in February 1937, was executed by shooting in 

Azerbaijan on October 13, 1937 

Keywords: Bekir Sitki Cobanzade; Baku Turkology Congress; Soviet Union; Crimean 

National Movement; Crimean Tatar Language 

 

 

 

 



4. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU / 4nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM 

OF TURCOLOGY STUDIES 20-22 EKİM 2022 / OCTOBER 20-22, 2022 

167 
 

 

 

 

 

 

Kazak Bozkırında Gönüllülük Fikirleri 

İndira AHMETOVA106 

Baizhol KARİPBAYEV107 

Özet 

 Bu makale, modern bir atılım olan gönüllülüğün tarihsel ve aksiyolojik gelişimi 

hakkında olacaktır. Genel olarak, bugün dünyada gönüllülüğün ortaya çıkışı, tarihi ve değeri 

hakkında birçok soru var. Gönüllülüğün tarihsel gelişimi sürecinde, dünya filozoflarının ve 

düşünürlerinin görüş ve eserleri tarihsel ve aksiyolojik temelde sistematize edilmekte ve analiz 

edilmektedir. İnsanlık tarihinde gönüllü ve bencil olmayan yardım fikrine yabancı bir toplum 

hayal etmek imkansızdır. Gönüllülük, savaşın ve mutlakiyetçiliğin en zor yıllarında bile, en zor 

zamanlarda bile korunan bir insan doğası niteliğidir. Gönüllülük için en önemli şey, bir insanda 

ahlaki değerlerin varlığıdır. 

 Eserin bilimsel önemi, antik çağlardan beri felsefe dünyasında gönüllülüğün gelişiminin 

incelenmesi ve dünya kültürünün, filozofların ve düşünürlerin görüş ve eserlerinde araştırmanın 

temelinde yatmaktadır. Gönüllülüğün ilk işaretleri, geleneksel yardımlardan binlerce insanın 

ortak çabalarıyla gerçekleşen eylemlerdir. 

 Anahtar Kelimeler: gönüllülük, aksiyoloji, gönüllü çalışma, erdem, hayırseverlik, 

hümanizm 
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Volunteerism Ideas in The Kazakh Steppe 

Abstract 

This article will be about the historical and axiological development of volunteerism, 

which is a modern breakthrough. In general, today in the world there are many questions about 

the emergence of volunteerism, its history and value. In the course of the historical development 

of volunteerism, the views and works of world philosophers and thinkers are systematized and 

analyzed on a historical and axiological basis. It is impossible to imagine a society in the history 

of mankind that is alien to the idea of voluntary and unselfish help. Volunteerism is a quality 

of human nature that is preserved even in the most difficult times, even in the most difficult 

years of war and absolutism. The most important thing for voluntariness is the presence of 

moral values in a person. 

 The scientific significance of the work lies in the study of the development of 

volunteerism in the philosophical world since ancient times and the basis of research in the 

views and works of world culture, philosophers and thinkers. The first signs of volunteerism 

are actions that have taken place through the combined efforts of thousands of people, from 

traditional aid. 

 Keywords: Volunteerism, Axiology, Voluntary Work, Virtue, Charity, Humanism. 
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Profesyonel Bir Yönden Dil Öğretimi Sürecindeki Metinlerin Yeterliliği 

Janalık BALTABAYEVA108 

Özet 

Yükseköğretim kurumlarındaki veya üniversitelerdeki öğenciler, konuşma sırasında 

belli bir bilgileri birbirlerine iletir, ispatlar, önerilerde bulunurlar, sorular sorarak kendi 

aralarında tartışırlar ve ortak bir karara varırlar. Böylece birbirleriyle karşılıklı iletişim yoluyla 

profesyonel yönde bilgiler alarak birbirleriyle dilsel ilişkiler kurarlar, uzmanlık alanıyla ilgili 

mesleki kelimelerle kelime dağarcıklarını tamamlarlar. Dilsel iletişim kuran öğrenciler 

konuşma etkinliğini oluşturur ve onların ders sırasında gerçekleştirdikleri konuşma etkinliği 

genelde doğrudan mesleki alanlarıyla ilgili olurlar. Bu nedenle yüksek öğretim kurumlarında 

öğrencilerin kendi alanlarında profesyonel eğitim görmesi çok önemlidir. Ancak o zaman 

öğrenciler sadece mesleki alanlarına göre konuşmayı ve iletişim kurmayı öğrenmeyecekler, 

ayrıca mesleki alanlarıyla ilgili terimleri öğrenir ve bu terimleri derin bir şekilde kavrama 

becerilerine sahip olurlar.    

Yükseköğretim kurumlarında eğitim alan öğrencilerin mesleki dilde konuşma 

becerilerini geliştirmek öğretmenin eğitim metinlerini ustaca seçmesi ve planlaması, 

materyallerin zorluk seviyesini değerlendirmesi ve onu belirli amaçta gelecek mesleklerine 

uygun bir şekilde adapte ederek eğitmesi neticesinde gerçekleşir. Bu arada öğretmenin 

organizasyon veya dersi düzenleme becerisinin mükemmelliği ve zamanı iyi değerlendirme 

becerisi, kendinin etkin veya aktif olmasıyla beraber, öğrencilerin de etkin ve aktif olmasını 

sağlayabilmesine doğrudan ilişkilidir.  

Profesyonel dil öğretiminde metin çok önemli yer alır. Bir metin seçilirken öğrencilerin 

uzmanlık alanları dikkate alınmalıdır. Bu çok önemli bir pozisyon. Dil öğretiminde mesleğe 

ilişkin pek çok bilgi içeren metinleri kullanarak öğrencilerin dile olan ilgisini arttırarak istekleri 

güçlendirilebilir. Uzmanlık alanıyla ilgili metinler öğrencilere yeni bilgiler sağlar ve öğrenciler 

bu tür metinleri okumaktan sıkılmaz, tam tersine böyle bir metinleri okumaktan memnun 

kalırlar. Uzmanlık alanına göre seçilen metinler öğerncilerin bilgilerini tamamlamakla beraber, 

onların ilmi dil becerilerini de geliştirir.  

 Makalede öğrencilerin gelecek meslekleri ile ilgili konuşma dil becerilerini metinler 

yardımıyla geliştirmesi konusuna dikkat edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Profesyonel Dil, Mesleki Metinler, Dil Iletişimi. 
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Proficiency of Texts in Language Teaching Process from a Professional Aspect 

Abstract 

 Students in higher education institutions or universities convey certain information to 

each other, prove, make suggestions, discuss among themselves by asking questions and reach 

a common decision during the conversation. Thus, they establish linguistic relations with each 

other by receiving professional information through mutual communication, and complete their 

vocabulary with professional words related to their field of expertise. Linguistic communicators 

constitute the speaking activity, and the speaking activity they perform during the lesson is 

usually directly related to their professional field. For this reason, it is very important for 

students to receive professional education in their fields in higher education institutions. Only 

then will students not only learn to speak and communicate according to their professional field, 

but also learn terms related to their professional field and have the skills to understand these 

terms deeply. 

       Developing the speaking skills of students in higher education institutions in the 

professional language occurs as a result of the teacher's skillful selection and planning of the 

training texts, evaluating the difficulty level of the materials and educating them by adapting 

them to their future professions for a specific purpose. In the meantime, the perfection of the 

teacher's ability to organize or organize the lesson and the ability to use time well are directly 

related to his ability to be active or active, as well as to ensure that the students are active and 

active. 

  Text plays a very important role in professional language teaching. When choosing a text, 

students' areas of expertise should be taken into account. This is a very important position. In 

language teaching, students' desires can be strengthened by increasing their interest in language 

by using texts that contain a lot of information about the profession. Texts related to the field 

of specialization provide students with new information and students do not get bored of reading 

such texts, on the contrary, they are satisfied with reading such texts. The texts selected 

according to the field of specialization not only complement the students' knowledge, but also 

improve their scientific language skills. 

   In the article, attention was paid to the development of students' speaking language skills 

related to their future professions with the help of texts. 

     Keywords: Professional Language, Professional Texts, Language Communication. 
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Balkan Coğrafyasından Bir Mevlid-i Şerif: İstevrek Mevlidi 

 

Kadriye HOCAOĞLU ALAGÖZ109 

Özet 

Sözlükte “doğum yeri ve zamanı” anlamına gelen “mevlid” terimi, Hz. Muhammed’in 

doğumunu ve bu vesileyle yazılan eserleri ifade etmek için kullanılır. Türk-İslam kültüründe 

önemli bir yere sahip olan mevlidlerin yazılışı ve okunuşu sadece Anadolu coğrafyası ile sınırlı 

kalmamış; Türklerin yoğunlukta yaşadığı tüm coğrafyalarda varlığını göstermiştir. 

Bulgaristan’ın Osmanpazarı (Omurtag) kasabası yakınlarında bulunan İstevrek (Stevrek) köyü 

ve civarında okunduğu bilinen Mevlid-i Şerif, Balkan coğrafyasındaki mevlidlerden sadece 

biridir. Söz konusu eser, okunduğu bölgenin adını taşıması sebebiyle dikkat çeker: İstevrek 

Mevlidi. Osmanpazarı müftüsü İsmail Niyazi Efendi tarafından kaleme alınmış eserin 1922, 

1925 ve 1948 yıllarında üç baskısı yapılmıştır. Bu bildiride söz konusu eserin tespit edilen son 

baskısı olan, 1948 yılında İv. Dimitrov matbaasında basılmış nüshası ele alınmış ve içeriği 

hakkında bilgi verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Bulgaristan, Mevlid-i Şerif, İsmail Niyazi, İstevrek Mevlidi, 

Stevrek Köyü. 
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A Mevlid-i Şerif from the Balkan Geography: İstevrek Mawlid 

Abstract 

The term “mawlid”, which means “the place and time of his birth” in the dictionary, is 

used to express the birth of the Prophet Muhammad and the works written on this occasion. The 

writing and reading of mawlids, which have an important place in Turkish-Islamic culture, is 

not only limited to the Anatolian geography, but also showed its existence in all geographies 

where Turks live intensely. Mevlid-i Şerif, which is known to be recited in and around the 

village of Istevrek (Stevrek) near the town of Osmanpazarı (Omurtag) in Bulgaria, is only one 

of the mawlids in the Balkan geography. The work in question draws attention because it bears 

the name of the region where it was read: İstevrek Mawlid. The work, which was written by 

Osmanpazarı mufti İsmail Niyazi Efendi, was published in three editions in 1922, 1925 and 

1948. In this paper, the last edition of the work in question, which was printed in the İv. 

Dimitrov printing house in 1948, was discussed and information was given about its content. 

Keywords: Bulgaria, Mevlid-i Şerif, İsmail Niyazi, İstevrek Mawlid, Stevrek Village. 
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2022 Yılı Azerbaycan-Ermenistan Çatışmasının Türkiye-Ermenistan arası Müzakere 

Sürecine Etkisi 

 

Keisuke WAKIZAKA110 

Özet 

2020 yılında meydana galen İkinci Karabağ Savaşı sona erdikten sonra Kafkasya’da 

güç dengesi önemli derecede değişmiş ve ilgili ülkeler arasında büyük gelişmeler yaşanmıştır. 

Bunlardan en önemli olan 2021 yılında Türkiye-Ermenistan arasındaki müzakerenin tekrar 

başlamasıdır ve İstanbul-Erivan arasında uçuşların başlatılması gibi iki ülke arasında olumlu 

gelişmeler yaşanmıştır. Diğer yandan Ermenistan ve Azerbaycan arasında 2022 yılı çatışması 

gibi olumsuz gelişmeler devam etmekte ve Rusya ve ABD gibi büyük güçler de bu olaya 

müdahale ettiği için durum daha karmaşık hale gelmektedir. 2022 yılı Ermenistan-Azerbaycan 

Çatışması güncel olay olduğu için ilgili çalışmalar neredeyse yoktur. Bu yüzden bu çalışmada 

Türkiye-Ermenistan müzakeresi ve 2022 yılı Ermenistan-Azerbaycan arasındaki ilişkiler analiz 

edilecek ve ikincil kaynakların dışında haber ajansları gibi internet kaynaklarından da 

faydalanılacaktır. Çalışmanın yapısı konusunda, birinci bölüm İkinci Karabağ Savaşı sonrası 

Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin gelişme süreci hakkında bilgi verecektir. İkinci bölüm 2022 

yılı Ermenistan-Azerbaycan çatışması, o çatışmadaki büyük güçlerin tutumu ve olayın Türkiye-

Ermenistan arası müzakereye etkileri tartışılacaktır. Sonuç bölümünde ise bu bölümler 

özetlenecek ve 2022 olayından sonra Ermenistan üzerinde ABD-Rusya arası güç mücadelesinin 

daha yoğunlaşacağı ve olayın arkasında özellikle Rusya ve İran’ın Türkiye-Ermenistan 

ilişkilerinin gelişmesini ve sınırın açılmasını istememesi olduğu vurgulanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: 2022 Azerbaycan-Ermenistan Çatışması, Türkiye-Ermenistan 

Sınırı, Rusya, ABD, Güç Çatışması 
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The Influence of the Armenian-Azerbaijani Conflict in 2022 on the Turkish-Armenian 

Negotiation Process 

Abstract 

After the Second Karabakh War in 2020, the balance of power changed to an important 

degree in the Caucasus and large scale developments were experienced between regional states. 

One of the most important regional developments is the restarting of negotiation between 

Turkey and Armenia in 2021 and positive developments such as the beginning of Istanbul-

Yerevan flights were experienced between the two states. On the other hands, the tension 

between Armenia and Azerbaijan is still continuing and a large scale conflict occurred between 

them in 2022. The intervention of global and regional Powers such as Russia and the USA made 

the situation more complex. Because the works about the most recent conflict in 2022 are very 

rare, this work will analyze the relations between the Azerbaijani-Armenian conflict in 2022 

and the Turkish-Armenian negotiation process, benefitting internet resources such as news 

agencies as well as secondary resources. As for the structure of the work, chapter one will give 

information about the process of Turkish-Armenian relations after the Second Karabakh War. 

Chapter two will analyze the attitudes of global and regional powers and the effects of the 

conflict in 2022 on the Turkish-Armenian negotiation proess. In the part of conclusion, these 

chapters will be summarized and we will emphasize that the American-Russian power conflict 

will be more intensified over Armenia after the conflict and that its reason is the fact that 

especially Russia and Iran do not want the development of Turkish-Armenian relations and the 

opening of Turkish-Armenian border. 

Keywords: Azerbaijani-Armenian Conflict in 2022, Turkish-Armenian Border, Russia, 

USA, Power Struggle. 
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Abubakir Divayev is A Collector of Turkic Literature 

 

Koigeldiyeva Zauresh ZHASHARALIEVNA111 

Abstract 

According to researchers, folk oral literature has a special place in human life. A person 

immersed in oral literature will undoubtedly be a citizen who loves his native country, the place 

where he grew up, and is able to cherish his language, traditions, and customs. The art of speech 

is a priceless wealth left for future generations for Turkic peoples. In folk literature, there is a 

lot of fierce and fierce, beautiful and fertile, skillfully intersected logic, and a lot of pouring 

works. 

Our research work is about Abubakir Divaev, a Turkic scholar who studied and 

compiled folk literature. A scholar's collection of customs and traditions of the Turkic country, 

a detailed study of its publication on the pages of publications. For 40 years, the enlightened 

scientist collected oral literature of the Kazakh-Kyrgyz nation. 

Among them, Kazakh folklore and ethnography were considered separately. Kazakh 

superstitions related to the moon, sun, stars, and other things, names of the months, funeral 

ceremonies, witchcraft, offering prayers to the deceased, marriage ceremonies, interpretation 

of dreams, origin of characters such as ghosts, demons, folk legends related to them , Kazakh 

lullabies, proverbs, heroes and love songs, national art, games, proverbs, and animal husbandry. 

The found valuable relic was published in the periodical press and increased the price 

of the valuable heritage. In our research, we made sure that traditions are the heritage of each 

nation. 

Keywords: Folklore, People, Native Country, Custom, Publication. 
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Küçük Işletmelerde Bilgi Teknolojisi Kullanmanın Özelliklerini ve Maliyetler 

Üzerindeki Etkisini Değerlendirmek 

 

Lala GULIYEVA112 

Özet 

Konunun önemi, ülkemizde giderek daha fazla küçük işletmenin faaliyet göstermeye 

başlaması, bu tür işletmelerin genellikle küçük bir kolektif şeklinde faaliyet göstermesi ve BT 

kullanılmadan çalışmanın imkansız olmasıdır.Modern bilgi teknolojileri kullanılmadan , etkin 

ticari faaliyet ve pazardaki rakipler arasında lider konum yakalanamıyor. Pek çok bilgi gelir: 

müşteriler, tedarikçiler, belirli bir işletmenin tüm yönlerini yansıtan bilgiler ve gelen bilgileri 

hızlı ve verimli bir şekilde toplamak, işlemek, analiz etmek ve kullanmak için bilgi teknolojisini 

kullanmak gerekir. Makale, çoğu şirketin BT altyapısı için operasyonel maliyetleri azaltma 

arzusunu dikkate alarak BT teknolojilerinin geliştirilmesindeki mevcut eğilimleri ve bunların 

iş dünyasındaki uygulamalarını tartışıyor.İş için sanallaştırma, bulut bilişim ve BT dış kaynak 

hizmetleri kullanımı ve bunların BT maliyetlerini optimize etme açısından uygunluk incelenir. 

Anahtar Kelimeler: Bilgi teknolojisi, sanallaştırma, BT dış kaynak kullanımı, bulut 

bilişim, maliyet düşürme, küçük işletme 
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Evaluating The Features of Using Information Technology in Small Business and Its 

Impact on Costs 

Abstract 

The relevance of the topic is that more and more small enterprises are starting to operate 

in our country, such enterprises often operate in the form of a small collection and it is 

impossible to work without the use of IT. Without the use of modern information technologies, 

it is impossible to operate efficiently in business, and to take a leading position among 

competitors in the market. cannot be caught. A lot of information comes in: about customers, 

suppliers, information that reflects all aspects of a particular enterprise, and it is necessary to 

use information technology to collect, process, analyze and use the incoming information 

quickly and efficiently. The article discusses the current trends in the development of IT 

technologies and their application in business, taking into account the desire of most companies 

to reduce operational costs for IT infrastructure. The use of virtualization, cloud computing, 

and IT outsourcing services for business and their relevance in terms of optimizing IT costs are 

studied. 

Keywords: Information technology, virtualization, IT outsourcing, cloud computing, 

cost reduction, small business 
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The Importance of The Concept of the World Picture in the History of Kazakh Culture 

 

Lyazzat KURMANBAEVA113 

Dina YESHPANOVA114 

Abstract 

The article considers the richness of the main oral literature - its geographical diversity. 

It is required by researchers who have visited Kazakhstan, Siberia, Altai, Mongolia, to study 

the folklore of the Turkic-Mongolian peoples, the study of folklore of Europe, Russia and other 

peoples. However, as far as the real experience of comparative-typological research is 

concerned, it is obvious that there is no definite systematic method. First of all, the comparison 

in epic works will be included in the grouping of plots and motives (ideological-thematic, 

separate phrases, the similarity of the characters, etc.) on the similarity of meaning and 

interaction. In its internal form it is a genre composition, type of pronunciation, big and small 

differences, their reasons, place, specific function, etc. which can be differentiated and 

identified. Historical typology is a moving, constantly changing process that studies folklore 

diachronically, spreading it throughout the epoch. 

Keywords: Picture of the World, Picture of the World, Changing Descriptions of the 

World, Symbols Of Culture, Sacredness. 
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The Role of Kemel Tokayev in the History of Independent Kazakhistan 

 

M.N. SHAKIYEV115 

Abstract 

This article describes the life and creative path of Kemel Tokayev. After gaining 

independence for the ideological impulse and the education of new generations, many new 

historical figures appeared on the pages of national history. In this regard, the huge contribution 

of the person in question, as a pioneer in the new genre of Kazakh literature, is a weighty 

argument for recognizing his services to the fatherland. The article also contains the memoirs 

of contemporaries to describe the personal qualities of the figure. The topic of the article 

becomes more relevant due to the growing interest in the society in the adventure genre, the 

founder of which in Kazakh literature is Kemel Tokayev. 

Keywords: Kazakh literature, writer, war, contemporaries, independence. 
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Mentaliyetin Ulusal Özellikleri 

 

Madina SHOINZHANOVA116 

Özet 

Bu makale, dünyaca ünlü düşünürlerin eserlerinin içeriği ve kavramsal anlayışı temelinde 

Kazak-Hint edebiyatının ulusal özelliklerinin ve özelliklerinin bilimsel araştırılmasına ve analizine 

odaklanmaktadır. İki ülkenin yazarlarının ve şairlerinin çalışmaları özetlenmiş olup, burada ana 

fikir, zihniyetin ulusal özelliklerinin çevreye, eserlerindeki karakterlerin doğduğu coğrafi yerlerine 

bağlı olarak oluştuğunu iddia etmektir. Özellikle Kazak-Hint toplumunda kahraman statüsünün 

oluşumu ve gelişimi ile ilgili gelenekler ve görenekler analiz edildi. Yeni metodolojik yaklaşımlara 

dayanarak, ulusal ve uluslararası edebiyatın ölçeğinde iletişimde önemli sorunlardan biri olan 

ulusal karakterin özellikleri konusu kapsamlı bir şekilde ele alınmaktadır. Kazak ve Hintli bilim 

adamlarının görüş ve yargıları, bu ülkelerin milli edebiyatlarının milli özelliklerini, fikirlerini 

ortaya çıkarmak için analiz edilmiştir. Ayrıca, adı geçen halkların geleneklerindeki ulusal formlar, 

sanatsal ve figüratif teknikler, edebi ve tarihi gelenekler, inançlar, benzerlikler ve farklılıklar da 

incelenmiştir. Çalışma neticesine göre, tüm tarihsel gelişim süreci boyunca Hint ve Kazak halkının 

dünya medeniyet kültürüne her zaman önemli katkılarda bulunduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Mentaliyet, Kazak Edebiyatı, Hint Edebiyatı, Ulusal Karakterin 

Özellikleri. 
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Natıonal Features of Mentalıty 

Abstract 

This article is devoted to scientific research and analysis of national characteristics and 

features of the Kazakh-Indian literature based on the content and conceptual understanding of the 

works of world famous thinkers. The work of writers and poets of the two countries is summarized, 

in which the main idea is the assertion that national mentality traits are formed depending on the 

environment, the geographical place of birth of the characters in their works. In particular, 

traditions and customs about the genesis and development of the status of heroines in the Kazakh-

Indian society were analyzed. On the basis of new methodological approaches, the issue of the 

specifics of the national character, which is one of the key problems in communication on the scale 

of national and international literature, is comprehensively considered. The opinions and 

judgments of Kazakh and Indian scientists are analyzed in order to reveal the national specifics, 

the ideas of the national literature of these countries. National forms, artistic and visual techniques, 

literary and historical traditions, realities, beliefs, similarities and differences in the customs of the 

studied peoples are also studied. It can be said that throughout the entire historical period of 

development, the Indian and Kazakh people have always made a significant contribution to the 

world civilizational culture. 

Keywords: Mentality, Kazakh Literature, Indian Literature, Specificity of National 

Character. 
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Avrasya'da Sivil Toplumun Ön Koşulları ve Demokratik Özgürlüğün Tezahürleri 

 

Makpal JEKEBAYEVA117 

Elmira URAZBAYEVA 

Özet 

Bu makalede, Avrasya genelinde sivil toplumun tezahürleri ve özellikleri, gençler 

arasında yaparak sosyolojik araştırmalar yoluyla günümüzdeki yeri ve rolü analiz edilmektedir. 

Ülkemizde demokratik özgürlük olgunlaşmadığı için vatandaşların kitlesel bir halde ülkeyi terk 

ederek yabancı ülkelere geçişi gözlenmektedir. Özellikle ABD ve Almanya gibi ülkelerde 

sadece çalışmak ve eğitim almak için değil, aynı zamanda adaletin, demokrasinin de mümkün 

olduğu ülkelere yerleşmeye çalışmaktadır. Bunun nedeni, ülkedeki yer alan yolsuzluk, 

adaletsizlik, düşük sosyal koşullardır. Bu nedenle, makalenin alaka düzeyi, bu konudaki 

araştırmaların doğruluğu ve netliği ile belirlenir. 

Anahtar Kelimeler: Demokratik, Göç, Sivil Toplum, Kazakistan 
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Prerequisites of Civil Society and Manifestations of Democratic Freedom in Eurasia 

Abstract 

This article analyzes the manifestations and characteristics of civil society across 

Eurasia, its place and role today through sociological research among young people. Since 

democratic freedom has not matured in our country, it is observed that citizens are leaving the 

country in a massive way and moving to foreign countries. Especially in countries such as the 

USA and Germany, it tries not only to work and receive education, but also to settle in countries 

where justice and democracy are possible. The reason for this is corruption, injustice, low social 

conditions in the country. Therefore, the relevance of the article is determined by the accuracy 

and clarity of research on this topic. 

Keywords: Democratic, Migration, Civil Society, Kazakhstan 
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Irak-Bağdat El Yazmalari Millî Merkezinde Bulunan Arap Harfli Türkçe Şiir 

Mecmuaları ve Manzum Hikayeler Kataloğu 

 118OWAISI-Manhal Neamat Mohammed Salih AL 

Özet 

Geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan bilim ve medeniyetler ülkesi Irak'ta tarih, sanat, edebiyat 

ve din gibi farklı konular içeren ve ulemâya ait olan nadir yazma eserler bulunmaktadır. Bunların büyük 

bir kısmını Arap harfli Türkçe el yazmaları oluşturmaktadır. Özellikle Irak'ın başkenti Bağdat'ta 

Osmanlı dönemine ait yazma eserlerin çok kıymetli nüshaları mevcuttur. Bu çalışmada Bağdat'ta 

bulunan Irak El Yazmaları Merkezindeki Arap harfli Türkçe şiir mecmuaları ve manzum hikâyeler 

kataloğu sunulmaktadır. Çalışmanın amacı Irak'ta, Türkçe zengin bir el yazma hazinesi bulunduğunu 

göstermek ve bu alanda çalışma yapmak isteyen araştırmacılara bu kaynakları kısmen de olsa 

tanıtmaktır.  

Anahtar Kelimeler: Şiir mecmuaları, manzum hikâyeler, el yazmaları, Irak El Yazmaları 

Merkezi, Arap harfli Türkçe eserler. 
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Catalog of Turkish Poetry Magazine with Arabic Letters and Verse Stories at the 

National Center of Manuscript Iraq-Bagdat  

Abstract 

In Iraq, the country of science and civilizations dating back centuries, there are rare 

manuscripts which had been written by the scientists and contain different subjects such as 

history, art, literature and religion.Big part of them are Turkish manuscripts with Arabic 

letters.Especially in Baghdad, the capital of Iraq, there are very valuable copies of manuscripts 

belonging to the Ottoman period.In this study,the catalog of Turkish poetry magazines with 

Arabic letters and verse stories in the Iraqi Manuscripts Center in Baghdad is presented.The 

aim of the study is to show that there is a rich Turkish manuscript treasure in Iraq and to 

introduce these resources, albeit partially, to researchers who want to work in this field. 

Keywords: Poetry magazines, verse stories, manuscripts, Iraqi Manuscripts Center, 

Turkish works with Arabic letters. 
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Bir “Yaygın Din Eğitimi Eseri” olarak Mevlid-i Şerîf… 

 

Mehmet Emin AY119 

Özet 

Dinlerin, ideolojilerin ve felsefelerin birey olarak insanı ve insanların oluşturduğu 

kitleleri etkilediği bilinen bir hakikattir. İnşa edici, değiştirici ve dönüştürücü özellikleriyle 

temayüz etmiş bir düşünce sistemine sahip olan İslam dininin de kendisine müntesip olan 

toplulukları ve bu dine tâbi olan milletleri güçlü bir şekilde etkilemeyi başardığı söylenebilir.  

İslam Tarihi incelendiğinde dinin etkilediği toplumlardan birinin de milletimiz olduğu 

rahatlıkla gözlenebilmektedir. Denilebilir ki, İslam hem düşünce yapımızı hem kültürel, sosyal 

ve siyasî anlayışımızı hem de musiki ve sanata yaklaşım tarzımızı, üzerinde derin tesirler ve 

izler bırakarak etkilemiştir. Yine denilebilir ki, gelenekli sanatlar ve özellikle musiki yanında, 

bu tesirin en yoğun şekilde görüldüğü alan klâsik Türk Edebiyatı alanı olmuştur. 

İslamî Türk Edebiyatı ise klâsik Türk Edebiyatı içinde önemli bir yere ve değere 

sahiptir. Bu alan İslam düşünce sistemi içinde mevcut olan Allah ve Peygamber aşkının ilmek 

ilmek işlendiği, güzelin ve güzelliğin tasvirinin en mükemmel şekliyle kağıda döküldüğü, 

böylece etkisi toplum ve kitleler üzerinde yüzyıllarca devam eden müstesna eserlerin vücuda 

getirildiği bir alandır. İşte bu alandaki şaheserlerden biri de Sultan Bayezid’in, “Divân-ı 

Hümâyun İmamı” olarak tayin ettiği ve aynı zamanda Bursa Ulu Camii’nde “başimam” olarak 

görev yapan Süleyman Çelebi’nin, insanların dilinde daha ziyade “Mevlid” olarak şöhret bulan 

“Vesîletü’n-Necât” adlı eseridir. 

1351–1422 yılları arasında Bursa’da yaşadığı bilinen Süleyman Çelebi’nin yazdığı 

“Vesîletü’n-Necât”ın farklı dillere tercümesi, onun gönül coğrafyamızda ne kadar büyük bir 

ilgiyle karşılandığının bir başka ifadesidir. Farklı dillere tercüme edilen böylesine önemli bir 

kaynak eseri, bir diğer ifadeyle Süleyman Çelebi’nin bu muhalled çalışmasını, “Bir Yaygın Din 

Eğitimi Eseri” olarak incelemek istiyoruz bu tebliğimizde… Böylece gerek müellifinin yaşadığı 

dönemde gerekse sonraki çağlarda toplumun dinî terbiyesinde Mevlid-i Şerif’in nasıl bir 

fonksiyon icra ettiğine; yanı sıra onun din eğitimi hayatımızdaki tesirlerine ve özellikle 

“karakter inşa edici” rolüne değinmek istiyoruz. 

Anahtar Sözcükler: Süleyman Çelebi, Yaygın Din Eğitimi, Mevlid-i Şerif  
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Mawlid-i Sharif as a “Common Religious Education Work” 

Abstract 

It is a known fact that religions, ideologies and philosophies affect people as individuals 

and the masses formed by people. It can be said that the religion of Islam, which has a system 

of thought that has distinguished itself with its constructive, transforming and transforming 

features, has managed to strongly affect the communities that follow it and the nations that 

follow this religion. 

When the history of Islam is examined, it can be easily observed that one of the societies 

affected by religion is our nation. It can be said that Islam has influenced both our way of 

thinking, our cultural, social and political understanding, and our approach to music and art, 

leaving deep effects and traces on it. It can also be said that, besides traditional arts and 

especially music, the field where this influence is seen most intensely has been the field of 

classical Turkish literature. 

Islamic Turkish Literature, on the other hand, has an important place and value in 

Classical Turkish Literature. This area is an area where the love of Allah and the Prophet, which 

is present in the Islamic thought system, is embroidered knot by knot, the description of beauty 

and beauty is put down on paper in the most perfect way, and thus, exceptional works that 

continue to influence society and masses for centuries are brought to life. One of the 

masterpieces in this field is Suleiman Celebi, who was appointed as the "Imam of the Divan-ı 

Hümâyun" and who also served as the "chief imam" in the Bursa Grand Mosque, which is more 

famous as "Mevlid" in people's language. It is his work called “Vesîletü'n-Necât”. 

The translation of "Vesîletü'n-Necât" into different languages, written by Suleiman 

Celebi, who is known to have lived in Bursa between 1351 and 1422, is another expression of 

the great interest he received in our heartland. In this paper, we want to examine such an 

important source work, in other words, this eternal work of Suleiman Celebi, which has been 

translated into different languages, as “A Work of Common Religious Education”. Thus, in the 

religious education of the society both in the period when the author lived, and in the following 

ages, Mawlid-i Sherif' how it performs a function; In addition to this, we would like to mention 

its effects on our religious education life and especially its "character building" role. 

Keywords: Suleiman Celebi, Common Religious Education, Mawlid-i Sharif 
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Süleyman Çelebi ve Mevlid’i Neden Önemli? 

Mehmet Fatih KÖKSAL120 

Özet 

Süleyman Çelebi’nin 15. yüzyılın başlarında kaleme aldığı Vesîletü’n-necât adlı 

mevlidi Türk dili ve Türk edebiyatı için kuşkusuz çok önemli bir eserdir. O, bir öncü eser olan 

mevlidiyle sadece mevlit edebiyatında bir çığır açmakla kalmamış, miraciye, mucizat gibi 

başka edebî türlere de canlılık ve ivme kazandırmıştır. Edebî kişiliğinin belirgin bir tarafı olan 

cinasçılığı başta olmak üzere yaptığı türlü söz oyunları ve sanatlarla Türk dilinin kıvraklığını 

ortaya koyarken kendi diliyle güçlü bir dinî edebiyat yapılabileceğini de göstermiştir. 

Vesîletü’n-necât’ın Yûnus ilahilerini de beraberinde getirerek cami ve mescidlerimizin 

kubbelerine Türkçe sadanın doknmasına vesile olmak gibi çok mühim bir işlevi de vardır. O 

vakitten beri mevlid, doğumdan ölüme kadar Türk insanının hayatının bütün önemli 

aşamalarında bazen teselli kaynağı, bazen mutluluk terennümü olmuş; yüce Yaratıcı ve sevgili 

peygamberine daha çok yaklaşmasına ve onları daha çok ve daha derinden anmasına vesile 

olmuştur. 

Görüldüğü gibi Vesîletü’n-necât’ın sosyal bir işlevi de vardır. Onun sosyal işlevi bu 

kadarla kalmamış, daha yazıldığı “Fetret Dönemi”nda insanları kendi etrafında “birleştiren” bir 

metin olarak bu işlevini günümüze kadar sürdürmüştür. Öyle ki, kimi işgal ve istila 

dönemlerinde Mevlid okumak, millî uyanış, tesanüt ve birliğin simgesi olarak görülmüş, bu 

sebeple Çarlık Rusya’sında Kazan Tatarları arasında Mevlid’in okunması, basılması ve 

çoğaltılması yasaklanmıştır. Balkan içlerinden Tataristan’a kadar uzayan büyük Türk 

dünyasında bilinen Süleyman Çelebi ve eseri, İslâm âleminde de tanınmış, özellikle Osmanlı 

tebaası olan Müslüman topluluklarda en az bizdeki kadar hürmetle okunmuş ve dinlenmiştir. 

Türk edebiyatında onlarca kez kendisine öykünülerek benzerleri yazılan Vesîletü’n-necât, 

Türkçe bilmeyen Arnavut, Boşnak ve Pomak gibi Balkan kavimlerinde âdeta kutsal bir metin 

addedilerek ezberlenmiş ve türlü törenler vesilesiyle okunup dinlenirken bir yandan da bu 

dillerde manzum tercümeleri ve nazireleri yazılmıştır.  

Böylesine geniş bir coğrafyaya yayılan bu muazzam eser, hüküm sürdüğü zaman dilimi 

bakımından şaşırtıcı bir görünümdedir. “Türkçenin en çok el yazması nüshası bulunan eseri” 

konumundaki Vesîletü’n-necât’ın, diğer bütün eski edebî türlerin yaklaşık bir asırdan beri 

edebiyat sahnesinden çekildiği günümüzde dahi mevlid edebiyatını geleneğin bütün 

kurallarıyla diri tutmuş olmak gibi ilginç bir özelliği de vardır. Tebliğimizde başlıklar hâlinde 

ifadeye çalıştığımız konular üzerinde ayrıntılı bir şekilde durulacaktır. 

Anahtar kelimeler: Süleyman Çelebi, Vesîletü’n-necât, Mevlid, İslami Türk edebiyatı, 

birlik 
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Why Are Süleyman Çelebi and Its Mawlid Important? 

Abstract 

The mawlid called Wasila al-Nacat, written by Süleyman Çelebi at the beginning of the 

15th century, is undoubtedly a very important work for Turkish language and Turkish literature. 

With his mawlid, which is a pioneering work, he not only broke new ground in mawlid 

literature, but also brought vitality and momentum to other literary genres such as miraciye and 

mucizat. While he revealed the agility of the Turkish language with his various word games and 

arts, especially his pun, which is a prominent part of his literary personality, he also showed 

that a strong religious literature can be made with his own language. Wasila al-Nacat also has 

a very important function, such as bringing the hymns of Yunus Yunus with it, and conducing 

Turkish voices to touch the domes of our mosques and masjids. Since then, mawlid has been 

sometimes a source of consolation, sometimes a chant of happiness, in all important stages of 

Turkish people's life, from birth to death; It helped him to get closer to Allah and His beloved 

Prophet and to remember them more and more deeply.  

As can be seen, Wasila al-Nacat also has a social function. Its social function was not 

limited to this, it has continued this function until today as a text that "unites" people around 

itself in the "Period of Confusion" when it was written. So much so that in some periods of 

occupation and invasion, reciting Mevlid was seen as a symbol of national awakening, 

solidarity and unity, for this reason, the reading, printing and reproduction of Mevlid among 

Kazan Tatars in Tsarist Russia was prohibited.Known in the great Turkish world stretching 

from the Balkans to Tatarstan, Süleyman Çelebi and his work were well-known in the Islamic 

world, especially in Muslim communities that were Ottoman subjects, and were read and 

listened to with as much respect as we do. Wasila al-Nacat, whose likenesses were written 

dozens of times in Turkish literature, were memorized as a sacred text in Balkan tribes such as 

Albanian, Bosnian and Pomak who did not know Turkish, and while they were read and listened 

through various ceremonies, verse translations and nazires were written in these languages. 

Spreading over such a wide geography, this magnificent work has an astonishing 

appearance in terms of the time period it reigned in. Wasila al-Nacat, the work with the highest 

number of manuscript copies in Turkish, has an interesting feature as it keeps the mawlid 

literature alive with all the rules of the tradition even today, when all other old literary genres 

have been withdrawn from the literary scene for nearly a century. In our paper, we will focus 

on the topics that we try to express under headings in detail. 

Keywords: Süleyman Çelebi, Wasila al-Nacat, Mawlid, Islamic Turkish literature, 

unity 
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Mehmet Emin Yurdakul’un Şiirlerinde “Şair ve Şiir” 

Mehmet GÜL121 

Özet 

Mehmet Emin Yurdakul 1898’de yayımladığı Türkçe Şiirler kitabındaki şiirlerinde şiir 

ve şair hakkındaki düşüncelerini de dile getirir. Söz konusu şiirlerde sanatın membaını aşk, 

iman, ümit ve rüya olmak üzere dört sütun üzerine bina eden Mehmet Emin, şairin peygamber 

gibi ilahi misyonun taşıyıcı unsuru, toplumsal sorunlara duyarlı ve yüreğinde mazlumların 

acısını hisseden bir kişilik olduğu kanaatini taşır. Şiiri basit, sıradan zevk ve eğlencelerin, sanat 

için sanat yapma kaygısı ve biçimsel endişelerin ötesinde hakikati dile getiren bir alan olarak 

görür. Anlamı bulanıklaştıran şairleri elmas vb. madenleri işleyen bir kuyumcuya, kendisini de 

hayatın pratik yönüne hitap eden bir demirciye teşbih eden şair, vatanperver bir ruhla çekice 

sarılmayı telkin eder.  

Mehmet Emin, İstanbul dâhil olmak üzere Anadolu coğrafyasında yaşayan halkın yaşam 

biçimi ve kültürel kodlarına göndermede bulunan bir şiir anlayışından yana olduğunu belirtir. 

Onun şiirlerinde dini düşünce ve duygu arka plana itilir, vatan ve millet kavramları Türkçülük 

düşüncesiyle harmanlanarak ön plana çıkarılır. Şiiri bir milletin feryadı olarak nitelendiren 

Mehmet Emin, şairin sorumluluk sahibi ve yaşanan zulümleri sanatıyla haykıran biri olduğuna 

dikkati çeker. Ona göre şiir, “Tabiatın, insanlığın ruhta, beyin ve yürekte uyandırdığı birtakım 

düşünceler ve duyguları başkalarına anlatma sanatı”dır ve “şairin yaratılışına ve içinde 

bulunduğu âlemin kendisine gösterdiği şeyleri duyuşuna göre” şekillenir. Mehmet Emin’in 

düşüncelerinin şekillenmesinde Cemalettin Afgani büyük bir etkiye sahiptir. Özellikle 

emperyalizm karşıtlığı bağlamında Mehmet Emin’e zulüm ve zorbalığa karşı çıkmak fikrini 

telkin eder. 

Anahtar Sözcükler: Şiir, Vatan, Millet. 
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“Poet and Poetry” in Mehmet Emin Yurdakul’s Poems 

Abstract 

Mehmet Emin Yurdakul also expresses his thoughts about poetry and poet in his poems 

in the Turkish Poems book published in 1898. Mehmet Emin, who builds the source of art on 

four pillars: love, faith, hope and dream in the poems in question, is of the opinion that the poet 

is the carrier of the divine mission, sensitive to social problems and feeling the pain of the 

oppressed in his heart. He sees poetry as a field that expresses the truth beyond the simple, 

ordinary pleasures and entertainments, the concern of making art for art and formal concerns. 

Poets who blur the meaning are diamonds, etc. The poet, who compares himself to a jeweler 

who works the metals and himself to a blacksmith who appeals to the practical side of life, 

advises to hug the hammer with a patriotic spirit. 

Mehmet Emin states that he is in favor of an understanding of poetry that refers to the 

lifestyle and cultural codes of the people living in the Anatolian geography, including Istanbul. 

In his poems, religious thought and emotion are pushed into the background, and the concepts 

of homeland and nation are brought to the forefront by blending them with the idea of Turkism. 

Mehmet Emin, who describes the poem as the cry of a nation, draws attention to the fact that 

the poet is a responsible person and shouts out the persecutions with his art. According to him, 

poetry is “the art of expressing to others some thoughts and feelings that nature awakens in the 

soul, brain and heart of humanity” and is shaped “according to the poet's creation and hearing 

what the world he is in shows him.” Cemalettin Afghani has a great influence on the shaping 

of Mehmet Emin's thoughts. Especially in the context of anti-imperialism, he encourages 

Mehmet Emin to oppose tyranny and tyranny. 

Keywords: Poetry, Homeland, Nation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU / 4nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM 

OF TURCOLOGY STUDIES 20-22 EKİM 2022 / OCTOBER 20-22, 2022 

192 
 

 

 

 

Namık Kemal ve Abdülhak Hamid’in Mektuplaşmalarında Kadının Eğitimdeki Rolü 

Üzerine Bir Tartışma 

Mehmet GÜL122 

Özet 

Kadının eğitimdeki rolü ve önemi, her dönemde aydınların üzerinde düşündüğü ve 

görüş belirttiği bir konudur. Tanzimat döneminin önde gelen yazarlarından Namık Kemal ve 

Abdülhak Hamid 1875-1876 yıllarındaki mektuplaşmalarında kadının eğitimdeki rolü ve bunun 

toplumdaki yansıması üzerinde tartışırlar. Söz konusu tartışma Namık Kemal’in, Abdülhak 

Hamid’in İçli Kız tiyatrosundaki Sabiha karakterine yüklenen âlim vasfını abartılı bulduğunu 

söylemesiyle başlar. Abdülhak Hamid ise Osmanlı kadınının eğitimsiz ve bilgisiz olduğunu, bir 

milletin ilerleyip ilerlemediğinin kadınlarının halinden belli olduğunu, bu yüzden tiyatrolarında 

âlim vasfı kazanmış kadın karakterlere yer vererek kadınlara, özellikle genç kızlara örnek 

karakterler sunmak istediğini ifade eder. Namık Kemal, Abdülhak Hamid’e yazdığı cevapta; 

“Bir milletin ilerleyip ilerlemediğinin kadınların halinden belli olur” görüşünün yanlış 

olduğunu, önce erkeklerin kadınları, sonra da kadınların çocukları eğittiğini belirtir. Bunun yanı 

sıra erkeklerin eğitim noktasında kadınlara öncülük edecek marifete sahip olması gerektiğini, 

bir toplumda kadınların ve çocukların eğitimden yoksun olmasının o toplumdaki erkeklerin 

bilgisizliğinden kaynaklandığını söyler. Abdülhak Hamid “üstad” olarak gördüğü Namık 

Kemal’in görüşünü kabul ederek tartışmayı sonlandırır.  

Tartışma bir toplumun eğitiminde kadının mı yoksa erkeğin mi öncü olduğu noktasında 

yoğunlaşır. Abdülhak Hamid tartışmanın başlangıcında toplumun terakki etmesi bakımından 

kadının öncü olduğuna inanır ve düşüncelerini bu doğrultuda inşa eder. Namık Kemal ise bir 

milletin eğitiminde öncelikle erkeklerin inisiyatif almasının daha doğru olduğunu düşünür ve 

tartışmanın sonunda Abdülhak Hamid’e bu düşüncesini kabul ettirir.      

Anahtar Kelimeler: Mektup, kadın, eğitim. 

 

 

 

 

 

 

 

 
122 Arş. Gör., Bingöl Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, mgul@bingol.edu.tr 



4. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU / 4nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM 

OF TURCOLOGY STUDIES 20-22 EKİM 2022 / OCTOBER 20-22, 2022 

193 
 

 

 

 

 

 

A Discussion on the Role of Women in Education in the Letters of Namık Kemal and 

Abdulhak Hamid 

Abstract 

 The role and importance of women in education is a subject that intellectuals think about 

and express their opinions in every period. Namık Kemal and Abdulhak Hamid, one of the 

leading writers of the Tanzimat period, discussed the role of women in education and its 

reflection in society in their correspondence between 1875-1876. The discussion in question 

begins with Namık Kemal exaggerating the scholarly qualification attributed to the Sabiha 

character in Abdulhak Hamid's İçli Kız theatre. On the other hand, Abdulhak Hamid wanted to 

explain to young girls that the Ottomans were uneducated and ignorant and how a nation could 

progress and progress. Namık Kemal was writing a reply to Abdulhak Hamid; “It speaks of a 

nation going forward and using what it reads, because it can be read. He talks about an ingenuity 

that can benefit from classroom education and lacks education. Abdulhak Ham is seen as the 

“master”. Emphasize whether you will decide in the discussion training. It cannot be designed 

in any way from Abdulhak Hamid's design. Since Namık Kemal is not more approved than the 

initiative in the education of a nation in general and after his approval, Abdulhak Hamid also 

causes this.  

 Keywords: Letter, woman, education. 
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Murat Menteş’in Fink Romanında Üslup 

Mehmet Halim KÖSTEKÇİ123 

Özet 

Murat Menteş (d. 1974); 2000 sonrası Türk edebiyatında dönemin beklentileriyle paralel 

olarak farklı anlatım yolları deneyen, kahramanları için sıra dışı isimler kullanan yazarlardan 

biridir. Popüler kültürün ve gençliğin enerjik yapısını özellikle romanlarında yansıtmak isteyen 

Menteş’i farklı yapan özelliklerin başında, kullandığı dil gelmektedir. Farklı üslup arayışlarının 

olduğu bu dönemde roman dilinin hızlı olması gerektiğini savunan yazar, eserlerini bu tarzda 

kurgulamaktadır. Menteş’in Fink romanında Türkiye’de yapılan mankenlik yarışmasında 

dereceye giremeyen roman kahramanının Asya-Pasifik ülkelerinde yaşadığı mankenlik hayatı 

anlatılmıştır. Göksenin Yıldırım’ın gerçek hayat hikâyesinin anlatıldığı roman,  baştan sona 

yapılan seci sanatı ve kullanılan devrik cümlelerle âdeta manzum hikâye tarzında 

oluşturulmuştur. Fink, tamamı birkaç sözcüğü geçmeyen kısa cümlelerle yazılmış bir romandır. 

Eserde dikkat çeken bir diğer ayrıntı neredeyse betimleme yapılmadan yazılmış olmasıdır. 

Eserin bu tarzda oluşturulması aslında günümüz insanının hızlı yaşam tarzının romana 

yansımasıdır. Bu yönleriyle eser incelenmeye değerdir.  Bu çalışmada Murat Menteş’in Fink 

romanı, söz varlığı ve cümle esaslı üslup inceleme yöntemi kullanılarak incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Murat Menteş, Fink, üslup, seci, devrik cümle. 
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Style in Murat Menteş’s Novel Fink 

Abstract 

Murat Mentes is one of the authors who tried different ways of expression and used 

unusual names for his heroes, in parallel with the expectations of the period in Turkish literature 

after the 2000s. Language comes first among the features that make Mentes, who wants to 

reflect especially in his novels the energetic structure of popular culture and youth, different. 

The author, who argues that the language of the novel should be rapid in this period when there 

is a search for different styles, constructs his works in this style.  In Mentes's novel Fink, the 

modeling life of the heroine, who could not rank in the modeling competition held in Turkey, 

is told in Asia-Pacific countries. The novel, in which the real life story of Goksenin Yildirim is 

told, was created nearly in the style of a verse story, with the art of rhyme in prose and the 

inverted sentences from beginning to end. Fink is a novel written in short sentences, all of which 

do not exceed a few words. Another remarkable detail in the work is that it was written almost 

without description. The creation of the work in this style is actually the reflection of the fast 

lifestyle of today's people in the novel. With these aspects, the work is worth analyzing. In this 

study, Murat Mentes's novel Fink will be studied by using vocabulary and sentence-based 

stylistic analysis method. 

Keywords: Murat Mentes, Fink, style, speech, inverted sentence 
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Vefatının 600. Yılı Münasebetiyle Süleyman Çelebi’nin Mevlid’inin Söz Varlığı ve 

Kavramları Üzerine 

Mehmet Mehdi ERGÜZEL124 

Ayşegül KILIÇ125 

Özet 

Mevlid, Türk dilinin ve dînî edebiyatımızın temel eserleri arasındadır. Vesiletü’n Necât 

adıyla da bilinen eserin yazılışının üzerinden 600 yıldan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen 

Kur’ân, Hadis ve Yunus Emre İlahilerinden sonra milletimiz tarafından samimiyetle 

benimsenmiş olması, önemli ve düşündürücüdür. 

Biz de bu toplantı vesilesiyle, Mevlid’in tekrarlarla yaklaşık 8000 kelimelik,739 beyit 

1478 mısralık tablosunu bir dilci ve Türkçeci mantığıyla değerlendirmek istedik. Tekrarlar 

çıkınca mevcut kelime kadrosu, kelime grupları ve cümlelerinin mahiyetini tespit edip anlamak 

niyetiyle mütevazı bir çalışmaya girdik. Bildiri/makale sınırları içinde kalmaya çalışarak bu 

klasik değer hâline gelmiş eseri, şairi Bursalı Süleyman Çelebi’nin de vefatının 600. yılında 

olmamız münasebetiyle rahmetle anılmasına vesile kabul ettik. Bize göre Mevlid, dili ve 

Türkçenin kullanılışı bakımından zengin ve muhtevalı bir eserdir. Eser, Türkçe, Türkçeleşmiş 

ve İslamî hususî kavramlar itibariyle yaklaşık %40, %40, %20’lik bir sayısal manzara arz 

etmektedir. Kelimeler toplamı; tekrarlar dışında isim ve fiiller olarak 2000’e yakın, kelime 

grupları da bir o kadardır. 1500 civarındaki mısrada 2000 kelimenin kullanım zenginliği, 1000 

kadar cümlede yer alışı, çalışmamıza konu teşkil etmiş, bilhassa kelime gruplarının belirli ve 

belirsiz ikili isim tamlamaları ile sıfat tamlamalarının hususi kavram oluşturarak metin 

sözlüğüne madde başı olacak nitelikte orijinal sayılması gerektiği düşünülmüştür. Metinler 

sadece şekil bakımından değil ruhlarda bıraktığı tesirle de incelendiğinde “nöro lengüistik” 

dedikleri NLP anlayışlarını da bir manada değerlendirme imkânı doğmaktadır. Mevlid’deki bu 

coşkun, hislendirici üslubun ve eserin zamana meydan okumasının sırrı ve sebebi ne ola ki? 

Sadece kelimelerin ve cümlelerin varlığı bu sorulara cevap vermek için yetmez. Bin yıldır 

Müslüman olan milletimizin asırlar içinde yazılmış, söylenmiş çok sayıda dini manzum ve 

mensur eseri olmasına rağmen ancak bazıları topluma mal olmuş, millî irfanımızın vazgeçilmez 

kaynakları arasına girmiştir. Mevlid, onlardan birisidir. Mevlid’de bize has olan nedir?  Dil 

psikolojisi zaviyesinden bakıldığında neler söylenebilir? Kelimelerin ruhu ile millî ruh arasında 

yakın bir münasebet mi vardır? Bunu düşünmek ve düşündürmek istedik. 

Anahtar Kelimeler: Süleyman Çelebi, Mevlid, söz varlığı. 
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On the Occasion of the 600th Anniversary of His Death on the Vocabulary and Concepts 

of Süleyman Celebi's Mevlid 

Abstract 

Mevlid is among the basic works of Turkish language and religious literature. Although 

more than 600 years have passed since the writing of the work, also known as Vesiletü'n Necât, 

it is important and thought-provoking that it was sincerely adopted by our nation after the 

Qur'an, Hadith and Yunus Emre Hymns.  

On the occasion of this meeting, we wanted to evaluate the Mevlid's table of 

approximately 8000 words, 739 couplets and 1478 verses with repetitions, with a linguist and 

Turkish logic. When the repetitions came out, we entered into a modest study with the intention 

of identifying and understanding the nature of the existing vocabulary, phrases and sentences. 

We considered this work, which has become a classic value, by trying to stay within the borders 

of a statement/article, as a means of commemorating its poet Süleyman Çelebi with mercy on 

the occasion of the 600th anniversary of his death. In our opinion, Mevlid is a rich and content 

work in terms of its language and use of Turkish. In our opinion, Mevlid is a rich and content 

work in terms of its language and use of Turkish. The work presents a digital landscape of 

approximately 40%, 40%, 20% in terms of Turkish, Turkicized and Islamic special concepts. 

Word sum; Apart from repetitions, there are nearly 2000 nouns and verbs, and the same number 

of word groups. The richness of use of 2000 words in around 1500 verses, their presence in 

about 1000 sentences have been the subject of our study, and it has been thought that especially 

the definite and indefinite binary noun phrases and adjective phrases of the word groups should 

be considered original in the text dictionary by creating a special concept. When the texts are 

examined not only in terms of shape but also in terms of the effect they leave on the souls, it is 

possible to evaluate the NLP understandings they call "neuro linguistics" in a sense. What could 

be the secret and reason for this exuberant, emotional style and the work's defiance of time in 

Mevlid? The mere existence of words and sentences is not enough to answer these questions. 

Despite the fact that our nation, which has been a Muslim for a thousand years, has many works 

of religious poetry and prose written and spoken over the centuries, only some of them became 

public property and became one of the indispensable sources of our national wisdom. Mawlid 

is one of them. What is special to us in Mevlid? What can be said from the perspective of 

language psychology? Is there a close relationship between the spirit of words and the national 

spirit? We wanted to think about it and make people think. 

Keywords: Süleyman Çelebi, Mevlid, vocabulary existence. 
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Dini Yaşantıda Süleyman Çelebi’nin Mevlidi 

Mehmet Sırrı ŞIK126  

Özet 

 İslam dininin, toplumların kültürüne olan etkisi bölgelere göre değişiklik arz etmiştir. 

İslâm'ın etkisi ile oluşan bazı kültür unsurları ise, zamanla dinin bir parçası olarak algılanmış 

ve dinî hayatın içindeki yerini almıştır. Şüphesiz toplum dindarlığına mal olmuş geleneklerin 

başında mevlid mefhumu gelmektedir. Nitekim günümüzde de mevlid okuma/ okutma, dinî bir 

gelenek olarak yıllardır varlığını sürdürmektedir. Her ne kadar "mevlid" kavramı, ıstılahi 

anlamda Hz. Muhammed'in (as) doğumunu ifade etmesi hasebiyle Mevlid Kandillerinde 

okunması öncelikli ise de sadece söz konusu münasebetle okunmamaktadır. Bilakis doğumdan 

ölüme, belaların definden zaferlerin kutlanmasına kadar hemen her vesileyle mevlid 

okutulduğu müşahede edilmektedir. Deyim yerindeyse mevlidsiz bir dini hayat 

düşünülmemektedir.  

 Ülkemizde mevlid adı altında farklı  kişiler tarafından farklı dillerde yazılan mevlidler 

okunsa da Türkiye'de Mevlid dendiğinde akla gelen ilk mevlid türü eser, Süleyman Çelebi'nin 

"Vesiletu'-Necat" isimli eseridir. Dolayısıyla Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i "Halk 

Müslümanlığı" ya da "kültürel dindarlık" olarak nitelendirilebilecek anlayışa adeta damga 

vurmuştur. Öyle ki dinî hayatla irtibatı sadece mevlid programları olan ailelerden söz etmek 

mümkündür. Başka bir deyişle Mevlid okutma haricinde dinle hiçbir alakası olmayan kesimler 

bulunmaktadır. Bu vakıa, bir taraftan toplumların İslâmî hayatlarına dair olumsuz durumu 

ortaya koymakta, diğer taraftan Mevlidin halk nezdindeki önemini gözler önüne sermektedir.  

 Malum olduğu üzere günümüzün konuşma diline nispeten Vesiletu'-Necat eserinin dili 

ağır sayılır. Mevlithanların kaside tarzı okuyuşları ve nağmeleri ile birlikte mevlidin anlaşılması 

daha çok zorlaşmaktadır. Belki tuhaf karşılanabilir ama Mevlidi dinleyen halk, manasını 

anlamasa bile manevî olarak huzur bulmaktadır. Nitekim Mevlithanların özellikle "Allah" ve " 

Muhammed" lafızlarını vurgulu bir şekilde okumalarının cemaati mest ettiğini müşahede etmek 

mümkündür.  

 Süleyman Çelebi’nin Mevlidi, muhteva açısından zengin bir içeriğe sahiptir. Edebi 

olmasının yanında Siyer-i Nebi ile ilgili malumatlar içermektedir. Aynı zamanda itikadi ve 

ahlaki unsurlar içermesi bakımından vaaz ve sohbetlerde sıkça referans gösterilmektedir. 

Dolayısıyla Süleyman Çelebi’nin Mevlidi, sadece makamlı olarak dini merasimlerde okunan 

bir metin değil, aynı zamanda muhteva itibariyle anlam odaklı dersler şeklinde okunmayı hak 

eden bir eserdir.  

 Anahtar Kelimeler: İslam Dini, Süleyman Çelebi, Mevlid 
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Mawlid of Süleyman Çelebi in Religious Life 

Summary 

 The effect of the religion of Islam on the culture of the societies varied according to the 

regions. Some cultural elements formed by the influence of Islam, on the other hand, were 

perceived as a part of religion over time and took their place in religious life. Undoubtedly, the 

notion of mawlid is at the forefront of the traditions that have contributed to the religiosity of 

the society. As a matter of fact, today, mawlid reading / reciting has continued its existence as 

a religious tradition for years. Although the concept of "mawlid", in the terminology, Hz. 

Although it is a priority to be read in Mawlid Kandils because it expresses the birth of the 

Prophet Muhammad (pbuh), it is not read only on the occasion in question. On the contrary, it 

is observed that mawlid is recited on almost every occasion, from birth to death, from burial of 

troubles to celebration of victories. So to speak, a religious life without mawlids is not 

contemplated. 

 Although mawlids written in different languages by different people are read under the 

name of mawlid in our country, the first mawlid type work that comes to mind when Mawlid is 

mentioned in Turkey is Süleyman Çelebi's "Vesiletu'-Necat". Therefore, Süleyman Çelebi's 

Mawlid has almost left its mark on the understanding that can be described as "Folk Islam" or 

"cultural piety". So much so that it is possible to talk about families who only have mawlid 

programs in contact with religious life. In other words, there are sections that have nothing to 

do with religion, except for the teaching of Mawlid. This case, on the one hand, reveals the 

negative situation regarding the Islamic lives of societies, and on the other hand, reveals the 

importance of Mawlid in the eyes of the people. 

 As it is known, the language of Vesiletu'-Necat is considered heavy compared to today's 

spoken language. With the eulogies and melodies of the mawlids, it becomes more difficult to 

understand the mawlid. It may seem strange, but the people who listen to the mawlid find 

spiritual peace even if they do not understand its meaning. As a matter of fact, it is possible to 

observe that the Mevlithans' emphatic reading of the words "Allah" and "Muhammad" enchants 

the congregation. 

 Süleyman Çelebi's Mawlid has a rich content in terms of content. Besides being literary, 

it contains information about the Siyer-i Nebi. At the same time, it is frequently referenced in 

sermons and conversations in terms of containing creed and moral elements. Therefore, 

Süleyman Çelebi's Mawlid is not only a text read in religious ceremonies, but also a work that 

deserves to be read as meaning-oriented lessons in terms of content. 

 Keywords: Religion of Islam, Süleyman Çelebi, Mawlid 
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Fatma Barbarosoğlu’nun Roman ve Hikâyelerindeki Atasözlerinin Kullanımı 

Melik TAŞ127  

Özet 

Kültür, toplumların hayat tecrübelerini geçmişten geleceğe bir miras olarak 

bırakmalarını sağlayan duygu ve düşünceler topluluğudur. Halk kültürünü oluşturan öğelerin 

geçmişten geleceğe bir köprü vazifesi konumunda olduğu bilinmektedir. Bu bağlamdan yola 

çıkarak bu çalışmada halk kültürünün örneklerinden birisi olan atasözleri edebiyatımız 

yazarlarından Fatma Barbarosoğlu’nun roman ve hikâyeleri aracılığıyla ele alınmıştır. 
Atasözleri atalarımızın geçmişte yaşamış oldukları olayları, tecrübeleri, gözlemleri kısa ve özlü 

olarak ifade ettikleri sözlü kültür öğeleridir. Çalışmada söz konusu olan atasözleri yazarın 

eserleri arasında yer alan roman ve hikâyelerden temin edilmiş, okunarak fişlenmiş, elde edilen 

bilgiler tasnif edilerek veriler halk bilimi unsurları açısından yorumlanmıştır. Çalışmada ayrıca 

yazarın hayatı ve edebi kişiliği hakkında kısa bir bilgi verilmiştir. Çalışmanın genelinde yazarın 

özgün diline müdahalede bulunmamak adına metnin aslına ve bununla birlikte dilimizin sahip 

olduğu kurallar dâhilinde de cümlelere yeniden yer verilmiştir. Sonuç olarak eserlerinde 

kullandığı atasözlerinden yola çıkılarak Fatma Barbarosoğlu’nun içinde bulunduğu toplumu, 

zamanı, sosyal meseleleri ve halk kültürünü roman ve hikâyelerinde ustaca yansıtmaya çalıştığı 

görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Fatma Barbarosoğlu, Roman, Hikâye, Atasözleri. 
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The Use of Proverbs in Fatma Barbarosoğlu’s Novels and Stories 

Abstract 

Culture is a collection of feelings and thoughts that enable societies to leave their life 

experiences as a legacy from the past to the future. It is known that the elements that make up 

the folk culture act as a bridge from the past to the future. Based on this context, in this study, 

proverbs, one of the examples of folk culture, are discussed through the novels and stories of 

Fatma Barbarosoğlu, one of the writers of our literature. Proverbs are items of oral culture in 

which our ancestors expressed their past events, experiences and observations briefly and 

concisely. The proverbs in the study were obtained from the novels and stories, which are 

among the works of the author, were read and recorded, the obtained information was classified 

and the data were interpreted in terms of folklore elements. In the study, a brief information 

about the life and literary personality of the author is given. In order not to interfere with the 

original language of the author throughout the study, the original of the text and the sentences 

within the rules of our language are included again. As a result, it is seen that Fatma 

Barbarosoğlu is trying to reflect the society, time, social issues and folk culture in her novels 

and stories skillfully, based on the proverbs she uses in her works. 

Keywords: Fatma Barbarosoğlu, Novels, Stories, Proverbs. 
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Arsuz Ağzında Yemek ve Mutfak Kültürüne Ait Söz Varlığı Üzerine 

Meltem GÜL128 

Özet 

Eğitim seviyesinin yükselmesi, kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması, köyden kente 

göç gibi sebepler Türkiye’de konuşulan ağızları her geçen gün daha fazla yok olma tehlikesi 

altına koymaktadır. Bu nedenle ağızlara ait söz varlığı, ağız özelliklerinin tespit edilmesi çok 

önemlidir. Bu çalışmada Hatay Arsuz ağzının söz varlığı üzerinde duruldu ve Arsuz ağzında 

yer alan yemek ve mutfak ile ilgili söz varlığı incelendi.    

Çalışma, Meltem Gül’ün yazmış olduğu Hatay, Arsuz Ağzı adlı kitapta yer alan 

derlemelerin incelenmesi ve elde edilen verilerin değerlendirilmesiyle oluşturuldu. Batı 

Anadolu Ağız grubu içinde yer alan Hatay’ın Arsuz ilçesi ve 23 mahallesinde yaşayan Türklerin 

yemek ve mutfak ile ilgili kullanmış oldukları sözcükler tespit edildi. Elde edilen söz varlığı 

yemek adları, mutfak gereçleri, yiyecekler, yemek ve mutfak kültürüyle ilgili fiiller ve mutfakla 

ilgili diğer sözcükler olmak üzere kategorize edildi. Sözcüklerin Hatay Arsuz Ağzı adlı 

kitaptaki yer aldıkları sayfa ve sayı numaraları verilerek yazıldı.  Söz konusu söz varlığı tespit 

edilirken Türkiye Türkçesinden farklı olan sözcüklerin olmasına özellikle dikkat edildi. Türkiye 

Türkçesinden ses değişimleri yönüyle farklılaşan sözcükler de ayrıca belirtildi.  

Çalışmanın amacı Arsuz ağzında yer alan yemek ve mutfak kültürü ile ilgili söz varlığını 

tespit etmek ve ağız araştırmalarına katkıda bulunmaktır. Arsuz ağzında oldukça farklı mutfak 

ve yemek terimleri kullanıldığı görülmektedir. Yemek ve mutfak kültürüne ait olan söz 

varlığıyla uzun yıllar öncesinden gelen sözcüklerin hala yöre halkı tarafından yaşatıldığı ve bu 

bağlamda geleneklerini devam ettirdikleri tespit edildi. Başta dil çalışmaları olmak üzere farklı 

alanlarda kullanılacak veri elde edilmesi amaçlanmaktadır. Bu kelimelerin tespitiyle 

kaybolmakta olan kültürel mirasın kayıt altına alınması sağlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Arsuz, Hatay, Yemek, Mutfak Terimleri, Ağız Araştırmaları. 
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On The Vocabulary of Food and Cuısıne Culture in The Dialect of Arsuz 

Abstract 

The reasons such as the increase in the level of education, the widespread use of mass 

media, and migration from the village to the city put the dialects spoken in Turkey in danger of 

disappearing more and more every day. For this reason, it is very important to determine the 

vocabulary and dialect characteristics of the dialects. In this study, the vocabulary of Hatay 

Arsuz dialect was emphasized and the vocabulary related to food and cuisine in Arsuz dialect 

was examined. 

The study was created by examining the compilations in the book called Hatay, Arsuz 

Aglu written by Meltem Gül and evaluating the data obtained. The words used by Turks living 

in Arsuz district and 23 neighborhoods of Hatay, which are in the Western Anatolian Dialect 

group, related to food and cuisine were determined. The vocabulary obtained was categorized 

as food names, kitchen utensils, foods, verbs related to food and culinary culture, and other 

words related to cuisine. The Hatay Arsuz Dialogue of the words were written by giving the 

page and number numbers of the words in the book. While determining the vocabulary in 

question, special attention was paid to the existence of words that were different from Turkey 

Turkish. Words that differ from Turkey Turkish in terms of sound changes were also specified. 

The aim of the study is to determine the vocabulary related to food and cuisine culture 

in Arsuz dialect and to contribute to dialect researches. It is seen that quite different kitchen and 

food terms are used in Arsuz dialect. It has been determined that the vocabulary belonging to 

the food and culinary culture and the words from many years ago are still kept alive by the local 

people and they continue their traditions in this context. It is aimed to obtain data to be used in 

different fields, especially language studies. With the detection of these words, it is ensured that 

the disappearing cultural heritage is recorded. 

Keywords: Arsuz, Hatay, Food, Culinary Terms, Dialect Studies. 
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Süleyman Çelebi’nin Vesîletü’n-Necât Adlı Eserinde Yapı Bakımından Edat Grupları 

 

Meltem GÜL129 

Özet 

Süleyman Çelebi tarafından yazılan ve asıl adı Vesiletü’n-Necat olan bu eser halk 

arasında Mevlid olarak bilinmektedir. Miladi 1409 tarihlerinde yazılan ve Müslümanların 

birtakım özel merasimlerinde güzel sesli şahıslar tarafından söylenen bu eser Mevlid türünün 

en güzel örneklerinden biridir. Hz. Muhammed’in diğer peygamberlerden üstün olduğunu 

belirtmek amacıyla yazılan Mevlid yüzyıllardır aynı içtenlikle okunmaktadır.  

Sadece ele aldığı konu bakımından değil; aynı zamanda yazıldığı dönemin dil ve gramer 

özelliklerini yansıtması bakımından da önemli bir eserdir. Dönemine göre Arapça ve Farsça 

tamlamaların fazlaca bulunmadığı bu eser, XV. asır Eski Anadolu Türkçesinin gramer 

özelliklerini taşımaktadır. Türk dilinin her bir dönemi üzerine yapılan çalışmalarla Türkçenin 

dil yapısıyla ilgili derin incelemeler ortaya çıkmaktadır.  

Bu bağlamda XV. yüzyılda yazılan eserlerin dil ve gramer özelliklerinin tespit edilmesi 

amacıyla eserler üzerine yapılan çalışmalar önem kazanmaktadır. Bu çalışmayla XV. yüzyılda 

yazılan Vesiletü’n-Necat adlı eser incelenerek o dönemki dil yapısının küçük bir bölümünü 

oluşturan edat gruplarının tespit edilmesi amaçlanmıştır.    

Elde edilen verilerin yorumlanmasıyla eserde “ile, için, gibi, dek, değin, artuk, karşu, 

diyü, üzre, birle, bile, sonra, denlü, gayrı, yana, toğrı, beri, içre” edatları kullanıldığı ve edatların 

genelde zarf ve sıfat işlevinde kullanıldığı görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Vesîletü’n-Necât, Mevlid, Süleyman Çelebi, Edat Grubu, Söz 

dizimi. 

 

 

 

 

 

 
129 Doç. Dr., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, gulmltm@hotmail.com.tr 



4. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU / 4nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM 

OF TURCOLOGY STUDIES 20-22 EKİM 2022 / OCTOBER 20-22, 2022 

205 
 

 

 

 

 

 

 

 

Preposition Groups in Terms of Structure in Süleyman Çelebi’s Vesîletü'n-Necât 

Abstract 

This work, which was written by Süleyman Çelebi and whose real name is Vesiletü'n-

Necat, is known as Mevlid among the people. Written in Gregorian 1409 and sung by beautiful 

voices in some private ceremonies of Muslims, this work is one of the best examples of the 

Mevlid genre. Hz. Written to indicate that Muhammad is superior to other prophets, Mevlid has 

been read with the same sincerity for centuries. 

Not only in terms of the subject it covers; It is also an important work in terms of 

reflecting the language and grammatical characteristics of the period in which it was written. 

This work, which does not have many Arabic and Persian phrases according to its period, dates 

back to XV. century Old Anatolian Turkish has grammatical features. With the studies on each 

period of the Turkish language, deep studies on the language structure of Turkish emerge. 

In this context, XV. Studies on the works are gaining importance in order to determine 

the language and grammatical characteristics of the works written in the 19th century. With this 

work, XV. By examining the work called Vesiletü'n-Necat written in the 19th century, it is 

aimed to determine the preposition groups that constitute a small part of the language structure 

of that period. 

With the interpretation of the data obtained, the prepositions “ile, için, gibi, dek, değin, 

artuk, karşu, diyü, üzre, birle, bile, sonra, denlü, gayrı, yana, toğrı, beri, içre” are used in the 

work, and prepositions are generally adverbial and adjective. appears to be used in its function. 

Keywords: Vesîletü'n-Necât, Mevlid, Süleyman Çelebi, Preposition Group, Syntax. 
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Mudanya Mütarekesine Giden Süreçte Bursa’daki Rum ve Hristiyan Mezalimlerinin 

Belgelere Yansıması 

 

Mensure KIZIL130 

Özet 

Mondros Mütarekesi sonrası işgal edilen Bursa vilayetindeki Mudanya ve Gemlik, 8 

Temmuz 1920’de ise tamamen İtilaf Devletleri’nin işgali altına girmiş ve 11 Eylül 1922’ye 

kadar işgal altında kalmıştır. Bursa merkez ve köylerinde yaşayan Hristiyan ve Rumların işgalci 

güçlerle birlik olarak Müslüman halka uyguladığı mezalimler işgal yıllarında zorlu bir dönem 

yaşanmasına sebep olmuştur. Söz konusu bölgede yaşayan Müslüman halk aleyhine yaşanan 

demografik hareketlilik ekonomik, sosyal ve kültürel yapıdaki değişimi de Müslüman halk 

aleyhine dönüştürmüştür. M. Kemal Paşa, 25 Eylül’de Yunan donanmasının İstanbul’a demir 

atarak, İstanbul ile Çanakkale arasında neredeyse Britanya kıtaları genişliğinde büyük yıkım ve 

katliamlar yaptığını dile getirmiştir. İngiliz General Harrington, Mustafa Kemal’e Yunanlıların 

hiçbir zaman o bölgede askeri amaçlı yıkımlar yapmadığını ve bu konuda oralarda inceleme 

yaptırdığını ifade etmiştir. Bu çalışmada, Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki kayıtlar 

mukabilinde Hüdavendigâr vilayetindeki Rum ve Hristiyan çetelerinin yaptığı taarruz ve 

tecavüzât hakkında Dâhiliye Emniyet-i Umumiye Asayiş Kalemince tanzim olunan raporların 

tahlil edilerek Mudanya Mütarekesinde giden süreçte asayişin sağlanması konusunda İtilaf 

Devletlerinin nasıl bir tutum sergiledikleri ele alınacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Bursa, Mudanya Mütarekesi, Mudanya, Mezalim, Rum Çeteler. 
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Reflection of Greek and Christian Violence in Bursa in the Process of the Mudanya 

Agreement 

Abstract 

 Mudanya and Gemlik in the Bursa province, which were occupied in the Mudros 

Armistice, were only occupied by the Allied soldiers on July 8, 1920 It remained under 

occupation until September 11, 1922. The cruelties that Christians and Greeks living in the 

center and villages of Bursa inflicted on the Muslim people in unity with the occupying forces 

led to a difficult period during the occupation years. The demographic status experienced 

against the Muslim people living in the region in question has transformed the change in the 

economic, social and cultural structure to the disadvantage of the Muslim people. Kemal Pasha 

stated that the Greek navy anchored in Istanbul on September 25, and carried out great 

destruction and massacres between Istanbul and Çanakkale, almost as wide as the British 

continents. British General Harrington stated to Mustafa Kemal that the Greeks had never done 

military demolitions in that region and that he had them examined there. By analyzing the 

reports prepared by the Internal Security-i Umumiye Public Security Office on the attack and 

rape by the Greek and Christian gangs within the Hüdavendigar province, the attitude of the 

Entente States in ensuring the safety in the process leading up to the Mudanya Armistice will 

be discussed. 

 Keywords: Bursa, Mudanya Agreement, Mudanya, Inflicted, Greek Gangs.
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Türkçe Ders Kitaplarında Bulunan Metinlerin Yazarlarına İlişkin İnceleme: Türkiye 

Dışındaki Türk Dünyası Edebiyatı Yazarları 

 

Merve ERCAN131 

Özet 

Eğitim açısından öğrencilerin milli ve evrensel kültür değerlerini benimsemelerinin önem 

arz ettiği bilinmektedir. Bu noktada eğitim sürecinin önemli materyallerinden biri olan Türkçe 

ders kitapları bulundurduğu metinlerle öğrencilere milli ve evrensel değerler hususunda 

farkındalık kazandırabilir.  Okur’ a (2013) göre milli kültür ve folklorun nesillere aktarılmasında 

en büyük görev Türkçe ders kitaplarına düşmektedir. Ders kitaplarına metin seçerken dikkat 

edilmesi gereken unsulardan biri de yazar tercihleridir (Kemiksiz, 2018). Türkçe Öğretim 

Programı’na (2019, s.18) bakıldığında ders kitabına alınacak metinlerin özellikleri arasında “Ders 

kitaplarına alanda yaygın olarak kabul görmüş yazar ve eserlerden, edebî ve kültürel değer taşıyan 

metinler alınmalıdır. Türk cumhuriyetleri ve Balkan Türkleri edebiyatlarından eserlere yer 

verilmelidir.” maddesinin yer aldığı görülmektedir. Bu bağlamda çalışmada Türkçe ders 

kitaplarında Türkiye dışındaki Türk Dünyası Edebiyatı yazarlarının eserlerine yer verilme durumu 

incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemleri arasında ele alınan doküman analizi deseni 

kullanılmıştır. İncelenen dokümanlar arasında ise Anıttepe Yayıncılık 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı, 

MEB Yayınları 6,7 ve 8. Sınıf Türkçe ders kitapları yer almaktadır. Ders kitaplarının incelenmesi 

sonucu elde edilen veriler içerik analiziyle çözümlenmiştir. Çalışma sonucunda incelenen 

yayınevlerine ait Türkçe ders kitaplarında Türk Dünyası yazarlarının metinlerine yer verildiği 

fakat bu metinlerin sayıca az olduğu elde edilmiştir. Ayrıca incelenen MEB Yayınları Türkçe ders 

kitaplarının hepsinde eserine yer verilen ortak yazarın Bahtiyar Vahapzade olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Türk Dünyası, milli değer, ders kitabı, yazar. 
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Review of The Authors of The Texts Found in Turkish Textbooks: Turkish World 

Literature Writers Outside Turkey 

Abstract 

In terms of education, it is known that students adopt national and universal cultural values. 

At this point, it can give students aware of national and universal values with the texts it contains 

Turkish textbooks, which is one of the important materials of the education process. According to 

the Okur (2013), the biggest task in transferring national culture and folklore to generations is in 

Turkish textbooks. One of the factors that should be considered when choosing text in textbooks 

is the author preferences (Kemiksiz, 2018). When we look at the Turkish Curriculum (2019, p.18), 

the features of the texts to be included in the textbook should be taken from the writers and works 

of literary and cultural value. Works from the Turkish Republics and Balkan Turks literature 

should be included. ” item. In this context, in the study, the situation of the works of Turkish world 

literature writers outside Turkey is examined. In the study, the document analysis pattern 

discussed among qualitative research methods was used. The documents examined include 

Anıttepe Publishing 5th Grade Turkish Textbook, MEB Publications 6.7 and 8th grade Turkish 

textbooks. The data obtained as a result of the examination of textbooks were analyzed by content 

analysis. In the Turkish textbooks of the publishing houses examined as a result of the study, the 

texts of the Turkish world writers were included but these texts were low. In addition, it was 

concluded that the joint author, who was included in all of the Turkish textbooks, was Bahtiyar 

Vahapzade in all of the Turkish textbooks. 

Keywords: Turkısh World, national value, textbook, author. 
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Edip Cansever’in “Düşlüyor Ölümünü Ruhi Bey” İsimli Şiirinde Estetik Unsurlar ve 

Özdeşleyim Kuramı 

 

Merve YILMAZ132 

Özet 

Estetik, bireyin objeye baktığında onda duyumsadığı güzellik olgusudur. Bir bilim olarak 

var olan estetik, günümüzde özelikle sanat üzerinden verilmekte, yoğunlaşma en çok güzel 

sanatlar üzerine olmaktadır.  Fonetik sanatlar kapsamına giren edebiyatın da en önemli türlerinden 

olan şiir estetik açıdan bakıldığında estetik hazza en fazla ulaşılan dallarından biri olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

Estetik süje, estetik objeyi gördüğünde, duyduğunda yahut okuduğunda estetik bir tavır 

takınır. Bir objeyi estetik tavır bakımından inceleyebilmek için var olan bütün pragmatist 

özelliklerini bir kenara bırakıp salt objenin süjede yarattığı duygulara odaklanmak gerekmektedir. 

Bu odaklanma sıradan bir odaklanma olmaz. Özellikle estetik obje şiirse ona; ölçü, uyum, harmoni 

kıstaslarıyla bir bakış gerekmektedir. 

Bir sanat eseri olan şiir, estetik olgu kriterlerinin uygulanışı açısından oldukça uygun bir türdür. 

Şiir içerisinde özellikle ritmi canlandıran unsurlar estetik hazzı duyumsanması açısından önem 

taşımaktadır. Şiirlerin bütününe bakıldığında alınan hazzın belli kriterlerin uygulanış oranına bağlı 

olarak değiştiğini görülmektedir. Peki şiirde estetiği var eden sadece biçimsel unsurlar mıdır?  Asıl 

olan şiirde var olan biçimsel unsurların muhteva ile birleşmesidir.  

Buna binaen yapılan bu çalışmada biçim ve muhteva iç içe düşünülerek hareket edilmiş, 

ikisinin ilişkisinden hareketle Edip Cansever’in Düşlüyor Ölümünü Ruhi Bey adlı şiiri estetik ve 

özdeşleyim kuramı açısından incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Estetik, Özdeşleyim, Şiir, Edip Cansever. 
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Aesthetic Elements and The Theory of Identification in Edip Cansever's Poem “Düşlüyor 

Ölümü Ruhi Bey” 

Abstract 

Aesthetics is the phenomenon of beauty that an individual feels when he looks at an object. 

Aesthetics, which exists as a science, is given mainly through art today, and the concentration is 

mostly on fine arts.  Poetry, which is also one of the most important types of literature within the 

scope of phonetic arts, appears as one of the branches where aesthetic pleasure is reached the most 

from an aesthetic point of view. Juno is one of the most important branches of literature within 

the scope of phonetic arts. 

The aesthetic subject adopts an aesthetic attitude when he sees, hears or reads the aesthetic 

object. In order to be able to examine an object in terms of aesthetic attitude, it is necessary to put 

aside all the pragmatist characteristics that exist and focus solely on the emotions that the object 

creates in the subject. This focus would not be an ordinary focus. Especially if the aesthetic object 

is poetry, it needs to be looked at with the criteria of measure, harmony, harmony. 

Poetry, which is a work of art, is a very suitable genre in terms of applying the criteria of 

aesthetic phenomena. Especially the elements that animate the rhythm in the poem are important 

in terms of feeling aesthetic pleasure Jun. Looking at the whole of the poems, it is seen that the 

pleasure Junked varies depending on the rate of application of certain criteria. But are there only 

formal elements that create aesthetics in poetry?  The main thing is that the formal elements that 

exist in the poem are combined with the content.  

Accordingly, in this study, the form and content were acted by considering each other, and 

Cansever's poem titled Düşlüyor Ölümü Ruhi Bey was examined from the point of view of 

aesthetics and identification theory, based on the relationship between the two. 

Keywords: Aesthetics, Identification, Poetry, Edip Cansever 
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Bitlis – Hizan Kalkanlı Köyü’nde Geleneksel Sivil Mimarinin Sıradışı Bir Örneği: Şeyh 

Abdurrahman Arvasi Medresesi ve Evi 

 

Mesut GÜL133 

Yusuf DEMİR134 

Özet 

Bitlis ili Hizan ilçesi Kalkanlı Köyü yerleşim olarak Bahçesaray – Hizan yolunda, zorlu 

sıradağlar geçidine açılan vadide yer almaktadır. Kalkanlı Köyü büyük bir ilim havzası olan Hizan 

ilçesinin Tağ Medresesi ve Said-i Nursi’nin evinin bulunduğu bölgede yer almaktadır. Bölgede 

ilim ve irfanın temsilcileri olan Arvasi ailesinin ferdi olan Şeyh Abdurrahman Arvasi bu köyde 

yaşamış ve kurduğu medresede eğitim vermiştir. Günümüzde metruk olan mahal, köyün dere 

yatağına yakın alanda bulunmaktadır. Etrafı harabe evlerle çevrili olan medresesinin yakınında 

tarihi bir cami de bulunmaktadır. Günümüzdeki yerleşimin köyün kuzeyine ve etrafına yayıldığı 

köyde, metruk halde bulunan medrese metal sac kaplama bir çatı ile korumaya alınmıştır.  

Bitlis ili Hizan ilçesindeki geleneksel sivil mimarinin dışında değerlendirilmesi gereken 

yapı birçok açıdan farklı özellikler taşımaktadır. Yapının inşasını yaptıran kişiye atfen Şeyh 

Abdurrahman Arvasi Medresesi olarak adlandırdığımız yapı; kâgir malzemeden, üç katlı, orta 

sofalı ve cumbalıdır. Yapının mekân dağılımı, işlevi, içinde yer alan ahşap süslemeler ve seramik 

kaplar ile bütünsel olarak değerlendirilmekte ve sanat tarihi disiplini açısından literatüre 

kazandırılması hedeflenmektedir. Medresenin tescillenmesi ve din - kültür turizmi bağlamında 

restore edilerek işlevlendirilip ziyarete açılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Hizan, Geleneksel Mimari, Din Turizmi, Kültür Turizmi. 
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Bitlis – Hizan Kalkanli Village an Unusual Example of Traditional Civil Architecture:  

Sheikh Abdurrahman Arvasi Madrasa and House 

Abstract 

 Bitlis province Hizan district Kalkanlı Village is located on the Bahçesaray - Hizan road, 

in the valley that opens to the difficult mountain pass. Kalkanlı Village is located in the area where 

Tağ Madrasa and Said-i Nursi's house are located in the Hizan district, which is a great scientific 

basin. Sheikh Abdurrahman Arvasi, a member of the Arvasi family, the representatives of science 

and wisdom in the region, lived in this village and gave education in the madrasah he founded. 

The site, which is now abandoned, is located in the area close to the stream bed of the village. 

There is also a historical mosque near the madrasah, which is surrounded by ruined houses. In the 

village, where today's settlement spreads to the north and around the village, the derelict madrasah 

was protected with a metal sheet covered roof. 

 The building, which should be evaluated apart from the traditional civil architecture in the 

Hizan district of Bitlis province, has different features in many respects. The building we call 

Sheikh Abdurrahman Arvasi Madrasa, after the person who built the building; It is made of 

masonry, has three floors, a middle sofa and a bay window. The spatial distribution of the building, 

its function, wooden ornaments and ceramic pots are evaluated holistically and it is aimed to bring 

it to the literature in terms of art history discipline. It is recommended that the madrasah be 

registered and restored, functionalized and opened to visitors in the context of religion-cultural 

tourism. 

Keywords: Hizan, Traditional Architecture, Religious Tourism, Cultural Tourism. 
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Bitlis – Hizan Spayert Beyliği Kalesi ve Çevresindeki Taşınmaz Kültür Varlıkları 

 

Mesut GÜL135 

Özet 

Bitlis ili Hizan ilçesinde yer alan Spayert Kalesi, Esenler ve Derince köyleri arasında üç 

vadinin birleştiği stratejik bir noktada yer almaktadır. Yerel ismiyle “Tağka Sparyete” olarak 

adlandırılan yerleşim tüm vadiye hâkim, yalçın bir kayalık üzerine inşa edilen kalesi, eski 

yerleşimde bulunan Tağ Medresesi, medrese çevresinde bulunan hazire ve sivil mimariden 

müteşekkildir. Yerleşim ile ilgili bilgilere Yeniçağ ve Yakınçağ Osmanlı ve yerel kaynaklarında 

rastlanmaktadır. Spayert Kalesi bir beylik merkezi olup çevresindeki bazı köyler bu beylik 

merkezine bağlıdır.   

Spayert Kalesi, bölgedeki kale mimarisinin yer şekillerine göre biçimlendiği tarzda iki 

kademeli şekilde inşa edilmiştir. Kalenin Osmanlı döneminde inşa edilmesi ve sonrasında 

yerleşim yeri olarak kullanılmamasından dolayı büyük oranda mimari kalıntılar günümüze 

ulaşmıştır. Ayrıca kalenin kuzeydoğusunda günümüze bir duvar kalıntısı ulaşabilen Tağ 

Medresesi ve kuzeyinde bu kalede ikamet etmiş bey ve ailesine ait mezar taşlarının bulunduğu 

hazire yer almaktadır.  

Osmanlı hâkimiyetine bağlı Spayert Beyliği; bölgedeki ticaret ağı, dini hayata ev sahipliği 

yapmış yerleşimlerin odağında olması gibi etkenlerden dolayı günümüzde kazı çalışmaları ile 

ortaya çıkartılabilir ve ziyaret edilebilir potansiyele sahip önemli bir yerleşim merkezidir. Bu 

çalışmamızda yerleşimin ve taşınmaz kültür varlıklarının sanat tarihi açısından değerlendirilmesi 

ve tanıtılması,  yanlış bazı bilgilerin düzeltilmesi ve önerileri kapsamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Spayert Beyliği, Kale Mimarisi, Medrese, Mezar 

Taşı. 
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Bitlis – Hizan Spayert Principality Castle and its Surroundings Immovable Cultural 

Heritage 

Abstract 

 Spayert Castle, located in the Hizan district of Bitlis province, is located at a strategic 

point where three valleys meet between Esenler and Derince villages. Locally known as "Tağka 

Sparyete", the settlement is composed of a castle built on a steep rock that dominates the entire 

valley, the Tağ Madrasa in the old settlement, the burial ground around the madrasa and civil 

architecture. Information about the settlement can be found in the Early Age and Modern Age 

Ottoman and local sources. Spayert Castle is a principality center and some villages around it are 

connected to this principality centre. 

 Spayert Castle was built in two stages in a way that the castle architecture in the region 

was shaped according to the landforms. Due to the fact that the castle was built in the Ottoman 

period and was not used as a settlement afterwards, architectural remains have survived to the 

present day. In addition, in the northeast of the castle, there is the Tağ Madrasa, which has a wall 

remnant, and the cemetery where the tombstones of the lord and his family who lived in this castle 

are located in the north. 

 Spayert Principality under Ottoman rule; Due to factors such as the trade network in the 

region and being at the center of settlements that have hosted religious life, it is an important 

settlement center with the potential to be discovered and visited by excavations today. In this 

study, the evaluation and promotion of the settlement and immovable cultural assets in terms of 

art history, correction of some incorrect information and suggestions are included. 

Keywords: Ottoman State, Spayert Principality, Castle Archhitecture, Madrasa, 

Tombstone. 
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Türkçe Sözlük’te Kökeni Yanlış Gösterilen Yabancı Sözcüklerden Seçmeler (I): Jandarma 

Metin DEMİRCİ136 

Âdem BULUT137 

Özet 

Orhun yazıtları, Türk dilinin ilk ürünleri olması bakımından Eski Türkçe çalışmaları için 

temel kaynakların en başında gelmektedir. Ancak sınırlı sayıda söz varlığına sahip olan yazıtlar, 

dönemin söz varlığı ve bu dönemde kullanımda olan yabancı kelimelerin sayısı hakkında yorum 

yapmayı zorlaştırmaktadır. Uygur ve Karahanlı dönemlerinde artan eser sayısı ile birlikte hem 

dönemin hem de Türk dilinin söz varlığını tespit etmeye yönelik çalışmalar daha mümkün hâle 

gelmeye başlamıştır. Öte yandan Karahanlı döneminden sonra Türklerin ve Türk dilinin 

dallanarak başka coğrafyalara yayılmaya başlamış olması, başka toplum ve dillerle de temas 

etmesine yol açmıştır. Bu temaslar, dillerin karşılıklı olarak kelime alışverişlerine, tamlama 

kopyalamalarına hatta ek ödünçlemelerine kadar varmıştır. Türk topluluklarının farklı 

coğrafyalara dağılmalarından dolayı kimi dillerle daha fazla yakınlaşılmış ve aralarındaki 

etkileşim diğer komşu dillere oranla daha yoğun olmuş olabilir. Anadolu’ya gelen Türkler ise 

konumları bakımından, diğer Türk boylarından farklı olarak, birçok farklı toplumla sürekli bir 

etkileşim içinde olmuşlardır. Bu etkileşimin yönleri zamana ve siyasî/sosyal şartlara bağlı olarak 

değişmekteydi tabii olarak dilsel etkileşim de bu değişimden payını almaktaydı. Bu değişime 

örnek olabilecek sözcüklerden biri de “jandarma”dır. Farslarla etkileşimin yoğun olduğu dönemde 

Farsçadan alınan “candar” sözcüğü yüzyıllarca kullanıldıktan sonra on dokuzuncu yüzyılda 

etkileşimin yönü Batı’ya yönelince yerini aynı anlama gelen Fransızca “jandarma”ya bırakmıştır. 

Günümüzde hala varlığını sürdüren Fransızca “jandarma” sözcüğü, Türkçe Sözlük’te kökeni 

yanlış gösterilmiştir. Bu yazıda “jandarma” ve “candar”  sözcüklerinin kökeni üzerinde durulmuş 

ve Türkçe Sözlük’te kökeni “İtalyanca” olarak verilen “jandarma” sözcüğünün aslında Fransızca 

olduğu gerek fonetik delillerle gerekse tarihî ve askerî kaynaklardan elde edilen deliller vasıtasıyla 

ortaya konmuş olup sözcüğün “candar” sözcüğü ile olan köken ve anlam birliğine değinilmiştir. 

Bununla birlikte ağızlarda kullanılan “cenderme” ve benzeri yapıların hangi yolla ortaya çıktıkları 

üzerinde durulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Jandarma, Candar, Asker(lik), Türkçe Sözlük 
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Mısorıgınated Foreıgn Words in Türkçe Sözlük (I): Jandarma (Gendarme) 

Abstract 

The Orkhon inscriptions are the primary sources for the Old Turkish studies in terms of 

being the first products of the Turkish language.  However, inscriptions with a limited number of 

vocabularies make it difficult to comment on the vocabulary of the period and the number of 

foreign words. With the increasing number of works in the Uyghur and Xarahanid periods, studies 

to determine the vocabulary of both the period and the Turkish language have started to become 

more possible. On the other hand, the fact that the Turkish language began to branch after the 

Karahanli period caused it to come into interact with other societies and languages. These 

interactions have reached the mutual exchange of words, phrase copies, or even additional 

borrowings of languages. Due to the distribution of Turkish communities into different 

geographies, they may have become closer with some languages and their interaction may be more 

intense than other neighboring languages. Turks coming to Anatolia, on the other hand, have been 

in constant interaction with many different societies in terms of their positions, unlike other 

Turkish tribes. Aspects of this interaction varied depending on time and political / social 

conditions, of course, linguistic interaction changed upon this change.  One of the words that can 

be an example of this change is the “gendarme”. When the word "candar" taken from them during 

periods of intense interaction with Persians was used for centuries, when the direction of 

interaction turned towards the West in the nineteenth century, it was replaced by the French 

gendarme. In this article, the origin of the word gendarme, whose origin is shown incorrectly in 

Türkçe Sözlük, is emphasized, and the unity of origin and meaning with the word "candar" is 

mentioned. 

Keywords: Gendarme, Candar, Military, Türkçe Sözlük. 
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Bahtnâme-i Cedîd Üzerine Bir İnceleme 

Metin EREN138 

Ümit BULUT139 

Özet  

Geleceği bilme isteği, doğa ve insana ilişkin bir dizi verinin belli bir anlam ve bağlamda 

gözlemlenmesi fal olarak adlandırılan çıkarımlara kapı aralamıştır. Bir pratik olarak falın 

doğrudan ve dolaylı kültürel yansımaları gündelik hayattan edebi metinlere uzanan geniş bir 

yelpazede ortaya çıkmaktadır. Bir metinsel tür olarak falnameler Osmanlı literatüründe erken 

dönemlerden itibaren tespit edilmektedir.  

Bu bildiri, Osmanlı Türkçesi ile kaleme alınan Bahtnâme-i Cedîd adlı eserin içerik 

özelliklerinin bilim dünyasına takdimini amaçlamaktadır. Bahtnâme-i Cedîd’in bu bildirinin 

sahibi araştırmacılar tarafından çeviri yazısı yapılmış olmakla beraber metin, kamuya açık bir 

yayına dönüştürülmemiştir.  

Bahtnâme-i Cedîd’in basım tarihi ve müellifi hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. 

Eserin içeriğinde verilen teknik ibarelerden hareketle 0n dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında 

yazıldığı tahmin edilmektedir. Eserin muhtemel basım tarihinin 1289(Rumi) yılı olduğu tahmin 

edilmektedir. Osmanlı Türkçesi ile yazılmış nüshası İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve 

Sosyal Daire Başkanlığı Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğüne bağlı olan Atatürk Kitaplığında 

bulunmaktadır. Nüshanın elektronik kopyası kullanılarak çeviri yazımı yapılmıştır  

Bu bildiri, eserin tür özelliklerinin belirlenmesi ve içeriğinin tahlilini amaçlamaktadır. 

Çalışmada, temel kavramlara yer verildikten sonra  eserin içeriğinde yer alan insanın 

göz, kulak, burun, kaş ve yüz hatları gibi dış özelliklerini temel veri alarak; insanların huyları, 

karakterleri, olmuş ve olacak birtakım olaylar hakkında çıkarımlar yapılmaktadır. İkinci kısımda 

ise birden doksan dokuza kadar oluşturulan baht cetveli üzerinden her sayının karakteristik 

özellikleri ve bu sayılara tekabül eden kişiliklerin özellikleri ve başlarına gelebilecek olaylar 

hakkında çıkarımlarda bulunulmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Falname, Karakter, Osmanlı Türkçesi. 
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A Study On Bahtnâme-i Cedîd 

Abstract 

The desire to know the future, observing a series of data related to nature and human beings 

in a certain meaning and context has opened the door to inferences called fortune-telling. As a 

practice, the direct and indirect cultural reflections of fortune-telling emerge in a wide range from 

everyday life to literary texts. As a textual genre, falnames (fortune-telling text) have been 

identified in Ottoman literature since early times. 

This paper aims to present the content features of the work called Bahtnâme-i Cedîd, which 

was written in Ottoman Turkish, to the world of science. Although the translation of Bahtnâme-i 

Cedîd was made by the researchers who own this paper, the text was not made into a public 

publication. 

There is no definite information about the publication date and author of Bahtnâme-i 

Cedid. Based on the technical expressions given in the content of the work, it is estimated that it 

was written in the second half of the nineteenth century. The probable publication date of the work 

is estimated to be 1289. The copy, written in Ottoman Turkish, is in the Atatürk Library, which is 

affiliated to the Istanbul Metropolitan Municipality Culture and Social Department Directorate of 

Library and Museums. The translation was written using an electronic copy of the copy. 

This paper aims to determine the genre characteristics of the work and to analyze its 

content. In the study, after giving place to the basic concepts, based on the external features of the 

human such as eyes, ears, nose, eyebrows and facial lines; Inferences are made about people's 

habits, characters, and some events that have happened and will happen. In the second part, 

inferences are made about the characteristics of each number, the characteristics of the 

personalities that correspond to these numbers, and the events that may happen to them, based on 

the lucky table created from one to ninety-nine. 

Keywords: Fortune-telling Text, Character,  Ottoman Turkish. 
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Eski Uygurca Maytrısimit’te /+De/ /+DA/ Biçimbirimlerinin Oluşturdukları Hâl 

Kategorisi İşlevleri Üzerine Bir Değerlendirme 

 

Muammer ŞEHİTOĞLU140 

Özet 

Dil, doğası ve yapısı ile temel anlamda bireyin iletişimi için değerlidir. Çünkü onun yaşam 

içinde kendini konumlandırmasını sağlayarak, yaşayış ve inanışını doğrudan etkilemektedir. Dilin 

temel işlevi olan iletişim dışında, onun doğası gereği ortaya çıkan ve bireyin yaşamda kendini 

hatırlamasını sağlayan yaratıcılık işlevi de hem birey hem de ait olduğu millet için önemlidir. 

Dilin yaratıcılık işlevi, bu açıdan onu özümseyen birey tarafından fark edilerek, onun üst bilişsel 

düzeye erişmesini sağlayacaktır. Türkçe de diğer doğal diller gibi, kendi yaratıcılık işlevini 

kavramlar arasındaki ilişkiler boyutunda göstererek, onları biçimbirimler aracılığıyla ifade 

etmektedir. Bu bağlamda Türkçede hâl kategorilerini ifade eden biçimbirimlerin kavramlar 

arasındaki ilişkiyi belirlediği düşünüldüğünde, bir biçimbirimin birden fazla hâl kategorisini 

işlevsel olarak karşılayacağı açıktır. 

Türkçenin tarihî dönemleri, yazı dilindeki kültürel kavramlar arasındaki ilişkiyi kaynak 

metinler aracılığıyla yansıtan dönemlerdir. Eski Uygur Türkçesi döneminde Budist çevreye ait 

Maytrısimit adlı eser de Türkçenin o dönemdeki kavram ilişkilerini ve bu ilişkileri kuran 

biçimbirimlerin işlevlerini örneklendiren eserlerden biridir. Eserde, Türkçede hâl kategorilerini 

karşılayan biçimbirimlerin değeri ve önemi dil bilgisi bakımından dikkat çekici niteliktedir. Söz 

varlığı bakımından zengin olan eser, biçimbirimlerin oluşturduğu hâl kategorisi işlevleri 

bakımından da Türkçeye kaynak metin olma niteliği göstermektedir. 

Çalışmada, Eski Uygurca Maytrısimit’te /+DE/, /+DA/ biçimbiriminin oluşturduğu hâl 

kategorileri ve işlevleri tespit edilip tarihî olarak bir önceki dönem ve bir sonraki dönem ile birlikte 

Türkiye Türkçesindeki benzer örnekleriyle karşılaştırma yapılarak hâl kategorilerinin önemine 

dikkat çekmek amaçlanmıştır. Yöntem olarak, çalışmada nitel araştırma desenine dayalı doküman 

incelemesi tekniği kullanılmıştır. Elde edilen bulgularda, çalışmanın amacına uygun olarak 

biçimbirimin oluşturduğu hâl kategorileri ve işlevlerinin değeri vurgulanarak, tarihsel bir olgu 

olarak dile ait biçimler değişikliğe uğrasa da onların işlevlerinin değişmediği tespit edilmiş ve 

bulgular tartışılarak yorumlanmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Maytrısimit, Eski Uygur Türkçesi, Hâl Kategorisi. 
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An Evaluation on the Case Category Functions of Morphemes /+De/ /+DA/ in Old Uyghur 

Maitrisimit 

Abstract 

Language, with its nature and structure, is fundamentally valuable for the communication 

of the individual. Because by enabling him to position himself in life, it directly affects his life 

and belief. Apart from communication, which is the main function of language, the creativity 

function that arises due to its nature and enables the individual to remember herself / himself in 

life is also important for both the individual and the nation to which she belongs. The creative 

function of language will be noticed by the individual who assimilates it in this respect and will 

enable her / his to reach the metacognitive level. Like other natural languages, Turkish shows its 

creativity function in terms of relations between concepts and expresses them through morphemes. 

In this context, considering that morphemes expressing case categories in Turkish determine the 

relationship between concepts, it is clear that a morpheme will functionally meet more than one 

case category. 

The historical periods of Turkish are the periods that reflect the relationship between 

cultural concepts in the written language through source texts. The work called Maytrısimit, which 

belongs to the Buddhist circle in the Old Uyghur Turkish Period, is one of the works that 

exemplifies the conceptual relations of Turkish at that time and the functions of the morphemes 

that establish these relations. In the work, the value and importance of morphemes that meet the 

case categories in Turkish are remarkable in terms of grammar. The work, which is rich in terms 

of vocabulary, shows the quality of being a source text for Turkish in terms of case categories 

formed by the language elements in charge.  

In this study, it is aimed to draw attention to the importance of case categories by 

determining the case categories and functions formed by the /+DE/, /+DA/ morpheme in Old 

Uyghur Maytrısimit and comparing them with similar examples in Turkey Turkish, together with 

the previous period and the next period. As a method, document analysis technique based on 

qualitative research design was used. In the findings, by emphasizing the value of the case 

categories and functions formed by the morpheme in accordance with the purpose of the study, it 

has been determined that although the forms of language have changed as a historical 

phenomenon, their functions have not changed and these findings have been discussed and 

interpreted. 

Keywords: Maitrisimit, Old Uyghur Turkish Period, Case Category. 
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Türklerde Askerî Kültür ve Türk Savaş Stratejileri 

 

Muhammed Göktuğ OKUYUCU141 

Ferit YÜCEBAŞ142 

Özet 

Türkler, göçebe yaşam tarzından yerleşik düzene geçiş dönemine kadar genel olarak 

bozkır hayatı yaşamıştır. Bu yaşam tarzı Türklerin sosyal, siyasal, dinî, hukukî ve askerî 

yapılarının şekillenmesinde önemli rol oynamıştır. Türklerin savaş taktiklerinin zafer kazandırma 

potansiyeli, bozkır coğrafyasına uyum sağlamış olmalarında gizlidir. Tarihsel gelişmelere 

bakıldığında Türkler, askerî anlamda ileri düzeyde teknikler kullanarak savaş sahasında üstünlük 

kurabilmişlerdir. Çünkü düşmana; nerede, nasıl ve ne zaman saldırılacağını bilmek kadar ileri 

harekâtın yapılacağı arazinin doğal koşullarını da biliyorlardı. Bozkır hayatına uyum sağlayan 

Türkler hem göçebe, hem de yerleşik hayata geçtikleri dönemde at binmeyi önemli bir yetenek 

olarak görmüşlerdir. Zira at binmek, Türklerin askerî kabiliyetlerinin ve savaş stratejilerinin 

gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Savunma kabiliyeti yüksek ve bozkır hayatına uyum sağlamış 

olan Türkler, atlı süvari birliklerinin de etkisiyle savaş alanlarındaki yeteneklerini 

geliştirmişlerdir. Atın hızlı olması ve manevra kabiliyeti sayesinde taktiksel başarılar elde edilmiş 

ve yeni stratejiler ortaya konulmuştur. “Turan Taktiği” ve “Kurt Oyunu” gibi savaş taktikleri de 

Türklerin at üstünde geliştirdiği harp stratejilerindendir. Süvarilerin at üzerinde ok fırlatmasıyla 

savaşın yıpratma ve yıldırma etabı tamamlanırken Turan Taktiği ya da Kurt Oyunu stratejisiyle 

düşmanın kesin olarak saf dışı bırakılması hedeflenmiştir. Çoğu zaman başarılı olduğu görülen bu 

stratejiler; sahte geri çekilme, pusu ve imha ile Türklerin savaş sahasında düşmana karşı elde ettiği 

zaferlerin temelini oluşturmuştur. Stratejilerin sahada etkin bir biçimde uygulanması, teoriden 

pratiğe geçişteki başarıyı gösterdiği gibi Türklerin geniş bir askerî kültüre sahip olduğunu da 

göstermektedir. Zira Türklerde erkekler, çocukluktan itibaren birer kahraman gibi yetiştirildiği 

için erkeklerin toplumsal statüsü de askerlikle özdeşleşmiştir. Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti’nde 

de askerliğin her erkek için zorunlu bir vazife olarak görülmesi, geniş askerî kültüre sahip Türk 

toplumunun gelenekselleşmiş bir yansıması olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Türkler, Taktik, Strateji, Bozkır, Coğrafya, Savaş. 
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Military Culture and Turkish War Strategies in Turks 

Abstract 

The Turks generally lived in the steppe life from the nomadic lifestyle to the transition 

period to the settled order. This lifestyle played an important role in shaping the social, political, 

religious, legal and military structures of the Turks. The victorious potential of the war tactics of 

the Turks is hidden in their adaptation to the steppe geography. Looking at the historical 

developments, the Turks were able to establish superiority on the battlefield by using advanced 

techniques in the military sense. Because to the enemy; They knew where, how and when to 

attack, as well as the natural conditions of the terrain where the forward operation would take 

place. The Turks, who adapted to the steppe life, saw horse riding as an important skill when they 

moved to both nomadic and settled life. Because riding horses played an important role in the 

development of the military capabilities and war strategies of the Turks. The Turks, who had a 

high defense capability and adapted to the steppe life, improved their skills on the battlefields with 

the influence of the mounted cavalry units. Thanks to the horse's speed and maneuverability, 

tactical success has been achieved and new strategies have been put forward. War tactics such as 

"Turan Tactic" and "Wolf Game" are among the war strategies developed by the Turks on 

horseback. While the attrition and intimidation phase of the war was completed by the cavalry 

firing arrows on the horse, it was aimed to eliminate the enemy definitively with the Turan Tactic 

or Wolf Game strategy. These strategies, which are seen to be successful most of the time; With 

its false retreat, ambush and destruction, it formed the basis of the victories of the Turks against 

the enemy on the battlefield. The effective implementation of the strategies in the field not only 

shows the success in the transition from theory to practice, but also shows that the Turks have a 

wide military culture. Because men in Turks are raised like heroes from childhood, so the social 

status of men is identified with military service. It can be said that in today's Republic of Turkey, 

military service is seen as an obligatory duty for every man, and it is a traditional reflection of the 

Turkish society, which has a wide military culture.  

Keywords: Turks, Tactics, Strategy, Steppe, Geography, War. 
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İslâm’ın Orta Asya’da Yayılma Dönemlerinde Din Âlimlerinin İktisadî İlgileri ve 

Türklerin İslâmlaşma Sürecine Katkıları 

 

Muhammet KARAAĞAÇ143 

Özet 

Türklerin İslâm’a giriş sürecinde etkili olan Müslüman tüccarların bir kısmı, dinlerini 

samimiyetle yaşamışlardır. Onlar dinî kuralları uygulama konusunda ilim adamlarının gözetimi 

altında hareket etmişlerdir. Bazı âlimlerin de bizzat ticaretle meşgul olmaları da İslâm’ın 

yayılması konusunda önemli hususlardan biridir. Bu çalışmanın amacı Türklerin İslâmlaşmasında 

sıkı ilişki içinde olan tüccar tabakasıyla ilmiye sınıfının ilişkisini ortaya koymaktır. Bu doğrultuda 

âlimlerin meslekleri, ticaret vasıtasıyla dini yayma çalışmaları yürütmeleri ve tüccarlar üzerinde 

etki kurmak suretiyle geniş kesimlere hitap etmeleri incelenmiştir. Çalışmada Türklerin Türk 

topraklarında İslâm’ın kalıcı olarak yerleşmeye başladığı ilk asırlar literatür taraması yoluyla ele 

alınmıştır. Yapılan inceleme sonucunda tüccarlar ile ilim insanlarının farklı gerekçelerle birlikte 

çalıştıkları ve İslâm’ın yayılmasında ortak hareket ettikleri tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İslamlaşma, Âlim, Türkler, Ticaret, Din. 
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The Economic Interest of Religious Scholars and Their Contribution to The Turks' 

Islamization Process During The Period of The Islamic Spread in Central Asia 

Abstract 

Some of the Muslim merchants who were influential in the process of the Turks' conversion into 

Islam lived their religion with sincerity. They acted under the supervision of scholars in practicing 

their religious rules. Some of the scholars’ trading occupation is also one of the important factors 

in the spread of Islam. The purpose of this study is to reveal the relationship between the scholar 

class with the merchant society, which has a strong relationship in the Islamization of the Turks. 

Accordingly, the professions of scholars, their efforts to spread the religion through trading 

activity and their appeal to a wide range of people by exerting influence on merchants have been 

studied. In the study, the first centuries when Islam began to settle permanently in Turkish lands 

were analysed through literature review. As a result of the study, it was found that traders and 

scholars worked together for different reasons and they acted jointly in the spread of Islam. 

Keywords: Islamization, Scholar, Turks, Trade, Religion.  
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Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? Romanında Anne Kız İlişkisi: Analitik Bir Yaklaşım 

 

Mukadder HAKAN ÖRGÜN144 

Özet 

Perihan Mağden’in (1960) iki kişilik ailenin sürekli kaçış ve seyahatle şekillenen 

yaşamından kesitler aktarılan Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? (2007) adlı romanında sıra dışı bir 

anne kız ilişkisi ele alınır. Ait olamama, tutunamama, yalnızlık, korku, kaygı, şiddet, bağımlılık, 

rüya gibi temaların yer aldığı eserin alt metnine annenin bilinç dışı kayıtlarının oluşturduğu 

korkular egemendir. Anne kızın özelde benlikleri ve birbirleriyle olan bağları; genelde yaşam 

tarzları, sosyal ilişkileri, dış dünyayla bağlantıları annenin psikolojik açmazlarına göre 

şekillenir. Birbirini takip eden iki kuşağın ilkinde kurulamamış güvenli bağın olumsuz etkileri 

annenin yaşamı boyunca yansımalarını bulur. Bu nedenle kızıyla bağını hayatın amacı, odak 

noktası, yeter duygusu haline getirir ve anneliğin eylemsel yönünü ünlü masal kitabı Bambi'yle 

özdeşleştirir. Annenin aile birliğine gelecek muhtemel zarar düşüncesi, kızın özlük haklarını 

zedeleyen aşırı koruma içgüdüsü, kendinden kaçış, endişe, güvensizlik, şüphecilik ve suçluluk 

duygu durumlarıyla beslenen depresif ruh hali, cinayetle neticelenen saldırgan davranış şekilleri 

ve suç işlemeye yol açan öfke nöbetleri; romanı analitik açıdan çözümlemeye değer kılar. Bu 

bildiride anne kız ilişkisi Kleinyen yaklaşımın ‘nesne ilişkileri’ bağlamında ele alınacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Perihan Mağden, Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?, Anne Kız İlişkisi, 

Bambi Effect, Nesne İlişkileri, Kleinyen Yaklaşım. 
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The Mother Daughter Relationship in the Novel “Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?”: An 

Analytical Approach 

Abstract 

An extraordinary mother daughter relationship is dealt with in the novel Biz Kimden 

Kaçıyorduk Anne? (2007) (Who were we running from, Mother?), in which sections from the 

life of a family of two, shaped by constant escape and travel, are considered. The sub-text of 

the novel, which includes themes such as not belonging, not being able to hold on, loneliness, 

fear, anxiety, violence, addiction, and dream is dominated by the mother's fears created by 

unconscious records. Throughout the novel, in particular the individuality of the mother and 

the daughter and their bonds with each other; in general, their lifestyles, social relations and 

connections with the outside world are shaped by the psychological dilemmas of the mother. In 

the first of two successive generations, the negative effects of the unestablished secure 

attachment find their reflection throughout the mother's life. For this reason, she makes her 

commitment to her daughter her life purpose, focus, sense of sufficiency and identifies the 

operational aspect of motherhood with the famous fairy tale book Bambi. The thought of 

possible harm to the family unity of the mother, the overprotective instinct that harms the 

personal rights of the daughter, the depressive mood fed by the feelings of self-avoidance, 

anxiety, insecurity, skepticism and guilt, the aggressive behavior patterns that result in murder, 

and the temper tantrums that lead to committing crimes; makes the novel analytically worthy of 

analysis. In this notice, the mother daughter relationship will be discussed in the context of the 

'object relations' of the Kleinian approach. 

Keywords: Perihan Mağden, Who were we running from, Mother?, Bambi Effect, 

Object Relations, Kleinian Approach 
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The Kazakhstani Concept of the Nation as a Consequence of Institutionalization of 

Kazakh Ethnicity 

 

Mukhtarbek SHAIKEMELEV145 

Abstract  

          The problem of the Kazakh ethnicity has started to institutionalize only at the beginning 

of the XXI century. The specificity of the problem lies in the processes of its expansion and 

development that do not match with ethno political processes in the countries having long 

democratic traditions. Therefore, unlike Europe, the identification of language and the nation 

is relevant for the Kazakh nationalists because approximately one third of Kazakhs has some 

issues with their native language. 

There is the movement of Kazakh nationalists in the country who does not wish to be 

Kazakhstanis. They want to be Kazakhs in the Kazakh State, not in a Kazakhstani one. The 

attitude towards this issue: Kazakhs or Kazakhstanis is the key issue, which might be the main 

reason of open conflict in the society. 

Research of the main contradiction between ethnic and civil identities of the national 

construction in Kazakhstan could provide such modern understanding of the nation.  

In previous years methodological approach in the research of the nation building politics 

in Kazakhstan was characterized by alternation of approaches that actualized either the 

ethnocultural or civil-political foundations of statehood. In the system of common Kazakhstani 

culture, the civil and ethnocultural models of the nation are the poles of the process of self-

organization of a single nationwide Kazakhstan identity. Nowadays, the optimal Kazakhstani 

Concept of the Nation lies in the further institutionalization of Kazakh ethnicity that maintains 

the dynamic balance of two main conflicting identities. 

Keywords: Ethnos, Kazakh Ethnicity, Ethnopolitical Process, Civic Identity. 
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Geleneğin Devamı Bağlamında Nazirecilik ve Bazı Modern Nazireler 

 

Murat ÖZTÜRK146 

Özet  

Gelenek daha çok sosyoloji ilgisinde olmakla beraber geçmişten devralınan birikimin 

devamlılık sağlayacak şekilde kullanılması ve sürekliliği ifade etmesi bakımından sanatta da 

üzerinde durulan ve tartışılan bir kavramdır. Şiir söz konusu olduğunda ise halk şiiri da akla 

gelmekle beraber daha ziyade klasik Türk şiiri ve esaslarını içerir. Nazirecilik de bu şiir 

geleneği içinde sıklıkla karşılık bulmuş ve uygulanmış bir estetik tarz olarak asırlarca varlığını 

sürdürmüştür.  

Osmanlı klasik şiirinde şiir üretmenin ve şairlik iddiasında bulunmanın en pratik 

yollarından biri hiç şüphesiz bir şairin şiirine çoğu zaman aynı redif ve kafiyede nazire 

yazmaktı. Böylece bir zemin (model) şiir ardılı olduğu pek çok şiirin ön halkası olur ve ana 

metin etrafında nice metin oluşturulurdu. Bu tarzı denemenin örnek alınan model şiiri geçme, 

üstad kabul edilen şairleri izleme ve kimi zaman da geleneğin sağladığı imkânları kullanma ve 

ondan yararlanma gibi sebep ve faydaları vardı. 

Klasik Türk şiirinin zamanla kültür ve edebiyat dünyamızdan çekilmeye başlaması ve 

yerini modern şiire bırakmasından sonra nazire yazma anlayışı da zayıflamıştır. Bununla 

beraber bilhassa tarih şuurunun artmasından ve birbirinin yerini almaya çalışan modern şiir 

akımlarından tatmin olamayan şairlerin arayışlarından sonra geleneğe dönüş hız kazanmıştır. 

Gelenek etrafında nazireciliğin de bir yandan klasik haliyle devam ettiği, diğer yandan pek çok 

şair tarafından dildeki ve sanat anlayışındaki değişimlere paralel olarak dönüştürüldüğü 

görülür. Bu çalışmada nazirecilik geleneğinin bahsi edilen bu anlayışlar çevresinde vücut bulan 

bazı modern örnekleri verilecek ve gelenekten yararlanma konusu üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Nazire, gelenek, şiir, modernizm. 
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Parallelizm (Nazirecilik) and Some Modern Nazires in the Context of the 

Continuation of the Tradition 

Abstract 

Although tradition is mostly related to sociology, it is a concept that is emphasized and 

discussed in art in terms of using the accumulation inherited from the past in a way to ensure 

continuity and expressing continuity. When it comes to poetry, folk poetry comes to mind, but 

it mostly includes classical Turkish poetry and its principles. Nazirecism has often found a 

response in this poetry tradition and has continued its existence for centuries as an applied 

aesthetic style. 

Undoubtedly, one of the most practical ways of producing poetry and claiming to be a 

poet in Ottoman classical poetry was to write nazire for a poet's poem, often in the same redif 

and rhyme. Thus, a ground (model) poem would be the front ring of many poems of which it 

was a successor, and many texts would be created around the main text. There were reasons 

and benefits of trying this style, such as passing the model poetry that was taken as an example, 

following the poets who were accepted as masters, and sometimes using and benefiting from 

the opportunities provided by the tradition. 

After classical Turkish poetry started to withdraw from our culture and literature world 

and left its place to modern poetry, the understanding of writing nazire weakened. However, 

especially after the increase in historical consciousness and the search for poets who were not 

satisfied with modern poetry movements trying to replace each other, the return to tradition 

gained momentum. It is seen that nazirecism around the tradition continues in its classical form 

on the one hand, and on the other hand, it has been transformed by many poets in parallel with 

the changes in the language and understanding of art. In this study, some modern examples of 

the nazirecilik tradition that came into being around these understandings will be given and the 

subject of benefiting from the tradition will be emphasized. 

Keywords: Parallelizm (nazirecilik), tradition, poetry, modernism 
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Türkiye’deki Düzey-1 Bölgelerinde 2007-2021 Döneminde Net Göç ve Net Göç Hızı 

Murat YILMAZ147 

Özet 

Türkiye’de AB’ye uyum kapsamında 2002 yılında yapılan yasal düzenleme ile istatistikî 

veri toplanırken 12 düzey-1 bölgesi, 26 düzey-2 bölgesi ve 81 düzey-3 bölgesi oluşturuldu. 

Düzey-1 bölgeleri düzey-2 bölgelerini, düzey-2 bölgeleri ise düzey-3 bölgelerini içine 

almaktadır. 

Yaklaşık 784 bin km²’lik bir alana sahip olan Türkiye, farklı coğrafi koşullara bağlı 

olarak gelişmişlik açısından da farklı nitelikteki bölgelerden oluşmaktadır. Buna bağlı olarak 

bazı bölgeler genellikle göç alırken bazıları ise göç vermektedir. Göç veren yerlerde itici 

etkenler, göç alan yerlerde ise çekici etkenler bulunmaktadır. Göç veren bölgelerde işsizlik, 

sosyal çatışma, tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesi, eğitim, sağlık ve ulaşım 

olanaklarının yetersizliği gibi iticilikler bulunurken göç alan yerlerde ise iş olanakları, güvenli 

sosyal ortam, daha iyi eğitim, sağlık ve ulaşım olanakları gibi çekicilikler bulunmaktadır.  

Ayrıca deprem, ekonomik kriz vb. durumlar da göç konusunda bazı dönemler, uzun yıllardır 

devam eden durumlardan farklı bazı eğilimleri beraberinde getirebilmektedir. Türkiye’de 

öteden beri İstanbul, Ege, Akdeniz, Batı Anadolu, Doğu ve Batı Marmara gibi düzey-1 bölgeleri 

genellikle göç alırken Batı ve Doğu Karadeniz ile Kuzeydoğu, Orta, Ortadoğu ve Güneydoğu 

Anadolu bölgeleri ise genellikle göç vermektedir. Bu durumun nedeni birinci grupta yer alan 

bölgelerin eğitim, sağlık, ulaşım, sanayi, turizm, tarım gibi alanlarda daha gelişmiş olması ve 

buna bağlı olarak daha fazla istihdam sağlamasıdır. İkinci grupta yer alan bölgelerde ise hem 

zorlu coğrafi koşullar hem de ulaşım, sanayi, turizm vb. ekonomik olanakların az gelişmiş 

olması, dışarıya doğru göçe neden olmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı güncel verilere göre düzey-1 bölgelerindeki net göç ve net göç 

hızını incelemektir.Özellikle 2007-2021 yılları arasındaki verileri inceleyerek düzey-1 bölgeleri 

arasındaki göçü incelemek ve 13 yıllık zaman zarfında farklı dönemleri ortaya çıkarmak 

amaçlanmıştır. Çalışmada TÜİK verileri kullanılacaktır. Bazı değişkenlerin zamana bağlı 

değişimini inceleyen bu araştırmada nicel yöntem kullanılmıştır.  

Bu çalışmada düzey-1 bölgeleri arasında son yıllarda meydana gelen göçe bağlı olarak 

net göç ve net göç hızı incelenecektir. Ayrıca düzey-1 bölgelerinin aldığı ve verdiği göçün de 

incelenmesi yoluyla bölgelerin aldığı ve verdiği göçün zamansal değişimi ve bu durumun 

nedenleri incelenecektir. Çalışmanın bu konuda bazı eğilimleri ve durumları ortaya çıkararak 

gelecekte yapılacak çalışmalara ışık tutacağını umut etmekteyiz.   

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Düzey-1 Bölgeleri, Göç, Net Göç Hızı. 
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Net Mıgratıon and Net Mıgratıon Rate in Level-1 Regıons in Turkey in the Perıod 2007-

2021 

Abstract 

While statistical data were collected in Turkey in 2002 within the scope of 

harmonization with the EU, 12 level-1 regions, 26 level-2 regions and 81 level-3 regions were 

created with the legal regulation. Level-1 regions include level-2 regions, and level-2 regions 

include level-3 regions. 

Turkey, which has an area of approximately 784 thousand km², consists of regions with 

different characteristics in terms of development depending on different geographical 

conditions. Accordingly, some regions generally receive immigration, while others emigrate. 

There are push factors in places of emigration and there are pull factors in places of 

immigration. There are pushbacks such as unemployment, social conflict, division of 

agricultural lands by inheritance, inadequacy of education, health and transportation 

opportunities in migrant regions. On the other hand, there are attractivenesses such as job 

opportunities, safe social environment, better education, health and transportation opportunities 

in immigration areas. In addition some cases such as earthquake, economic crisis, etc.  bring 

together some trends different from those in some periods that have been going on for many 

years. In Turkey, level-1 regions such as Istanbul, Aegean, Mediterranean, Western Anatolia, 

East and West Marmara have generally immigrated, while Western and Eastern Black Sea and 

Northeastern, Central, Middle Eastern and Southeastern Anatolia regions have generally 

migrated. The reason for this situation is that the regions in the first group are more developed 

in areas such as education, health, transportation, industry, tourism and agriculture and 

accordingly provide more employment. In the regions in the second group, both difficult 

geographical conditions and transportation, industry, tourism, etc.  underdevelopment of 

economic opportunities causes outward migration from these regions. 

The aim of this study is to examine the net migration and net migration rate in the level-

1 regions according to the current data. It is aimed to examine the migration between the level-

1 regions by examining the data especially between 2007-2021 and to reveal different periods 

in 13 years. TUIK data will be used in the study. Quantitative method was used in this study, 

which examines the change of some variables over time. 

In this study, net migration and net migration rate will be examined depending on the 

migration that has occurred in recent years between level-1 regions. In addition, by examining 

the migration received and given by the level-1 regions, the temporal variation of the migration 

received and given by the regions and the reasons for this situation will be examined. We hope 

that this study will shed light on future studies by revealing some trends and situations in this 

regard. 

Keywords: Turkey, level-1 regions, migration, net migration rate. 
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Bir Masal Kahramanı: Şaklaki 

 

Mustafa HASANVELİ148 

Özet 

Masallar yüzyıllardır anlatılan sözlü kültür ürünlerindendir. Halkın gelenek ve 

göreneklerinden çeşitli izler barındıran, yalnız çocukların değil yetişkin kimselerin de ilgi ve 

merakını uyandıran ve belirli kurallar dâhilinde icra edilen sözlü kültür mahsullerindendir. Türk 

masalları bir kahramanın yaşadıkları olaylar etrafında gelişir. Olağanüstü olay ve şahısları 

barındıran masallarda, bir milletin zihin yapısını, zorluklar ve çıkmazları nasıl karşıladıkları bir 

kahramanın temsiliyle gösterilmektedir. 

Anadolu’da anlatılan masallarda başta Keloğlan olmak üzere birçok masal kahramanı 

bulunmaktadır. Bu masal kahramanlarından biri de Şaklaki’dir. Şaklaki sivri zekâsı, kurnazlığı, 

cesareti ve yaptığı iyiliklerle ön plana çıkan bir masal kahramanıdır. Birçok masalının olay 

örgüsü Keloğlan masallarıyla benzerlik göstermektedir. Şaklaki masalları başta Van ili olmak 

üzere çevre il ve ilçelerde anlatılmaktadır. 

Bu çalışmada, Van ve ilçelerinde farklı bireylerden derlenen Şaklaki masallarının 

Keloğlan masallarıyla benzer ve farklı yönleri ortaya konularak halk bilimi literatürüne katkı 

sağlanması amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Masal, Masal Kahramanı, Şaklaki,  Keloğlan, Halk Edebiyatı 
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A Fairy Tale Hero: Şaklaki 

Abstract 

Fairy tales are products of folk culture that have been told for centuries.Tales folk 

culture products that contain varioustraces of the tradition sandcustoms of the people, arouse 

the interestand curiosity of not only children but also adults, and are performed within certain 

rules. Turkish fairy tales develop around the events of a hero. In the tales that contain 

extraordinary events and persons, the mentality of a nation, how they face difficulties and 

deadlocks are shown with the representation of a hero. 

There are many fairy tale heroes, especially Keloğlan, in the tales told in Anatolia. One 

of these fairy tale heroes is Şaklaki. Şaklaki is a fairy tale hero who stands out with his sharp 

wit, cunning, courage and good deeds. The scheme of many of his tales is similar to Keloğlan 

tales. Şaklaki tales are told in the surrounding provinces and districts, especially in the province 

of Van. 

In this study, it is aimed to contribute to the folklore literature by bringing out the similar 

and different aspects of the Şaklaki tales, which were compiled from different individuals in 

Van and its districts, with the Keloğlan tales. 

Keywords: Tale, Fairy tale Hero, Şaklaki, Keloğlan, Folk Literature. 
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Kölelik ve Zarafetin Ortasındaki Halka: Halhal 

 

Mustafa SOLMAZ149 

Özet 

Folklor; insanın doğumundan ölümüne kadar geçen zaman içerisinde içine doğdukları 

yaşam biçiminden kültürel varlıklara, kullandığı eşyalara kadar her şeyi içerisine alır. 

Bunlardan birisi de, giyim kuşamla birlikte şıklığını tamamlamak için, yaşadığı toplum ve 

dönemin estetik anlayışına uygun olarak kullandığı takı ve aksesuarlardır. Genellikle kadınların 

güzellik ve şıklığını tamamlamak için kullandığı yüzük, küpe, bilezik, gerdanlık, halhal gibi süs 

eşyaları önemlerini kaybetmeden varlıklarını günümüze kadar sürdürmüşlerdir. Hem estetik 

olmaları hem de dönemin şartlarına göre farklı nesnelerden üretilmeye uygun bir yapıları 

olduğu için önemlerini hiç kaybetmemişlerdir. Konumuz, ayak bileziği de denilen halhal 

olduğu için diğer takılara değinilmeyecektir.  

Bilinen tarihin ilk dönemlerinden bu yana kullanılan, insanın var olduğu her yerde 

karşımıza çıkan halhal; İran, Mısır, Hindistan’da yaygın olarak kullanılırken, ülkemizdeki 

kullanımı genellikle Güneydoğu illerimizde olmuştur. Avrupa halkları arasında yaygın olarak 

kullanıldığı, Alp önlerinden, Tuna boyuna, Ren’den Rhôn’a kadar olan Avrupa’nın hemen her 

bölgesindeki M.Ö 1800 sonrasına ait Tümülüslerde bulunmasından anlaşılmaktadır. Hint 

inancının en önemli isimlerinden olan tanrı Şiva’nın ayağında dünyanın evriminin, 

devamlılığının ve çözülüp yok oluşunun güçleri olurken Kara Kıtadan Amerika’ya taşınan 14 

ila 20 milyon arası Afrikalının ayağında köleliğin simgesi olmuştur. Divan edebiyatında ise 

Bâkî gibi kimi şairlerimizde estetik duygulara hitap eden bir imge durumuna gelmiştir. 

İnsanın doğal eğilimi olan güzel ve güzelliklere karşı duyduğu haz ve hoşlanma 

duygusu, güzeli ve güzelliği bulma arayışını beraberinde getirmiştir. Halhal; binlerce yıldır 

değişik çeşitleriyle farklı şekillerde ve amaçlarda değerlendirilmiştir. Ayak bileklerinde bazen 

köleliğin simgesi olarak onun özgürlüğünü kısıtlarken, bazen kadınların ayak bileklerinde 

zarafetin simgesi olmuş bazen de hışhış adını alarak evcil güvercinlerin ayağında yerini 

almıştır. Kimi zaman Yörük kadınlarının ayağında yılanları kaçırmak için bir nesneye 

dönüşürken kimi zaman çadırda uyuyan bebeği uyandığında haberi olması için çocuğun ayak 

bileğinde bir haberci olmuştur. Farklı zaman, uzam ve kültürel çevre ile birlikte değişikliklere 

uğramış, süs ve zarafet unsuru olarak kullanılsa bile, her toplumdaki ince zevklere göre farklı 

nesnelerden üretilerek gelecek nesillere aktarılmış ve varlığını sürdürmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Folklor, Halhal, Estetik, Zarafet, Kölelik. 
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The Circle in The Middle of Slavery and Elegance: Anklet 

Abstract 

Folklore; It includes everything from the way of life in which a person was born to the 

cultural assets and the items he uses during the time from his birth to his death. One of them is 

the jewelry and accessories that he uses in accordance with the aesthetic understanding of the 

society and period in which he lives, in order to complete his elegance with his clothing. 

Ornaments such as rings, earrings, bracelets, necklaces and anklets, which are generally used 

by women to complement their beauty and elegance, have survived until today without losing 

their importance. They have never lost their importance, as they are both aesthetic and suitable 

to be produced from different objects according to the conditions of the period. Since our 

subject is anklets, also called ankle bracelets, other jewelry will not be mentioned. 

Anklet, which has been used since the first periods of known history and is encountered 

everywhere where people exist; While it is widely used in Iran, Egypt and India, its use in our 

country has generally been in our Southeastern provinces. It is understood that it was widely 

used among European peoples, from the fact that it was found in tumuli after 1800 BC in almost 

every region of Europe from the fronts of the Alps to the Danube, from the Rhine to the Rhôn. 

While the forces of the evolution, continuity and dissolution of the world were at the feet of the 

god Shiva, one of the most important names of Indian belief, it became the symbol of slavery 

at the feet of 14 to 20 million Africans who moved from the Black Continent to America. In 

Divan literature, it has become an image that appeals to aesthetic feelings in some of our poets 

such as Bâkî. 

The sense of pleasure and enjoyment of beauty and beauty, which is the natural tendency 

of human beings, has brought along the search for beauty and beauty. Anklet; For thousands of 

years, it has been evaluated in different ways and for different purposes. While sometimes 

restricting her freedom as a symbol of slavery on her ankles, it sometimes became a symbol of 

elegance on the ankles of women, and sometimes took its place on the feet of domestic pigeons, 

taking the name "hışhış". Sometimes it turns into an object in order to smuggle snakes at the 

feet of Yörük women, and sometimes it becomes a messenger on the child's ankle to be aware 

of when the baby sleeping in the tent wakes up. It has undergone changes with different time, 

space and cultural environment, and even if it is used as an ornament and an element of 

elegance, it has been produced from different objects according to the fine tastes of each society 

and transferred to future generations and has continued its existence. 

Keywords: Folklore, Anklet, Aesthetic, Elegance, Slavery. 
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Adıyamanlı Dîvan Şâirleri’nde Na’t 

 

Muzaffer KARATAŞ150 

Özet 

Klasik Türk edebiyatının temel kaynaklarının başında Kur’an-ı Kerim gelmektedir. Bu 

sebeple yüzyıllar içinde yazılan farklı edebî tür ve şekillerde dinî motifler oldukça sık yer tutar. 

Şiirlerde, neredeyse tüm peygamberlere değinilmiştir. Ancak Hz. Muhammed, İslâmiyet için 

nasıl zirvedeyse Klasik Türk Edebiyatı içerisinde yazılan şiirlerde de kendisinden en çok 

bahsedilen peygamberdir. Şiirlerinde İslâmiyet’i temel alan ve bu kadar çok işleyen bir 

edebiyat, elbette Hz. Muhammed’e de en çok yeri verecektir. Hz. Peygamber’i konu edinen 

Mevlid, Hilye, Esma-i Nebî, Miracnâme, Şefâatnâme, Kırk Hadis gibi pek çok edebî tür vardır. 

Bu türler arasında Hz. Peygamber’i öven şiirler olarak bir edebî tür haline gelmiş olan Na’tlar, 

ilk sırada yer alır. Kutadgu Bilig’den başlayarak günümüze kadar yazılan Na’tlar, birkaç 

beyitten binlerce beyite kadar uzanabilmektedir. Klasik Türk edebiyatı içerisinde adına az 

rastlanılan Adıyamanlı Dîvan Şairleri, eserlerinde gazel, kaside gibi türlerin yanında Münâcât, 

Tevhîd, Na’t ve Medhiye gibi dinî konularda oldukça fazla şiir yazmışlardır. Çalışma, sayı 

olarak az da olsa Adıyamanlı Dîvan Şairleri’nin yazmış oldukları Na’tları ve bu Na’tların 

muhtevasını anlatmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Dîvan, Na’t, Şâir, Hz. Muhammed, Adıyaman. 
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Na’t in Divan Poets From Adıyaman 

Abstract 

The Qur’an is the primary source of classical Turkish literature. Therefore religious 

motifs take place quite frequently in different literary genres and arrivals written over the 

centuries. In poems, almost all prophets are mentioned. However, just as Muhammad is at the 

top for Islam, he is the most mentioned prophet in the times written is Classical Turkish 

Literature. A literature that is based on Islam in its poems and that works so well, of course, is 

Hz. he will also give the most place to Muhammad. Mevlid, Hilye, Esma-ı Nebi, Miracname, 

which is about the prophet. There are many literary genres such as Şefaatname and Forty 

Hadith. Among these species, St. Na’ts, which has become a literary genre as poems praising 

the Prophet, takes the first place. Na’ts, written from Kutadgu Bilig to the present day, can range 

from a few couplets to thousands of couplets. Classic Turkish Divan Poets from Adıyaman, 

whose names are rarely seen in literature, have written many poems on religious subjects such 

as Münacat, Tevhid, Na’t and Medhiye as well as genres such as ghazal and eulogy. The study 

includes Na’ts written by Divan Poets from Adiyaman, albeit small in number, and these ıt 

describes the content on Na’ts. 

Keywords: Divan, Na’t, Poet, Hz. Muhammad, Adiyaman. 
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Psychological Issues of Organizational Culture Formation in Adolescent Period 

 

Madina A. MYRKASYMOVA151 

Abstract 

The article deals with psychological issues in the direction of organizational culture 

formation in adolescence. If we look at the purpose of education today with a new 

understanding, the main strategic direction of its development is to form a new generation of 

qualified specialists who take responsibility for life, have a mature worldview culture, are used 

to creative thinking, have high business skills, are dominated by humanistic thinking, armed 

with professional education, and have a lot of moral qualities. As the demands of the times 

changed, so did the society's demands on educational institutions. In turn, the education of 

teenagers in a modern society in a complex system is the main element of the formation of their 

organizational culture and their ability to behave in the environment in various situations and 

the result of their educational progress. Communicative activity of teenagers is also an 

important factor of organizational culture. 

Keywords: Adolescence, Organizational Culture, Leader, Communicative Activity. 
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Democratization and Governance Reforms in Turkey During the JDP (2002-2015) 

Namig MAMMADOV152 

Abstract 

 Justice and Development Party's (JDP) reforms in the field of governance are a part of 

the process of the democratic reform movement in Turkey in general. As part of this reform 

process, the initiative to change public administration and the coups of the presidential 

administration system as a result, as well as the Constitutions adopted after those coups, can be 

proof of this. Although the 1961 Constitution of Turkey was in force for 20 years, the new 

Constitution adopted in 1982 contained its main provisions related to governance, and the form 

of governance of the country was established as a parliamentary republic. According to the 

constitution, members of the legislative power were elected by general election for a period of 

4 years. Elections were organized on the basis of the proportional election method. The 

president of the country was elected by the parliament for a period of 7 years. 

 In Turkey, the main forces that came up with and defended the ideas of changing the 

governance system of the republic were ideologically "right" oriented parties. Since the 1970s, 

these parties have emphasized the need for change in both their programs and election 

manifestos. 

 As a result of the elections held in November 2002, the Justice and Development Party 

came to power, as well as in other fields, it began to propose reforms in the state administration, 

including the parliamentary republic administration system, and to take concrete steps in this 

direction. 

 2007 is a breaking point in the process of change in the political system. On April 24, 

2007, JDP nominated A. Gul for the presidency, and on April 27, the first round of presidential 

elections was held in the parliament, and on May 6, the second round was held, but the number 

of 367 was not reached. Thus, there was a blockage in the system and the JDP government 

decided to renew the elections and set the date of early parliamentary elections on July 22, 2007. 

 In addition to early parliamentary elections, the JDP reached an agreement with 

Motherland Party on a constitutional amendment that would include the election of the 

president by the people in order to avoid a repeat of the 367 crisis as a result of the system lock-

down. These constitutional changes were adopted by a majority of 68.95 percent in the 

referendum held on October 21, 2007. Thus, the method of electing the president by the 

parliament, which continuously created a crisis in the system, was ended and the process of 

"democratization of the position of the president" was started. In 2014, the president was 

actually elected by the people for the first time. 

 Keywords: Turkey, reforms, JDP, elections, constitution, presidential elections 
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Türkiye’de Yaşayan Van Kırgızlarının Dini İnançları 

 

Nazgul İSABAEVA153 

Özet 

Pamir Kırgızları Sünni Müslümanlardır ve Pamirlerde yaşadıklarında din ilimini ilk 

olarak köylerindeki Buhara Medresesi'nde okuyan yerlilerden ve Afgan mollalarından almışdır. 

Şimdi Van Kırgızları geleneksel İslam'ı uyguluyorlar. Bugün Ulupamir'deki köylüler, dini 

kurslar aracılığıyla dini eğitim alıyorlar. 

Van Kırgızlarının önceki tarihinen kısaca bahsetsek. Çin kaynaklarına göre eski 

Kırgızlar şamanizme inanmışlar ve Tengri'ye, suya ve oduna kurban kesmişler. Kırgızlar, eski 

çağlarda totemizme (kurt, dağ keçisi, deve, leopar, yılan, ayı vb.) inanmışlar ve kendilerini 

çeşitli afetlerden koruyacağına inandıkları için hayvan kemiklerini saklamışlardır. Ayrıca 

Zerdüştlük, Tengricilik, Şamanizm, hayaletlere tapma, Maniheizm, Budizm, Hristiyanlık 

(Nasturi) ve İslam gibi dinleri de uygulamışlar. Tanrıdaki doğal güçler, inancın merkeziydi. 

Van Kırgızları, albasların, şeytanların kendi ruhuna girdiği, kendilerini şeytanların 

vurduğu düşüncelerinden hala kurtulamadı. İblis içeri girince mollalar tarafından kaside duası 

yapılıyordu. Şeytanlar her şekilde gelip, herkese göründü ve insanı kendisine göre çekip 

çeviyordu. 

Van Kırgızları arasında şimdige kadar şamanizm ve İslami inançlar hala hakimdir. 

İslam'da olmayan ritüellere şiddetle inanıyorlar. Örneğin yaşlılar süt (süt kefir) ürettiğinde 

akşamları kimselerin gelip sut ve yoğurt sorduklarında, onlar üzülmesin diye verdikten sonra 

da hayvanlarının memesi hastalandıklarınan bahsediliyordu. 

Pamirlerdeki iblislerin yaptıklarından duyduğunu hatırlayarak, bazen anlatıyorlardı: 

“Bazen şeytanlar İnsanlardı taşlıyormuş, ama taş insan vücuduna değmemişmiş. Bazen insanlar 

yemek yerken, şeytanlar yukarıdan kum dökermiş, bazen atlıları korkuturlar ama onları 

göremezlerdi. Pamirlerden buraya taşındıklarından sonra şeytanlar ortadan kaybolduklarını 

söylüyorlar. İblislerin kemerden ve bıçak korkusu oldugu söylenirmiş. 

Anahtar Kelimeler: İblis, Şeytan, Din, İnanç, Şamanizm, İslam, Albastı. 
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Religious Beliefs of the Van Kyrgyz Living in Turkey 

Abstract 

 Pamir Kyrgyz are Sunni Muslims and when they lived in the Pamirs, they first received 

their religious knowledge from the locals and Afghan mullahs who studied at the Bukhara 

Madrasa in their village. Now the Kyrgyz of Van practice traditional Islam. Villagers in 

Ulupamir today receive religious education through religious courses. 

 Let's talk briefly about the previous history of the Van Kyrgyz. According to Chinese 

sources, the ancient Kyrgyz believed in shamanism and sacrificed to Tengri, water and wood. 

In ancient times, the Kyrgyz believed in totemism (wolf, mountain goat, camel, leopard, snake, 

bear, etc.) and they hid animal bones because they believed that it would protect them from 

various disasters. They also practiced religions such as Zoroastrianism, Tengrism, Shamanism, 

ghost worship, Manichaeism, Buddhism, Christianity (Nestorian), and Islam. The natural forces 

in God were the center of faith. 

 The Kyrgyz of Van still could not get rid of the thoughts that the albass and the devils 

had entered their souls and that they had been shot by the devils. When the demon entered, the 

mullahs were praying for the qasida. Demons came in every way, appeared to everyone, and 

lured people in their own way. 

 Shamanism and Islamic beliefs still predominate among the Van Kyrgyz. They strongly 

believe in rituals that are not in Islam. For example, when the elderly produce milk (milk kefir), 

when people come and ask for milk and yogurt in the evenings, it was mentioned that the udders 

of their animals got sick after giving them so that they would not be upset. 

 Remembering what he had heard of the demons in the Pamirs, he sometimes recounted: 

“Sometimes the demons stoned the Humans, but the stone did not touch the human body. 

Sometimes when people were eating, demons would pour sand from above, sometimes they 

would scare the horsemen, but they could not see them. They say the demons disappeared after 

they moved here from the Pamirs. It is said that demons have a fear of belts and knives. 

 Keywords: Iblis, Satan, Religion, Faith, Shamanism, Islam, Albastı. 
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Hindistan’da İslamiyet 

 

Neslihan DURAK154 

Özet 

Dünya tarihinin en eski yerleşim yerlerinden olan Hindistan’ın İslam dini ile ilk 

tanışması Hz. Ömer, Osman ve Ali dönemlerine tekabül etmekte olup bahse konu dönemden 

itibaren İslam orduları, Sind bölgesinde başarıyla neticelenecek olan akın ve fetihler 

gerçekleştirmişlerdir. Emeviler ve Abbasiler döneminde de yapılan seferlerle Mekran, Dibal, 

Kikan ve Kusdâr gibi önemli şehirlere yapılan fetihlerin sonucunda ele geçirilen pek çok esirle 

birlikte zengin ganimetler bölgeye olan ilgi ve cazibeyi arttırmıştır. Adeta zenginlikler ülkesi 

olan Hindistan’a zaman içinde Müslüman Arap ve Fars tüccarların yerleşmesiyle birlikte 

Gücerat ve Bengal sahilleri başta olmak üzere alt kıtanın pek çok şehri Müslüman ahaliye ev 

sahipliği yapmıştır. Bununla birlikte Gazneli Mahmud’un Hindistan’a düzenlediği sürekli 

seferlerin ardından Hint Alt Kıtası istikrarlı ve kalıcı Müslüman yönetimine kavuşmuştur. Arka 

arkaya gerçekleştirdiği fetihlerle kısa sürede Kuzey Hindistan’ı kontrolü altına alan Sultan 

Mahmud, İslam dininin bölgede müesseseleriyle birlikte yayılması için büyük gayret sarf 

ederken akabinde kurulacak olan Gurlu ve Delhi Türk Sultanları da onun açtığı yoldan 

ilerleyerek bölgeyi bir İslam beldesine dönüştürmeyi başarmışlardır. Kısa sürede Delhi başta 

olmak üzere Kuzey Hindistan’ın şehirleri İslam mimarisin en seçkin eserleriyle donatılırken 

ilmi seviyeleri yüksek, birbirinden kıymetli Türkistanlı Müslüman âlimlere de ev sahipliği 

yapmıştır. İslam tarihinin en parlak medeniyetlerinden birini kıran ve günümüzde Hint Alt 

Kıtası’nda Müslüman nüfusun böylesine yoğun olmasında büyük katkısı olan Babürlü 

İmparatorluğu ise sadece Hindistan’ın değil bütün dünyanın en göz kamaştırıcı eserlerini 

insanlığa armağan etmiştir. Babürlü İmparatorluğu dağılma sürecine girerken arkalarında 

bıraktıkları coğrafyalarda İslam’ın bayrağını dalgalandıracak olan yeni sultanlıklar tesis edilmiş 

olup sunulacak bildiride bütün bu hususların günümüze yansımalarına dair de geniş bilgi 

verilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Sind, Kutup Minar, Delhi, Babür, Agra. 
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Islam in Indıa 

Abstract 

One of the oldest settlements in the history of the world, India's first encounter with the 

religion of Islam was Hz. It corresponds to the Omar, Osman and Ali periods, and since the 

aforementioned period, the Islamic armies carried out raids and conquests that would result in 

success in the Sind region. The rich booty along with the many captives captured as a result of 

the conquests made to important cities such as Mekran, Dibal, Kikan and Kusdar during the 

Umayyad and Abbasid eras increased the interest and attraction to the region. With the 

settlement of Muslim Arab and Persian merchants in India, which is almost a land of riches, 

many cities of the sub-continent, especially Gujarat and Bengal coasts, hosted the Muslim 

population. However, after the continuous expeditions of Mahmud of Ghazni to India, the 

Indian Subcontinent gained a stable and permanent Muslim rule. Sultan Mahmud, who took 

Northern India under his control in a short time with successive conquests, made great efforts 

to spread the religion of Islam with his institutions in the region, while the Gurlu and Delhi 

Turkish Sultans, who were to be established afterwards, succeeded in transforming the region 

into an Islamic land by following his path. While the cities of Northern India, especially Delhi, 

were equipped with the most distinguished works of Islamic architecture in a short time, they 

also hosted valuable Turkistani Muslim scholars with high scientific levels. The Mughal 

Empire, which broke one of the most brilliant civilizations in Islamic history and contributed 

greatly to the concentration of the Muslim population in the Indian Sub-Continent today, 

presented the most dazzling works of not only India but the whole world to humanity. While 

the Mughal Empire was entering the process of disintegration, new sultanates were established 

that would wave the flag of Islam in the geographies they left behind, and in the paper to be 

presented, extensive information will be given about the reflections of all these issues to the 

present day. 

Keywords: Sind, Qutub Minar, Delhi, Mughal, Agra. 
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The Meaning of Kazakh Proverbs in the Teaching of Psychoanalysis 

 

Nurgul ABDRAZAKOVA155 

Kalamkas ANASOVA156 

Abstract 

The article examines in detail the meaning of proverbs and sayings of the kazakh people 

in the teaching of psychoanalysis. A person is formed from the moment of his appearance in 

the womb. Sigmund Freud, the founder of the doctrine of psychoanalysis, distinguished the 

psychosexual development of personality into several stages. Each stage is responsible for the 

formation of personality traits in the process of its development. The normal passage of these 

stages by a person or the injuries suffered affect his life in adulthood. The successful completion 

of each stage is primarily related to the attitude of parents to the child. If there are deviations 

and problems at some stage of development, fixation may occur. According to the author, there 

are a lot of proverbs and sayings in the kazakh people that reveal the stages of the development 

of the human soul, built on the prevention and consequences of emerging problems.  

The author focuses on the psychological problems of modern humanity, relying on the 

rich experience of the people in proverbs and sayings that have proved their rightness and the 

theory of psychoanalysis. The fact is that proverbs and sayings based on centuries of experience 

are diagnostic in nature. The subtext of proverbs and sayings is the meaning of life arising in 

the era of modern globalization, raising children, preparing for family life, building 

relationships with people, finding answers to questions about how to live happily. 

Questions of the spiritual world that concern people in modern society. These issues do 

not lose their relevance in the history of mankind.  The article analyzes proverbs and sayings 

based on the theories of such famous psychoanalysts as Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, 

Anna Freud. 

Keywords: Psychoanalysis, Proverbs, Sayings, Personality, Society. 
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Etnosentrik Açıdan Fıkralara Bir Bakış 

 

Oğuz DOĞAN157 

Özet 

Etnosentrizm, bireyin kendi kültürünü ve yaşam alışkanlıklarını merkez alarak diğer 

kişilerin durum veya davranışlarını bu ölçek üzerinden değerlendirmesidir. Bir diğer yönüyle 

etnosentrizm; bireylerin bağlı bulundukları grup veya kültürü bütün yaşamın odak noktası 

olarak görerek “kendileri” dışında kalanlara önyargı ile yaklaşmasıdır. Psiko- sosyal bir kavram 

olan etnosentrizm, bazı durumlarda insanların farkında olmadan eylemlerini de 

biçimlendirmektedir. Bu durum bazen kendini kültürel değer ve unsurların yapısında da 

gösterebilmektedir. Toplumsal yaşamın kültürel çıktılarından biri olan fıkralar, yapısında 

barındırdığı sosyolojik ve psikolojik kodlar açısından oldukça dikkat çekicidir. 

Kaynağını insan ve toplum ilişkisinden alan fıkraların konusunu genellikle çatışmalar 

oluşturmaktadır. Bu çatışmalar daha çok bir grubu veya topluluğu temsil eden fıkra tipinin, 

evrenin merkezi olarak kendi kültürünü görmesi ve başka insanların yaşam içindeki 

davranışlarını bu kültüre göre değerlendirmesinden kaynaklanmaktadır. Çünkü bazı 

durumlarda kişilerin “öteki” yüzünün bir yansıması olarak ortaya çıkan fıkra tipi, kendi dünya 

görüşü bağlamında olaylara yaklaşmakta ve karşısındaki kişilerin de bu ölçüde davranmasını 

beklemektedir. Fakat fıkralarda durum genellikle beklenilenin aksine gerçekleştiği için ortaya 

uyumsuzluklar ve çatışmalar çıkmaktadır. Bu durumlarda mizahın ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır. Nitekim zümre, azınlık,  bölge ve yöre fıkra tiplerinin etrafında teşekkül eden 

olaylar da mizahın büyük oranda etnosentrik eğilim sonucu ortaya çıktığını göstermektedir. 

Sözü edilen fıkra tiplerinin temsil ettikleri grup veya toplulukların kendi aralarında birbirlerine 

üstünlük sağlamak maksadıyla fıkralara gereksinim duyması da bu eğilimin bir sonucudur. 

Çalışma kapsamında yazılı, görsel ve sözlü kaynaklar taranarak fıkralardaki etnosentrik 

eğilimler tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada topluluk ve grupların üstünlük yarışında 

fıkra türünü bir araç olarak neden kullandığına ve etnosentrik eğilimin mizah algısını ne derece 

şekillendirdiğine dikkat çekilmiştir. 
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A Look at Jokes from an Ethnocentric Perspective 

Abstract 

Ethnocentrism is the evaluation of the situation or behavior of other people on this scale 

by centered on one's own culture and life habits. In another aspect, ethnocentrism; is that 

individuals see the group or culture they belong to as the focal point of all life and approach 

those who are outside of “themselves” with prejudice. Ethnocentrism, which is a psycho-social 

concept, shapes the actions of people in some cases without realizing it. This situation can 

sometimes show itself in the structure of cultural values and elements. Jokes, one of the cultural 

outputs of social life, are quite remarkable in terms of the sociological and psychological codes 

they contain in their structure. 

The subject of the jokes, which take their source from the relationship between human 

and society, is usually conflicts. These conflicts stem from the fact that the type of joke 

representing a group or community sees its own culture as the center of the universe and 

evaluates other people's behaviors in life according to this culture. Because the type of joke that 

emerges as a reflection of the “other” face of people in some cases, approaches events in the 

context of its own worldview and expects the people to act in this way. However, in the jokes, 

inconsistencies and conflicts arise because the situation is generally contrary to what is 

expected. In these cases, it leads to the emergence of humor. As a matter of fact, the events 

around the group, minority, region and local joke types also show that humor mostly emerges 

as a result of ethnocentric tendencies. It is also a result of this tendency that the groups or 

communities represented by the mentioned types of jokes need jokes in order to gain superiority 

among themselves. Within the scope of the study, ethnocentric tendencies in jokes were tried 

to be determined by scanning written, visual and verbal sources. In this study, it is pointed out 

why communities and groups use joke as a tool in the race for supremacy and to what extent 

the ethnocentric tendency shapes the perception of humor. 

Keywords: Ethnocentrism, Joke, Culture, Tradition, Humor. 
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Tokat Merkez Köylerinde Mezarlıklar Etrafında Teşekkül Eden Memoratlar Üzerine 

Bir Araştırma 

 

Onur DEMİRCAN158 

Özet 

 Tokat, tarihi boyunca birçok medeniyete, uygarlığa ve devlete ev sahipliği yaparak 

bünyesinde kültürel gelişmeleri ve çeşitliliği barındırmaktadır. Kültürel zenginliğe sahip olan 

Tokat’ın henüz keşfedilmemiş birçok maddi ve manevi değerleri mevcuttur. Bu değerler, 

günümüze sözlü olarak ulaşmıştır. Sözlü kültür anlatıları içerisinde masallar, efsaneler, 

destanlar, halk hikâyeleri ve memoratları sayabiliriz. Memorat, olağanüstü ferdî bir tecrübe 

yaşayan veya tecrübenin sahibinden dinlenmiş ve bir başkasına aktarılmış, toplumun 

gerçekliğine inandığı anlatılardır. 

 Halkın kimi inanç ve değerlerini bünyesinde barındıran memoratlar, birçok farklı 

mekânda vuku bulmuş olaylar ağızdan ağıza aktarılarak kolektif hafızaya kaydedilmiştir. Bu 

mekânlar şu şekilde sınıflandırılabilir: Tüm pis yerler; tuvaletler, çöplükler, bataklıklar, ıssız 

yerler; eski ahırlar, samanlıklar ve merekler, her türlü yıkıntı ve terk edilmiş yerler, ormanlıklar, 

kamuya açık alanlar; mezarlıklar, şehitlikler, boğazlar, dört yol ağızları ve ırmak kenarı gibi 

yerlerdir.   

 Bu çalışmada Tokat merkez köylerindeki mezarlıklar etrafında teşekkül eden 

memoratlara yer verilmiştir. Sözlü kültür ortamında yaratıldıktan sonra kolektif hafızaya 

aktarılan memoratlar, günümüzde dijital kültürün toplum nezdinde yaygınlaşmasıyla birlikte 

bu anlatılar süreklilik kazanmıştır. Çalışmamızda sözlü kültüre ait bu unsurlar yazılı kültür 

ortamına aktarılarak kolektif hafızadan silinmesinin engellenmesi ve Türk kültürüne katkı 

sağlaması amaçlanmıştır. Çalışmada kaynak tarama, saha incelemesi, yönlendirilmiş ve 

yönlendirilmemiş görüşme/mülakat ve gözlem yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen 

verilerin Tokat özelinden hareketle Türk kültürüne ve halkbilimi disiplinine çeşitlilik 

kazandıracağı düşünülmüştür. 
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A Research on Memorates Formed Around Cemeterıes in Central Vıllages of Tokat  

Abstract 

 Tokat has hosted many civilities, civilizations and states throughout its history and hosts 

cultural developments and diversity. Tokat, which has cultural richness, has a lot of material 

and spiritual values that have not yet been discovered. These values have survived to the present 

day orally. Oral culture narratives include fairy tales, legends, epics, folk-tales and memorates. 

A memorat is a narrative that has been heard and passed on to another person who has had an 

extraordinary individual experience or has been told by the person who has had the experience, 

and which the community believes to be true. 

 Memorates, which embody some beliefs and values of the people, have been recorded 

in the collective memory by transmitting events that took place in many places by word of 

mouth. These places can be classified as follows: All filthy places; toilets, garbage dumps, 

swamps, deserted places; old barns, haystacks and barns, all kinds of ruins and abandoned 

places, woodlands, public places; cemeteries, martyrdoms, straits, crossroads, and riversides.   

 In this study, memorates formed around the cemeteries in the central villages of Tokat 

are included. Memorates, which were created in an oral culture environment and then 

transferred to collective memory, have gained continuity with the spread of digital culture in 

today's society. In our study, these elements of oral culture were transferred to the written 

culture environment in order to prevent their erasure from collective memory and to contribute 

to Turkish culture. The study employed literature review, field research, guided and non-guided 

interviews and observation methods. It has been thought that the data obtained in the study will 

bring diversity to Turkish culture and folklore discipline with reference to Tokat. 

Keywords: Tokat, Cemeteries, Memorates. 
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Horoz Dövüştürücülüğü Sosyolektinin Halk Dilbilimsel İncelemesi (Van-Erciş Örneği) 

 

Orhan SABAK159 

Metin EREN160 

Özet 

 Horoz dövüşü, “odaklı toplanış” ve etkileşim barındıran, kurallı müsabaka şeklinde 

gerçekleştirilen sosyal bir organizasyondur. Oyun ve eğlence amacıyla yapılan bu müsabakalar, 

insan ile hayvan iletişimini sağlayan eylemsel bir dil oluşturduğu için antrozooloji bağlamında 

değerlendirilebilir. Bu dil, dilbilim uzmanları tarafından üretilmemiş, gizli kalmayı tercih eden 

bir grubun, doğal, sıradan temsilcileri tarafından konuşma ortamında sözlü olarak oluşturulmuş, 

kendilerine yönelik gizli bir iletişim ve anlaşma sistemi olması yönüyle halk dilbiliminin 

araştırma nesnelerindendir.   Dövüş horozunu yetiştirme ve dövüştürme sürecinde horozcular 

arasında bu toplumsal gruba ait özel bir dil gelişir. Bu dil olguları, grup üyelerinin kendi 

anlamlandırma ve yorumlamalarını kapsamakla birlikte kendilerinin ve horozların eylemlerine 

göndermeler yapar. Jargon ya da sosyolekt olarak adlandırılan bu özel söz varlığı, sadece 

kendilerinin anlayacağı şekilde, sözlü ortamda icra edilir. 

 Horoz sahiplerinin canlı performansları sonucunda oluşarak sonraki nesillere aktarılan, 

ses tonu yüksek olan bu dil, kişilerin kendi horozlarına emredici, rakip horozculara ise 

psikolojik üstünlük kurmaya yönelik iletiler taşıyan bir işlevdedir. Bu çalışmada, horoz 

dövüştürücülüğünü meslek edinmiş sosyal grubun süreç boyunca oluşturduğu dilin, toplum-dil 

ilişkisi ve antrozooloji bağlamında incelenmesi amaçlanmıştır. 

 Araştırma alanı Erciş ile sınırlandırılmış, üç yıl boyunca gözlem ve görüşmeler 

yapılmıştır. “konuşan özneler” tarafından beden dili de kullanılarak icra edilen performans 

sonucu oluşan dinamik söz varlığı tespit edilmiş. Bir grubun sözlü dil kullanımdan doğan bu 

sözcüklerin oluşum şekilleri, “horozcu camiası”ndaki anlamları ve bu jargonun sosyal hayata 

aktarılmasının, kelimelerin sansür ve örtmece ile yumuşatılmasının örnekleri ve sebepleri, halk 

dilbilimi açısından açıklanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Antrozooloji, halk dilbilimi, horoz dövüşü, sosyal dil, sosyolekt, 

söz varlığı. 
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Folk Linguistic Analysis of the Sociolect of Cockfighting (Van-Erciş Case) 

Abstract 

Cockfighting is a social organization that includes "focused gathering" and interaction, 

in the form of competition with rules. These competitions, which are held for the purpose of 

games and entertainment, can be evaluated in the context of anthrozoology as they create an 

operational language that enables human-animal communication. This language is one of the 

research objects of folk linguistics in that it is a secret communication and agreement system 

for them, which is not produced by linguistics experts, but is formed orally by the natural, 

ordinary representatives of a group that prefers to stay hidden. During the process of raising 

and fighting the fighting cock, a special language belonging to this social group develops among 

the fighting cook tainer. These linguistic phenomena include their own interpretation and 

interpretation of the group members, but also refer to the actions of themselves and the roosters. 

This special vocabulary, which is called jargon or sociolect, is performed in the oral 

environment in a way that only they can understand. 

This language, which is formed as a result of the live performances of the fighting cook 

owners and transferred to the next generations, has a high tone of voice. In this study, it is aimed 

to examine the language formed by the social group who has taken up cockfighting as a 

profession, in the context of society-language relationship and anthrozoology. 

The research area was limited to Erciş (district in Van Province), and observations and 

interviews were conducted for three years. The dynamic vocabulary formed as a result of the 

performance performed by “speaking subjects” using body language has been determined. The 

formation of these words, which arise from the oral language use of a group, their meanings in 

the "fighting cook owner community", the examples and reasons for the transfer of this jargon 

to social life, the softening of the words with censorship and euphemism are explained in terms 

of folk linguistics. 

Keywords: Anthrozoology, Folk Linguistics, Cockfighting, Social Language, 

Sociolect, Vocabulary 
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Ahmed el-Behisnî’nin “Şerhu Nazmi’l-Le’âlî”si: Ziyâ’ul-Kulûb 

 

Ömer Faruk GÜLER161 

Özet 

Rızâ’î mahlasıyla maruf Tokatlı İshak Efendi’nin Nazmü’l-Le’âlî adlı akaid risalesinde, 

Ehl-i Sünnet’in önde gelen mutavvel kitaplarından derlenen itikadi meseleler işlenmiş ve fırak-

ı dâlle olarak tanımlanan fırkaların akaid düşünceleri veciz ifadelerle reddedilmiştir. Eser, 

yazıldığı dönem ve sonrasında oldukça itibar görüp akaid konusunda meraklı olanların dikkatini 

çekmeyi başarmıştır. Nitekim eserin elden ele dolaştığı, kaynaklarda ifade edilen bilgiler 

arasındadır. Yine manzume üzerine çeşitli dönemlerde hem Türkçe hem de Arapça şerhler 

yapılması, eserin ne derece muteber olduğunun göstergeleri arasındadır. Muhammed Râ’if 

Efendi, Ahmed el-Behisnî, Bâlî Firuz Bey, Mustafa Kalecikî ve ismi tespit edilemeyen bir 

müellif, Nazmü’l-Le’âlî’yi şerh edenler arasındadır. 

Çalışmamızda Ahmed el-Behisnî tarafından yapılan şerh ele alınmıştır. Behisnî, şerhin 

başında otuz bir beyitlik bir giriş yapmış, burada besmele, hamdele ve salveleye yer vermiştir. 

Yine bu bölümde Behisnî, kendi ismini zikredip  sebeb-i teşrihe de kısaca değinmiştir. Daha 

sonra beyitlerin şerhine geçen şarih, beyitleri detaylı bir şekilde şerh etme yoluna gitmiştir. 

Tespit edilebildiği kadarıyla eserin toplamda üç nüshası vardır. Bunlar; Koç Üniversitesi Suna 

Kıraç Kütüphanesi, Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi ve İBB Atatürk Kitaplığı 

nüshaları şeklinde sıralanabilir. Eser ayrıca matbu olarak basılmıştır. Bu bildiride eserin 

nüshaları tanıtılacak, şekli ve muhtevası hakkında bilgi verilecektir. İlgili eserin tarafımızca 

tenkitli metin olarak hazırlandığını ve detaylı bir incelemeyle bilim dünyasının istifadesine 

sunulacağını bu vesileyle duyurmak isteriz. 

Anahtar Kelimeler: Akaid, Nazmü’l-Le’âlî, Şerh, Ahmed el-Behisnî, Şerhu Nazmi’l-

Le’âlî. 
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"Şerhu Nazmi'l-Le'alı" of Ahmed al-Behısni: Ziya'ul-Kulub 

Abstract 

In the doctrinal treatise "Nazmü'l-Le'âlî" of Ishak from Tokat, known by the pen name 

"Rızâ'î", the creed issues compiled from the leading books of the "Ahl al-Sunnah" were handled 

and the creed ideas of the "firaq-i dalle" were rejected with concise expressions. The work was 

highly respected during and after the period it was written and managed to attract the attention 

of those who are curious about "akaid". As a matter of fact, it is among the information 

expressed in the sources that the work circulates from hand to hand. Again, making both 

Turkish and Arabic commentaries on the work in various periods can be counted among the 

indicators of how prestigious the work is. Muhammed Ra'if Efendi, Ahmed al-Behisni, Bali 

Firuz Bey, Mustafa Kaleciki and an unknown author are among those who commented on 

"Nazmü'l-Le'ali". 

In our study, the commentary made by Ahmed al-Behisni is discussed. Behisni, made 

an introduction of thirty-one couplets at the beginning of the commentary and included 

“basmala, hamdele” and “salvele” here. Again in this section, Behisni mentioned his own name 

and briefly mentioned the reason for writing the work. Later, the commentator went on to the 

commentary of the couplets and explained the couplets in detail. As far as can be determined, 

there are four copies of the work, one of which is printed. These can be listed as follows: Koç 

University Suna Kıraç Library; Konya Regional Manuscripts Library; İBB Atatürk Library and 

Marmara University Rare Works Collection. In this paper, the copies of the work will be 

introduced and information will be given about the form and content of the work. We would 

like to take this opportunity to announce that the relevant work will be presented as a critical 

text by us and will be presented to the scientific world with a detailed examination. 

Keywords: Doctrines (Akaid), “Nazmü’l-Le’ali”, explanation, Ahmed al-Behisni, 

“Şerhu Nazmi’l-Le’ali”. 
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Tatar Yazar Galimcan İbrahimov’un İlkbahar Başı Adlı Eserinde Edatlar 

Ömer KÜÇÜKMEHMETOĞLU162 

Özet 

Tatar edebiyatının klasikleri arasında yer alan yazar, dilci, muharrir, eleştirmen, devlet 

adamı, eğitimci olan Galimcan İbrahimov Tatar edebiyatına birçok eser kazandırmıştır. “Zeki 

Şakertneñ Medreseden Kuvıluvı” (Öğrenci Zeki’nin Medreseden Kovulması), “Yaş Yürekler” 

(Genç Kalpler), “Yaz Başı” (İlkbahar Başı), “Dingezde” (Denizde), “Söyü Segadet” (Sevgi 

Saadet), “Kötüvçiler” (Çobanlar), “Tabigat Balaları” (Tabiat Çocukları), “Beznen Könner” 

(Bizim Günler) gibi eserleri kaleme aldı. “Yana Keşeler” (Yeni İnsanlar), “Kızıl Çeçekler” 

(Kızıl Çiçekler) adlı uzun öyküsü, “Tiren Tamırlar” (Derin Kökler), “Kazak Kızı” adlı 

romanları Tatar edebiyatı tarihinde yerini almıştır. İbrahimov yazarlığınının yanı sıra aynı 

zamanda dilcidir. Tatar gramerciliğinin gelişmesine eserleriyle katkıda bulunmuştur. “Tatar 

Sarıfı”, “Tatar Nahvi”, “Tatar İmlası”, “Edebiyat Kanunları”, “Tatar Tele Grammatikası” (Tatar 

Dili Grameri) gibi önemli gramer, dil eserleri Tatar Türkçesinin o dönemki değişimini, 

eğilimlerini ortaya koymaktadır. Galimcan İbrahimov’un “Yaz Başı” (İlkbahar Başı) adlı eseri 

Arap alfabesiyle Kazan’da 1912 yılında Ümid Matbaasında basıldı. Daha sonra Kiril alfabesiyle 

defalarca basıldı. Arap harfli metnin incelenmesi dilin o dönemki kullanımı ve yazılışıyla ilgili 

unsurların tespiti açısından önem arz etmektedir. Kiril harfli metinlerde birçok kelimenin yazım 

ve imlası değişime uğramıştır. Galimcan İbrahimov’un “Yaz Başı” (İlkbahar Başı) adlı eserinin 

Arap alfabesiyle yapılan baskısındaki edatlar ele alınacak, ayrıca eser tanıtılacaktır. Bildiride 

Tatar Türkçesi kökenli edatların, Arapça, Farsça vb alıntılanan edatların kullanımı, yazım ve 

imlası belirlenecek, Arap harfli metin esas alınarak incelenecek, edatların o dönemki kullanılış 

tarzı tespit edilecek, edebi örneklerle, çevirisiyle, transkripsiyonla birlikte gösterilecektir.    

Anahtar Kelimeler: Edatlar, Tatar Türkçesi, Galimcan İbrahimov, Tataristan.  
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Prepositions in the Tatar Author Galimcan Ibrahimov’s Story Early Spring 

Abstract 

Galimcan İbrahimov, a writer, linguist, writer, critic, statesman and educator, who is 

among the classics of Tatar literature, has brought many works to Tatar literature. “Zeki 

Şakertneñ Medresede Kuvıluvı” (Student Zeki’s Expulsion from School), “Yaş Yürekler” 

(Young Hearts), “Yaz Başı” (Early Spring), “Dingezde” (At Sea), “Söyü Segadet” (Love Bliss), 

“Kötüvçiler” (Shepherds), “Tabigat Balaları” (Children of Nature), “Beznen Könner” (Our 

Days). “Yana Keşeler” (New People), “Kızıl Çeçekler” (Red Flowers) his novels “Tiren 

Tamırlar” (Deep Roots), “Kazak Kızı” (Daughter of Kazakhs” took their place in the history of 

Tatar literature. Ibrahimov is a linguist as well as a writer. He contributed to the development 

of Tatar grammar with his works. Important grammatical and linguistic works such as “Tatar 

Sarifi” (Tatar syntax), “Tatar Nahvi” (Tatar Grammer), Tatar İmlası “Tatar Spelling”, 

“Edebiyat Kanunları” (Literary Laws), “Tatar Tele Grammatika” (Tatar Language Grammar) 

reveal the changes and tendencies of Tatar language story. Galimjan Ibrahimov’s work “Yaz 

Bashi” (Beginning of Spring) was published in 1912 in Umid Printing House in Kazan with the 

Arabic alphabet. It was later reprinted many times in the Cyrillic alphabet. The examination of 

the Arabic script is important in terms of determining the elements related to the use and writing 

of the language at that time. The spelling and spelling of many words in Cyrillic texts have 

changed. The prepositions in the Arabic alphabet edition of Galimjan Ibrahimov’s work titled 

“Yaz Bashi” (Head of Spring) will be discussed, and the work will be introduced. In the paper, 

the use, spelling and spelling of the prepositions of Tatar language origin, the prepositions 

quoted from Arabic, Persian will be determined, the Arabic script will be examined on the basis 

of the text, the usage style of the prepositions at that time will be determined, and will be shown 

with literary examples, translation and transcription. 

Keywords: Prepositions, Tatar language, Galimjan Ibrahimov, Tatarstan. 
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Çiçeklerin Gam Unsuru Olarak Kullanımı: Şeyhülislâm Yahyâ Örneği 

 

Özcan TUNÇADAM163 

Özet 

Tabiat unsurları, klasik Türk şiirinde çeşitli sanatlarla şairlere ifade imkânları sağlar. 

Çiçekler de Klasik Türk şairlerinin söz dağarcığında yer alan önemli tabiat unsurlarındandır. 

Sevgilinin güzelliği dile getirilirken çiçeklerden yararlanılır. Çiçekler benzetme, istiare gibi 

sanatlarla rengi ve/veya şekliyle sevgilinin güzelliği için benzetilen olarak şiirde kullanılır. 

Bunun yanı sıra klasik Türk şiirinde aşk yüzünden her daim gam ve kederde olan, vücudu 

yaralarla bezenmiş âşığın durumunu ifade etmek için de çiçekler, yararlanılan tabiat ögeleridir.  

İlmiye sınıfının zirvesine kadar çıkmış olan Şeyhülislâm Yahyâ, gelenek dairesinde şiir 

yazan ve şiirlerinde din dışı muhtevayı öne çıkaran rindâne tarzın önemli temsilcilerindendir. 

Geleneğin belirlediği sınırlar dâhilinde, şiirde âşık rolünü üstlenmiştir. Bu gelenekte âşık; 

sürekli ayrılık acısı çeker, dert ve belalarla karşı karşıya kalır, sevgili veya talihten yana yüzü 

gülmez, kaderin türlü belalarına düçar olur, gönlü ve vücudu sürekli yaralıdır. Şeyhülislâm 

Yahyâ da bir gazelinde aşk derdiyle içinde bulunduğu durumu çiçeklerin türlü kullanımıyla dile 

getirir. Yahyâ gül, sümbül, nilüfer, erguvan gibi çiçekleri yaralı durumunu dile getirmek için 

gazeline konumlandırır. Bu bildiride çiçeklerin söz konusu gazeldeki kullanımı, klasik Türk 

şiirinin gelenek tarafından belirlenen çerçevesi göz önünde bulundurularak ve başka şairlerden 

de örneklere yer verilerek izah edilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Şeyhülislâm Yahyâ, Çiçekler, Gül, Sümbül, Nilüfer, Erguvan. 
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The Use of Flowers as an Element of Sorrow: The Example of Şeyhülislam Yahyâ  

Abstract 

Elements of nature provide poets with the opportunity to express themselves with 

various arts in classical Turkish poetry. Flowers are also important elements of nature in the 

vocabulary of classical Turkish poets. Flowers are used to express the beauty of the beloved. 

Flowers are used in poetry as similes for the beauty of the loved one with their color and/or 

shape through arts such as similes and metaphors. In addition to this, flowers are the elements 

of nature that are used to express the state of the lover, whose body is adorned with wounds, 

who is always in sorrow and grief because of love in Classical Turkish poetry. 

Şeyhülislâm Yahyâ, who has risen to the top of the science class, is one of the important 

representatives of the rindane style, who writes poetry within the framework of tradition and 

emphasizes the non-religious content in his poems. Within the limits determined by the 

tradition, he assumed the role of lover in poetry. In this tradition, the lover constantly suffers 

from separation, faces troubles and troubles, does not smile for his beloved or luck, falls into 

various troubles of fate, his heart and body are constantly injured. In one of his ghazals, 

Şeyhülislâm Yahya expresses his situation with the trouble of love with various uses of flowers. 

Yahya positions flowers such as roses, hyacinths, water lilies, and redbuds in his ghazal to 

express his injured condition. In this paper, the use of flowers in the aforementioned ghazal will 

be tried to be explained by considering the framework of classical Turkish poetry determined 

by tradition and by giving examples from other poets. 

Keywords: Şeyhülislâm Yahyâ, Flowers, Rose, Hyacinth, Water Lily, Judas Tree. 
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Geçmişten Günümüze Âşık Şiirinde Yaşname Geleneği 

 

Özlem ÜNALAN164 

Özet 

Âşıklık geleneği, halk şairi veya âşık olarak adlandırılan kişiler tarafından sazla veya 

sözle icra edilen ve temelleri İslamiyet öncesi şiir geleneğine dayanan halk şiiri geleneğidir. 

Halk şairleri yüzyıllar boyunca her konuda irticalen şiir örnekleri vermişlerdir. Ayrıca koşma, 

semai, varsağı ve destan nazım şeklinin usullerine uygun şiirler söylemişlerdir. Uzun uzadıya 

anlatmak istediklerini destanlarda dile getirmişler; deprem, savaş, sel, salgın hastalık gibi her 

türlü doğal afeti ve toplumsal hadiseyi destanlarında anlatmışlardır. Bunların dışında ele 

aldıkları konuya göre bekçi destanı, hayvan destanı, yemek destanı vb. destan çeşitleri vardır. 

Bu destanlardan biri de insan ömrünü yaş basamaklarına göre ele alan ve yaş destanı olarak da 

isimlendirilen yaşnamelerdir. Bu tür destanlarda şairler kendi hayatlarını veya bir genç kızın 

yaşadığı fiziki ve ruhi değişimi belli yaşlar çerçevesinde ortaya koyarlar. Bir nevi öğütname 

özelliği de taşıyan bu şiirler yaşname, hayat destanı, ömür destanı ve yaş türküsü olarak da 

adlandırılmaktadır.  

Günümüzde âşıklık geleneği devam ettiği gibi bu geleneğe mensup halk şairleri 

yaşname geleneğini de devam ettirmektedirler. Bu çalışmadaki amacımız XI. yüzyılda Hoca 

Ahmet Yesevi ile başlayan yaşname geleneğinin, verdiğimiz şiir örnekleri doğrultusunda 

günümüz âşık şiirinde de devam ettiğini göstermektir. Ayrıca tespit ettiğimiz yeni yaş destanları 

muhteva ve şekil bakımından incelenerek bu şiirlerin yaşname geleneği içindeki yerleri 

değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Âşıklık Geleneği, Yaş Destanı, Halk Şairi. 
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Yasname Tradition in Minstrel Poetry from Past to Present 

Abstract 

The tradition of minstrelsy is a tradition of folk poetry performed by saz or verbal by 

people who are called as folk poets or minstrels and whose foundations are based on pre-Islamic 

poetry tradition. Folk poets have given examples of poetry as improvisational in every subject 

for centuries. In addition, they recite poems in accordance with the methods of kosma, semai, 

varsag (types of folk poem) and epic poems. They expressed in epics what they wanted to tell 

at length; they described all kinds of natural disasters and social events such as earthquake, war, 

flood, epidemic in their epics. Apart from these, there are various kinds of epic such as guard 

epic, animal epic, food epic, etc. according to the subject they deal with. One of these epics is 

yasname, which deals with human life according to age steps and are also call it age epics. In 

such epics, poets reveal their own lives and the physical and spiritual changes experienced by 

a young girl within the framework of a certain age. These poems, which also have the 

characteristic of a kind of sermon, are also called age poetry, life epic and age folk song. 

Today, as the tradition of minstrelsy continues, the folk poets who belong to this 

tradition also continue the tradition of agename. Our aim in this study is to show that the 

tradition of the age, which started with Hoca Ahmet Yesevi in the 11th century, continues in 

today's minstrel poetry in line with the poetry examples we have given. In addition, the new 

age epics we have identified will be examined in terms of content and form, and the place of 

these poems in the tradition of agename will be evaluated. 

Keywords: Minstrelsy Tradition, Age Epic, Folk Poet. 
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Bir Göstergebilim Alanı Olarak Pragmatik ve Türkçedeki Görünümleri: Genel Bir 

Değerlendirme 

 

Öznur DURGUN165 

Özet 

Sentaks ve semantik ile birlikte göstergebilimin üç ana dalından birini oluşturan 

pragmatik, dil göstergelerini sadece diğer göstergelerle ve dış dünyadaki nesnelerle inceleyen 

geleneksel dilbilimin aksine kullanıcıları ve alıcıları ile ele alan, ‘anlam’a bağlam merkezli 

yaklaşan bir disiplindir. Genel itibariyle hem ‘anlamlandırma’ sürecinde bağlamla hem de ifade 

edildiği zaman belli bir eylemi beraberinde getiren gramer yapılarıyla ilgilenen pragmatik, 

Türkçede yaygın olarak edimbilim sözcüğüyle karşılanmaktadır. Batıda bir araştırma sahası 

olarak 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren araştırmacıların ilgisini çekmeye başlayan 

pragmatiğin ülkemizde tanınması ve uygulanmaya konması - her ne kadar hala felsefi bir akım 

olan pragmatizmle karıştırılıyor olsa da - çok daha sonraki dönemlere denk gelmektedir. Bir 

iletişime katılan kişilerin bu iletişimi nasıl başarıyla gerçekleştirdiklerini inceleyen pragmatik, 

yabancılara dil öğretimi mevzuunda da son zamanlarda kendisine sıklıkla başvurulan bir alan 

olarak karşımıza çıkar. Nitekim bir kimsenin dil öğrenirken aynı zamanda iletişim yetisi 

kazanması yani normatif tanımlanmış dil dışı kurallara vakıf olması da gerekmektedir. 

Semantiğin esas aldığı anlam dışındaki tüm anlamları, bağlamla ilişkilendirmek suretiyle 

inceleyen, bu anlamlandırma sürecinde konuşucuya, alıcıya, iletişimin gerçekleştiği ortama ve 

diğer şartlara yönelen, bir nevi satır aralarını okumayı esas alan pragmatik, Türkçede geniş bir 

kullanım alanına sahiptir. Pragmatiğin inceleme alanlarının hayli geniş olması ve sınırlarının 

tam olarak çizilememesi, her ne kadar metin bazlı incelemelerde bazı sıkıntılara yol açsa da 

Türkçenin belli gramer yapıları pragmatik temelinde değerlendirilebilir. Bu bildiride pragmatik, 

semantikle mukayese edilerek kuramsal açıdan ana hatlarıyla ele alınacak; Türkçedeki bazı 

gramer yapıları, ihtiva ettikleri pragmatik nüanslar noktasında incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Türkoloji, Pragmatik, Dilbilim. 
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Pragmatics As a Field of Semiotics and Its Aspects in Turish: An Overall Evaluation 

Abstract 

Pragmatics constitutes one of the three main branches of semiotics together with syntax 

and semantics. Unlike traditional linguistics examining language signs solely by means of other 

signs and objects in the outside world, pragmatics is an exclusive linguistic discipline that deals 

particularly with 'meaning' through its users and receivers and it primarily adopts a context-

centred methodology about ‘meaning’. Pragmatics, in general, focuses on both the context in 

the process of 'signification' and the grammatical structures that bring a certain action when 

expressed, and edimbilim is used for the concept of pragmatics in Turkish.  As a research field, 

pragmatics has attracted the attention of the researchers since the second half of the 20th century 

in the west. However, it has been recognised and put into practice by the Turcologists in Turkey 

much later – and still in the academic circles, it is sometimes confused with pragmatism which 

is a philosophical movement. Pragmatics essentially examines how people who participate in a 

communication successfully carry out this communication and it has recently become a 

discipline frequently applied to in the field of language teaching to foreigners. Indeed, the 

importance of pragmatics become much more substantive regarding that one needs to gain 

communication skills while learning a language, in other words, the person has to have the 

knowledge of normatively defined non-linguistic rules in communication process. Pragmatics 

investigates all aspects of meanings by associating them with the context. Moreover, it turns to 

the speaker, the receiver, the environment in which the communication takes place and other 

conditions in this interpretation process. Thus, pragmatics is based on reading between the lines 

and has a wide area of use in Turkish. Although the fact that pragmatics focuses on a wide range 

of study areas and its boundaries cannot be determined exactly causes some difficulties in text-

based studies, some grammatical structures of Turkish can be evaluated on the basis of 

pragmatics. In this paper, pragmatics will be discussed from theoretical standpoint by 

comparing it with the semantics and some grammatical structures in Turkish will be evaluated 

in terms of the pragmatic nuances they contain. 

Keywords: Turcology, Pragmatics, Linguistics. 
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Modernleşme Sürecinde Türk Aydınının İstibdad ve Siyasal Partiden Hareketle Meşruti 

Yönetim Algısı(1876-1924) 

 

Pasha GULUZADE166 

Özet 

Türk toplumu tam anlamıyla modernleşme sürecine XIX yüzyılda girmiş sayılmaktadır. 

Bu sürecin bu kadar önemli olarak görülmesinin en temel nedeni devletin varoluşunu 

sürdürmesi sorunudur. Dönemin aydınlarına göre söz konusu süreci başarılı bir şekilde geçiren 

Türk toplumunun sürekliliği sorunu da çözülmüş olacaktı. Sonuçta Türkler durmadan toprak 

kaybeden veya taviz veren taraftaydı. Bu da dönemin aydınlarının odak noktası haline gelmiş 

ve kendi görevlerini yapmak için bazı dönüşümlerin gerekli olduğuna karar vermişlerdi. 

Böylece Türkler de Batılı devletler gibi dönüşüm geçirerek onlara karşı koyabilecek bir duruma 

gelebileceklerdi. Devletin ordu, iktisat, eğitim gibi kurumlarının yanında yönetimin de 

dönüşüm geçirmesi gerektiği tutumu benimsenmişti. Bu dönemde hiç kuşkusuz esas örnek 

olarak Batılı devletler karşımıza çıkmaktadır. Dönemin Türk aydını da mevcut olan siyasal 

yapının değiştirilmesinin gerekliliğini düşünmekteydi. Böyle bir dönüşümün önemli olduğu 

kanısında varan düşünürler meşruti yönetimin Türk toplumu için daha uygun olduğuna 

inanmaktaydı. Bu amaç doğrultusunda düşünürler istibdadın kötü taraflarını gözler önüne 

sermeye çalışmıştır. Özellikle tek adamın yönetimi üzerinden hareketle onu eleştirmişlerdir. 

Buna karşılık ise meşruti yönetimde muhalefet ve siyasal partinin olduğunu vurgulanmaktaydı. 

Bu sayede yönetimin daha iyi olacağına ve içine düşülen durumdan kurtulacağına 

inanılmaktaydı. Çalışmadaki esas amaç dönemin Türk düşünürlerinin istibdad, siyasal parti ve 

muhalefete dair ortaya koyduğu görüşlerden hareketle meşruti yönetimin temellendirmesini 

yapmaktır.  

Anahtar Kelimeler: Dönüşüm, Yönetim, Istibdad, Meşruti Yönetim, Siyasal Parti, 

Aydın. 

 

 

 

 

 

 
166 Dr. Öğr. Üyesi, Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Tarih Coğrafya Fakültesi, 

pasha.quluzade@adpu.edu.az 

 



4. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU / 4nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM 

OF TURCOLOGY STUDIES 20-22 EKİM 2022 / OCTOBER 20-22, 2022 

 
 

 
263 

 

 

 

Justification of Constitutional Government Based on Tyranny and Political Party 

According to Turkish Thinkers in the Process of Modernization (1876-1924) 

Abstract 

Turkish society have entered the modernization process in its full sense in the 19th 

century. The main reason for this process is the problem of maintaining the existence of the 

state. According to the intellectuals of the period, the problem of the permanence of the Turkish 

society, which had successfully passed the aforementioned process, would also have been 

solved. Eventually, the Turks were on the side that was constantly losing territory or making 

concessions. This, became the focus of the intellectuals of the period, and they decided that 

some transformation was necessary in order to do their job. Thus, the Turks, like the Western 

states, would be able to transform and be in a position to resist them. According to them the 

government should undergo a transformation in the institutions of the state such as the army, 

economy, education and administration. Undoubtedly, Western states appear as the main 

example in this period. The Turkish intellectual of the period thought that it was necessary to 

change the existing political structure. Thinkers who thought that such a transformation was 

important believed that constitutional government was more suitable for Turkish society. For 

this purpose, thinkers have tried to reveal the bad sides of tyranny. Especially, they criticized it 

on the basis of the rule of one man. On the other hand, it was emphasized that there was an 

opposition and a political party in the constitutional government. It was believed that by this 

transformation, the administration would be better and get rid of existent situation. The main 

purpose of the study is to justify the constitutional government based on the views of Turkish 

thinkers of the period about tyranny, political party and dissidence. 

Keywords: Transformation, Administration, Tyranny, Constitutional Government, 

Political Party, Thinker. 
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Divan Şiirinde Katmanlar ve Tasavvuf 

 

Rabia Derya ÖZKARA167 

Özet 

Divan şiiri kafiye, redif gibi ahenk unsurlarının şekillendirdiği “ses katmanı” ile önce 

kulağa hitap eder. Bu Divan şiirinin olmazsa olmaz değişmeyen birinci katmanıdır. Divan 

şiirinde ikinci katman ise “anlam katmanı”dır. Anlam katmanında kelimeler, kavramlar hem 

gerçek anlamda hem de mecaz, soyut anlamda kullanılır.  Gerçek ve mecazın birlikte 

kullanılması Divan şiirinin yoruma açılmasını sağlar. Divan şiirinin anlam katmanında gözü, 

saçı, kaşı, ağzı vb. unsurları vasfedilen “yar” veya “sevgili” kavramı ile çizilen portreden farklı 

manaların çıkmasının sebebi de güzelliği betimlenen sevgilinin farklı olmasıdır. Kimileri bu 

şiirlerde vasfedilen güzelin gerçek bir insan bir kadın olduğunu, kimileri özellikleri anlatılan 

güzelin mutlak güzel olan yaratıcının yani soyut bir varlığın olduğunu iddia eder. Bu iki 

uçluluğun başladığı katman divan şiirinin zenginleşmeye başladığı katmandır. Bu katman 

içeriği tasavvufi ve kültürel anlamlarla dolu benzetmeliklerin kullanımıyla sembolizme doğru 

giden bir üslubu doğurmuş ve bir kelimeyle daha çok şey anlatma imkânı vermiştir. Mevlânâ, 

Nizâmî, Nesîmî,  Fuzûlî, Niyâzî Mısrî, Şeyh Galib gibi büyük İran ve Türk şairlerinin tasavvufi 

felsefeyi anlam katmanına ince ince işlenmesiyle bu katmana tasavvufi katman eklenmiştir. 

Divan şiirinde anlam katmanı, zekânın bir göstergesi olan edebî sanatlarla bir kuyumcu inceliği 

ile işlenerek, örülerek “edebî sanatlar katmanı” olarak adlandırabileceğimiz üçüncü bir 

katmanla daha güçlendirilmiştir. Bu katman da büyük sanatçıların vazgeçemedikleri, dikkatle, 

ince ince işledikleri önemli bir katmandır. 

Anahtar Kelimeler: Divan Şiiri, Katman, Tasavvuf. 
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Layers and Sufism in Divan Poetry 

Abstract 

Divan poetry first addresses the ear with the "sound layer" shaped by the elements of 

harmony such as rhyme and redif. This is the indispensable and unchanging first layer of Divan 

poetry. The second layer in Divan poetry is the "meaning layer". In the meaning layer, words 

and concepts are used both in the literal sense and in the figurative and abstract sense. The use 

of real and metaphor together enables Divan poetry to be opened to interpretation. Eye, hair, 

eyebrow, mouth etc. in the meaning layer of Divan poetry. The reason why different meanings 

emerge from the portrait drawn with the concept of "partner" or "beloved", the elements of 

which are described, is that the lover whose beauty is depicted is different. Some claim that the 

beautiful described in these poems is a real human being, a woman, while others claim that the 

beauty described in these poems is the creator of absolute beauty, that is, an abstract being. The 

layer where this two-sidedness begins is the layer where the divan poetry begins to enrich. This 

layer gave birth to a style that went towards symbolism with the use of similes, the content of 

which was full of mystical and cultural meanings, and gave the opportunity to express more 

with a single word. Mystical layer was added to this layer by finely processing Sufi philosophy 

into the meaning layer by great Iranian and Turkish poets such as Mevlana, Nizâmî, Nesîmî, 

Fuzûlî, Niyâzî Mısrî, Şeyh Galib. The meaning layer in Divan poetry is strengthened with a 

third layer, which we can call the "literary arts layer", by processing and knitting with a jeweler's 

delicacy with literary arts, which are an indicator of intelligence. This layer is also an important 

layer that great artists cannot give up and that they carefully and finely crafted. 

Keywords: Divan Poetry, Layer, Mysticism. 
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Türk ve Azerbaycan Hukukunda Taşınmaz Mülkiyetinin Miras Yoluyla Kazanılması 

 

Ramil KHALILOV168 

Özet 

Türk ve Azerbaycan Hukukunda taşınmaz mülkiyetinin tescilsiz kazanılması 

hâllerinden olan miras yoluyla kazanılma konusu incelenmiştir. İster Türk isterse de 

Azerbaycan Hukukunda taşınmaz mülkiyetinin miras yoluyla kazanılması tescilsiz iktisap hâli 

olarak kabul edilmişdir. Azerbaycan Cumhuriyeti Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin 

içinde kaldığı dönemde eşyanın mülkiyeti fertten alınarak topluma (devlete) verilmiş idi. 

Kişisel mülkiyet ise, Sovyet yurttaşlarının ihtiyaçlarını gidermeye yarayan bazı tüketim malları 

üzerindeki mülkiyet ile sınırlıydı. Dolayısıyla özel mülkiyet hakkı neredeyse hiç bulunmazken, 

bugünkü anlamda özel mülkiyet anlayışı bağımsızlıktan sonra yürürlüğe giren Azerbaycan 

Mülki Mecellesi ile getirilmiştir. Bu sebeple Azerbaycan Hukukunda Mülki Mecelle’de yer 

alan taşınmaz mülkiyetinin tescilsiz kazanma ile ilgili hükümlerin uygulama alanıyla bağlı 

gerçek bir mutabakat daha tam mevcut olmayıp aşikâr bir belirsizlik bulunmaktadır. Bu 

belirsizlik ve karmaşık yasal kavramlar Mülki Mecelle’de yer alan kurallara da yansımış olup, 

çoğu durumda Azerbaycan Mülki Mecellesi’nde yer alan hükümlerin öğreti ve uygulamada 

yanlış anlaşılması ve kullanılmasına neden olmaktadır. 

Yukarıda gösterilen sebeple bu çalışmada taşınmaz mülkiyetinin miras yoluyla 

kazanılması durumu Türk ve Azerbaycan hukukları açısından karşılıklı olarak, öğretideki 

görüşler ve Yargıtay uygulaması dikkate alınarak incelenmektedir. Bunun için de özellikle, 

miras yolu ile taşınmaz mülkiyetinin iktisabının genel çerçevesi açıklanmakta, akabinde 

mülkiyeti kimlerin kazanabileceği açıklanmaktadır. Ulaşılan neticeler ve taşınmaz mülkiyetini 

miras yoluyla kazanılmasını ilgilendiren güncel gelişmeler çerçevesinde bu kurumun Türk ve 

Azerbaycan hukukundaki yeri de değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Taşınmaz Mülkiyeti, Küllî İntikal, Miras Ortaklığı, Tereke, 

Tescilsiz İktisap, Açıklayıcı Tescil. 
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Acquisition of Immovable Ownership by Inheritance in Turkish and Azerbaijani Law 

Abstract 

The subject of gaining through inheritance, which is one of the cases of unregistered 

acquisition of immovable property in Turkish and Azerbaijani Law, has been examined. In both 

Turkish and Azerbaijani Law, the acquisition of immovable property by inheritance is accepted 

as unregistered acquisition. In the period when the Azerbaijan Republic was in the Union of 

Soviet Socialist Republics, the property of the goods was taken from the individual and given 

to the society (state). Personal property, on the other hand, was limited to the ownership of 

certain consumer goods that served the needs of Soviet citizens. Therefore, while the right to 

private property is almost non-existent, the understanding of private property in today's sense 

was introduced with the Azerbaijan Civil Code, which came into force after independence. For 

this reason, there is not a real agreement with the application area of the provisions regarding 

unregistered acquisition of immovable property in the Civil Code in Azerbaijan Law, and there 

is an obvious uncertainty. This ambiguity and complex legal concepts are also reflected in the 

rules in the Civil Code and in most cases cause the provisions in the Azerbaijan Civil Code to 

be misunderstood and used in teaching and practice. 

For the reason shown above, in this study, the acquisition of immovable property 

through inheritance is examined mutually in terms of Turkish and Azerbaijani laws, taking into 

account the views in the doctrine and the practice of the Supreme Court. For this purpose, the 

general framework of the acquisition of immovable property by inheritance is explained, and 

then it is explained who can acquire the property. The place of this institution in Turkish and 

Azerbaijani law is also evaluated within the framework of the results achieved and current 

developments concerning the acquisition of real estate property through inheritance. 

Keywords: Real Estate Ownership, Universal Inheritance, Heritage Partnership, Estate, 

Unregistered Acquisition, Explonatory Registration. 
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Muharrem Tahsin’in ‘Gel Kulağına Söyleyeyim’ Adlı Eserindeki Kelime Grupları 

 

Raşit KOÇ169 

Shenoll Sabit SAHITI170 

Özet 

Bir varlığı, bir kavramı, bir durumu veya fiili karşılamak için belirli kurallar içinde bir 

araya gelen ve tek bir kelime gibi kullanılan yargısız dil birimlerine kelime grubu 

denilmektedir. Dilimizde çoğu kez herhangi bir varlık, fiil veya durum bu tür kelime 

topluluklarınca karşılanır. Konuşma dilinde olduğu gibi yazı dilinde de kelime gruplarına 

rastlarız. Şairler, yazarlar duygu ve düşüncelerini anlatırken düşünce evrenlerini ifade ederken 

birden fazla kelimeden oluşan kelime gruplarını sıkılıkla kullanırlar. 

Türkiye dışında gelişen Türk edebiyatının temsilcilerinden biri olan Muharrem Tahsin, 

Bulgaristan’daki Türk edebiyatında çocuk edebiyatı üzerine yaptığı çalışmalarıyla öne çıkan 

yazarlardan biridir. Bulgaristan’da Sofya Türkoloji Bölümü’nden mezun olduktan sonra 

Kırcaali’de öğretmenlik yapmış daha sonra Sofya’da gazetecilik yaparak yayın hayatını 

sürdürmüştür. Filiz çocuk gazetesinde gerçekleştirdiği faaliyetler onun Bulgaristan Türk çocuk 

edebiyatının önemli simlerinden biri haline getirmiştir. Çocuk ruhunu, çocuk dünyasını iyi bilen 

yazar, çocuklara çok yakın duran ve onların sevdikleri folklor ürünlerini eserlerinde işleyerek 

çocuk hikâyeleriyle bu ürünleri Türk ve dünya çocuklarına tanıtmaya gayret etmiştir. 

Bu çalışmada, Bulgaristan Türk yazarlarından, Türk kültürüne, Türk düşüncesine, 

Türkçeye, Türk edebiyatına ve insanlığa eserleriyle hizmet etmiş, Bulgaristan Türk çocuk 

edebiyatının önemli isimlerinden Muharrem Tahsin’in çocuk edebiyatı alanında kaleme aldığı 

“Gel Kulağına Söyleyeyim” adlı kitabında yer alan kelime gruplarını tespit ederek yazarın dil 

ve anlatım evreni tespit edilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kelime Grubu, Çocuk Edebiyatı, Muharrem Tahsin. 
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Word Groups in Muharrem Tahsin's Work 'Gel Kulağına Söyleyeyim' 

Abstract 

Nonjudgmental language units that come together in certain rules to meet an entity, a 

concept, a situation or an act and are used as a single word are called vocabulary groups. In our 

language, often any entity, verb, or situation is met by such collections of words. We come 

across word groups in written language as well as in spoken language. Poets and writers use 

multi-word groups of words frequently when expressing their universes of thoughts while 

expressing their feelings and thoughts. Muharrem Tahsin, one of the representatives of the 

Turkish literature that developed outside of Turkey, is one of the prominent writers in Turkish 

literature in Bulgaria with his work on children's literature. 

After graduating from the Department of Turkology in Sofia in Bulgaria, he worked as 

a teacher in Kırcaali and then continued his publishing life as a journalist in Sofia. Her activities 

in Filiz children's newspaper have made her one of the important figures of Turkish children's 

literature in Bulgaria. The author, who knows the spirit of children and the world of children 

well, has tried to introduce these products to Turkish and world children with children's stories 

by processing the folklore products that are very close to children and their loved ones in his 

works. 

In this study, Muharrem Tahsin, one of the important names of Bulgarian Turkish 

children's literature, who has served Turkish culture, Turkish thought, Turkish, Turkish 

literature and humanity with his works, will try to determine the language and expression 

universe of the author by identifying the word groups in his book titled "Gel Kulağına 

Söyleyeyim" written in the field of children's literature. 

Keywords: Word Groups, Children's Literature, Muharrem Tahsin. 
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Balkan Türklerinin Atasözleriyle  Kırgız Atasözlerindeki Benzerlikler 

 

Reyhan TAŞTEMİROVA171 

Kerim TUZCU172 

Özet 

Küreselleşen dünyada uzak yakın her millet birebiriyle pek çok yönden ilişki içindedir. 

Bu ortamda Türk halklarının ve devletlerinin de birbirlerini daha yakından tanıması ve 

yakınlaşması da çok güncel bir konudur. Tarih; göçebe Türklerin atlarının ayak basmadığı 

hiçbir yer olmadığını doğrulamaktadır ve  Türklerin hem zor hem de ilginç olan göçebe 

yaşamlarıyla kültürlerini yaydıklarını ve dünyaya büyük izler bıraktıklarına da tanıklık ediyor. 

Tarih boyunca yıldız gibi etrafa saçılan Türk halkları, birbirlerinden uzun bir süre ayrı ve uzak 

düşmüş olsalar da  bugün artık kültürel ve medeniyet açısından  birlik olma yolundadırlar. Bu 

zaten çağımızın da bir mecburiyetidir. Günümüzde pek çok Türk halkının yenilenme ve gelişme 

yolunda olduğu ancak kaçının anadilini unuttuğu acı bir gerçektir. Orta Asya Türklüğü ile 

Balkan Türkleri de uzun bir zamandan beri birbirlerinden uzak ve habersiz kaldılar. Bu açığı 

kapatmak ve ilişkilere canlılık katmak adına Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı çalışmalar takdire 

şayandır ve Türkiye, şüphesiz bu konuda günümüz dünyasının Türk halklarının lideridir. Biz 

bu çalışmamızda Balkan Türklerinin atasözleri ile Kırgız atasözleri arasında bir karşılaştırma 

yaparak benzer yönleri üzerinde duracak ve bu iki Türk topluluğu arasındaki bağların 

güçlenmesine bir nebze de olsa ışık tutacağız. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe, Atasözü, Balkan Türkleri, Kırgızlar. 
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Similarities between Balkan Turks Proverbs and Kyrgyz Proverbs 

Abstract 

In the globalizing world, every nation from far and near is in contact with one another 

in many ways. In this environment, Turkish peoples and states getting to know each other more 

closely and getting closer is also a very current issue. History; It confirms that there is no place 

where the horses of the nomadic Turks have not set foot, and also bears witness that the Turks 

spread their culture and left a great mark on the world with their nomadic life, which is both 

difficult and interesting. The Turkish peoples, scattered like stars throughout history, have been 

separated and distant from each other for a long time, but today they are on the way to unity in 

terms of culture and civilization. This is already an obligation of our time. It is a bitter truth that 

many Turkish people are on the path of renewal and development today, but how many have 

forgotten their mother tongue. The Central Asian Turks and the Balkan Turks have been distant 

and unaware of each other for a long time. The efforts of the Republic of Turkey in order to 

close this gap and add vitality to the relations are admirable and Turkey is undoubtedly the 

leader of the Turkic peoples of today's world in this regard. In this study, we will make a 

comparison between the proverbs of the Balkan Turks and the Kyrgyz proverbs and emphasize 

their similar aspects and shed some light on the strengthening of the ties between these two 

Turkish communities. 

Keywords: Turkish, Proverb, Balkan Turks, Kyrgyz. 
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The Transition of the Kazakh Language to Latin and the Sovereignty of Kazakhstan 

 

Rustem KADYRZHANOV173 

Abstract 

The issues of language and writing are not only related to social and cultural issues of 

society, but also have great political significance, affecting the sovereignty of the state. One of 

the convincing proofs of this statement is the situation with the transition of Kazakh writing to 

the Latin script, considered in this work. 

Kazakhstan became an independent state in December 1991, but back in October 1989, 

when the national republics of the USSR began to openly advocate for their sovereignty, the 

Kazakh language was declared the state language of Kazakhstan. However, the writing of the 

Kazakh language remained and still remains Cyrillic, that is, the writing of the Russian language 

and some Slavic nations. Starting from 1990, in the Turkic-speaking republics and then in the 

newly independent states, the question of transition from Cyrillic to Latin began to be raised. 

Already in 1993 Azerbaijan, Turkmenistan, and Uzbekistan started the transition to the Latin 

alphabet and today they use the Latin alphabet in their states. 

In Kazakhstan, the transition to Latin began at the same time as other Turkic nations, 

but in the 1990s. the state did not implement this transition. Latinization of the Kazakh script 

began twenty-plus years after the post-Soviet Turkic-speaking states. The decree on the 

translation of the Kazakh script into the Latin script was signed by President Nazarbayev in 

October 2017. Despite this today, five years after the signing of this decree, the real transition 

of the Kazakh language to Latin has not yet begun. We see three main reasons for difficulties 

in the transition of the Kazakh language to Latin. 

The first reason is due to the high level of Russification of Kazakhs. From Soviet times 

to today, Kazakhs are among the most Russified post-Soviet nations. For urban Kazakhs and 

Kazakh elites, Russian language and Russian writing are the basis of their education and life 

success. 

The second reason for difficulties in the transition of the Kazakh language to Latin is 

connected with the large Russian population of Kazakhstan. In the 1990s. Russian and Russian-

speaking people made up half of the population of Kazakhstan, and considering this factor, the 
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authorities showed caution in the language issue, including the transition of the Kazakh 

language to Latin. 

The third reason for the still-unsuccessful transition to the Latin alphabet, despite 

Nazarbayev's decree in 2017, is related to the pressure of Russia on Kazakhstan, which forces 

the authorities of Kazakhstan to postpone the introduction of the Latin alphabet for Kazakh 

writing. The specified reasons led to a close connection of the transition of the Kazakh language 

to Latin with the sovereignty of Kazakhstan. 

Keywords: Kazakh language, transition, latinization. 
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Mülteci Bir Tip Olarak Divan Şairi 

 

Sait YILTER174 

Özet 

İnsan; akıl ve irade bakımından diğer varlıklardan üstün olarak yaratılmıştır. Bu yönüyle 

insan iyiyi kötüden ayırt edebilir, kısmen tabiata hükmedebilir. Kendisine sınırlı bir hayat 

verilmiş olan insanın daima acelesi vardır. İnsan hastalandığında tabiatın gücü ve ölüm 

karşısında çoğu zaman zayıf ve aciz bir varlık hâline gelir. Bu zor durumdan kurtulmak için 

sığınacak bir yer arar. Divan şairi emelleri, beklentileri, hayalleriyle sıradan bir insan kalıbına 

pek uymayan bir kişilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Osmanlı toplumunda geleneksel eğitim 

anlayışıyla yetişen, İslam dairesinde günlük yaşantısını sürdüren şair; maddȋ ve manevȋ dilek, 

istek ve ihtiraslarının gerçekleşmemesi durumunda kime sığınmakta, hâlini kime arz 

etmektedir? Divan şairlerinin başta Allâh olmak üzere Hz. Muhammed’e, dört halifeye, tarikat 

büyüklerine, padişahlara ve devlet adamlarına, bazen kendileri gibi bir şaire iltica ettikleri ve 

şiirlerinde yeri geldikçe bu durumu dillendirdikleri görülmüştür. “İltica” sözüyle ilişkili olan 

mültecâ, melce, melâz, me’men, penâh, puşt gibi kavramlara da şiirlerde sıklıkla 

rastlanılmaktadır. Şairlerin, sevgilinin kapısına iltica ettiği gibi bazen bir uç örnek olarak rakibe 

bile iltica ettiği de görülmektedir. Şairlerin bazen bir züht elbisesi, bir meyhane köşesi, bir 

himmet kalesi, bir izzet ve ikbal binası gibi yerlere de iltica ettiği anlaşılmaktadır. Hatta şairlerin 

bazen iltica edecekleri bir yer ve kimse bulamadıkları için serzenişte bulunduklarına şahit 

olunmaktadır. Bu çalışmada divan şairinin mülteci bir tip olarak kime ve neye sığındığı tespit 

edilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Divan Şairi, Mülteci, İltica, Göç. 
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Divan Poet as a Refugee Type 

Abstract 

Human, he was created superior to other beings in terms of mind and will. In this respect, 

man can distinguish the good from the bad and partially dominate the nature. The man who has 

been given a limited life is always in a hurry. When a person gets sick, he often becomes a weak 

and helpless being in the face of the power of nature and death. He seeks a place of refuge to 

get out of this difficult situation. The Divan poet appears before us as a person who does not fit 

the mold of an ordinary person with his ambitions, or expectations and dreams. The poet, who 

was brought up with the traditional understanding of education in the Ottoman society and 

continued his daily life in the Islamic circle; if the event that his material and spiritual wishes, 

or desires and passions are not fulfilled, to whom does he take refuge and to whom does he 

present his condition? Divan poets, especially Allah, Hz. It has been seen that they took refuge 

in Muhammad, four caliphs, sect elders, or sultans and statesmen, and sometimes a poet like 

themselves, and they expressed this situation in their poems whenever necessary. Concepts 

related to the word "asylum" such as “mültecâ, melce, melâz, me'men, penâh, puşt” are also 

frequently encountered in poems. It is also seen that poets take refuge at the door of their lover, 

and sometimes even to the opponent as an extreme example. It is understood that poets 

sometimes took refuge in places such as an ascetic dress, a tavern corner, a castle of patronage, 

a building of dignity and prosperity. In fact, it is witnessed that poets sometimes reproach them 

because they could not find a place to take refuge and no one. In this study, it has been tried to 

determine who and what the divan poet took refuge as a refugee type. 

Keywords: Divan poet, refugee, asylum, migration. 
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Aspects of Albanian-Turkish Relations During The Years 1928-1932 Based on British 

Archival Documents 

Sali KADRİA175 

Abstract 

The paper aims to present some of the main moments of Albanian-Turkish relations 

from the years 1928-1932. Although the progress of these relations has been treated by various 

researchers, the study of the relations between the two countries remains a field that still 

requires further studies, not only to create a more realistic image of the traditional friendship 

that exists between the two peoples but at the same time to understand more accurately and 

fairly the situation of Albania in this period and its position in the Balkan region and beyond. 

The paper tends to treat concisely, some important issues, trying to give answers to such 

questions: Was the change in the form of the regime in Albania in September 1928 the cause 

of the fading of Albanian-Turkish relations? What was the approach of the leaders of the 

Turkish state to this new political development in Albania?; What was the reaction of the 

leaders of the Albanian state to the new developments that were taking place in the relations 

between the two friendly countries - did they do enough in this regard or could they not do 

more?; Was there a break in relations between the two countries during the years 1928-1932 or 

were they never officially broken?; Can we talk about a withdrawal of Albania from the 

traditional connection with Turkey during these years?; What was the role of Italy in the 

meantime and did it use its “good services” to normalize Albanian-Turkish relations during this 

period? 

The treatment of Albanian-Turkish relations in these years represents the importance of 

looking at some other aspects. First, their study indirectly brings to light the attitude of the other 

Great Powers towards these two countries. Secondly, it shows the right way how the leaders of 

these two countries showed themselves at the right height and proved themselves "statesmen" 

after they managed to overcome the deadlock created in the relations between them, avoided 

reluctance and egocentrism, using as a platform for rapprochement, holding the Second Balkan 

Conference in Istanbul, in 1931. 

Of course, the paper relies on British archival documents, as well as on the Albanian 

press of that period. 

Keywords: Albania, Turkey, Albanian-Turkish relations, Balkans, Great Powers 
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Erivan’ın Türk İslam Mirası (XVII.-XVIII. Yüzyıllar) 

 

Sani HACIYEV176 

Özet 

XVII.  ve XVIII. Yüzyıllarda Azerbaycan’da saray ve camii yapımı büyük ölçüde 

artmıştır. Bu bağlamda, Azerbaycan şehri Erivan da bir istisna olmamıştır. 1832’de Erivan’ı 

ziyaret eden Rus gezgin Şopen, şehirde 12 caminin olduğunu haber vermektedir: 1) Kale Camii, 

2) Şah Abbas Camii, 3) Hacı Cafer Camii ve daha 9 mescit. Kale Camii, Erivan’ın en eski 

camisi olup 1510 yılında inşa edilmiştir. Camii 1589 yılında Osmanlılar tarafından restore 

edilmiştir. 1918 yılında Ermeniler Erivan’daki Türk nüfusu bu camiye toplayarak yakmışlar. 

1510 yılında inşa edilen Han Sarayı, 1760-1770 yıllarında şehrin hükümdarı Hüseyin 

Ali Han tarafından büyütülmüştür. 1913-1918 yıllarında Han Sarayı Ermeniler tarafından 

yağmalanmış ve değerli eşyalar Tiflis’teki saraya nakledilmiştir. Şu anda bu eşyaların bir kısmı 

Gürcistan Devlet Sanat Müzesi’nde saklanmaktadır. 

Erivan’ın en ünlü mimari eseri, Hüseyin Ali Han Camiidir. Caminin inşasına 1760 

yılında başlatılmış olup 1764 yılında tamamlanmıştır. Hüseyin Ali Han Camii Erivan’ın en 

büyük camilerinden biridir. Külliye, caminin bulunduğu şapel, medrese, oturma odası, yazlık 

ve kışlık odalardan oluşmaktadır. Caminin 4 minaresi, kütüphanesi, yüzme havuzu ve geniş bir 

avlusu vardır. Hüseyin Ali Han Camii Ermeniler tarafından iki kez yakılmıştır: 1918 olayları 

sırasında ve Mart 1955’te.  

Erivan’ın XVII-XVIII yüzyıllardaki meşhur camileri arasında iki cami daha vardır: 

1725’te inşa edilen Ali Paşa Camii ve Abbas Mirza Camii. Her iki camii de Azerbaycan Türk 

mimari tarzının tipik yapılarıdır. Erivan kalesi Ruslar tarafından işgal edildikten (1827) sonra 

Abbas Mirza Camii tamamen dağınık hale gelmiştir, Ali Paşa Camii ise Rus kilisesine 

dönüştürülmüştür. 

Erivan, Azerbaycan kültürünün bir parçası olup, yüzyıllar boyunca bu bölgede Türk 

İslam mirasını korumuştur. XX. Yüzyılın sonlarında Azerbaycan Türkleri bu mirastan zorla 

mahrum bırakılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Türk İslam mirası, Mimari, Saray, Camii 
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Turkish-Muslim Heritage of İrevan 

Abstract 

In XVII-XVIII centuries in Azerbaijan has increased the construction of palaces, and 

mosque. In this regard, the Azerbaijani city of İrevan was also not the exception. In 1832 visited 

İrevan Russian traveler Chopin lists 12 mosques in the city: 1) The Fortress Mosque, 2) the 

Mosque of Shah Abbas, 3) the Mosque of Haji Jafar and 9 small mosques. The fortress was the 

oldest mosque construction İrevan. It was built in 1510; the mosque was rebuilt by the Turks in 

1589. In 1918, Armenians forcibly collecting all the Turkic population İrevan in the mosque 

and set fire to it.  

Han’s Palace, built in 1510 in İrevan, in the 1760-1770 years by the ruler of the city was 

expanded Hussein Ali Han. In the 1913-1918 years Han’s palace has been subjected to looting 

by the Armenians, and the valuables were transferred to the palace in Tiflis. At present, some 

of them are stored at the State Art Museum of Georgia.  

The most famous architectural monument İrevan is the Mosque Hussein Ali Khan. 

Construction of the mosque began in 1760, and in 1764 was completed. The Blue Mosque is 

one of the largest mosques İrevan. The complex consists of a chapel of the mosque, madrasa, 

living room, summer and winter rooms. The mosque has 4 minarets, a library, and swimming 

pool and had a large yard. The Blue Mosque was burned twice by the Armenians: 1) during the 

events of 1918, and 2) In March 1955.  

Among the famous mosques İrevan XVII-XVIII centuries, there are two mosques - the 

mosque, built in 1725, Ali Pasha, and the mosque of Abbas Mirza. Both mosques are buildings 

typical of the Turkish-Azerbaijani architectural style. After the Russian fortress of Erevan 

occupied (1827), the mosque of Abbas Mirza was completely disorganized, and Ali Pasha 

Mosque was turned into a Russian church.  

İrevan is a part of Azerbaijani culture and has preserved the Turkish-Islamic heritage in 

this region for centuries. XX. At the end of the century, the Azerbaijani Turks were forcibly 

deprived of this heritage. 

Keywords: Turkish-Muslim Heritage, Architecture, Palace, Mosque. 
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Gençliğin Ulusal Benlik Bilincinin Oluşumunun Etnopsikolojik Yönleri 

 

Sarybekova Zhanat TULENOVNA177 

Tregubova Victoria VYACHESLAVOVNA178 

Özet 

Dünyanın en eski halklarından biri olan Türk halkları, tarihi açıdan zengin milli, ruhsal 

ve manevi değerler sistemiyle insan medeniyetine paha biçilmez katkılarda bulunmuş, yüksek 

ve saf ideallere sarsılmaz bağlılıklarıyla özgünlüklerini her zaman korumuşlardır. Doğu'nun 

ileri geleneklerinin manevi kültürümüzde Batı'nın değerleriyle başarılı uyumu, farklı dünya 

görüşlerini ve kültürleri ulusal düşüncemizde birleştiren genç nesiller arasında ulusal kimliğin 

oluşumunu da etkiler. Bu nedenle her Kazak genci, kendilerini doğru anlamak için psikolojik 

geçmişini bilmeli ve dolayısıyla hangi ahlaki ve psikolojik özelliklere sahip olduklarını ve 

halkının nasıl geliştiğini bilmek için halkının etnogenezine ve etnopsikolojik geçmişine 

başvurmalıdır. Bu açıdan, ‘Korkıt Ata’ kahramanlık destanı, Türk dillerini konuşan halklar 

arasında milli kimliğin oluşmasında ve çağımızın genç neslinde milli ruhun doğru bir şekilde 

oluşmasında bir rehberimizdir. Genç kuşakta ulusal kimliğin oluşumuna ilişkin araştırma 

sonuçları, aile ve toplumda gençler ile ilgili pratik öneme sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: Etnolar, Kişilik, Gençlik, Aile, Ulusal Kimlik, Insanlar, Ulusal 

Kültür, Etnopsikoloji. 
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Ethnopsychological Aspects of The Formation of Youth’s National Self-Consciousness 

Abstract 

The Turkic peoples, one of the oldest peoples of the world, have made an invaluable 

contribution to human civilization with their historically rich system of national, spiritual and 

moral values and have always preserved their identity with their unwavering commitment to 

lofty and pure ideals. The successful harmony of the progressive traditions of the East with the 

values of the West in our spiritual culture also influences the formation of national 

consciousness among the younger generation, combining different worldviews and cultures in 

our national thinking. Therefore, every Kazakh youth should know about their psychological 

past in order to understand themselves correctly, and thus turn to the ethnogenesis and 

ethnopsychological past of their people in order to know what moral and psychological qualities 

they possess and how their people are developing. From this point of view, the heroic epic 

"Korkyt Ata" is our guide in the formation of national consciousness among the Turkic-

speaking peoples and the correct formation of the national spirit among the younger generation 

in our time. The results of research on the formation of national identity among the younger 

generation are of practical importance in relation to young people in the family and society. 

Keywords: Ethnicity, Personality, Youth, Family, National Identity, People, National 

Culture, Ethnopsychology. 
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“Manavlar” ve “Manav” Sözcüğünün Etimolojisi Üzerine Bazı Düşünceler 

 

Seçkin UYSAL179 

Özet 

Bilindiği gibi belirli yaşam tarzları ve birtakım sosyolojik olaylar tarih boyunca bazı 

topluluklara belirli isimler verilmesine sebep olmuştur. Türkiye topraklarında da tarih boyunca 

göçebe, yarı göçebe, yerleşik yaşam tarzını benimsemiş veya bir yaşam tarzından diğerine geçiş 

yapmış topluluklar olmuştur. Bunun neticesinde de “yörük”, “dağlı”, “obalı”, “ovalı”, “manav”, 

“yerli”, “oturak”, “köylü”, “şehirli” gibi çeşitli toplulukları niteleyen adlar ortaya çıkmıştır. Her 

milletin tarihinde görülebilen bu olgular imparatorluk geçmişine sahip halklarda biraz daha 

karmaşık hâle gelebilmektedir. Türkler ile beraber farklı etnik unsurları da içinde barındıran ve 

himaye eden Osmanlı İmparatorluğu son yüz yılında topraklarını kaybettikçe Anadolu’da ve 

(Doğu) Trakya’da çeşitli sosyolojik değişmeler meydana gelmiştir. Balkanlar ve Kafkasya’dan 

Türklerle beraber hicret eden çeşitli etnik topluluklar bazen kendi etnik adları ile bazen de genel 

olarak “muhacir” olarak adlandırılmışlardır. Yaşam tarzına dayalı adlandırmalar ile göç gibi 

sosyolojik bir realiteden kaynaklı bu olgunun en çok iç içe geçtiği ve kesiştiği yerlerden biri 

Kuzeybatı Anadolu’dur. Bu bölgede genellikle köylerde yaşayan ve kendilerini “manav” olarak 

adlandıran Türkler ile Balkanlar ve Kafkasya’dan gelen “muhacir”lerin ve yine yüzyıllardır 

aynı bölgede göçebe yaşam tarzını sürdüren “yörük”lerin içerisinde hem kendileri hem de adları 

en fazla spekülasyona maruz kalan “manav” topluluğudur. Yerleşik yaşam tarzını sadece 

Anadolu’nun kadim halklarına isnat eden düşünce yapıları, Türklerin tarımla uğraşamayacağını 

dolayısıyla “manav”ların ancak ve ancak Müslüman olan köylü Rumlar olabilecekleri gibi sakat 

bir düşünceye itmiştir. “Manav”ların yoğun olarak yaşadıkları yerlerin Eski Bizans Tekfurluk 

bölgeleri oluşu ve Yunanca’da da “meyve, sebze satan kişi” ve “meyve sebze dükkânı” 

anlamında bir “manavis” sözcüğünün bulunması bu sakat görüşün dayanakları olmuştur. 

“Manav” sözcüğünün kökeni ile ilgili Türkologlar tarafından bir çalışma yapılmamıştır. 

İnternet ortamında ise söz konusu sözcüğün Kazakça ve Kırgızca’daki “boy beyi; asil kişi” 

anlamındaki “manap” sözcüğü ile açıklanmaya çalışıldığını görüyoruz. Ancak “manav” 

sözcüğü ne Yunanca/Rumcadır ne de “manap” sözcüğünden gelmiştir.  Tarihi ve Çağdaş Türk 

yazı dillerine baktığımızda sözcüğün; mana < mına “işte” + o/u “o (işaret zamiri)” ve +kı (aitlik 

eki)dan geliştiğini gösteren deliller bulmaktayız. Bu çalışmada TDK Sözlüğü de dâhil olmak 

üzere pek çok kaynakta yanlış veya eksik açıklanan “manav” sözcüğünün etimolojisi üzerinde 

durulmuş ve “manav” topluluğun bu etimolojiyi destekleyen özelliklerinden bahsedilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Manav, Türkçe, Etimoloji 
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“Manavs” and Some Remarks on the Etymology of “Manav” Word 

Abstract 

As is known particular life styles and some sociological events causes giving the certain 

names to the some communities. In the territory of Modern Turkey seen nomadic, semi-

nomadic, sedentary lifestyles thorough history or communities which changed their life styles 

to another. In parallel with this situation there has been occurred the names which identify the 

communities as “yörük”, “dağlı”, “obalı”, “manav”, “yerli”, “oturak”, “köylü”, “şehirli”. Such 

events could be seen many nation’s history, yet it can be more complex as for the descendants 

of imperial background nations. As in other empires Ottoman Empire which eclosed and 

protectorated different ethnicities yet the last century as Ottoman Empire started to lose lands, 

in Anatolia and (East) Thrace occurred some sociological changes. Various ethnicities who are 

from Balkans and Caucasus who migrated with the Turks sometimes called as their ethnic 

names sometimes called commonly as “muhacir”.  These events show us that the most complex 

phenomena arising from naming and migration as a sociological reality are in the lands of 

Western North Anatolia. The people, who generally have been living in villages and calling 

themselves "manav", live together with "muhacirs" who migrated from Balkans and Caucasia 

and "yörüks" who carry on nomadic lifestyle. Among these, the most speculated community is 

“manavs” both themselves and their name are open the speculation. The mentality that attributes 

the settled lifestyle only to the ancient peoples of Anatolia has led to the fallacy idea that the 

Turks cannot deal with agriculture, so that the "manavs" can only be Greek peasants who 

converted to Islam. The basic point of this idea is that the places where the "manavs" are now 

intensely inhabited are the regions where the former Byzantine feudal landowners lived, and 

the Greek word "manav" means "fruit and vegetable seller" and "fruit and vegetable shop". 

There has been no work yet about etymology of “manav” by Turcologists. The word in question 

on the internet has been tried to be explained with the word "manap", which means "clan leader, 

nobleman" in Kyrgyz and Kazakh. Yet the the word of “manav” neither originally from 

Greek/Greek Modern nor has changed from “manap”. When we look at Historical and Modern 

Turkic languages we find evidences that its progress coming from mana < mına “there, here (it 

is)” + o/u “o (demonstrative pronoun)” ve +kı (possessive case). In this study the dwelled upon 

etymology of “manav” which in the many sources missated or incomplete information 

including the Dictionary of TDK and mentioned the feautures of “manavs” supporting this 

etymology. 

Keywords: Manav, Tukic, Etymology. 
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‘Asır Sonu’ Osmanlı Edebiyatında Victor Hugo Tesiri: Samipaşazade Sezai Örneği 

 

Seda ÇETİN180 

Özet 

Sosyal, siyasi ve ekonomik alanda büyük değişim ve dönüşümlerin yaşandığı 19. 

yüzyılın sonları, değişimin tüm dünyada benzer bir zamanda ortaya çıkmış olmasından dolayı 

‘asır sonu’ (Fr. fin de siècle) kavramıyla ifade edilir. Değişip dönüşmeye Tanzimat hareketiyle 

başlamış olan Osmanlı edebî faaliyetleri ise asır sonu’nda ivme kazanarak bireyciliğin, ferdî 

duygu ve düşüncelerin daha önemli olduğu bir şekle bürünür. Toplum içinde de söz konusu 

olan ferdiyetçiliğin edebî mecrada ortaya çıkmasını sağlayan unsurlardan biri kuşkusuz tercüme 

faaliyetleri sayesinde Osmanlı entelektüellerinin zihin dünyalarının evrilmeye başlamasıdır. 

Bunu başlatan, edebî değişim ve zenginleşmeye katkı sağlayan isimlerin başında 19. yüzyılın 

en önemli sanatçılarından Victor Hugo gelir. Osmanlı okur-yazar kesiminin ilk defa Mağdurîn 

Hikâyesi (Les Misérables) çevirisiyle 1862 yılında tanıdığı Victor Hugo, bu tarihten sonra hem 

çeviri şiir, hikâye ve romanlarıyla hem de basına akseden politik ve özel hayatına ilişkin 

haberlerle Osmanlı gazete ve dergilerini meşgul etmeye başlar. Bu meşguliyetin bir neticesi 

olarak Osmanlı yazar ve şairlerinin telif eserlerinde de Victor Hugo’dan esinlenmelere sıklıkla 

rastlanmaktadır. ‘Asır sonu’ Osmanlı edebiyatı içinde yer alan Samipaşazade Sezai de bu 

esinlenmelerin az veya çok etkisinde kalarak çeşitli eserler meydana getirmiştir. Victor 

Hugo’dan bir hikâye çevirisi de yaptığı bilinen Samipaşazade’nin ‘Pandomima’ isimli hikâyesi 

bu etkiyi açıkça gösterdiği kurmacalarından biridir. Victor Hugo’nun tüm dünyaya yaydığı 

romantik, ferdiyetçi bakış ve santimantal karakter yapısı söz konusu eserde de açıkça görülür. 

Bu çalışma Victor Hugo’nun Notre Dame’ın Kamburu ve Gülen Adam isimli romanlarından 

hareketle öncelikle ‘Pandomima’ hikâyesindeki edebî etkilenmelerin hangi boyutlarda 

gerçekleştiğini sorgulayacak, sonrasında Victor Hugo’nun ‘asır sonu’ edebiyatımızın diğer 

sanatçıları üzerinde bir değişim ve dönüşüme neden olup olmadığı karşılaştırmalı şekilde ele 

alınmaya çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Asır sonu edebiyatı, Victor Hugo, Samipaşazade Sezai, 

Pandomima. 
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The Influence of Vı̇ctor Hugo in ‘End of Century’ Ottoman Literature: the Example of 

Samı̇paşazade Sezaı̇  

Abstract 

The end of the 19th century, a period of great change and transformation in the social, 

political and economic spheres, is referred to as the 'end of the century' (Fr. fin de siècle) 

because the change occurred at a similar time all over the world. Ottoman literary activities, 

which had begun to change and transform with the Tanzimat movement, gained momentum at 

the end of the century and took on a form in which individualism, individual feelings and 

thoughts were more important. Undoubtedly, one of the factors that enabled the emergence of 

individualism, which was also present in society, in the literary sphere was the evolution of 

Ottoman intellectuals' mental worlds through translation activities. Victor Hugo, one of the 

most important artists of the 19th century, was one of the leading figures who initiated this 

process and contributed to literary change and enrichment. The Ottoman literate public who 

was first introduced Victor Hugo in 1862 with his translation of Mağdurin Hikâyesi (Les 

Misérables) began to occupy Ottoman newspapers and magazines with his translated poems, 

stories and novels as well as the news about his political and private life. As a result of this 

preoccupation, the works of Ottoman writers and poets are frequently inspired by Victor Hugo. 

Samipaşazade Sezai, a member of the 'end of the century' Ottoman literature, was more or less 

influenced by these inspirations and produced various works. Samipaşazade is also known to 

have translated a story from Victor Hugo, and his story 'Pandomima' is one of his fictions in 

which he clearly shows this influence. The romantic, individualistic view and centimantal 

character structure that Victor Hugo spread all over the world are clearly seen in the work in 

question. Based on Victor Hugo's novels The Hunchback of Notre Dame and The Laughing 

Man, this study will first question the extent of literary influences in the story 'Pandomima', and 

then try to comparatively examine whether Victor Hugo caused a change and transformation in 

other artists of our 'end of century' literature.  

Keywords: The literature of the end of the century, Victor Hugo, Samipaşazade Sezai, 

Pandomima. 
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Yeniden Milli Mücadele Dergisinin Kapakları Çerçevesinde 1970’lerde İslamcı 

Düşüncenin Siyasal Gündemi 

 

Selin ŞAHİN181 

Özet 

Dergiler, farklı düşünce ekollerinin hayatı idrak etme tarzlarını topluma intikal 

ettirmesinin önemli bir aracıdır. Düşünceler dergilerle birlikte hem zihinlere kök salmanın hem 

de giderek yaygınlaşmanın imkanını bulmaktadır. Dergilerin kendilerini var eden kadroların 

aynası hüviyetinde olduğu düşünüldüğünde bir dönemin belli bir düşünce akımı etrafında 

tetkiki yapılmak istendiğinde başvurulacak ana unsurlardan biri olarak değerlendirilmesi 

mümkün hale gelmektedir.  Bu doğrultuda kendi dünya anlayışlarını, siyasal muhayyilelerini 

kalıcı, belirgin ve yaygın hale getirmek isteyen muhtelif düşünce akımları gibi İslamcılık akımı 

içerisinde kendisine yer bulan kişi ve gruplar da dergicilik faaliyetlerini hususiyetle 

yürütmüştür. Yalnızca dergi içerisinde yer alan metinlerde değil dergi kapaklarında da gündeme 

ilişkin meseleler yoğun bir şekilde işlenmiş ve bu doğrultuda dergi kapakları siyaset yapmanın 

zemini haline getirilmiştir. Kapaklarda yer alan dikkat çekici ifadeler ve görseller ile siyasal bir 

muhayyile ortaya koyulmuş ve okuyucunun içerisinde bulunulan siyasal koşulları kendi 

sundukları perspektiften değerlendirmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Bu anlamda 1970’li yıllarda 

Türkiye’de İslamcı düşüncenin siyasal gündeminin tetkiki hususunda dönemin İslamcı 

dergilerinden biri olan Yeniden Milli Mücadele işlevsel bir mahiyete sahiptir. 1970’lerde klasik 

Türk İslamcılığına muhalif, çevirilerden beslenen, devletle ilişkisi tağuti rejim söylemi 

etrafında şekillenen İslamcı dergilerin yanında Yeniden Milli Mücadele dergisi milliyetçilik ile 

İslamcılığı meczetme gayreti gösteren bir alternatif olarak devrin önemli unsurlarından biri 

haline gelmiştir. Bu doğrultuda içerik analizi yönteminin kullanılacağı çalışmada Yeniden Milli 

Mücadele dergisinin 1970’ler boyunca neşredilen sayıları incelenmiş ve içeriklerine göre tasnif 

edilerek dönemin siyasal gündem ve zihniyetinin en temel unsurları tespit edilmeye 

çalışılmıştır. Çalışma neticesinde dönemin İslamcı siyasal fikriyatının Türkiye’de yaşanan 

siyasi, iktisadi ve toplumsal buhranın kaynağını ABD, SSCB, İsrail, IMF, Masonluk, Siyonizm 

gibi dışsal ve onların yerli destekçileri olarak gördükleri içsel siyasal unsurlar etrafında 

değerlendirdiği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İslamcılık Düşüncesi, Dergicilik, Yeniden Milli Mücadele. 
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The Political Agenda of Islamist Thought in the Context of the Covers of the Yeniden 

Milli Mücadele 

Abstract 

Magazines are an essential tool for different schools of thought to convey their way of 

understanding life to society. Thoughts find the opportunity to both take root in minds and 

become increasingly widespread with magazines. Considering that the magazines mirror the 

staff who created them, it becomes possible to consider them as one of the main elements to be 

applied when it is desired to examine a period around a certain current of thought. In this 

direction, people and groups that found their place in the Islamist movement, such as various 

currents of thought that wanted to make their world understanding and political imagination 

permanent, prominent, and widespread, also carried out their magazine activities in particular. 

Not only in the texts in the magazine but also on the covers of the magazine, the issues related 

to the agenda were dealt with intensively, and in this direction, the magazines became the basis 

for politics. With the remarkable expressions and visuals on the covers, a political imagination 

has been revealed, and it has been tried to provide the reader to evaluate the current political 

conditions from their perspective. In this sense, Yeniden Milli Mücadele, one of the Islamist 

magazines of the period, has a functional nature in examining the political agenda of Islamist 

thought in Turkey in the 1970s. In the 1970s, besides the Islamist magazines that were opposed 

to classical Turkish Islamism, fed by translations, and whose relationship with the state was 

shaped around the taghuti regime, the magazine Yeniden Milli Mücadele became one of the 

essential elements of the period as an alternative that tried to combine nationalism and 

Islamism. In this direction, in the study in which the content analysis method will be used, the 

issues of the Yeniden Milli Mücadele magazine published during the 1970s were examined and 

classified according to their contents, and the most basic elements of the political agenda and 

mentality of the period were tried to be determined. As a result of the study, it has been 

determined that the Islamist political thought of the period evaluated the source of the political, 

economic, and social crisis in Turkey around the internal political elements that they saw as 

external such as the USA, USSR, Israel, IMF, Freemasonry, and Zionism and their domestic 

supporters,  

Keywords: Thought of Islamism, Journalism, Yeniden Milli Mücadele. 
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Türk İşaret Dili Öğretimine Yönelik Çoklu Durum Araştırması: Kayseri İli Örneği182 

 

Selma KARAGÖZ183 

Mehmet Ali BAHAR184 

Özet 

Türk İşaret Dili (TİD) eğitimi, ağır işitme yetersizliği olan bireyler için toplumsal 

yaşamda yer edinebilmeleri; olmayan bireyler için ise onlarla iletişim kurma noktasında ciddî 

bir gereksinimdir. Ağır işitme yetersizliği olan bireyler için ana dili olma niteliği taşıyan TİD’in 

eğitimi ve bu eğitimlerin yaygınlaştırılması, onların akademik, sosyal ve psikolojik gelişimleri 

için yaşamsal değer taşımaktadır. 1889 yılında Dilsiz ve Âmâlar Mektebi olarak açılıp Yıldız 

Sağırlar Okulu olarak devam ettikten sonra farklı adlarla açılıp kapanan okullarda TİD eğitimi 

yaygınlaşmaya başlamış fakat hâlâ yeterli gelişimi gösterememiştir. Bu çalışmada TİD ve 

eğitimi kapsamında Kayseri il sınırları içinde mevcut durumu çok boyutlu olarak incelemek 

amaçlanmaktadır. Çoklu durum araştırması olarak desenlenen bu çalışmada ildeki TİD eğitimi 

verileri ilgili; öğrenci, veli, öğretmen ve kurum yöneticilerinden oluşan çalışma grubundan yarı 

yapılandırılmış ‘‘Öğrenci Görüş Formu’’, ‘‘Öğretmen Görüş Formu’’, ‘‘Veli Görüş Formu’’ 

ve ‘‘Yönetici Görüş Formu’’ kullanılarak yapılan görüşmelerle toplanmıştır. Ayrıca gözlemler 

yapılarak veriler desteklenmeye çalışılmıştır. Toplanan veriler kodlanarak çift döngülü içerik 

analizi ile çözümlenmiştir. Böylece Kayseri’de TİD eğitiminin mevcut durumu en ince 

ayrıntılara yer verilerek betimlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada, TİD eğitimi veren öğretmenler 

arasında görev öncesinde TİD eğitimi alanların sayısının yetersiz olduğu, bütün grupların 

rehberlik ve koordinasyon açısından desteğe ihtiyaç duyduğu ve TİD eğitimiyle ilgili proje ve 

araştırmalarda ilgisiz kalındığı bulguları ile öğretmenler, öğrenciler ve veliler arasında sürekli 

ve olumlu bir iletişim bağı kurulmuş olması dikkat çekmektedir. Bu çalışma, Kayseri’de Türk 

İşaret Dili eğitimini müstakil ve çok yönlü olarak ele alan ilk çalışma olmasıyla öne çıkmakta, 

araştırmacı ve eğitimciler bakımından dikkat çeken bulgular ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Türk İşaret Dili, Kayseri İlinde TİD Eğitimi, Ağır İşitme 

Yetersizliği. 
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A Multi-Case Research on Turkish Sign Language Education: Example of Kayseri 

Abstract 

Turkish Sign Language (TSL) education is a serious requirement for individuals who 

have severe hearing inadequacy because of communicating with other people in social life. 

TSL's education, which is a mother tongue for individuals with heavy hearing disabilities and 

the dissemination of these trainings, has vital value for their academic, social and psychological 

development. After opening as Dilsizler and Âmâlar Mektep in 1889 and continuing as the 

school of the Yıldız Sağırlar that were opened and closed with different names, TSL training 

has become widespread but it still has not demonstrated enough development. The aim of study 

is examine the TSL in Kayseri. With this aim, ‘‘Student Opinion Form’’, ‘‘Teacher Opinion 

Form’’, ‘‘Parent Vision Form’’ and ‘‘Executive Opinion Form’’ semi-structured forms are used 

in this study. In addition, the data was tried to be supported by observations. The collected data 

were coded and resolved by double-cycle content analysis. Thus, the current situation of TSL 

training in Kayseri was tried to be described by giving the finest details. The number of teachers 

who hade learned education of TSL is not enough, in this study, it is noteworthy that a 

continuous and positive communication link has been established between teachers, students 

and parents, with the findings that the number of TSL training teachers before the duty is 

insufficient, all groups need support in terms of guidance and coordination, and there is no 

interest in projects and research related to TSL education. This study, it stands out with its first 

work that deals with Turkish Sign Language education independently in Kayseri and it reveals 

that remarkable finding for researchers and educators.  

Keywords: Turkish Sign Language, TSL Education in Kayseri Province, Heavy 

Hearing İnadequacy. 
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Avrasya ve Kazakistan'da Uluslararası Türbülans 

 

Serik SEYDİMANOV185 

Özet 

Sovyet sonrası alanda meydana gelen karmaşık siyasi olaylar, dünya siyasi sahnesinde 

yeni bir çalkantılı durum yarattığı bilinmektedir. Dünyanın en uzun sınırlarına sahip ülkeler 

olarak Kazakistan ve Rusya'daki siyasi durum şüphesiz her iki ülkeyi de doğrudan veya  dolaylı 

olarak (siyasi, sosyal, ekonomik olarak) etkileyeceği kesindir. Kazakistan, komşu Rusya ile 

özel karşılıklı işbirliği ilişkilerini korurken, Ukrayna ile dostane ilişkilerin devam etmesi 

yoluyla bölgesel siyasi arenadaki çalkantılı dönemin barışçıl bir duruma yönelmesini 

desteklemektedir. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev röportajında, Rusya ile 

Ukrayna arasındaki anlaşmazlığın BM Şartı uygun olarak adil bir şekilde çözülmesini 

umduğunu ve Kazakistan'ın uluslararası arabulucu olarak rolünü sürdürmeye hazır olduğunu 

söyledi.  

2022’nin Ocak ayında Kazakistan'da yaşanan “Ocak Olayı” ve ardından başlayan 

Rusya-Ukrayna çatışması, bölge ülkelerinin çalkantılı dönemden çıkmak için gerekli kararları 

almalarının önünü açtı. “Ocak olayı”ndan sonra Kazakistan, ülkenin iç politik, sosyal ve 

ekonomik sorunlarını çözmek için yeni reformları kabul etti ve bunları uygulamaya başladı. 16 

Mart 2022'de Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev, Kazakistan 

halkına mesajında Kazakistan'ın modernleşmesine ve hızlanmasına yönelik önemli reformları 

sundu. Bu reformun amacı: Kazakistan vatandaşlarının sosyo-ekonomik sorunlarının 

çözülmesi, devlet güç dengesi sisteminin güçlendirilmesi, demokratik yeniden yapılanma, 

“süper-başkanlık” yönetim modelinden “normatif- başkanlık” yönetim modeline geçiş, yeni bir 

siyasi partilerin kurulmasında engellerin azaltılması, siyasi çoğulculuğun sağlanması, seçim 

sisteminin değiştirilmesi gibi çeşitli değişiklikleri içeriyor.Ayrıca makalede, bu reformların 

"Yeni Kazakistan" oluşturmayı amaçladığından ve bu reformların uygulanması için anayasanın 

yeni değişiklikleri hakkında da bilgi verilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Türbülans, Reform, Bölgesel İstikrar, Yeni Kazakistan. 
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Internatıonal Turbulence in Eurasıa and Kazakhstan 

Abstract 

It is known that the complex political events taking place in the post-Soviet space have 

created a new turbulent situation in the world political arena. As countries with the longest 

border in the world, the political situation in Kazakhstan and Russia will undoubtedly affect 

both countries directly or indirectly (politically, socially, economically). Kazakhstan supports 

the transition of the turbulent period in the regional political arena to a peaceful situation by 

maintaining a special relationship of mutual cooperation with neighboring Russia and 

continuing friendly relations with Ukraine. The President of the Republic of Kazakhstan, 

Kassym-Jomart Tokayev, stated in one of his interviews that he hopes that the conflict between 

Russia and Ukraine will be resolved fairly in accordance with the UN Charter, and that 

Kazakhstan is ready to continue its role as an international mediator. 

Earlier this year, the “January Incident” in Kazakhstan and the Russia-Ukraine conflict 

opened the way for regional countries to make the necessary decisions to exit the turbulent 

period. After the “January Incident”, Kazakhstan adopted new reforms to solve the internal 

political, social and economic problems of the country and began to implement them. On March 

16, 2022, the President of the Republic of Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, in his address 

to the nation, introduced important reforms aimed at modernizing Kazakhstan and accelerating 

it. This reform: to solve social and economic problems of the citizens of Kazakhstan, strengthen 

the system of checks and balances of state power, democratic reconstruction, transition from 

the “super-presidential” model of governance to the “normative presidential” model of 

governance in the country, reduction of obstacles to the creation of new political parties, 

provision of political pluralism , includes several changes, such as changes in the electoral 

system. In addition, the article mentions that these reforms are aimed at creating “New 

Kazakhstan” and information about new constitutional amendments for the implementation of 

these reforms. 

Keywords: Turbulence, Reform, Regional Stability, New Kazakhstan. 

 

 

 

 



4. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU / 4nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM 

OF TURCOLOGY STUDIES 20-22 EKİM 2022 / OCTOBER 20-22, 2022 

 
 

 
291 

 

 

 

 

 

Modern Problems of Organizational Culture Formation in Adolescent Period 

 

Y.K SERIKBAYEV186 

M. A MYRKASYMOVA.187 

E.M.YESSENALIVA188 

Abstract 

The article deals with psychological issues in the direction of organizational culture 

formation in adolescence. If we look at the purpose of education today with a new 

understanding, the main strategic direction of its development is to form a new generation of 

qualified specialists who take responsibility for life, have a mature worldview culture, are used 

to creative thinking, have high business skills, are dominated by humanistic thinking, armed 

with professional education, and have a lot of moral qualities. As the demands of the times 

changed, so did the society's demands on educational institutions. In turn, the education of 

teenagers in a modern society in a complex system is the main element of the formation of their 

organizational culture and their ability to behave in the environment in various situations and 

the result of their educational progress. Communicative activity of teenagers is also an 

important factor of organizational culture. 

Keywords: Adolescence Period, Organizational Culture, Leader, Communicative 

Activity. 
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Azerbaycan Masalı “Axvay”da Alıntı Sözcükler ve Türkiye Türkçesindeki Biçimleri 

Sevda ERATALAY189 

Ulvıyya QASIMOVA190 

Özet 

Tarihsel süreç içerisinde birbirinden etkilenen milletler bu etkiyi hemen her alanda 

(sosyal yaşam, kültür, eğitim, dil, ekonomi, sağlık, turizm, din vb.) hissederler. Her zaman farklı 

milletlerle ilişki kuran Türklerin de aynı sebeplerle kültür ve dilleri etkilenmiş ya da değişmiştir. 

Örneğin İslamiyet’in kabulünden sonra Türkçeye pek çok yabancı sözcük girmiştir. Yine 

Çinlilerle komşu olan ve daha çok siyasi çerçevede ilişki kuran Köktürklerin yazıtlarında Çince 

sözcüklerle karşılaşmak mümkündür. Aynı şekilde farklı dillerde de Türkçe sözcüklerin yer 

aldığını biliyoruz (örneğin yoğurt sözcüğü Türkçedir ve hemen her dilde Türkçeden geçmiştir). 

Görüldüğü üzere sözcükler pek çok sebepten ötürü bir dilden diğer bir dile kolayca geçebilir. 

Bazen kimi sözcükler göç ettiği dilde anlama bağlı olarak yeni kavramlarla karşılanır; örneğin 

computer sözcüğü bilgisayar biçiminde Türkçeleştirilerek dile kazandırılmıştır. İşte bu tür 

sözcükler yabancı bir sözcüğü kendi öz kuralına uydurma bakımından üretilmiş yeni 

sözcüklerdendir. Ancak bu sözcükler kimi zaman da Türkçe bir sözcük olan beyarmudu’nun 

yabancı dillerde bergamot’a ya da Arapça bir sözcük olan vesile’nin İngilizce’de vehicle’ye 

dönüşmesi gibi biçim bağlamında pek fazla değişikliğe uğramaz ve sadece birkaç ses olayı ile 

karşımıza çıkar. 

Türkiye’de son yıllarda hız kazanan ve özellikle TDK önderliğinde gerçekleştirilen 

yabancı sözcüklere Türkçe karşılıklar bulma çabası oldukça başarılıdır. Bu başarı halk 

ağızlarından derlenen ya da Türk dillerinden alıntılanan sözcüklerle daha da ilerletilebilir. 

Örneğin Türkiye Türkçesinde kullanılan yabancı bir sözcük Türk dillerinden birinde öz Türkçe 

biçimiyle kullanılıyorsa söz konusu sözcük o biçimle alınabilir ya da Türk dillerindeki yabancı 

sözcükler de Türkiye Türkçesindeki sözcükle değiştirilebilir.  

Bu çalışmada Azerbaycan masalı olan “Axvay”da yer alan yabancı sözcükler 

değerlendirilecektir. Azerbaycan’ın halk kültürüne ait olan bir metinden yola çıkılarak 

sözcükler gruplandırılacaktır. Söz konusu sözcükler köken, yapı ve sesbilim bağlamında 

incelenecektir. Azerbaycan Türkçesi ile yazılmış masal metninde yer alan yabancı sözcükler 

Türkiye Türkçesindeki biçimleriyle karşılaştırılacaktır. Böylece birbirine yakın olan iki dilin 

yabancı sözcük kullanımı noktasında oranı tespit edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Masal, Azerbaycan Türkçesi, Türkiye Türkçesi, Etimoloji. 
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Quoted Words in the Azerbaijan Tale “Axvay” and Their Forms in Turkey Turkish 

Abstract 

Nations affected by each other in the historical process feel this effect in almost every 

field (social life, culture, education, language, economy, health, tourism, religion, etc.). The 

culture and language of the Turks, who have always been in contact with different nations, have 

been affected or changed for the same reasons. For example, after the adoption of Islam, many 

foreign words entered Turkish. It is possible to encounter Chinese words in the inscriptions of 

the Köktürks, who are also neighbors with the Chinese and have more political relations. 

Likewise, we know that there are Turkish words in different languages (for example, the word 

yogurt is Turkish and has passed from Turkish in almost every language). As you can see, words 

can easily pass from one language to anotherfor many reasons. Sometimes some words are met 

with new concepts depending on the meaning in the language they migrated to; For example, 

the word computer was translated into Turkish in bilgisayar form and brought into the language. 

Such words are new words produced in order to adapt a foreign word to its own rule. However, 

these words do not change much in the context of their form, such as the Turkish word 

beyarmudu turning into bergamot in foreign languages, or vesile, an Arabic word, into vehicle 

in English, and we encounter only a few phonemes. 

The effort to find Turkish equivalents for foreign words, which has gained momentum 

in recent years in Turkey and especially carried out under the leadership of TDK, is quite 

successful. This success can be further enhanced with words compiled from folk dialects or 

borrowed from Turkic languages. For example, if a foreign word used in Turkey Turkish is 

used in pure Turkish form in one of the Turkish languages, the word in question can be taken 

with that form or foreign words in Turkish languages can be replaced with the word in Turkey 

Turkish. 

In this study, foreign words in the Azerbaijan tale "Axvay" will be evaluated. The words 

will be grouped based on a text that belongs to the folk culture of Azerbaijan. The words in 

question will be examined in the context of origin, structure and phonology. Foreign words in 

the text of the fairy tale written in Azerbaijani Turkish will be compared with their forms in 

Turkey Turkish. Thus, the ratio of the use of foreign words in two languages that are close to 

each other will be determined. 

Keywords: Fairy Tale, Azerbaijani Turkish, Turkey Turkish, Etymology. 
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Hungarians in Kazakh Lands 

 

Shynar BAKYTZHAN191 

Abstract 

Hungary is located between the Alps, the Carpathians and the dinar mountains. It is 

located in the southern part of the country, in the southern part of the country. The indigenous 

people of Hungary call themselves "Madiyars". There are many historical, archival sources and 

legends that these Hungarian madiyars came to the territory of modern Europe from the Great 

Steppe and were part of the people who migrated there at some time. Events related to the Huns 

in Hungarian legends tell about the beginning of Hungarian relations with the East in the distant 

past, the migration of Hungarians from Asia to Europe in 896.  

The madiyars consider Kazakhstan their ancestor. In the ninth century, the people 

known as Kipchaks migrated to Hungary at the beginning of the XIII century. Köten Khan 

(Kotyan) IV sends his ambassadors to Bela and asks permission to emigrate to Hungary with 

his people. After obtaining permission, in 1239-40, he moved with a population of 40 thousand 

(in some sources 60 thousand). They settle on territories worthy of free migration, living 

according to Old Customs, and on flat-steppe lands. It takes a hundred years for them to become 

fully settled, and the languages, according to Istvan Mandoki Konyr, remain until the end of 

the XVII century. To this day, the Danube and Tisa in Hungary are called Kishkunshak (Land 

of small Kipchak), and the East – Nadkunshak (great Kipchak).  

 Although in the twentieth century a well-known Hungarian scientist, anthropologist 

Tibor Toth began in his scientific works a comprehensive study of the tribes of the two 

countries, the kinship ties between the Kazakhs and the madiyars (Hungarians), he cannot 

continue this scientific heritage for political reasons. And Andros Biro raises this to a degree. 

In 2006, under the leadership of Androsh, a joint Kazakh-Hungarian anthropological expedition 

in Kostanay region will develop genealogical data, anthropological measurements between 

Kazakhs living in the Turgai region and representatives of the Madiyar tribe. DNA samples are 

taken and Y chromosomes are analyzed, which have not changed for centuries and store genetic 

information. As a result, the relationship between the Hungarian madiyars and the Kazakhs is 

fully confirmed. 

Keywords: Hungarians, Kazakhstan lands, Madiyars. 
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Alikhan Bukeikhanov and the Masonic Movement 

 

Shynar BAKYTZHAN192 

Abstract 

A little-studied aspect of the life and work of the Kazakh state, political and public 

figure, leader of the National Liberation Movement and the Alash party, chairman of the 

autonomous government of Alashorda, publicist, scientist, translator, leader of the nation 

Alikhan Nurmukhamedovich Bukeikhanov is the "Samara period". New documents found in 

the archives of the city of Samar give a lot of information about the unknown life of the political 

leader of the Kazakh people at the beginning of the century Alikhan Bukeikhan and complement 

long-known historical data. 

Before analyzing the data provided, let's note the news of information and documents 

obtained from the Samara archive. First, Alikhan Bukeikhan was the leader of the Samara 

provincial committee of the Samara cadet group, that is, the "Ka-DE" or "people's Freedom" 

Party.  This is confirmed by the fact that" Alikhan Bukeikhan has been a member of the Central 

Committee of the party since 1912". He also wrote about this in the "prisoner questionnaire", 

which he filled out in Butyrka in 1937. 

Secondly, the agentura reports that Bukeikhan met Kerensky three times in Samara in 

1914 and 1915. The novelty of this fact is that Alikhan Bukeikhan was considered the leader of 

the Samara masons and accepted new members of the Congregation for this activity. 

For example, in the memoirs of Alexander Yelshin, Secretary of the Ka-De party, in the 

book" history of Samara", it is described that Prince Kugushev was accepted into the ranks of 

Freemasons by Alikhan Bukeikhanov. The reception ceremony was held in the House of Prince 

Kugushev. The ceremony was also attended by Kerensky, who arrived from St. Petersburg as 

the head of the delegation of the Supreme Council of the Association of Freemasons. 

The main purpose of the Masonic Lodge, secretly created in Russia, was to overthrow 

the Tsarist self – government and unite the forces of all democratic parties in Russia in order to 

counter the "Lenin-Bronstein group", according to Alexander Yelshin. Here, the "Lenin-

Bronstein group"is Satanists hired by enemies of Russia, who know the Secret Doctrine of 

Public Administration, but use it against humanity." 

Another fact that deserves attention is the exact address of Alikhan Bukeikhan in 

Samara, which is indicated in the reports of Secret Agents of the Tsar's spies. According to the 
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testimony of the ambassador, this is the House of the local prince V. G. Kugushev, located on 

Kazanskaya Street.  House number-30. Raising the political struggle of the Kazakh 

intelligentsia to a more modern and high-quality level, which was supported by the self-

government of the Kazakh nation in the "Samar period" of Alikhan Bukeikhan's life. 

Undoubtedly, this is evidenced by the publication of the first national newspaper of the leader 

of the Alash movement – "Kazakh". 

Keywords: Alikhan Bukeikhanov, Samar period, liberation mevement. 
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Türk Destanlarının İlköğretim 5-8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alma 

Durumlarının İncelenmesi 

 

Sıddık BAKIR193 

Ayşe ŞİMŞEK194 

Özet 

Türkçe Dersi Öğretim Programı, öğrencilerin Türk ve dünya kültür ve sanatına ait 

eserler aracılığıyla estetik ve sanatsal değerleri fark etmelerini ve benimsemelerini sağlamayı 

amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik olarak hazırlanan ders kitaplarında birbirinden farklı 

türlerde metinler kullanılmakta, öğrencilerin kültür ve sanat eserleri yoluyla söz varlıklarını 

zenginleştirmek hedeflenmektedir. Ders kitaplarında metin türleri arasında önemli bir yere 

sahip olan destan türüne, özelde de milletin ortak hafızasının ürünü olan Türk destanlarına yer 

verilmesi, öğrencilerin Türk kültürüne ait nadide eserlerle dil varlıklarını geliştirmesi açısından 

önemlidir. Bu araştırmanın amacı, Türk destanlarının ilköğretim 5-8. Sınıf Türkçe ders 

kitaplarında yer alma durumlarını incelemektir. Nitel araştırma yöntemine göre hazırlanan 

çalışmada, 2018 yılı Türkçe Dersi Öğretim Programı’na göre hazırlanan ve 2022-2023 eğitim 

öğretim yılında okutulan Türkçe ders kitapları doküman analizi yapılarak incelenmiştir. Veriler, 

içerik analizi yoluyla elde edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, bazı Türkçe ders 

kitaplarında (6 ve 7. Sınıf) Türk destanlarına hiç yer verilmediği görülmüştür. 5 ve 8. sınıf ders 

kitaplarında ise destan türünde yalnızca birer metin tespit edilmiştir. Araştırmanın genel 

sonucunda, Türkçe ders kitaplarında ana dili öğretiminde hayati öneme sahip olan destanlara 

yeterince yer verilmediği sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın, Türkçe ders programı 

hazırlayıcılarına, kitap yazarlarına ve öğretmenlere olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Ana dili öğretimi, Türkçe dersi, Türkçe ders kitabı, Türk 

destanları. 
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Examining the Turkish Epics Situation of Inclusion in Elementary 5-8th Grade Turkish 

School Books  

Abstract 

 The Turkish Language Curriculum aims to enable students to realize and adopt aesthetic 

and artistic values through works of Turkish and world culture and art. Different types of texts 

are used in the textbooks prepared for this purpose, and it is aimed to enrich the vocabulary of 

the students through cultural and artistic works. Including the epic genre, which has an 

important place among the text types in the textbooks, and in particular the Turkish epics, which 

are the products of the common memory of the nation, is important in terms of developing the 

language assets of the students with the rare works of Turkish culture. The aim of this research 

is to analyze Turkish epics in primary schools 5-8. The aim of this study is to examine the status 

of taking place in Turkish textbooks. In the study, which was prepared according to the 

qualitative research method, the Turkish textbooks prepared according to the 2018 Turkish 

Language Curriculum and taught in the 2022-2023 academic year were examined by document 

analysis. Data were obtained through content analysis. According to the findings of the 

research, it was seen that Turkish epics were not included in some Turkish textbooks (6th and 

7th grades). In the 5th and 8th grade textbooks, only one epic text was identified. As a result of 

the research, it was concluded that the epics, which are of vital importance in teaching the 

mother tongue, are not sufficiently included in the Turkish textbooks. It is thought that the study 

will make a positive contribution to Turkish curriculum preparers, book writers and teachers. 

 Keywords: Mother tongue teaching, Turkish lesson, Turkish textbook, Turkish epics. 
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Irak’ta Kültürel Değişim (1921-1980) 

 

Sherzad Khalıd HUSSEİN195 

Özet 

Irak kültürü tarihsel olarak dünyanın en eski kültürlerinden biri olarak kabul edilir. Irak 

ülkesi geçmişte Mezopotamya ve dünya medeniyetleri üzerinde açık bir etki bırakan eski 

uygarlıkların doğum yeri olarak adlandırılır. Çivi yazısı, şehir planlama ve antik bilimde hukuk 

biliminin gelişmesinde de kültürel olarak Irak çok zengin bir mirasa sahip ve aralarında Arap 

dünyasının en iyisi olarak kabul edilir. Bazı küresel düzeyde en iyisi olan birçok şair, ressam 

ve heykeltıraş tarafından biliniyor. Iraklılar, modern çağda hem Türkler hem de İranlılar 

tarafından kültürlerinden çok etkilendiklerini bilerek, kültürlerinin çeşitliliğinin o kültürün sırrı 

olduğunu anlamalılar. Yaklaşık dört asır boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetiminde 

kalan diğer Irak Devleti de diğer Arap devletlerinde de olduğu gibi kültürlerinden etkilenmiştir. 

Çağdaş Irak toplumu, on dokuzuncu yüzyılın sonunda Batı medeniyeti ve medeniyet 

unsurlarının girmesinden bu yana büyük ölçekli yapısal değişikliklere uğramıştır. Evren, 

varoluş, yaşam ve sosyal sistemler hakkındaki görüşümüzü değiştiren beraberindeki sosyal, 

ekonomik, politik ve kültürel dönüşümlere tanık olmuştur. Irak toplumu üzerindeki sosyal 

değişim ve dönüşümlerden bilgi etkilenir. 

Anahtar Kelimeler: Irak Kültürü, Kültür, Toplumsal Değişim, Etkileşim 
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Cultural Change in Iraq (1921-1980) 

Abstract 

Iraqi culture is historically considered one of the oldest cultures in the world. The 

country of Iraq is called the birthplace of ancient civilizations that left a clear impact on 

Mesopotamian and world civilizations in the past. Culturally Iraq also has a very rich heritage 

in the development of cuneiform, urban planning and jurisprudence in ancient science and is 

considered the best in the Arab world among them. Known by many poets, painters and 

sculptors, some of the best on a global level. Iraqis should understand that the diversity of their 

culture is the secret of that culture, knowing that in the modern age both Turks and Iranians 

have been greatly influenced by their culture. The other Iraqi State, which remained under the 

rule of the Ottoman Empire for about four centuries, was also influenced by its culture, as in 

other Arab states. Contemporary Iraqi society has undergone large-scale structural changes 

since the introduction of Western civilization and elements of civilization at the end of the 

nineteenth century. The universe has witnessed accompanying social, economic, political and 

cultural transformations that have changed our view of existence, life and social systems. 

Information is affected by social changes and transformations on Iraqi society. 

Keywords: Iraqi Culture, Culture, Social Change, Interaction 
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Tarihsel Süreç İçerisinde Türkçede Ses Düşmesi Olayları 

 

Süleyman ERATALAY196 

Adnan KOK197 

Özet 

Dil, insanlık tarihi boyunca her dönemde en etkin şekilde iletişimin gerçekleşmesini 

sağlamış bir araçtır. Kendini her çağa, her döneme uyarlama yeteneğine sahiptir. Bu 

yeteneğinin sırrı ise dillerin değişime açık olmalarıdır. Bu değişim ani olmaz ancak yeterli 

zaman geçmesiyle dilin bileşenleri bambaşka şekillere bürünebilirler. Türkçe dahil tüm dillerde 

yaşanan çeşitli ses olayları bu değişimin tezahürü olarak değerlendirilir. Sözcüklerdeki sesler, 

yer değiştirme (göçüşme), ortaya çıkma (türeme), yok olma (düşme), birbirleriyle etkileşime 

girme (benzeşme, ayrışma), vb. değişiklikler yaşayabilirler. Ses düşmeleri, yeni sözcük 

türetildiğinde ya da kopyalandığında/alıntılandığında ortaya çıkabildiği gibi zamanla daha 

kolay söyleniş biçimlerinin tercih edilmesiyle de ortaya çıkabilmektedir. Genel olarak sözcüğün 

her bölgesinde (önde, ortada, sonda) oluşabilen bu ses olayı, çeşitli dönemlerde farklı 

yoğunlukta gerçekleşebilir. Uzun süreden beri yazılı kayıtlara sahip bir dil olan Türkçenin 

güncel halini de etkileyen ses düşmesi olayı bazı noktalardan oldukça önemli sonuçlar ortaya 

çıkarmaktadır. Ses düşmesi olaylarının ne oranda olduğu, hangi tür sözcüklerde daha fazla 

gerçekleştiği ve nasıl sonuçlar doğurduğu Türkçenin geçirdiği değişimin sabit kanıtları olarak 

değerlendirilmektedir. Türkçedeki ses düşmelerinin incelenmesi, zamanın etkisiyle dilin nasıl 

bir görünüm kazandığının ortaya çıkarılmasını sağlayarak, doğal veya doğal olmayan etkenlerin 

dili nasıl dönüştüreceğine dair ipuçları verecektir. 

Anahtar Kelimeler: Ses Düşmesi, Eski Türkçe, Sesbilim. 
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Elision in Turkish in The Historical Process 

Abstract 

Language is a tool that has ensured the most effective communication in every period 

throughout human history. It has the ability to adapt itself to every age, every period. The secret 

of this ability is that languages are open to change. This change is not sudden, but with the 

passage of sufficient time, the components of the language can take on completely different 

shapes. Various phonetic events in all languages, including Turkish, are considered as the 

manifestation of this change. The sounds in words can vary a lot: replaced (metathesis), appear 

(derived), disappear (elision), interacting with each other (assimilation, dissimilation), etc. 

Elision can occur when a new word is derived or copied/quoted, as well as by preferring easier 

pronunciations over time. This sound phenomenon, which can generally occur in every part of 

the word (front, middle, at the end), can occur in different volume in various periods. The elision 

phenomenon, which also affects the current state of Turkish, a language that has written records 

for a long time, reveals very important results from some points. The rate of elision, in which 

type of words they occur more frequently, and what kind of results they have are considered as 

constant evidence of the change that Turkish has undergone. Examining the sound drops in 

Turkish will provide clues about how natural or unnatural factors will transform the language 

by revealing how the language has acquired with the effect of time. 

Keywords: Elision, Old Turkish, Phonology. 
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Vansesi ve Van Postası Gazetelerinin Gözünden Van’da Demokrat Parti ve Cumhuriyet 

Halk Partisi 

 

Süreyya POLAT198 

Özet 

Demokrat Parti (DP), Türkiye’de 1950-1960 yılları arasında ülkeyi tek başına 

yönetmiştir. Bu dönem aralığı, Türkiye tarihinde hemen hemen her yönüyle önemli bir evre 

olarak hafızalarda yer etmiştir. DP, gerek kuruluş aşamasında gerekse iktidarda kaldığı dönem 

aralığında, 1923-1650 yılları arasında ülkeyi tek başına yöneten Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 

ile hep çatışma halinde olmuştur. Bu çatışma her alanda olduğu gibi yasama, yürütme ve 

yargının yanında dördüncü erk olarak nitelendirilen ve demokrasinin de olmazsa olmazlardan 

biri olarak görülen basına da yansımıştır.  

DP döneminde Van’a bakıldığında kentin kendi iç dinamiklerinin yanı sıra ulusal 

ölçekte yaşanan olaylardan da etkilenen bir yapıda olduğu görülmektedir. Dolayısıyla ulusal 

basında yaşanan  DP ve CHP’nin  çatışması Van’daki yerel basına da yansımıştır. Van’ın o 

dönemde en önemli iki gazetesi olan Vansesi ve Van Postası gazeteleri de dönemin rüzgarıyla 

DP ve CHP arasındaki çatışmanın içerisinde yer almışlardır. Bu çalışmada zikredilen dönem 

aralığında yaşanan çatışmanın Van basınında iki önemli gazete olan Vansesi ve Van Postası 

gazetelerinde nasıl ele alındığı irdelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Van, Vansesi, Van Postası. 
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Democratic Party and Republican People’s Party in Van Through The Eyes of Voice of 

Van and Van Post Newspapers 

Abstract 

The Democratic Party (DP) ruled Turkey alone between 1950 and 1960. This period has 

been imprinted in the memories as an important phase in almost every aspect of the history of 

Turkey.  The DP has always been in conflict with the Republican People's Party (CHP), which 

ruled the country alone between 1923 and 1650, both during its foundation phase and the period 

it has been in power. Like in all areas, the conflict has been reflected in the press, which is 

described as the fourth power in addition to the legislative, executive and judiciary, and is seen 

as one of the sine qua non of democracy.  

When we take a look at Van City in the period of DP, it is seen that the city is affected 

by its own internal dynamics as well as the events experienced on a national scale. Thus, the 

disagreement between the DP and CHP in the national, press was also reflected in the local 

press in Van. The newspapers of Voice of Van and Van Post, the two most important 

newspapers of Van at that time, were also involved in the conflict between the DP and the CHP 

with the wind of the period. In this study, it will be examined how the conflict that took place 

during the mentioned period was handled in the newspapers of Voice of Van and Van Post, 

which are two important newspapers in the Van City press. 

Keywords: Van City, Voice of Van, Van Post. 
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Vesiletü’n- Necat’taki Dinî ve Mitolojik Unsurların Yaratılış Destanı ile 

Karşılaştırılması 

 

Şahin BÜTÜNER199 

Özet 

Mitoloji; olağanüstü durum, olgu ve olayları anlamlandırmaya çalışma çabasının sonucu 

meydana gelen kutsal ile ilgili düşünce ve davranışlardır. Mitoloji, dinî düşünce ve davranışlar 

ile yakından ilişkilidir. Mitoloji de din gibi gerçek olduğu düşünülen kavram ve olayları dile 

getirmektedir. Mitoloji kendinden sonra gelen bütün edebi ürünleri yüzeysel veya derinden 

etkilemiştir veya semavi dinlerin İslamiyet Öncesi Türk destanlarını çeşitli yönlerden 

şekillendirdiği söylenilebilir. Bu bağlamda İslam dininden kaynağını alan Vesiletü’n Necat ile 

Yaratılış Destanı arasında yaratılış ile ilgili mitolojik benzerlikler karşılaştırılmıştır. Doküman 

analizi yapılan bu bilimsel çalışmada karşılaştırmalı bir yöntem uygulanmıştır. Hem Süleyman 

Çelebi’nin Vesiletü’n Necat adlı eserinde hem de bir Türk destanı olan Yaratılış destanında 

yaratılış le ilgili mitolojik veya dinî unsurları tespit etmek mümkündür. Saha (Yakut) 

Türklerinin, Altay Türklerinin, Lebed Tatarlarının yaratılış konulu efsaneleri bulunmaktadır. 

Yaratılış konulu Türk destanlarından Radloff tarafından derlenen Altay Türklerine ait destan 

incelenmiştir. Yaratılış Destanı, kozmogonik ve antropogonik bir mittir. Bu mitte evrenin ve 

insanın yaratılışı, insanların cezalandırılması, yeryüzü, yeraltı ve gökyüzünün yaratılması, 

Tanrı’nın elçisi, Şeytanın yer altına gönderilmesi gibi mitolojik unsurların diğer inanç ve 

dinlerin etkisinde yeniden hikâye edildiğini örneklenmektedir. Süleyman Çelebi’nin Mevlid 

adlı eserinde yer alan dini ve mitolojik olay ve durumların Yaratılış Destanı’nda görülmesi 

İslamiyet Öncesi Dönemdeki Türklerin semavi anlatıları eski dönemlerde duyduklarını ve bu 

dini hikâyeleri destanlarda yeniden hikâye ettiğini ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Mitoloji, Mevlit, Yaratılış. 
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Comparison of Religious and Mythological Elements in Vesiletu'n-Necat With The Epic 

of Creation 

Abstract 

Mythology; It is the thoughts and behaviors related to the sacred that occur as a result 

of trying to make sense of extraordinary situations, facts and events. Mythology is closely 

related to religious thoughts and behaviors. Mythology, like religion, expresses concepts and 

events that are thought to be real. Mythology has superficially or deeply affected all subsequent 

literary works, or it can be said that the monotheistic religions shaped the Pre-Islamic Turkish 

epics in various ways. In this context, the mythological similarities between Vesiletü'n Necat 

and the Epic of Creation, which take their source from the religion of Islam, were compared. A 

comparative method was applied in this scientific study in which document analysis was 

performed. It is possible to identify mythological or religious elements related to creation both 

in Süleyman Çelebi's work called Vesiletü'n Necat and in the Turkish epic Creation epic. Saha 

(Yakut) Turks, Altai Turks, Lebed Tatars have legends about creation. The epic of the Altai 

Turks compiled by Radloff, one of the Turkish epics on creation, was examined. The Epic of 

Creation is a cosmogonic and anthropogonic myth. In this myth, it is exemplified that 

mythological elements such as the creation of the universe and man, the punishment of people, 

the creation of the earth, the underworld and the sky, the messenger of God, the sending of the 

devil to the underground, are re-story under the influence of other beliefs and religions. The 

fact that the religious and mythological events and situations in Süleyman Çelebi's work called 

Mevlid are seen in the Epic of Creation reveals that the Turks in the Pre-Islamic Period heard 

the celestial narratives in ancient times and re-story these religious stories in epics. 

Keywords: Mythology, Mawlid, Creation. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU / 4nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM 

OF TURCOLOGY STUDIES 20-22 EKİM 2022 / OCTOBER 20-22, 2022 

 
 

 
307 

 

 

 

 

Yaşar Kemal’in Röportajlarında Van 

 

Şener Şükrü YİĞİTLER200 

Özet 

Roman ve hikâye yazarı olduğu kadar, usta bir röportaj yazarı olan Yaşar Kemal’in 

röportajları yayımlandıkları günlerde büyük ses getirmiş, birer edebiyat olayı olarak 

karşılanmışlardır. 1951-1962 yılları arasında Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan bu 

röportajlardan “Dünyanın En Büyük Çiftliği’nde Yedi Gün” Yaşar Kemal’e Gazetecilik Başarı 

Ödülü’nü kazandırmış; Hüseyin Cahit Yalçın, Yaşar Kemal'in röportaj alanındaki başarısını 

“Bir gazetecinin zaferi” olarak selamlamıştır. İnce Memed’in yayımlanmasından önce geniş 

kitlelere adını ilk kez röportajlarıyla duyuran Yaşar Kemal, Diyarbakır’dan başladığı röportajlar 

dizisinde Van, Erzurum, Ağrı, Şanlıurfa, Gaziantep gibi o yıllarda doğunun çok az bilinen 

şehirlerini, Çukurova, Cudi Dağı, Peri Bacaları gibi merak uyandıran yerlerini ve İstanbul’un 

saklı kalmış köşelerini ilgi çekici yönleriyle Türk okurlarının dikkatine sunmuştur. Yaşar 

Kemal röportajlarının en renkli duraklarından Van’a, Van Gölü’ne ve çevresine 1915’teki Rus 

işgali nedeniyle ailesinin terk etmek zorunda kaldığı baba ocağı olması nedeniyle özel bir ilgi 

göstermiştir. 1951’de Tatvan’dan feribotla Van’a geçen yazar, burada karşılaştığı hemen her 

detaya araştırmacı bir gazetecinin dikkatli bakışını yöneltmekle kalmamış, bugünün 

röportajcılık anlayışından oldukça farklı bir yaratıcı hikâye anlatımı sergilediği yazı dizisinde 

insanlar ve yaşam şekilleri, gelenekler, âdetler, inançlar, yörenin sosyo-ekonomik yapısı, doğal 

güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginliklerine dair çarpıcı bilgilere, gözlemlere, anekdotlara yer 

vermiştir.  

Bu bildiride, Yaşar Kemal’in “Dünyada Van” (1951) ve “Van Gölünden” (1957) 

başlıklı röportajları incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Yaşar Kemal, Van, Van Gölü, Röportaj, İnsan, Tarih, Doğa.  
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Van in Yaşar Kemal’s Interviews  

Abstract 

The interviews of Yaşar Kemal, who is a master interview writer as well as a novelist 

and story writer, had a great impact in the days they were published and were welcomed as 

literary events. Among these interviews published in the newspaper Cumhuriyet between 1951-

1962, “Dünyanın En Büyük Çiftliği’nde Yedi Gün” (“Seven Days on the World’s Largest 

Farm”) brought Yaşar Kemal the Journalism Achievement Award; Hüseyin Cahit Yalçın hailed 

Yaşar Kemal’s success in the field of interviews as “a journalist's victory”. Yaşar Kemal, who 

made his name known to large audiences for the first time with his interviews before the 

publication of Ince Memed, (Memed, My Hawk) started from Diyarbakır in the series of 

interviews, visiting lesser-known cities of the east such as Van, Erzurum, Ağrı, Şanlıurfa, 

Gaziantep in those years, intriguing places such as Çukurova, Cudi Mountain, Fairy Chimneys 

and brought the hidden corners of Istanbul to the attention of Turkish readers with their 

interesting aspects. Yaşar Kemal paid special attention to Van, Lake Van and its surroundings, 

one of the most colorful stops of his interviews, as it was his homeland that his family had to 

leave due to the Russian occupation that took place in 1915. The author, who went to Van from 

Tatvan by ferry in 1951, not only directed an investigative journalist's careful look at almost 

every detail he encountered here, but also shared striking information, observations and 

anecdotes about the people, lifestyles, traditions, beliefs, socio-economic structure, natural 

landscapes and beauties, historical and cultural richness of the region while exhibiting a creative 

storytelling quite different from today’s reportage approach, in his series of articles.  

In this paper, Yaşar Kemal's interviews titled "Düyada Van (“Van in the World”, 1951) 

and “Van Gölünden” (“From Lake Van, 1957) were examined. 

Keywords: Yaşar Kemal, Van, Lake Van, Interview, Human, History, Nature.  
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Xueyantuo Hanlığı (Sir-Tarduş, Seyanto; 薛延陀) 

Şükrü AKTAŞ201 

Özet 

Xueyantuolar (薛延陀), günümüz Çin Halk Cumhuriyeti devletinin kuzey sınırlarına 

denk gelen coğrafyada yaşamış olan bir halktır. Kökenleri, soyları bağlamında Tiele’ların kolu 

ve akrabası olan boylardan biridirler. Kültürleri, toplumsal yapıları ve gelenekleri, başta eski 

Türk devletlerinden Göktürk Devleti ile olmak üzere, diğer Türk ve Türk soylu halk ve 

boylarınki ile büyük oranda benzeşmektedir. Sui hanedanlığı'nın yıkılmasından Tang 

hanedanlığı’nın ilk yıllarına kadar geçen süre içinde, Xueyantuo’lar, siyasi anlamda Türk 

kağanlığına (Göktürk; Köktürk Devleti, Tujue Hanguo) yakındılar. Xie-li Kağan (頡利可汗) 

döneminde, Xueyantuolar, Doğu Türk Kağanlığı ile siyaseten ayrışmaya başlamışlardır. Daha 

sonra bağımsız bir siyasi teşkilat olma arzusu neticesinde Doğu Türk Kağanlığı ile ters 

düşmüşlerdir. Siyasi anlamda destek aldıkları Tang (唐) Hanedanlığı yönetiminin o dönem 

başında bulunan hükümdar Tang Taizong ile işbirliğine gitmişlerdir. Daha sonra Yinan Kağan 

döneminde ise Xueyantuolar, hem Türk Kağanlığı (突厥汗國) hem de Tang yönetimi (唐朝) 

ile çekişmeye girmiştir. Giriştikleri bu çekişmenin yol açtığı yıkımın üzerine bir de Xueyantuo 

hükümdarı Yinan Kağan’ın (夷男) ölmesi, Orta Asya topluluklarında yaşanan tipik bir olaya 

Xueyantuoların da tutulmalarına sebep olmuştur. Bunun neticesinde herhangi bir siyasi 

otoriteye bağlı olmaksızın, müstakil bir siyasi erk olma düşüncesinin egemen olması ve Tanglar 

ile kurdukları siyasi ittifak sayesinde elde ettikleri bağımsızlığın kendilerinde uyandırdığı güç 

zehirlenmesi olarak niteleyebileceğimiz hisler, Xueyantuolar için olumsuz bir ortam 

doğurmuştur. Bunun meydana getirdiği ortam Xueyantuoların meydana getirdikleri birliği, 

dağılma sürecine götürmüş, birliğin yitirilmesine ve tarih sahnesinden silinmelerinin sebebi 

olmuştur.  MS. 646 yılında da tamamen dağılıp ve silinmişlerdir. Bu sunum, Xueyantuoların 

genel tarihi durumları, isimleri, yaşadıkları ve hüküm sürdükleri coğrafya ve kısa tarihleri 

üzerine inşa edilmiştir.  Çalışmada klasik Çin tarih metinlerinden olan Tong Dian’den (通典) 

ağırlıklı olmak üzere Yeni Tang Tarihi (新唐書) ve Eski Tang Tarihi’nden (舊唐書) de istifade 

edilmiştir. Klasik metinlerden alıntılanan tümce ve deliller asıl halleri ile (繁體) kullanılmıştır. 

Çalışma içerisinde kullanılan Xueyantuo ismi Sir Tarduş ve Seyanto’ları, Türk Kağanlığı ismi, 

Göktürk’ler veya Köktürk’ler ile Çin dilindeki karşılığı olan Tujue Hanguo’yu ifade etmektedir. 

Ayrıca makalede, Xueyantuo örneğinde olduğu üzere, tüm Çince sözcükler Pinyin (拼音) 

sistemi ile kullanılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Xueyantuo, Sir Tarduş, Türk Kağanlığı, Seyanto, Tang 

Hanedanlığı 
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The Khanate of Xueyantuo (Sır-Tardush, Seyanto; 薛延陀) 

Abstract 

The Xueyantuo (薛延陀) is a nation who lived in the territories that coincides with the 

northern borders of the modern-day People's Republic of China. In their lineage they were a 

clan of the Tiele, from this point, in terms of their race they were one of the clans and relatives 

of the Tiele. Their cultures, social structures and traditions are largely similar to those of the 

other Turkic and Turkic noble peoples and tribes, especially with the Göktürk State, one of the 

former Turkic states. During the period from the collapse of the Sui dynasty till the first years 

of the Tang dynasty, the Xueyantuo were politically close to the Turk khanate (Göktürk; 

Köktürk State, Tujue Hanguo). During the reign of Xie-li Khan (頡利可汗), the Xueyantuo 

began to separate politically from the Eastern Turkic Khaganate. Later, as a result of the desire 

to become an independent political organization, they came into conflict with the Eastern Turkic 

Khaganate. They cooperated with the ruler Tang Taizong, who was at the beginning of the Tang 

(唐) Dynasty administration, which they received political support from. Later, during the 

Yinan Khagan period, the Xueyantuo entered into conflict with both the Turkic Khaganate (突

厥汗國) and the Tang administration (唐朝). The death of the Xueyantuo ruler Yinan Kagan (

夷男) was the underlying reason of the collapse and the destruction of the Xueyantuo, which is 

a typical event in the Central Asian communities. As a result of this, the dominance of the idea 

of being an independent political power without being tied to any political authority and the 

feelings that we can describe as the power poisoning aroused by the independence they obtained 

thanks to the political alliance they established with the Tangs, created a negative environment 

for the Xueyantuo. As a result of this, the unity created by the Xueyantuo entered the period of 

disintegration, caused the loss of the unity and their disappearance from the stage of history. In 

646 AD. They were completely disbanded and erased. This article is built on the general 

historical situation of the Xueyantuo, their names, the geography where they lived and ruled, 

and on their brief history. In this presentation, mainly the classical Chinese history records, the 

New Tang History (新唐書), the Old Tang History (舊唐書) and Tong Dian (通典) were 

utilized. Sentences and proofs quoted from classical records are used in their original form as 

Fanti (繁體). The name Xueyantuo used in the study, refers to Sir Tarduş, Seyantos, the name 

of the Turk Khanate refers to Göktürks or Köktürks and its Chinese equivalent Tujue Hanguo. 

In addition to these, all Chinese words are used with the Pinyin (拼音) system, as in the sample 

of Xueyantuo. 

Keywords: Xueyantuo, Sir Tardush, Turk Khaganate, Seyanto, Tang Dynasty 
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Ways to Prevent Suicidal Activity Through Relationships 

 

Т. BOLEVEV202 

Sh.T. TURDALIYEVA203 

Abstract 

The article discusses the peculiarities of relations in the process of person’s suicidal 

activity, the problem of forming a dialogue during the psychological help. Quick parting with 

life, suicide is a serious mental health problem. Nevertheless, priority areas of research and 

practical work on suicide prevention, such as recognition of signs, timely assistance, listening 

to human crying and timely interventions, are assigned to social workers and psychologists’ 

organization. 

Economic and social crises that arise during a difficult life situation have an impact on 

the person's moral dignity decline, breaking a healthy lifestyle rules, stress state. It is especially 

likely that the latter affects the forming a person’s suicidal behavior. The process of 

communication that contributes to ensuring the normal state of a person in such a situation. 

Communication is a process that requires the forming the humanity at different ages, at different 

levels. This is the perception of each other, the exchange of information, the making a contact. 

Therefore, the fact that any communication is not just communication between people is 

considered in the theoretical conclusions and experimental studies of domestic and foreign 

scientists. Mute speech is considered as a means of verbal communication (communication) 

with others, and mute speech is a means of reflection. And nonverbal communication is the 

transmission of words by digital signs through sign language. For a person with a suicidal 

behavior, it is important that the second person in the relationship listens to him, hears and 

understands him. 

Keywords: suicidal activity, communication, verbal and non-verbal communication, 

suicidal behavior 
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Dîvânü Lugāti’t-Türk’te Akış Fiilleri 

 

Tarık ÇELİK204 

Özet 

Csikszentmihalyi tarafından kavramsallaştırılan “akış deneyimi”, kişinin içinde 

bulunduğu zihinsel durumla ilişkili bir kuramdır. Eylemin icrası esnasında kişide oluşan iç 

motivasyon, haz, odaklanma ve tatmin duygusunun beraberinde getirdiği zaman algısının 

değişmesi (zamanın durması veya hızlı geçmesi) temelinde açıklanan bir psikolojik durum 

olarak tanımlanır. Turizm, sanat, din ve işletme gibi disiplinlerde akış deneyimi kuramı 

çerçevesinde yerli ve yabancı araştırmacılar tarafından pek çok çalışma ortaya konulmuştur 

ancak dil bilimi ile ilişkilendirilmesi çok yeni bir yaklaşımdır. Fiillerin anlam bilimi temelinde 

sınıflandırılmasında yer alan “akış fiilleri”, “meşgul olma; kendini verme ya da dalma anlamına 

gelen odaklanmış yoğunlaşma” özelliği taşıyan eylemleri karşılamaktadır. Akış fiilleri 

temelinde tarihi metinler esas alınarak yapılacak çalışmaların dilin gelişimine ışık tutmasının 

yanı sıra toplumun psikolojik ve sosyolojik gelişimi ile ilgili araştırmalara da kaynaklık edeceği 

düşünülmektedir. Kaşgarlı Mahmut tarafından XI. yüzyılda kaleme alınan Dîvânü Lugāti’t-

Türk, Türk dilinin o dönemdeki söz varlığını göstermesi bakımından başyapıt olarak 

değerlendirilebilecek bir eserdir. Bu çalışmada Dîvânü Lugāti’t-Türk’te yer alan ve “akış fiili” 

özelliği taşıyan eylemler incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Akış Fiilleri, Anlam Bilimi, Dîvânü Lugāti’t-Türk. 
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Verbs of Flow in Dîvânu Lugāti’t-Turk 

Abstract 

The “experience of flow”, which was conceptualized by Csikszentmihalyi, is a theory 

associated with the mental state the person is in. It is defined as a psychological state which is 

explained in the context of the transformation of the perception of time (slowed or accelerated 

time) brought about by the feeling of intrinsic motivation, joy, focus, and satisfaction arising in 

the person during an activity. Several studies have been published on flow theory by researchers 

from around the world in the disciplines of tourism, arts, theology, and business, but its 

association with linguistics is a highly novel approach. “Verbs of flow”, which are included in 

the classification of verbs based on semantics, correspond to activities that carry the 

characteristics of focused concentration, meaning “being occupied, devoting oneself, or 

complete absorption”. It is believed that studies to be conducted in the context of verbs of flow 

based on historical texts will not only shed light on the development of language but also 

provide a reference for research on the psychological and sociological development of society. 

Dîvânu Lugāti’t-Turk, which was written by Mahmud al-Kashgarî in the 11th century, is a work 

that can be considered a masterpiece in terms of demonstrating the vocabulary of the Turkish 

language in that period. In this study, activities included in Dîvânu Lugāti’t-Türk that show 

characteristics of “verbs of flow” were investigated.  

Keywords: Verbs of Flow, Semantics, Dîvânü Lugāti’t-Turk. 
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100. Yılında Büyük İzmir Yangını ve Nurettin Paşa Hakkındaki İthamlar 

 

Tarkan ERGÖR205 

Özet 

15 Mayıs 1919 tarihinde Yunan ordusunun İzmir’e girmesiyle başlayan Yunan işgali, 

zaman içinde Anadolu’nun içlerine kadar ilerlemiş ve Türklere ait pek çok yerleşim yeri yakılıp 

yıkılarak tahrip edilmişti. Mustafa Kemal yönetimindeki Türk ordusu ise Yunan unsurlarını 

Anadolu topraklarından tamamen çıkarmak için 26 Ağustos 1922 tarihinde son kez taarruza 

geçti. Türklerin bu ulusal kurtuluş hareketi 30 Ağustos 1922 tarihinde zaferle sonuçlanırken, 

Yunan ordusu aldığı ağır yenilgi ile Anadolu topraklarından hızla çekilmeye başladı.  

“Kaçış” olarak nitelendirilebilecek bu sürecin sonunda “Büyük İzmir Yangını” olarak 

kayıtlara geçen trajik bir hadise de yaşandı. 12 Eylül 1922’de başlayan bu büyük yangın, İzmir’i 

âdete yakıp küle çevirdi. 100. Yılında hala gizemini koruyan ve faili kesin olarak bilinmeyen 

bu yangınla ilgili pek çok itham ortaya atıldı. Bu ithamlarda suçlanan isimlerden birisi de 

Sakallı Nurettin Paşa’dır. 

Bu çalışmada “Büyük İzmir Yangını” nedeniyle suçlanan Sakallı Nurettin Paşa 

hakkındaki ithamlar, tarihi belgeler ışığında ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Büyük İzmir Yangını, Sakallı Nurettin Paşa, Milli 

Mücadele, Büyük Taarruz. 
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Great Izmır Fıre in its 100th Annıversary and Allegatıons about Nurettın Pasha 

Abstract 

The Greek occupation, which started with the Greek army's entry into Izmir on May 15, 

1919, advanced into Anatolia in time, and many Turkish settlements were burned and 

destroyed. The Turkish army under the leadership of Mustafa Kemal went on the offensive for 

the last time on 26 August 1922 to completely remove the Greek elements from the Anatolian 

lands. While this national liberation movement of the Turks ended in victory on August 30, 

1922, the Greek army began to withdraw from Anatolian lands after a heavy defeat.  

At the end of this process, which can be described as the "escape", a tragic event, which 

was recorded as the "Great Izmir Fire", also took place. This great fire, which started on 

September 12, 1922, burned İzmir to ashes. Many accusations have been made regarding this 

fire, which still remains a mystery in its 100th year and whose perpetrator is not known with 

certainty. One of the accused in these accusations is Sakallı Nurettin Pasha. 

In this study, the accusations against Sakallı Nurettin Pasha, who was accused of the 

"Great Izmir Fire", will be discussed in the light of historical documents. 

Keywords: Turkey, Great Izmır Fire, Sakallı Nurettin Pasha, National Struggle, Major 

Assault. 
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Kültürel Miras Aktarımında Sanal Müzelerin Rolü Üzerine Bazı Tespitler 

 

Tevhide AYDIN206 

Özet 

Teknolojinin hayatın her alanına ivme kazandırdığı günümüzde, kültür varlıklarını 

koruyup, farklı sunum teknikleri aracılığıyla ziyaretçilerine hizmet veren, insanlığın geçmişi ile 

geleceği arasında bağ kurmasına vesile olan müzeler, dijital ortam sayesinde daha geniş 

kitlelere hitap etmektedir. Sanal müzeler, dijital eser temsilleri ile ziyaretçileri arasında özgür 

bir iletişim bağlamıdır. Müze koleksiyonunda bulunan eserlerin sanal platformda ziyaretçisi ile 

buluşması, sanatın ve kültürün evrensel boyutlara taşınmasına katkı sağlamaktadır. Bu sayede 

kişinin entelektüel bakış açısı kazanmasına, bilimsel araştırmaların daha geniş olanaklarla 

yapılmasına ve eğitimde zengin görsel verilerin kullanılmasına olanak sunarak, zaman ve 

mekan engelini ortadan kaldırmaktadır. Kültürel değerlerin arşivlerden çıkarak, elektronik 

platformda daha fazla ziyaretçi ile buluşmasına imkan sağlayan sanal müzeler, sanat eserlerinin 

korunması, aktarılması ve sunumunda da büyük kolaylık sağlamaktadır. Bu müzeler 

aracılığıyla maddi kültür varlıkları, farklı ülkelerden birçok ilgilisine ulaşıp, bilimsel verilere 

kaynaklık etmekte ayrıca ülke tanıtımına da katkı sunmaktadır. Bu çalışmada klasik müze 

anlayışından sıyrılarak, dijital ortam aracılığıyla ulaşılabilir olan sanal müzelerin kültürel 

hazinelere ve ziyaretçilerine olan katkıları üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Müzecilik, Sanal Müze, Kültürel Miras.  
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Some Findings on the Role of Virtual Museums in Cultural Heritage Transfer 

Abstract 

Today, when technology accelerates every aspect of life, museums, which protect 

cultural assets, serve their visitors through different presentation techniques, and are 

instrumental in establishing a connection between the past and the future of humanity, appeal 

to wider masses thanks to the digital environment. Virtual museums are a free context of 

communication between digital representations of works and their visitors. The meeting of the 

works in the museum collection with the visitor on the virtual platform contributes to the 

universal dimensions of art and culture. In this way, it allows the person to gain an intellectual 

perspective, scientific research to be carried out with wider opportunities and the use of rich 

visual data in education, eliminating the time and space barrier. Virtual museums, which allow 

cultural values to come out of the archives and meet with more visitors on the electronic 

platform, also provide great convenience in the preservation, transfer and presentation of works 

of art. Through these museums, material cultural assets reach many interested people from 

different countries and contribute to the promotion of the country as a source of scientific data. 

In this study, the contributions of virtual museums, which can be accessed through digital 

media, to cultural treasures and visitors will be emphasized, getting rid of the classical museum 

understanding. 

Keywords: Museology, Virtual Museum, Cultural Heritage. 
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Hamdullah Hamdî’nin Yûsuf u Züleyhâ Mesnevisinde Nasihat Türünde Anlatımlar 

Tolga ÖNTÜRK207 

Özet 

Yûsuf u Züleyhâ hikâyesi, kutsal kitaplarda yer alan Yûsuf kıssasının Arap, İran ve Türk 

edebiyatlarında mensur ve manzum formlarda anlatıldığı önemli bir hikayedir. Kur’ân-ı 

Kerîm’in 12. sûresi olan “Yûsuf Sûresi”nde geçen ve ahsenü’l-kasas yani kıssaların en güzeli 

şeklinde adlandırılan bu anlatı, Hz. Yûsuf Peygamber’in kardeşleri tarafından eziyet görerek 

kuyuya atılması, ardından başına gelen olaylardan dolayı hayatta çektiği sıkıntılar ve bunlara 

sabrederek hem Cenâb-ı Allah nazarında hem de dünya hayatında iyiye ve doğruya ulaşması 

hadisesini konu edinir. Müminler için sabır, doğruluk ve teslimiyetin önemini temsil eden 

Yûsuf kıssası, özellikle İran ve Türk edebiyatlarında Hz. Yûsuf ile Züleyhâ’nın aşkını anlatan 

bir aşk mesnevisi şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Yûsuf u Züleyhâ hikâyesi, bu yönüyle Türk 

edebiyatında en çok işlenen konuların başında gelmektedir. 15. yüzyıl mesnevi şairlerinden 

Akşemseddin oğlu Hamdullah Hamdî’nin kaleme aldığı Yûsuf u Züleyhâ mesnevisi de Türk 

edebiyatının en başarılı Yûsuf u Züleyhâ mesnevilerinden biri olarak kabul edilmektedir. 

Hamdî, 1492 senesinde kaleme aldığı bu mesnevisini, başta İranlı meşhur şair Mollâ Câmî’nin 

eseri olmak üzere kendinden önce yazılmış Yûsuf u Züleyhâ mesnevilerini örnek alarak kaleme 

almıştır. Şairin eseri ile önceki mesneviler arasında çok fazla benzerlikler bulunmakla beraber, 

Hamdî’nin eserinin birçok bölümünde Mollâ Câmî’den tercümeler ve esinlenmeler olduğu 

bilinmektedir. Ancak şairin 6241 beyitten oluşan eseri, hikâye ve olay örgüsünün oluşumu 

yönüyle farklılık arz etmekte ve kıssanın işlenişi ve anlatımı bakımından Türk edebiyatının en 

güzel Yûsuf u Züleyhâ mesnevisi olarak kabul edilmektedir. Hikâyenin ana motifi, Züleyhâ’nın 

Yûsuf’a olan aşkı şeklinde karşımıza çıksa da Hamdî bu eserde olayların gidişatına uygun bir 

şekilde, öğüt niteliğindeki bazı anlatımlara yer vermektedir. “Nükte, pend, rivâyet, hikâye-i 

münasip” gibi başlıklar altında verilen bu nasihatler, anlatılan olaylar karşısında okuyucunun 

dikkatini daha fazla cezbetmeyi amaçlamaktadır. Bu anlatımlar bazen doğrudan öğüt verme, 

nasihat etme şeklinde okuyucuya iletilirken bazen de tahkiye edilerek aktarılmaktadır. Tahkiye 

edilen bazı anlatıların da Kur’ân’da geçen başka kıssalardan müteşekkil olduğu görülmektedir. 

Bu çalışmada Hamdî’nin Yûsuf u Züleyhâ mesnevisinde yer alan nasihat türündeki anlatılar 

değerlendirilecektir. Bu yönüyle eserin öğüt verici (pendname) ve didaktik yönünün ortaya 

konması amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Hamdi, Yûsuf u Züleyha, Mesnevi, Nasihat 
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Advisory Expressions in Hamdullah Hamdi’s Mathnawi of Yûsuf u Züleyhâ 

Abstract 

The story of Yusuf u Züleyha is an important story in which the story of Yusuf in the 

holy books is told in Arabic, Iranian and Turkish literatures in prose and verse forms. This 

narrative, which is referred to as ahsenü'l-kasas, that is, the most beautiful of stories, mentioned 

in the 12th surah of the Qur'an, "Yûsuf Surah", refers to the fact that Prophet Yusuf (as) was 

thrown into a well after being tortured by his brothers, because of the events that followed. It 

deals with the troubles he suffered in life and the event of reaching good and truth both in the 

eyes of Allah Almighty and in his worldly life by being patient with them. The story of Yusuf, 

which represents the importance of patience, truthfulness and submission for believers, appears 

as a love masnavi describing the love of Yusuf and Züleyha, especially in Iranian and Turkish 

literatures. The story of Yusuf u Züleyha is one of the most discussed topics in Turkish literature 

with this aspect. Yûsuf u Züleyhâ mesnevi, written by Hamdullah Hamdi, son of Akşemseddin, 

one of the 15th century masnavi poets, is also accepted as one of the most successful Yusuf u 

Züleyhâ masnavis in Turkish literature. Hamdi wrote this masnavi, which he wrote in 1492, by 

taking as an example the work of the famous Iranian poet Molla Câmî and the Yusuf u Züleyhâ 

masnavis written before him. Although there are many similarities between the poet's work and 

previous masnavis, it is known that there are translations and inspirations from Mollâ Câmî in 

many parts of Hamdi's work. However, the poet's work, which consists of 6241 couplets, differs 

in terms of the formation of the story and plot, and is accepted as the most beautiful Yûsuf u 

Züleyhâ masnavi of Turkish literature in terms of the processing and expression of the story. 

Although the main motif of the story appears as Züleyha's love for Yusuf, Hamdi gives place 

to some exhortations in this work in accordance with the course of events. These advices, which 

are given under titles such as "wit, pend, narration, story appropriate", aim to attract the 

attention of the reader more in the face of the events described. While these narrations are 

sometimes conveyed to the reader in the form of giving direct advice and giving advice, 

sometimes they are conveyed by narration. It is seen that some of the narrated narratives are 

composed of other stories in the Qur'an. In this study, the advice type narratives in Hamdi's 

Yûsuf u Züleyhâ masnavi will be evaluated. With this aspect, it is aimed to reveal the advising 

and didactic aspect of the work.  

Keywords: Hamdi, Yusuf u Züleyha, Masnavi, Advice. 
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Kazakistan ve Türkiye Kültürel Entegrasyonun Ana Yönleri 

Tolkyn AUELGAZINA208 

Akayeva Galiya ATIBAEVNA209 

Shaimakova Togzhan GALIEVNA210 

Özet 

Bugün, dünya siyasi sahnesinde, Türkçe konuşan ülkeler de dahil olmak üzere farklı 

bölgeler arasındaki işbirliği özel bir önem taşımaktadır.  Küreselleşme süreci, çeşitli alanlarda 

rekabeti güçlendirmiş ve bu da devletlerin karşılıklı birleşme arzusunu geliştirdi. Bu bağlamda, 

SSCB'nin dağıldığı tarihi zamanda Türk halkları birleştiler ve Türk dünyasının devletlerinin 

bölgesel entegrasyonu oluşmaya başladı. 

Aynı zamanda Türkçe konuşan ülkelerin manevi ve kültürel mirasının toplanması, ortak 

geleneklerinin korunması ve işbirliklerinin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu açıdan 

Kazak-Türk ilişkilerinde «Türk dünyası» ve «Türk varlığı» kavramlarının her iki tarafın 

jeokültürel derinliğini şekillendirdiği sonucuna varılabilir. Buna göre, Kazakistan ve 

Türkiye'nin ortak ulusal kimliklerinin bir sonucu olarak oluşan siyasi hedefler, iki ülke 

arasındaki işbirliğini farklı alanlarda güçlendirmektedir. Bu bağlamda, Kazakistan ve Türkiye 

arasındaki kültürel işbirliği deneyimini gözlemlemek önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Kazakistan, Türkiye, Küreselleşme Süreci, Entegrasyon, 

Bölgesel Entegrasyon, Kültürel İşbirliği. 
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The Main Directions of Cultural Integration Between Kazakhstan and Turkey 

Abstract 

        Today, cooperation between various regions, including Turkic-speaking ones, is of 

particular importance in the world political arena. The process of globalization has intensified 

competition in various spheres, which, in turn, has also developed the desire of states for mutual 

unification. In this regard, at the historical moment of the collapse of the USSR, the Turkic 

peoples united and the regional integration of the states of the Turkic world began to form.  

        At the same time, the development of cooperation, the preservation of common traditions 

and customs of the Turkic-speaking states, the accumulation of their spiritual and cultural 

heritage is of great importance. From this point of view, it can be concluded that in Kazakh-

Turkish relations, the concepts of  «Turkic world» and «Turkic being» form the geocultural 

depth of both sides. Accordingly, the political goals of  Kazakhstan and Turkey, formed as a 

result of common national realities, strengthen cooperation between the two countries in various 

fields. In this regard, it is important to study the experience of cultural cooperation between 

Kazakhstan and Turkey. 

        Keywords: Kazakhstan, Turkey, globalization process, integration, regional integration, 

cultural cooperation. 
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II. Meşrutiyet’in Doğu Anadolu Bölgesi Üzerindeki Siyasî Etkileri (1908-1918) 

 

Uğur BOZKURT211 

Özet 

Çalışmanın amacı, II. Meşrutiyet’in, Doğu Anadolu Bölgesi’nde nasıl karşılandığını ve 

bölgede bulunan farklı etnik ve dinî unsurların merkezi yönetime karşı ne gibi siyasal 

faaliyetlerde bulunduklarını tespit etmektir. Doğu Anadolu Bölgesi üzerine yapılan 

çalışmalardan elden edilen bilgiler ve bölgenin resmi verileri ışığında mukayeseli bir çalışma 

yapıldı. Osmanlı Devleti’nin siyasî sorunlar yaşadığı bu bölgede, II. Meşrutiyet’in getirdiği 

özgürlük havası merkezi yönetimin beklentilerini karşılayamadı. Bölgede çok fazla göçebe 

unsurların olması, başına buyruk hareket eden aşiretlerin bulunması, uluslararası arenada 

gündem olan Ermenilerin ve başta Rusya olmak üzere çıkarlarına göre hareket eden devletlerin 

siyasî faaliyetleri, II. Meşrutiyet’in uygulanması noktasında sorunların çıkmasına neden oldu.  

II. Abdülhamid döneminde kurulan Hamidiye Alayları ile bölgede kısmen merkezi otoritenin 

sağlanmasına rağmen, II. Meşrutiyet ile beraber özellikle aşiretlerin merkezi yönetime karşı 

hareket ettikleri görüldü. Daha önce iltifat edilen ve yetkilendirilen aşiretlerin II. Meşrutiyet 

döneminde aynı saygınlığı görememeleri meşrutiyetin getirmiş olduğu anayasal düzene karşı 

olmalarına neden oldu. Aynı zamanda Gayrimüslimlere yönelik verilen hakların çıkarlarını 

zedelediğini düşünen aşiretler, farklı arayışlar içerisine girdi. 1908-1918 yılları arasında on yıl 

süren II. Meşrutiyet, İttihat ve Terakki’nin 1913’te tam anlamıyla hâkimiyeti eline almasıyla 

keskin görüş ayrılıklarını gündeme getirdi. Bir taraftan topraklarının ellerinden alındığını iddia 

eden Ermeniler diğer taraftan bölge üzerinde siyasî etkilerini yitiren aşiretler hem kendi 

aralarında hem de merkezi yönetime karşı mücadele içerisine girdiler. Toplumun tüm kesimine 

eşit seviyede yaklaşma inancıyla yola çıkan İttihat ve Terakki hükümetinin daha sonra 

Türkçülüğe yönelmesi ve devletin yıkılışını durdurma çabası başka sorunların ortaya çıkmasına 

neden oldu. Bölgenin siyasî sorunları çözüme kavuşamadı ve I. Dünya Savaşı ile birlikte birçok 

sorun Cumhuriyet dönemine miras kaldı.  

Anahtar Kelimeler: II. Meşrutiyet, Doğu Anadolu Bölgesi, İttihat ve Terakki 

Cemiyeti. 
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The Political Effects of the Second Constitutional Monarchy on the Eastern Anatolia 

Region (1908-1918) 

Abstract 

The aim of the study is to determine how the Constitutional Monarchy was welcomed 

in the Eastern Anatolia Region and what kind of political activities different ethnic and religious 

elements in the region engaged in against the central government. A comparative study was 

carried out in the light of the information obtained from the studies on the Eastern Anatolia 

Region and the official data of the region. In this region, where the Ottoman Empire had 

political problems, the atmosphere of freedom brought by the Second Constitutional Monarchy 

could not meet the expectations of the central government. The presence of too many nomadic 

elements in the region, the presence of tribes acting on their own, the political activities of the 

Armenians, who are on the agenda in the international arena, and the states acting according to 

their interests, especially Russia, caused problems in the implementation of the Second 

Constitutional Monarchy. Although the central authority was partially provided in the region 

with the Hamidiye Regiments established during the reign of Abdülhamid II, it was seen that 

especially the tribes acted against the central government with the Second Constitutional 

Monarchy. The fact that the tribes, who were complimented and authorized before, could not 

enjoy the same respect during the Second Constitutional Monarchy Period caused them to 

oppose the constitutional order brought by the constitutionalism. At the same time, the tribes, 

who thought that the rights granted to non-Muslims harmed their interests, started different 

searches. The Second Constitutional Monarchy, which lasted for ten years between 1908-1918, 

brought sharp differences of opinion to the agenda when the Union and Progress took over in 

1913. On the one hand, the Armenians, who claimed that their lands were taken from them, and 

on the other hand, the tribes that lost their political influence on the region entered into a 

struggle both among themselves and against the central government. The fact that the Union 

and Progress government, which set out with the belief of approaching all segments of the 

society on an equal basis, later turned to Turkism and the effort to stop the collapse of the state, 

caused other problems. The political problems of the region could not be resolved and many 

problems were inherited from the Republican period with the First World War. 

Keywords: Second Constitutional Monarchy, Eastern Anatolia Region, Committee of 

Union and Progress. 
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Dijital Ortamda Dinî Anlatıların Temsili Üzerine Bir İnceleme: YouTube 

 

Ümit OĞUR212 

Özet 

İletişim teknolojilerinin gelişmesi sonucunda günlük sosyalleşme pratikleri her geçen 

gün biraz daha dijital platformlara kaymaktadır. Sosyal medya araçları üzerinden 

gerçekleştirilen iletişim, bir yandan mesajın yapısını şekillendirirken diğer yandan günlük 

hayatın folklorik dinamiklerini etkilemektedir. Sohbet kültürünün yoğun ve canlı bir karakter 

gösterdiği ülkemizde özellikle dinî sohbetlerin internet ortamında dijitalize olmuş varlıkları 

incelenmeye değer görülmüştür.  

Çalışma, YouTube sitesine yüklenen Türkçe dinî anlatılara odaklanmaktadır. Eklenen 

din temalı içeriklerin; dijital kültür uzamındaki yansımaları, kullanılan anlatı araçları ve anlatıcı 

performansları üzerinden bağlamsal dönüşümleri incelenmektedir. Çalışmada konuya zemin 

oluşturması amacıyla değinilen teorik yaklaşımlar ve anlatıbilim modelleri çerçevesinde 

incelenen örnek videolar olmak üzere iki ana bölüm yer almaktadır. Araştırmanın inceleme 

bölümü büyük oranda nitel gözlem yöntemiyle karakterize edilmektedir. 

Türk halkının canlı günlük iletişim pratiklerinin dijital bağlamlardaki yansımaları ve ne 

şekilde yer aldıkları halkbilimsel açıdan önemli araştırma nesneleri barındırmaktadır. Araştırma 

sonucunda YouTube sitesine yüklenen din temalı videoların Türk anlatı geleneğinin dijital 

iletişim enstrümanlarıyla hangi şekillerde aktarıldıkları, verilerle desteklenmeye ve bilimsel 

açıdan açıklanmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Anlatı, Din, Dijital Kültür, YouTube. 
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An Analysis on the Representation of Religious Narratives in the Digital Environment: 

YouTube 

Abstract 

As a result of the development of communication technologies, daily socialization 

practices are shifting to digital platforms day by day. Communication through social media 

tools, on the one hand, shapes the structure of the message, on the other hand, it affects the 

folkloric dynamics of daily life. In our country, where the culture of conversation shows an 

intense and lively character, the digitalized existence of religious conversations on the internet 

is considered worthy of examination.  

The study focuses on Turkish religious narratives uploaded to the YouTube site. The 

reflections of the added religion-themed content in the space of digital culture, the narrative 

tools used and the contextual transformations of the narrator's performances are examined. In 

the study, there are two main sections, the theoretical approaches mentioned in order to form 

the basis of the subject, and the sample videos examined within the framework of narratology 

models. The investigation part of the research is largely characterized by the qualitative 

observation method. 

The reflections of the lively daily communication practices of the Turkish people in 

digital contexts and how they take place contain folklorically important research objects. As a 

result of the research, the ways in which the religion-themed videos uploaded to the YouTube 

site are transmitted by digital communication instruments of the Turkish narrative tradition will 

be supported by data and scientifically explained. 

Keywords: Narrative, religion, digital culture, YouTube 
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Eski Anadolu Türkçesi İsim Tamlamalarında Edatlar 

 

Veysi SEVİNÇLİ213 

Hami AKMAN214 

Özet 

Dilde görevli kelimeler arasında yer alan edatlar ki bunlara bağlaçlar ve ünlemler de 

dâhildir; bu kelimelerin genel olarak yalnız başlarına anlamları yoktur. Bunlar, cümle içerisinde 

belli dereceye kadar anlam ve ifade kazanan görevli kelimelerdir. Duygu ve düşüncelere his, 

heyecan, sevinç, keder, ahenk, ıztırap… gibi ifadeler katarlar. Edatlar, genellikle kelime 

yapmaya elverişli olmamakla birlikte, nadiren de olsa bazı yapım eklerini alarak yeni kelime 

meydana getirdikleri gibi çeşitli çekim ekleri alarak da farklı kelime gruplarını oluştururlar. 

Dolayısıyla söz konusu kelimeler, almış oldukları çekim ekleri sayesinde cümlede zarf,  yer 

tamlayıcısı, yüklem gibi cümlenin ögelerini teşkil ederler.  

Bu ifadeler ışığında adına, hakkında, uğrunda, sebebiyle… gibi bazı yapılar, isim 

tamlaması biçiminde ve edat fonksiyonuyla karşımıza çıkarak özellikle üçüncü teklik iyelik 

eklerini almaktadırlar. Bu tarz isim tamlaması şeklindeki edat grupları, taşıdıkları çekim 

eklerinin etkisiyle cümlede genelde zarf ve nadiren de olsa yer tamlayıcısı ve yüklem görevi 

üstlenirler. Bu şekilde kurulan edatlara “son çekim edatlarına yardımcı tâbirler” “deyimlik 

edatlar”, “adı katkı alan takılar” gibi isimler verilmiştir.   

Biz bu çalışmada Eski Anadolu Türkçesinde tespit edilebilen isim tamlaması şeklindeki 

edat gruplarını ele alınmaya çalışılmıştır. Bunu yaparken örnek metinler olarak Eski Anadolu 

Türkçesi döneminin öne çıkan eserlerinden Süheyl ü Ne-Bahâr, Ahmed-i Dâʿî 

Divanı ve Dede Korkut Hikâyeleri vb. kaynaklardan yararlanılmıştır. Çalışmanın giriş 

kısmında isim tamlamalarını ve edatlar ana hatlarıyla tanıtılmış ve ardından Eski Anadolu 

Türkçesinde İsim Tamlaması Şeklinde Kurulan Edat Grupları isim tamlamalarının belirtilen 

(tamlanan) kısmında yer alan ve bahse konu olan kelimeler ele alınarak değerlendirmeler 

yapılmıştır.   

Anahtar Kelimeler: İsim tamlamaları, edatlar, Eski Anadolu Türkçesi, Ahmed-i Dâʿî 

Divanı, Süheyl ü Nev-Bahâr, Dede Korkut Hikâyeleri.  
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Prepositions in Old Anatolian Turkish Noun Phrases 

Abstract 

Prepositions, which are among the words in the language, including conjunctions and 

exclamations, these words generally do not have a meaning on their own. These are the words 

in charge that gain a certain degree of meaning and expression in the sentence. They add 

expressions such as feeling, excitement, joy, grief, harmony, anguish… to feelings and 

thoughts. Although prepositions are generally not suitable for making words, they rarely form 

new words by taking some construction suffixes, as well as forming different word groups by 

taking various inflectional suffixes. Therefore, the words in question form the elements of the 

sentence, such as adverbs, place complements, and predicates, thanks to the inflectional suffixes 

they have taken.  

In the light of these expressions, some structures such as on behalf of, about, on, because 

of… appear in the form of noun phrases and preposition functions, and especially take third 

singular possessive suffixes. Preposition groups in the form of such noun phrases generally act 

as adverbs and rarely as place complements and predicates in the sentence with the effect of the 

inflectional suffixes they carry. The prepositions formed in this way have been given names 

such as "auxiliary phrases to the final inflectional prepositions", "phraseous prepositions", 

"additions".  

In this study, we have tried to deal with the preposition groups in the form of noun 

phrases that can be detected in Old Anatolian Turkish. While doing this, Süheyl ü Ne-Bahâr, 

Ahmed-i Dâʿî Divanı and Dede Korkut Stories, etc., which are prominent works of the Old 

Anatolian Turkish period, as sample texts. resources have been used. In the introduction part of 

the study, noun phrases and prepositions were introduced with the main lines, and then the 

words in the specified (complete) part of the noun phrases of the Preposition Groups Established 

as Noun Phrases in Old Anatolian Turkish and the words in question were evaluated.  

            Keywords: Noun phrases, prepositions, Old Anatolian Turkish, Ahmed-i Dâ'î Divan, 

Süheyl ü Ne-Bahâr, Dede Korkut Stories.  
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Karınca ve Etimolojisi 

Veysi SEVİNÇLİ215 

Hami AKMAN216 

Özet 

Anlamlı ve vazifeli kelimelerin büyük çoğunluğunu gerek etimolojik ve gerekse 

morfolojik açıdan tahlil etmek mümkündür. Bu çalışmada şekil ve köken olarak inceleme 

konusu yapılan kelime üzerinde farklı görüşler ortaya atılan karınca kelimesidir. Bu 

tartışmalardan birçoğu, sempozyumlarda sununum konusu olmanın yanında makale düzeyinde 

de genişçe ele alınmıştır.   

Kökeni açıkça görülen kelimeler hakkında araştırmacıların çoğunluğu görüş birliği 

içindedir. Bazı durumlarda ise şekil ve ses yapısı bakımından aynı olan kelimeler için 

araştırmacıların farklı görüşler ortaya koyduğu hatta biri diğerinin görüşüne karşı çıktığı sıkça 

görülen bir durumdur. Bu çalışmada farklı görüşlerin ortaya konulmasına yol açan kelimelerden 

birisi de “karınca”dır. Karınca kelimesinin etimolojisini, bazı dilciler genelde karın (karın, 

mide) isminin üzerine köken olarak eşitlik eki olduğu hâlde daha sonrada isimden isim yapım 

ekine dönüşen +çA ekinin birleşmesinden oluştuğu kanısına varmışlardır. Başka bir görüşe 

göre de kelimenin kar- (karışmak, yığışmak) fiili ya da kar (derinlik, oyuk …) isminden gelmiş 

olmasıdır. Bu çalışmada, ortaya konmuş bazı görüşlerin yanında, farklı 

olarak karınca kelimesinin tek kelimeden değil; karın ve (y)inçe gibi iki kelimenin 

birleşmesinden teşkil olduğu görüşüdür. Bu da söz konusu kelimenin şekil yapısında görüldüğü 

gibi sıfat tamlaması unsurlarının yer değişmiş şekli olarak kabul edilen isnat grubu “karnı 

ince”den meydana gelmesidir. Bu kanıya varılmasında esas nokta karıncanın vücut yapısının 

yanı sıra, kelimenin özellikle Azerbaycan Türkçesindeki qarışka kullanımı ile bazı Anadolu 

ağızlardaki ḳerışḳe, ḳerınçḳe / ḳerınşge, ḳerınce gibi kullanışlar etkili olmuştur.  

Bu bilgilerin ışığında denebilir ki kelimenin oluşumunda yer alan unsurlardan 

olan karın ve ince isimleri köken bilgisi (etimoloji) ve şekil bilgisi (morfoloji) olarak 

incelendiğinde “karnı ince” yapısının “karınca” şekline dönüştüğü fikrinin daha da ağır 

basmasıdır.  

Anahtar Kelimeler: Dil Bilgisi, Karın, İnce, Karınca.    
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Ant and its Etymology 

Abstract 

It is possible to analyze the majority of meaningful and duty words boths in The majority 

of researchers are in agreement about the words whose origin is obvious. In some cases, it is a 

common situation that researchers put forward different opinions for words that are the same in 

terms of shape and sound structure, and even one contradicts the other's view. One of the words 

that led to different opinions in this study is "ant". Some linguists have concluded that the 

etymology of the word ant consists of the combination of the +ça suffix, which later turned into 

a noun making suffix, although it was originally an equality suffix on the name of abdomen 

(abdomen, stomach). According to another view, the word comes from the verb kar- (to mingle, 

to congregate) or the name of snow (depth, hollow…). In this study, besides some of the views 

put forward, differently the word ant is not a single word; It is the opinion that it is formed by 

the combination of two words such as kar and (y)inch. This is the fact that the word in question 

consists of the imputation group "tummy thin", which is accepted as the changed form of the 

adjective phrase elements, as seen in the morphological structure of the word in question. 

Besides the body structure of the ant, the main point in reaching this conclusion is the use of 

the word qarışka in Azerbaijani Turkish and usages such as ḳerışḳe, ḳerınçḳe / ḳerınşge, ḳerince 

in some Anatolian dialects.  

In the light of this information, it can be said that when the names of abdomen and thin, 

which are among the elements in the formation of the word, are examined in terms of etymology 

(etymology) and morphology (morphology), the idea that the structure of "tummy thin" turns 

into "ant" is even more dominant.  

            Keywords: Grammar, Abdomen, Thin, Ant.  
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Mâverâünnehîr Mülakatı’nın Selçuklu İstiklâl Sürecine Tesirleri 

 

Vural ÖNTÜRK217 

Özet 

1038-1157 yılları arasında hüküm süren Büyük Selçuk Devleti’nin siyaset, kültür, 

ekonomi, teşkilat gibi yönlerinin hala izaha muhtaç hususlarının olduğu malumdur. Bilhassa 

kaynakların sınırlı olması sebebi ile Ortaçağ Türk tarihi üzerinde derin tesirleri olan bu devletin 

bilinen en eski atalarının Oğuz Yabgu Devleti içerisinde nasıl bir yere sahip oldukları, Hazarlar 

ile ilişkileri ve göç meseleleri aydınlatılması gereken konulardan bazılarıdır. Bunların yanı sıra 

Selçukluların önce Cend’e, daha sonra Mâverâünnehîr içlerine geldikten sonra yaşamış 

oldukları iç çekişmeler araştırmacılar tarafından üzerinde durulan ve farklı yorumlar yapılan 

hususlardır. Selçuk Bey’in vefatından sonra ailenin başına geçen Arslan Yabgu’nun, yeğenleri 

Tuğrul ve Çağrı Beyler ile pek de iyi ilişkiler tesis etmediği ve bu kardeşleri bir bakıma rakip 

olarak gördüğü müşahede edilmektedir. Tuğrul ve Çağrı Beylerin de dedelerinin vefatından 

sonra amcaları Arslan Yabgu’ya karşı sempati ile yaklaşmadıkları görülmektedir. Bu durumun 

sonucunda Selçuklular Mâverâünnehîr Bölgesi’nde iki ayrı güç olarak boy göstermiş ve 

dönemin siyasî atmosferine de bu şekilde dâhil olmuşlardır. Tarihe Mâverâünnehîr Mülakatı 

olarak geçen ve sonuçları itibarı ile Selçukluların iki kuvvetinden birinin, yani Arslan 

Yabgu’nun yok edilmesi ile neticelenen anlaşma 1025 yılında Gazneli Sultan Mahmud ve Türk 

Hakanlığı hanedan mensubu Yusuf Kadır Han arasında gerçekleşmiştir. Bu anlaşmanın 

Selçuklu tarihi açısından önemi, daha ortaya çıktıkları ilk zamanlarda bir dağılma süreci 

yaşamalarıdır. Öyle ki Arslan Yabgu’nun 1025 yılında tutuklanarak Kalincar Kalesi’ne 

gönderilmesinden sonra kendisine bağlı kuvvetler Horasan Bölgesi’nin değişik kısımlarına 

yerleştirilmişlerdir. Tuğrul ve Çağrı Beyler de bir kısım Selçuklu kuvvetinden yoksun olarak 

1030 yılından sonra Horasan Bölgesi’ne geçmeye başlamışlardır. Bu açıdan bakıldığında 

Mâverâünnehîr Mülakatı’nın yıkıcı bir etki yarattığı görülmektedir. Bu çalışmada Selçukluların 

Mâverâünnehîr Bölgesi’nde ortaya çıkışları, Mâverâünnehîr Mülakatı ve bu mülakatın Selçuklu 

istiklal sürecine tesirleri değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Büyük Selçuklu Devleti, Gazneliler, Mâverâünnehîr Mülakatı, 

Arslan Yabgu. 
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The Effects of Transoxiana Nagotation on the Seljuk Independence Process 

Abstract 

It is known that the aspects such as politics, culture, economy and organization of the 

Great Seljuk State, which reigned between 1038-1157, still have issues that need explanation. 

Especially due to the limited resources, the place of the oldest known ancestors of this state, 

which had a deep influence on the medieval Turkish history, in the Oghuz Yabgu State, its 

relations with the Khazars and migration issues are some of the issues that need to be clarified. 

In addition to these, the internal conflicts that the Seljuks experienced after they first came to 

Cend and then to Transoxiana are the issues that are emphasized and different interpretations 

are made by the researchers. It is observed that Arslan Yabgu, who became the head of the 

family after the death of Selçuk Bey, did not establish good relations with his nephews Tuğrul 

and Çağrı Bey and saw these brothers as rivals in a way. It is seen that Tuğrul and Çağrı Bey 

did not approach their uncle Arslan Yabgu with sympathy after the death of their grandfather. 

As a result of this situation, the Seljuks emerged as two separate powers in the Transoxiana 

Region and were included in the political atmosphere of the period in this way. The agreement, 

which went down in history as the Transoxiana Interview and resulted in the destruction of one 

of the two forces of the Seljuks, namely Arslan Yabgu, was concluded in 1025 between Sultan 

Mahmud of Ghazni and Yusuf Kadır Khan, a member of the Turkish Khanate dynasty. The 

importance of this agreement in terms of Seljuk history is that they experienced a disintegration 

process in the early days of their emergence. So much so that after Arslan Yabgu was arrested 

in 1025 and sent to Kalincar Castle, his forces were settled in different parts of the Khorasan 

Region. Tuğrul and Çağrı Bey started to pass to Khorasan Region after 1030 without some 

Seljuk forces. From this point of view, it is seen that Transoxiana Interview had a devastating 

effect. In this study, the emergence of the Seljuks in the Transoxiana Region, the Transoxiana 

Interview and the effects of this interview on the Seljuk independence process will be evaluated. 

Keywords: Great Seljuk State, Ghaznavids, Transoxiana Interview, Arslan Yabgu. 

 

 

 

 

 

 

 



4. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU / 4nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM 

OF TURCOLOGY STUDIES 20-22 EKİM 2022 / OCTOBER 20-22, 2022 

 
 

 
332 

 

 

 

Sezai Karakoç’un Küçük Naat Şiirinde Naat Söyleminin İnşası ve Geleneğin İzine Dair 

Yunus Emre’nin Adı Güzel Kendi Güzel Muhammed Şiiri 

 

Yakup GELİR218 

Hamza ÖNAY219 

Özet 

Ortaya çıktığında mevcut söylemden ve toplumsal pratikten ayrışık ve özgü kurallar 

barındıran İslam, kendine has bir medeniyet inşa etmeye çalışmıştır. Tevhid, inanç, insan, 

varlık, evren ve diğer kavramlar hakkında ürettikleriyle bir medeniyet kuran İslâm’da temel 

kavramlardan biri peygamberliktir. İnancın söylem ve pratik tebliği, telkini noktasında önemli 

bir konuma sahip peygamberlik makamının sahibi Hazreti Muhammed hakkında şiir yazmak, 

Müslüman şairler arasında mutebber bir davranıştır. Muteberliğini İslam’ı öven şairlerin 

Hazreti Muhammed tarafından manevi ve maddi ödüllendirilmesinden alan bu eylem  (naat 

yazmak), İslam’ın çıkışından günümüze kadar süregelmiştir. Bu minvalde naat kaleme almak, 

şairler arasında gelenek halini almıştır. Geleneğe dönüşen bu durum; çağ, yaklaşım biçimi ve 

şairin perspektifi değişse de analojik anlamda birbirini destekleyen bir tutum barındırır. Bu 

bağlamda Sezai Karakoç’un Küçük Naat adlı şiiri, naat geleneğinin izlerini taşıma anlamında 

önemli bir yer teşkil eder. Bu şiirin ilintilendirilebileceği manzumelerden biri Yunus Emre’nin 

Adı Güzel Kendi Güzel Muhammed adlı şiiridir. İki şiirde de İslam medeniyetinin insan 

tasavvuru, peygamberlik makamının tezahürü, buna dair imge ve ifadenin konumlandırılması, 

söylemin inşası ön plana çıkar. Yunus Emre’nin şiirinde somut ifadeler, tasavvufi devinim, 

yakın plandaki canlı sahneler ve çağın izdüşümü perspektif; Sezai Karakoç’un manzumesinde 

devam etmekle birlikte modern dünyayı içine alan, modern insanın inanç sürecini yer yer 

tanımlayan ve bunu şiire dâhil eden bir söylem söz konusudur. Böylelikle temanın göstergeleri, 

arada yüzyıllar olmasına rağmen benzer söylem etrafında buluşabilecek bir anlatım ihtiva 

ederler. Hazreti Muhammed’in şahsiyetinde inancın tekrar deneyimlenmesi, 

muhkemleştirilmesi, bununla kimlik edinme ve kendini tanımlama, inancın imkânlarını 

genişletme ve bir medeniyete ait olma belleğini edinme iki şiirin başlıca ortak argümanlarıdır. 

Bu çalışmada iki şiirin naat geleneği çerçevesinde inşa ettikleri söylemin içerdiği dil, imge ve 

diğer hususlar irdelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Şiir, naat, söylem, gelenek, Sezai Karakoç, Yunus Emre. 
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The Constructıon of Naat Dıscourse in Sezai Karakoç's Küçük Naat Poet and The 

Travels of Tradıtıon, Yunus Emre's Adı Güzel Kendi Güzel Muhammed Poetry 

Abstract 

When it emerged, Islam, which contained distinctive and distinctive rules from the 

existing discourse and social practice, tried to build a civilization of its own. One of the basic 

concepts in Islam, which established a civilization with the things it produced about tawhid, 

belief, human, existence, universe and other concepts, is prophethood. It is an honorable 

behavior among Muslim poets to write a poem about the Prophet Muhammad, who has an 

important position in the discourse and practice of the belief and indoctrination. This action 

(writing naat), which takes its credibility from the moral and material rewards of the poets who 

praise Islam by the Prophet Muhammad, has continued from the emergence of Islam to the 

present day. It has become a tradition among poets to write naats in this way. This situation, 

which has become a tradition; Although the age, approach style and perspective of the poet 

change, they have an attitude that supports each other in an analogical sense. In this context, 

Sezai Karakoç's poem called Küçük Naat has an important place in terms of carrying the traces 

of the naat tradition. One of the verses that this poem can be related to is Yunus Emre's poem 

Adı Güzel Kendi Güzel Muhammed. In both poems, the human imagination of the Islamic 

civilization, the manifestation of the prophethood, the positioning of the image and expression 

about it, and the construction of the discourse come to the fore. In Yunus Emre's poetry, 

concrete expressions, mystical movement, lively close-up scenes and the projection of the age, 

perspective; Although it continues in Sezai Karakoç's poem, there is a discourse that includes 

the modern world, defines the belief process of modern people from time to time and 

incorporates it into the poem. Thus, the indicators of the theme contain an expression that can 

meet around a similar discourse, even though there have been centuries. The main common 

arguments of the two poems are the re-experiencing and strengthening of the belief in the 

personality of the Prophet Muhammad, acquiring identity and self-identification with it, 

expanding the possibilities of belief and acquiring the memory of belonging to a civilization. 

In this study, the language, image and other aspects of the discourse that the two poems 

constructed within the framework of the tradition of naat were examined. 

Keywords: Poem, naat, discourse, tradition, Sezai Karakoç, Yunus Emre. 
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Deyimlerimizde Kuş ve Kuş Türleri 

 

Yasemin DİNÇ220 

Özet 

Türk dili deyimler bakımından zengin bir dildir. Deyimler, karşıladığı kavramlar 

açısından geniş bir yelpazeye sahiptir. Deyimleri oluştururken pek çok kavramdan 

yararlanılmıştır. Türkçe deyimlerde çok sayıda hayvan ismi de geçmektedir. Bunların 

çoğunlukla o hayvanın belli başlı niteliklerinden hareketle oluştuğu görülmektedir. Hayvan 

adlarının geçtiği deyimlerden bazıları mecaz yoluyla insan karakterini gösterecek şekilde 

oluşmuştur. Bazı deyimler ise bir olayı, bir durumu karşılamaktadır. Hayvan adlarıyla kurulmuş 

deyimlerimiz söz varlığı açısından incelendiğinde kuş kavramının çok sık kullanıldığı 

görülmektedir. Kuş türlerinin de pek çoğu deyimlerde yerini almıştır. Çok eski çağlardan beri 

çeşitli kuş adlarının Türk düşünce, dil, yaşayış ve kültüründe önemli bir yer tuttuğu 

bilinmektedir. İnsanlar, sosyal yaşamdaki birçok konuyu ve sorunu kuş ve kuş türleri üzerine 

kurulan kalıplaşmış sözlerle ifade etme yolunu seçmişlerdir. Kuşların kendi özelliklerinden 

yola çıkarak kullanılan kuş adları, deyim içinde kazandığı anlamla bir durumu, olayı ya da 

karakteri karşılamıştır. Bu çalışmamız ile kültürümüzde kuşlara ait deyimler tespit edildikten 

sonra bunların konularına göre tasnifi yapılmış ve anlamları üzerinde durulmuştur. 

Çalışmamızda belge tarama tekniği kullanılmış ve deyimler üzerine hazırlanan dört tane eser 

incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Deyim, Türk Kültürü, Kuş. 
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Bird and Bird Species in Our Phrases 

Abstract 

Turkish language is rich in phrases. Phrases have a wide range in terms of the concepts 

they correspond to. Many concepts are used while creating phrases. Many animal names are 

also mentioned in Turkish phrases. It is seen that these mostly consist of certain characteristics 

of that animal. Some of the phrases in which the names of animals are mentioned have been 

formed to show the human character through metaphor. Some phrases refer to an event or a 

situation. When our phrases formed with animal names are examined in terms of vocabulary, it 

is seen that the concept of bird is used very often. Many bird species have also taken their place 

in phrases. It is known that various bird names have an important place in Turkish thought, 

language, life and culture since ancient times. People have chosen to express many issues and 

problems in social life with stereotyped words based on birds and bird species. Bird names, 

which are used based on the characteristics of birds, have met a situation, event or character 

with the meaning they have gained in the phrase. In this our study, after the phrases belonging 

to birds in our culture were determined, they were classified according to their subjects and 

their meanings were emphasized. İn our study, document scanning technique was used and four 

works on phrases were examined. 

Keywords: Phrases, Turkish Culture, Bird. 
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Bir Yakın Anlamlı Kelimeler Risalesi: “Lugât-ı Mütekáribe ve Müteşâbihe ve 

Müterâdife” 

 

Yasin YAYLA221 

Özet 

Osmanlı döneminde yakın anlamlı kelimelerin izahı üzerine bazı eserler kaleme 

alınmıştır. Bunlar arasında İsmail Hakkı-yı Bursavî’nin Kitâbu ’l-Furûk’u, Kemalpaşazâde’nin 

Dekáyıku ’l-Hakáyık’ı ve Müstecâbî-zâde İsmet’in Furûk-ı Elfâz’ı zikredilebilir. Bu çalışmaya 

konu olan Lugât-ı Mütekáribe ve Müteşâbihe ve Müterâdife adlı eser de bir yakın anlamlı 

kelimeler sözlüğü olup Millet Kütüphanesi, Ali Emiri koleksiyonuna 197 numara ile kayıtlıdır. 

10 varaktan müteşekkil olan bu Osmanlıca sözlük, 23 Rebiyülevvel 1292 [=29 Nisan 1875]’de 

tamamlanmıştır. Eserin müellifine dair herhangi bir kayda rastlanmamış ve henüz başka bir 

nüshası da tespit edilememiştir. Eser, dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, 695 madde 

başını ihtiva etmektedir. Yakın anlamlı kelimelerden oluşan bu bölümde, kelimeler 211 mana 

grubuna ayrılmıştır. Kelimelerin mana farkları kısa ifadelerle verilirken bu farklara şahitlik 

edecek herhangi bir örnek cümle kaydedilmemiştir. Bu kısımdaki kelimelerin çoğu Arapça 

kökenlidir. Eserin ikinci bölümü, 33 Arapça kökenli kelimenin zıt anlamlılarının tek kelimelik 

karşılığından ibarettir. Üçüncü bölüm, 63 adet Arapça atasözü ve deyimden oluşmaktadır. 

Dördüncü bölüm ise 87 adet Farsça atasözü ve deyimden müteşekkildir. Atasözü ve deyimlerle 

ilgili bu iki bölüm birkaç Arapça atasözünün nerede kullanılacağının izahı dışında bir liste 

hüviyetindedir. Dört bölümde toplam 878 madde başından oluşan eserin şahit cümlelerle 

yapılacak neşrinin yaşayan Türkçenin sözlüğüne katkı sunacağı muhakkaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sözlük, Osmanlı Türkçesi, Yakın Anlamlılık. 
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A Pamphlet of Near-synonym Words: “Lugât-ı Mütekáribe ve Müteşâbihe ve 

Müterâdife” 

Abstract 

In the Ottoman period, some works were written on the explanation of words with near-

synonym. Among these, İsmail Hakkı-yı Bursavî's Kitâbu 'l-Furûk, Kemalpaşazâde's Dekáyıku 

'l-Hakáyık and Müstecâbî-zâde İsmet's Furûk-ı Elfâz can be mentioned. The work entitled 

Lugât-ı Mütekáribe ve Müteşâbihe ve Müterâdife, which is the subject of this study, is also a 

dictionary of near-synonym words. The work is registered with the number 197 in the Ali Emiri 

collection of the Millet Library. Consisting of 10 leaves, this Ottoman Turkish dictionary was 

completed on 23 Rabīʿ al-ʾAwwal 1292 [=29 April 1875]. No record of the author of the work 

has been found and yet another copy has not been identified. The work consists of four parts. 

The first part contains 695 headlines. In this section, which consists of closely related words, 

the words are divided into 211 meaning groups. While the meaning differences of the words 

were given in short expressions, no sample sentences were recorded to exhibit these differences. 

Most of the words in this section are of Arabic origin. The second part of the work consists of 

the one-word equivalent of the antonyms of 33 Arabic origin words. The third part consists of 

63 Arabic proverbs and idioms. The fourth part consists of 87 Persian proverbs and idioms. 

These two sections on proverbs and idioms are in the form of a list, apart from explaining where 

to use a few Arabic proverbs. It is certain that the publication of the work, which consists of a 

total of 878 articles in four sections, with exemplary sentences will contribute to dictionaries of 

current Turkish. 

Keywords: Dictionary, Ottoman Turkish, Near-Synonym. 
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Ahmedî’nin İskendernâme’sinde Yer Alan Temsilllerin Sembolik ve Alegorik Anlatım 

Yönünden İncelenmesi 

 

Yusuf VURAN222 

Özet 

İskendernâmelerde, ünlü Makedon kralı İskender’in hayat hikâyesi İran mitolojisi ile 

birleştirilerek anlatılmaktadır. Ahmedî’nin yazmış olduğu İskendernâme, Türk edebiyatında 

yazılan İskendernâmelerin en önemlileri arasında yer almaktadır. Ahmedî’nin eseri İran 

mitolojisinin yanı sıra Türk ve İslam tarihine ilişkin pek çok önemli olayı içeren bir tarih kitabı 

niteliği taşımaktadır. İskendername, kendine has bir kompozisyonu olan bir eserdir. Şair, eserini 

çeşitli olaylar ekseninde gelişen başlangıç, destan ve bitiş olmak üzere başlıca üç bölüme 

ayrılan parçalar halinde işlemiştir. Mesnevi’deki destan bölümleri ayrıca kendi içinde farklı 

başlıklara ayrılmıştır. Bitiş bölümü ise çoğunlukla temsilin açıklanması ile işlenmiştir. Bazen 

temsil bölümünden sonra münacaat yer almıştır. Bu çalışmada Ahmedî’nin İskendernamesinde 

önemli bir kompozisyon özelliği olarak yer alan temsil bölümlerinin kuruluşu ve sembolik/ 

alegorik anlatım tekniğinin kullanılışı üzerinde durulmuştur. Ahmedî temsillerinin her birinde 

sembolik anlatım imkânlarını kullanarak alegorik bir hikaye oluşturmuştur. Bu anlatım  tekniği 

içerisinde benzetmeler ve okura nasihat verme amacı önemli bir yer tutar. Temsillerde erdemler 

ve kötü davranışlar sembollerle karşı karşıya getirilir ve iyi ile kötü bir çatışma hâlinde verilir. 

Kişi tarafından doğru davranışın seçilmesi beklenir ve ancak bu şekilde doğru yolun 

bulunulacağı ifade edilir.  

Anahtar Kelimeler: Ahmedî, İskendername, Sembol, Alegori. 
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Analysis of the Representations in Ahmedi's Iskendername in Terms of Symbolic and 

Allegorical Expression 

Abstract 

In Iskendernames, the life story of the famous Macedonian king Alexander is told by 

combining it with Iranian mythology. Iskendername written by Ahmedi is among the most 

important ones written in Turkish literature. Ahmedi's work is a history book that includes many 

important events related to Turkish and Islamic history as well as Iranian mythology. 

İskendername is a work with a unique composition. The poet has processed his work in parts 

that are divided into three main parts: the beginning, the epic and the ending, which develop in 

the axis of various events. The epic chapters in Mesnevi are also divided into different titles. 

The ending part is mostly handled with the explanation of the representation. Sometimes, after 

the representation part, the appeal took place. In this study, the establishment of the 

representation parts, which are an important composition feature in Ahmedî's İskendername, 

and the use of symbolic/allegorical expression technique are emphasized. Ahmedi created an 

allegorical story by using the possibilities of symbolic expression in each of his representations. 

In this narrative technique, similes and the aim of giving advice to the reader have an important 

place. In representations, virtues and vices are contrasted with symbols and presented in conflict 

with good and evil. It is expected that the right behavior will be chosen by the person, but it is 

expressed that the right way will be found in this way. 

Keywords: Ahmedi, Iskendername, Symbol, Allegory. 
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Farklı Nesiller Farklı Hayatlar: Şinasi, Tevfik Fikret ve Mehmet Âkif Ersoy’un 

Şiirlerinde Nesil Karşılaştırması ve Toplumun İlerlemesine Dair Görüşler 

Zehra YAZBAHAR223 

Özet 

Tanzimat ile başlayan Batılılaşma, Türk toplumu için önemli bir değişim ve yenileşme 

sürecidir. Bu süreçte dünya görüşünden yaşam felsefesine, beğenilerden inançlara, giyim-

kuşamdan konuşma biçimine kadar farklı alanlarda değişmeler ve yenilikler baş gösterir. Bu da 

“eski” olanla “yeni” olan ya da “yetişkin nesil” ile “genç nesil” arasındaki uyuşmazlığı ve bu 

uyuşmazlıktan doğan çatışmayı kaçınılmaz kılar. Öyle ki nesiller arasında ortak değerlerin 

azalması yahut yok olması, değişen değerleri benimseyen ve benimseyemeyen iki taraf ortaya 

çıkarır. İşte bahsini ettiğimiz düaliteden kaynaklanan “nesil çatışması”, Türk edebiyatının 

hemen hemen her döneminde işlenen konulardan biri olur. Nesil çatışması dediğimizde 

aklımıza daha çok Kiralık Konak (Yakup Kadri Karaosmanoğlu), Tatarcık (Halide Edip 

Adıvar), Âkile Hanım Sokağı (Halide Edip Adıvar), Yaprak Dökümü (Reşat Nuri Güntekin), 

İbrâhim Efendi Konağı (Sâmiha Ayverdi), Pertev Bey’in Üç Kızı, İki Kızı ve Torunları 

(Münevver Ayaşlı) gibi romanlar veya romancılar gelse de Şinasi, Tevfik Fikret ve Mehmet 

Âkif Ersoy da bu konuya farklı açılardan bakan önemli şairler arasındadırlar. İçinde 

bulundukları nesilden memnun olmayan Şinasi, Fikret ve Ersoy, bazı şiirlerinde “yetişkin ve 

genç nesillerin karşılaştırmasına” yer vererek genç nesle tavsiyelerde bulunurlar. Aynı zamanda 

toplumun düzelmesine ve kalkınmasına dair tespit ve önerilerini de dile getirirler. Bu makalede 

Şinasi’nin Mustafa Reşit Paşa’ya yazdığı kasidelerinden, Tevfik Fikret’in “Mâzî…Âtî”, 

“Doksan Beşe Doğru”, “Sabah Olursa”, “Târîh-i Kadîm”, “Han-ı Yağma”, “Ferda” ve Mehmet 

Âkif’in “Küfe”, “Köse İmam”, “Âsım” isimli şiirlerinden yola çıkarak bu şairlerin şiirlerindeki 

nesil karşılaştırmasına ve toplumun gelişmesine dair görüşlerine odaklanılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Şinasi, Tevfik Fikret, Mehmet Âkif Ersoy, Nesil Karşılaştırması, 

Toplumun Kalkınması, İdeal Gençlik. 
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Different Generations Different Lives: Generation Comparison and Opinions on the 

Progress of Society in the Poems of Şinasi, Tevfik Fikret and Mehmet Âkif Ersoy  

Abstract 

Westernization, which has started with Tanzimat Edict, is an important process of 

change and innovation for Turkish society. In this process, changes and innovations emerge in 

different areas from worldview to life philosophy, from tastes to beliefs, and from clothing to 

speech style. This makes the dispute between the "old" and the "new" or between the "adult 

generation" and the "young generation" and the conflict arising from this dispute inevitable. In 

fact, the decline or disappearance of common values among the generations reveals two sides: 

the ones that adopt changing values and the ones that do not adopt them. The "generation 

conflict" arising from the duality aforesaid becomes one of the subjects covered in almost every 

period of Turkish literature. When the generation conflict is considered, we mostly think of 

novels or novelists such as Kiralık Konak (Yakup Kadri Karaosmanoğlu), Tatarcık (Halide 

Edip Adıvar), Âkile Hanım Sokağı (Halide Edip Adıvar), Yaprak Dökümü (Reşat Nuri 

Güntekin), İbrâhim Efendi Konağı (Sâmiha Ayverdi), Pertev Bey’in Üç Kızı, İki Kızı ve 

Torunları (Münevver Ayaşlı), but also, Şinasi, Tevfik Fikret and Mehmet Âkif Ersoy are among 

the important poets who look at this subject from different perspectives. Şinasi, Fikret and 

Ersoy, who are not satisfied with their generation, give advice to the young generation by 

including "comparison of adult and young generations" in some of their poems. They also 

express their findings and suggestions for the recovery and development of the society. Based 

on the odes that Şinasi attributed to Mustafa Reşit Paşa, Tevfik Fikret`s poems named 

“Mâzî…Âtî”, “Doksan Beşe Doğru”, “Sabah Olursa”, “Târîh-i Kadîm”, “Han-ı Yağma”, 

“Ferda”, and Mehmet Akif`s poems named “Küfe”, “Köse İmam”, and “Âsım”, this article will 

focus on the generational comparison in the poems of these poets and their views on the 

development of society. 

Keywords: Şinasi, Tevfik Fikret, Mehmet Âkif Ersoy, Generation Comparison, 

Development of Society, Ideal Youth. 
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Kazak Masallarında Cinsiyet Temsilinin Dil-Kültürel Analizi 

Zeinep ZHUMATAYEVA224 

Saule ZHUMATAYEVA225 

Özet 

Bu bilimsel makalenin amacı, Kazak sözlü edebiyatının değerli miraslarından biri olan 

Kazak halk masallarında toplumsal cinsiyet temsilini dil ve kültür çalışmaları analiz açısından 

incelemektir. 

Masal, folklorun ana türlerinden biridir. Masalların temel amacı, dinleyiciye kurgu ile 

birlikte estetik zevk vermektir. Masalların işlevi geniştir: hem eğitici hem de sanatsal ve estetik 

bir edebi varlıktır. Bu iki özellik, masal türü özelliğini yansıtır. 

 Sözlü edebiyatımızın, özellikle de halk maneviyatının sönmez bir aydınlık ışığı olan 

masallarının gücü, bizi sürekli olarak nesilden nesile aktarılan tarihsel hafızamızda uykuda olan 

içgüdüleri ve bilgileri uyandırmaya teşvik eder. Yeni bilimsel ve teknokratik çağda bile, aklı 

başında her ulus, geçmişi yüceltmek, unutulanları diriltmek ve özgün değerlerini gelecek 

nesillere aktarmak için çaba göstermektedir. 

 Genç neslin eğitiminde masallar önemli bir rol oynamaktadır. Masal metinlerindeki 

kültürel kodlar, yani ulusal kültür, tarih, etnografya, davranış ve dünya görüşü hakkında bilgiler 

ve dilsel ve kültürel potansiyelini belirleyen diğer özellikler hakkında bilgi içerir. Ayrıca 

masalların içeriği, masalların içeriği geleneksel cinsiyet kalıp yargılarını yansıtır. Basmakalıp 

cinsiyet rolleri yüzyıllardır kültür ve toplumun kökleşmiş bir parçası olmuştur. 

 Makalede öncelikle halk masallarının bilişsel ve eğitsel değeri, araştırma tarihi, tür 

özellikleri üzerinde durulacağız. İkinci olarak masal metinlerini dilsel ve kültürel açıdan 

inceleyip dilsel ve kültürel olanaklarını ortaya koyacağız ve üçüncü olarak da masal 

metinlerindeki cinsiyet rollerinin özelliklerini analiz edeceğiz. Kazak masallarının kültürel 

özelliklerini belirlemek için araştırma çalışmasında dilkültürü analizi yöntemi kullanılmıştır. 

Çünkü metin kendi alanını yaratmanın yanı sıra o dilde yaratılan kültür "dünyasını" tamamen 

kapsamaktadır. Ayrıca çalışmada Kazak masallarındaki erkek ve kadın karakterlerin ulusal 

kalıp rolleri de incelenmiştir. 

 Anahtar Kelimeler: Kazak Masalları, Dil-Kültür, Cinsiyet, Basmakalıp. 
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Linguocultural Analysis of Gender Representation in Kazakh Fairy Tales 

Abstract 

The purpose of this research article is to explore gender representation in Kazakh folk 

tales, which are one of the valuable heritage of Kazakh oral literature, from the lingocultural 

analysis point of view.  

The fairy tale is one of the main genres of folklore. The main goal of the fairy tale is to 

give the listener aesthetic pleasure along with edification. The function of a fairy tale is wide: 

it is both an educational and an artistic and aesthetic literary asset. These two characteristics 

reflect the entire genre feature of the tale. 

The power of our oral literature, especially fairy tales, which are, as it were, an 

inextinguishable candle of folk spirituality, constantly induces us to awaken the instincts and 

knowledge dormant in our historical memory, passed down from generation to generation. Even 

in the new scientific-technocratic era, every intelligent nation aims to glorify the past, revive 

the forgotten, and pass down the values of the original to the next generation. 

Fairy tales play an important role in educating youth. The texts of folk tales contain 

information about cultural codes, that is, information about national culture, history, 

ethnography, behaviour and worldview, and other features that determine its linguocultural 

potential. In addition, the content of fairy tales reflects traditional gender stereotypes. 

Stereotypical gender roles have been an ingrained part of culture and society for centuries. 

In the article, first of all, we will talk about the cognitive and educational significance 

of folk tales, the history of research and genre features. Secondly, we will analyse the texts of 

fairy tales from a linguocultural point of view, revealing their linguocultural possibilities, and 

thirdly, we will analyse the features of gender roles in them. Linguocultural analysis was used 

to identify the cultural characteristics of Kazakh fairy tales, since the text, in addition to creating 

its own space, completely captures the "world" of the culture in the language of which it was 

created. Also, national stereotypes of male and female characters were revealed. 

Keywords: Kazakh fairy tales, linguoculture, gender, stereotypical. 
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Uluslararası İltica ve Sığınma Hukuku Bağlamında Transit Ülke: Türkiye 

 

Zeynep Özalp KAYA226 

Özet 

1980’lerde Ortadoğu’da meydana gelen savaşlar ve çatışmalar nedeniyle binlerce 

göçmen başka ülkeye sığınmak zorunda kalmıştır. Nihai hedefe varmak isteyen göçmenler 

genellikle Avrupa, Kanada ve ABD gibi batılı ülkeler olmaktadır. Batı devletlerinin göçmenlik 

ile ilgili kontroller ve vize uygulamaları nedeniyle sığınmacılar nihai hedefe direkt 

gidememekte bunun için Transit ülkeleri kullanmak durumunda kalmaktadır. Türkiye Asya 

Avrupa ve Afrika kıtaları arasında bulunduğundan coğrafi olarak transit göçmenlere cazip 

gelmektedir. Coğrafi sebepler kadar vize ve göç kontroller konusunda daha esnek politikaların 

olması gibi siyasi ve hukuki nendeler de bulunmaktadır.  

Transit Göçmenlik alanında sığınmacı, mülteci, kaçak göçmen gibi kavramlar iç içe 

girebildiğinden bu makalede öncelikli olarak kavramsal çerçevede bu kategoriler açıklanmaya 

çalışılmıştır. Sonrasında 1980’lerden itibaren komşu ülkelerden gelen göçmen akınları ve hangi 

sebeplerle ve yöntemlerle Türkiye’yi transit ülke olarak kullandıkları izah edilmiştir. En 

nihayetinde Bu makalenin asıl amacı olan uluslararası hukuk bağlamında transit göçmenlik 

konusunun değerlendirilmesi yapılmıştır. Bunun için de Türkiye’nin göç mevzuatını ve 

politikalarını şekillendiren 1934 İskan Kanunu, 1951 Cenevre Sözleşmesi, 1994 Mevzuat 

değişikliği ve 2005 AB müktesabatına uyum süreci değerlendirilmiştir. 

Bu makale için öncelikli olarak Uluslararası Göç ve İltica hukukunu şekillendiren 

Cenevre Sözleşmesi, 1967 Ek protokolü ve AB’nin göç politikası ayrıca bu alanda yazılan 

birincil ve ikincil kaynaklar okunmuştur. Uluslararası Göç ve İltica literatürüne bakıldığında 

genellikle iltica ve sığınmacılık konuları yoğun olarak çalışılmıştır. Transit ülke olarak 

tanımlanan Türkiye’nin her yıl binlerce insan tarafından geçiş ülkesi olarak kullanılıp Batı 

devletlerine göçmesi Türkiye’nin bu konudaki konuyu önemli kılmaktadır. Bu nedenle bu 

çalışmanın literatüre katkı yapacağı ümit edilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Göç, Transit Göç, Türkiye. 
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Transit Country in the Context of International Asylum and Asylum Law: 

Turkey 

Abstract 

Due to the wars and conflicts that took place in the Middle East in the 1980s, thousands 

of immigrants had to take shelter in other countries. Immigrants who want to reach the final 

destination are usually western countries such as Europe, Canada and the USA. Due to the 

immigration controls and visa applications of Western states, asylum seekers cannot go directly 

to the final destination, and they have to use Transit countries for this. Since Turkey is located 

between the continents of Asia, Europe and Africa, it is geographically attractive to transit 

migrants. There are political and legal reasons such as more flexible policies on visa and 

immigration controls as well as geographical reasons. 

Since concepts such as asylum seeker, refugee, illegal immigrant can be intertwined in 

the field of Transit Immigration, these categories have been tried to be explained in the 

conceptual framework in this article. Afterwards, the influx of immigrants from neighboring 

countries since the 1980s and the reasons and methods they used Turkey as a transit country 

were explained. Finally, the main purpose of this article, in the context of international law, the 

issue of transit immigration has been evaluated. For this, the 1934 Settlement Law, 1951 

Geneva Convention, 1994 Legislation Amendment and 2005 EU Acquis harmonization 

process, which shape Turkey's immigration legislation and policies, were evaluated. 

For this article, first of all, the Geneva Convention, which shaped the International 

Migration and Asylum law, the 1967 Additional protocol and the EU's migration policy, as well 

as the primary and secondary sources written in this field were read. Looking at the International 

Migration and Asylum literature, asylum and asylum issues have been studied extensively. The 

fact that Turkey, which is defined as a transit country, is used by thousands of people every 

year as a transit country and migrates to Western states, makes this issue important for Turkey. 

Therefore, it is hoped that this study will contribute to the literature. 

Keywords: Migration, Transit Migration, Turkey. 
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Bir Oluşum Romanı Olarak Mustafa Kutlu'nun Uzun Hikâye'si 

 

Zeynep TEK227 

Özet 

Mustafa Kutlu'nun 2000 yılında yayımlanan Uzun Hikâye'si, genç bir erkeğin 

erginleşme serüveninin anlatısıdır. Küçük yaşta annesini kaybeden anlatıcı, çocukluktan 

yetişkinliğe geçiş öyküsünü metinselleştirir. Baba gibi olma arzusunu ve gerilimlerini tahkiye 

eden eser, sansürlü ve duygusal bir dilin dolayımında inşa edilir. Ölen anneye âşık baba imgesi, 

mahremiyetin sınırlarını dönüştürürken haksızlıklarla çarpışan baba tasavvuru da kahraman 

prototipini yeniden üretir. Bu çalışma, Uzun Hikâye'yi geleneksel oluşum romanı 

(Bildungsroman) olarak değerlendirir ve oğlun olgunlaşma sürecini babanın muktedir konumu 

üzerinden inceler. Yetişkinliğin 'baba gibi' olmakla eşitlendiği anlatıda, babanın iktidarı 

erginleşmenin hatlarını belirler. Anlatıcının çocukluk hikâyesi, babanın anlatılarıyla şekillenir. 

Ergenlik, babanın 'gölgesinde' gelişir. Yetişkinlik, babanın yönlendirmesiyle çıkılan yolculukla 

işaretlenir. Babanın 'asayişi' sarsan eylemlerine karşılık oğul 'düzeni' terk ederek korur. Ancak 

yola çıkmayı göze alma biçimiyle baba(sı) gibi olma idealine sadık kalır. Bu açılardan tren, 

daktilo ve mızıka oluşum romanının sembolik unsurları olarak okunabilir. Tren, ailenin 

erkekleri için yolculuk sürecini imlerken daktilo, babaların tarihini ölümsüzleştirir, mızıka ise 

tüm bu deneyimi babalık kimliğine eklemler. Mevcut çalışma, evinden ayrılan isimsiz oğlun 

anlatıcı konumuna ve yazma deneyimine rağmen hikâyenin kurucu özneliğini babaya atfederek 

çözümler. 
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Uzun Hikâye by Mustafa Kutlu as a Bildungsroman 

Abstract 

Mustafa Kutlu's Uzun Hikâye (Long Story), published in 2000, is the narrative of a 

young man's process of maturation. The narrator, who lost his mother at a child age, textualizes 

the story of the transition from childhood to adulthood. The work narrates the desire and 

tensions of being like a father, and is constructed through a censored and emotional language. 

While the image of the father in love with the deceased mother transforms the boundaries of 

privacy, the image of the father who fights injustices reproduces the heroic prototype. This 

study evaluates Uzun Hikâye as a traditional Bildungsroman and examines the maturation 

process of the son through the father's position of power. In the narrative where adulthood is 

equated with being 'like a father', the potency of the father determines the lines of the son's 

maturation. The narrator's childhood story is shaped by the father's narratives. Adolescence 

develops in the 'shadow' of the father. Adulthood is marked by the journey taken under the 

guidance of the father. Against the father's actions that shake the 'public order', the son protects 

the 'order' by abandoning it. However, he remains loyal to his ideal of being like his/a father by 

daring to take the road. In these respects, the train, the typewriter, and the harmonica can be 

read as the symbolic elements of a Bildungsroman. While the train marks the journey process 

for the men of the family, the typewriter immortalizes the history of the fathers, and the 

harmonica articulates all this experience with the identity of paternity. The present study 

analyzes the story by attributing the founding subject of the story to the father, despite the 

narrator's position and writing experience of the unnamed son who left his home. 

Keywords: Bildungsroman, Mustafa Kutlu, Uzun Hikâye, Fatherhood. 
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Educational Language Policy in Regions of the Central Asia 

Zhanat BISSENBAYEVA 228 

Kairat SMAGULOV229 

Erzhan ERGESHOV 

Farida ORAZAKYNKYZY 

Rustam ZHANUMENOV 

Assel ZHANZHUMENOVA 

Abstract 

The article discusses educational language policy in regions of the Central Asia. The 

relevance of the problem is due to the fact that the theories and methods of comparative system 

analysis determine the task of identifying and systematizing the patterns of the political process. 

The applicant notes that education is becoming the most important indicator and priority of 

social development in the world. Attention to the problems of the role and significance of a 

person is objectively caused by a number of stable trends in world development, including the 

educational space. The modern global process affects society through new forms of mass labor, 

a factor of culture and education. The main outcome and driving force of the global historical 

process is the development of the individual. As a result of a comprehensive study of the 

problem of the educational policy of the Republic and a number of Central Asian states in the 

context of globalization, new results have been obtained: - the components of the manifestation 

of globalization in the field of education, theoretical, methodological and conceptual 

foundations of the role education in world politics; - carried out a comprehensive analysis of 

the main stages of the evolution of the educational policy, the factors and place of education in 

the political socialization of society; substantiated and put forward the author's model of 

theoretical methodological foundations of the educational policy of states Central Asian region. 

The nature of the influence of democratic and political modernizations on the content of 

educational programs is shown; - the concept is substantiated, due to the fact that the state 

educational policy is aimed at creating a unified educational space as the basis for the formation 

of a competitive personality; substantiated the main trends in the development of postgraduate 

professional education in the context of globalization, containing the values of political culture. 

The positive and negative aspects of the influence of the existing Western models on the 

educational policy of the states of the Central Asian region are determined; - justifies the 

openness of the education sector to innovations, relationship with society. Emphasis on 

improvement student-centered education as a priority individualization in the systemic reform 

of the educational politicians; 

Keywords: Educational, language, policy, in regions, Central, Asia 
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Characters of the Characters Discovering The Concept of Friendship in Kazakh Stories 

 

Zhangul O.YESSENIYAZOVA230 

Abstract 

In this research work, attention is paid to the expression of the concept of friendship in 

Kazakh stories, in particular, what is the ideological, content, artistic, aesthetic power of works 

of art in the representation of the concept of "friendship" in Kazakh knowledge, the problems 

of writers' own methods in revealing the characters of heroes. The goal is to determine the way 

to convey to the addressee the author's own position regarding the concept of friendship. 

Keywords: Kazakh stories, characters, friendship 
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Karşılaştırmalı Tarihsel Dilbilim ve Türk Kültürünün İncisi Mahmud Kaşgarlı 

 

Zilola KHUDAYBERGENOVA231 

Özet 

Dünyada dilbilimin oluşumu tarihi ile ilgili her hangi kaynak, ayrı bir başlık altında, 

karşılaştırmalı tarihsel yöntemin ve karşılaştırmalı tarihsel dilbilimin ortaya çıkış tarihçesini 

anlatır. Elimize geçen tüm Batı ve Rus dilbilimcilerinin çalışmalarında hemen hemen aynı 

yorumlara rastgeliriz: Karşılaştırmalı tarihsel dilbilim dillerin tarihini inceleyen, onları 

karşılaştıran ve onların arasındaki genetik ilişki belirlemeyi amaçlayan bir dilbilim dalıdır. 

Karşılaştırmalı tarihsel çalışmalar dilleri artzamanlı olarak dillerin evrimini araştırır. 

Karşılaştırmalı tarihsel dilbilimin oluşumu, dilbilimin önceki gelişiminin tüm seyri sonucunda 

kaynaklanmıştır. Karşılaştırmalı tarihsel dilbilimin doğması için ön koşulları böyle 

sıralayabiliriz: 1. çeşitli ve kapsamlı olgusal dil materyalin birikimi; 2. yeni bir dil inceleme 

yönteminin aranması; 3. Sanskritçe'nin keşfi; 4. evrensel sınıflandırmaların oluşturulduğu doğa 

bilimlerinin dilbilim alanına geniş kapsamda benimsenmesi. Temel olarak, bu kaynaklar 

karşılaştırmalı tarihsel dilbilimin 18. yüzyılın sonlarında ve 19. yüzyılın başlarında ortaya 

çıktığını belirtmektedir. Daha doğrusu 19. yüzyıldan çok önce, bazı diller arasında benzerlikler 

olduğu keşfedildiği, ancak uzun bir süre bu benzerliklerin nedenleri bilimsel olarak 

açıklanmadığı, 19. yüzyılın başlarında, farklı ülkelerdeki bazı dilbilimciler, birkaç dil 

arasındaki sistematik benzerliğin neredeyse aynı anda yalnızca akrabalıklarıyla - ortak bir proto 

dil tarafından doğduğu ve daha sonra her dilin ayrı bir dile dönüştüğü gerçeğiyle 

açıklanabileceği sonucuna vardıkları yazılmıştır. Zira, aynı literatürlerde tarihsel-karşılaştırmalı 

yöntemin gelişimi ve dilsel materyallerde aktif olarak uygulanması, dilbilimin ayrı bir disiplin 

olarak oluşmasında öncü rol oynadığı kaydedilmiştir.  

Bildiride ilkönce dünya dilbilimi oluşumu tarihinde karşılaştırmalı tarihsel yöntemin ve 

karşılaştırmalı tarihsel dilbilimin tarihçesi  anlatılır ve yorumlanır. Karşılaştırmalı  tarihsel ve 

tarihsel-genetik yöntemlerin yaratılmasıyle  ilgili olarak Batı dilbiliminde William Jones ve 

August Schleicher çalışmalarından bahsedilir.   

Klasik Arap dil düşüncesiyle doğrudan bağlantılı olan ortaçağ kültürünün en parlak 

incisi, ayrıca aslında Türk dillerinin bilimsel tanımında, 11. yüzyıl Türklerinin maddî ve manevî 

kültürünün en önemli unsurları tasvirinde bize ulaşan ilk deneyimi olan Kaşgarlı Mahmud'un 

“Divanü Lügati't-Türk” (Türk dilleri sözlüğü) kitabı tuhaf bir durum nedeniyle ne çağdaşları ne 

de daha sonraki araştırmacılar tarafınca adeta zikredilmemiştir. Ancak neredeyse dokuz yüzyıl 
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sonra, 1915'te, bu eserin oldukça geç - 200 yıl sonraki bir el yazması keşfedildi. Mahmud 

Kaşgarlı'nın 20. yüzyılın başlarında tesadüfen İstanbul'da bulunan “Divanü Lügati't-Türk” 

eseri, karşılaştırmalı  tarihsel yöntemin 11. yüzyılda Türk dilbilimi alanında uygulandığını ve 

bu yöntemin kurucusunun Kaşgarlı Mahmud olduğunu göstermektedir. “Divanü Lügati't-

Türk”, Türk dili, Türk kültürü, tarihi, coğrafyası, edebiyatı, folkloru hakkında zengin bilgiler 

veren 11. yüzyıla ait ansiklopedik bir eserdir. Bu  eser karşılaştırmalı tarihsel dilbilim alanında 

ilk kaynak olarak kabul edilmelidir yanısıra bu konuyla ilgili bilgiler dünya dilbilimi tarihine 

ait kaynaklarda da belirtilmelidir. Zira Arap ve Türk dillerinin karşılaştırmanın yanı sıra yazar, 

Türk dillerinin karşılaştırmalı bir incelemesini de yapmış ve ilk kez Türk dillerinin bir 

sınıflandırmasını da önermiştir. Bildiri, “Divanü Lügati't-Türk”’ün tarihsel karşılaştırmalı 

dilbilim alanına katkısından ve öneminden bahseder. 

Anahtar Kelimeler: Mahmud Kaşgarlı, “Divanü Lügati't-Türk”, dilbilimi, 

karşılaştırmalı dilbilimi, tarihsel-karşılaştırmalı dilbilimi 
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Comparative Historical Linguistics and Pearl of Turkish Culture Mahmud Kaşgarlı 

Abstract 

Any source on the history of the linguistics’ formation in the world, under a separate 

heading, tells the history of the emergence of the comparative historical method and 

comparative historical linguistics. We come across almost the same interpretations in the works 

of all western and Russian linguists: Comparative historical linguistics is a branch of linguistics 

that studies the history of languages, compares them and aims to determine the genetic 

relationship between them. Comparative historical linguistics examine the evolution of 

languages diachronically. The formation of comparative historical linguistics arose as a result 

of the entire course of the previous development of linguistics. We can enumerate the 

prerequisites for the emergence of comparative historical linguistics: 1. the accumulation of 

diverse and extensive factual linguistic material; 2. the search for a new language study method; 

3. Discovery of Sanskrit; 4. the wide adoption of the natural sciences in the field of linguistics, 

from which universal classifications are formed. Basically, these sources state that comparative 

historical linguistics emerged in the late 18th and early 19th centuries. More precisely, long 

before the 19th century, it was discovered that there were similarities between some languages, 

but for a long time the reasons for these similarities were not scientifically explained, at the 

beginning of the 19th century, some linguists in different countries argued that the systematic 

similarity between several languages almost at the same time was only due to their kinship - a 

common proto-language. It was written that they came to the conclusion that this can be 

explained by the fact that it was born by proto-language and then each language evolved into a 

separate language. Because, it has been noted that the development of the historical-

comparative method in the same literatures and its active application in linguistic materials 

played a leading role in the formation of linguistics as a separate discipline. 

In the paper, firstly, the history of comparative historical method and comparative 

historical linguistics in the history of the formation of world linguistics is explained and 

interpreted. The work of William Jones and August Schleicher in Western linguistics is 

mentioned in relation to the creation of comparative historical and historical-genetic methods. 

Mahmud Kashgari’s “Dīwān Lughāt al-Turk” (English: "Compendium of the languages 

of the Turks") is the brightest pearl of medieval culture, which is directly related to classical 

Arabic language thought, and is actually the first experience that has reached us in the scientific 

definition of Turkish languages, the description of the most important elements of the material 

and spiritual culture of the 11th century Turks. Due to a strange situation, his book was not 

mentioned by his contemporaries or by later researchers. But almost nine centuries later, in 

1915, a manuscript of this work was discovered quite late - 200 years later. Mahmud Kashgari's 

“Dīwān Lughāt al-Turk” work, which was found by chance in Istanbul at the beginning of the 
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20th century, shows that the comparative historical method was applied in the field of Turkish 

linguistics in the 11th century and that the founder of this method was Mahmud  Kashgari. 

“Divanü Lügati't-Türk” is an 11th century encyclopedic work that provides rich information 

about Turkish language, Turkish culture, history, geography, literature and folklore. This work 

should be accepted as the first source in the field of comparative historical linguistics, as well 

as information on this subject should be mentioned in the sources of the history of world 

linguistics. Because, besides the comparison of Arabic and Turkish languages, the author also 

made a comparative analysis of Turkish languages and proposed a classification of Turkish 

languages for the first time. The paper mentions the contribution and importance of “Dīwān 

Lughāt al-Turk” to the field of historical comparative linguistics. 

Keywords: Mahmud Kashgari, “Dīwān Lughāt al-Turk”, linguistics, comparative 

linguistics, historical-comparative linguistics 

 

 

 

 

 

 


