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Amaç 

Millî Eğitim Bakanlığının hedefleri doğrultusunda öğretmenlerin mesleki ve alan 

gelişimlerinin desteklenmesine yönelik her yıl Haziran, Eylül, Kasım ve Nisan aylarında 

mesleki çalışmalar yapılmaktadır. Mesleki çalışmaların eğitim-öğretimin niteliğini geliştirmek 

ve artırmak, öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağlamak, eğitim-öğretim sürecinde 

karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sürecin değerlendirmesini yaparak bir sonraki 

dönemin planlama çalışmalarına zemin hazırlamak gibi birçok amacı bulunmaktadır. Mesleki 

çalışmaların amacına ulaşması için yetişkin olan öğretmenlerin her açıdan gelişim özellikleri 

iyi bilinmeli, ilgi ve ihtiyaçlarına uygun eğitimler planlanmalı, yetişkinlerin öğrenme 

sürecinde aktif olmak istedikleri göz önünde bulundurulmalı, yetişkinlerin toplumdaki rolleri 

göz ardı edilmemeli, hangi motivasyonla eğitime katıldıkları programın kolaylaştırıcısı 

tarafından dikkatle takip edilmelidir. 

Mesleki çalışmaların içerik, planlama ve uygulama aşamasında andragojinin temelleriyle 

uyumlu olup olmadığı da çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı 

mailto:Üniversitesi-%20vedayaryildirim@gmail.com
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öğretmenlerin mesleki çalışma dönemlerinde almış oldukları eğitime ilişkin görüşlerinin 

andragojik varsayımlara göre değerlendirilmesidir. 

Yöntem 

Bu çalışmada nitel araştırma geleneğine uygun olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın 

çalışma grubunu 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Gaziantep ve Kahramanmaraş illerinde 

MEB‟e bağlı, ilkokul ve ortaokullarda görev yapmakta olan hizmet yılları 2-20 yıl arasında 

değişen 7 erkek, 13 kadın, toplam 20 öğretmenin mesleki çalışmalara yönelik görüşleri yarı 

yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Veriler betimsel analiz yoluyla 

incelenmiştir. Verilerin incelenmesinde MaxQDA2020 programı kullanılmıştır. 

 

Bulgular 

Araştırmada, öğretmenlerin almış oldukları eğitimlerde bilme gereksinimlerini karşılayıp 

karşılamadığına ilişkin görüşleri, ihtiyacı karşılamadığı alt temasında yoğunlaşırken eğitim 

sürecinin formalite olduğu ve eğitim alma sebebinin zorunluluk olduğu yönünde; yetişkin 

öğrenenler olarak sürece dâhil olup olmadıklarına ilişkin görüşleri, aktif katılım sağlandığı 

yönündedir. Öğretmenlerin eğitim sürecinde hangi tür deneyimleri paylaştıklarına dair 

görüşleri, süreç içinde plansız bir şekilde geliştiği yönündedir. Eğitimlerin ihtiyaçlarını 

karşılama konusundaki görüşleri, ihtiyacı karşılamadığı yönündedir. Kendi motivasyonlarına 

ilişkin görüşleri de motivasyonlarının ağırlıklı olarak olumlu olduğu bunun yanında olumsuz, 

dışsal ve içsel motivasyonların da yer aldığı yönünde, eğitimlerin geliştirilebilecek yönlere 

ilişkin görüşleri sosyal etkinliklerin olabileceği, mekan, plan vb. güncellemesi yapılabileceği 

yönündedir. 

Sonuç 

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre araştırmaya katılan öğretmenler mesleki çalışmaların 

öğretmenlerin ihtiyacını karşılamadığı, formalite olduğu, teori ağırlıklı olduğu, tekrarlanan 

içeriklerden ibaret olduğu, plansız bir süreç olarak yürütüldüğü ve andragojik varsayımlardan 

uzak olduğu yönünde sonuçlara ulaşılmıştır.  

 

Anahtar Sözcükler: Yetişkin Eğitimi, mesleki çalışma, androgojik ilkeler 

 

Aim 

In line with the goals of the Ministry of National Education, professional studies are carried 

out every year in June, September, November and April to support the professional 

development. To improve the quality of education and training, to contribute to the 

professional development of teachers, to identify problems encountered in the education-

training process and to present studies for these problems, by evaluating the current session to 
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be prepared for the future term are some of the purposes of professional studies. In order to 

achieve the purpose of professional studies, the developmental characteristics of adult 

teachers should be well known, trainings appropriate to their interests and needs should be 

planned, adults‟ desire to be active should be taken into consideration during the learning 

process, and the roles of the adults in the society shouldn‟t be ignored, the program facilitator 

should follow the motivation of adults for the program carefully. 

Whether professional studies are compatible with the foundations of andragogy during the 

content, planning and implementation phase is also the basis of the research. The aim of this 

study is to evaluate the opinions of teachers about the education they receive during their 

professional working periods according to andragogical assumptions. 

Method 

In this study, a phenomenon science pattern suitable for qualitative research tradition was 

used. The study group of the research was the teachers, 7 men, 13 women and totally 20 

teachers working in primary and secondary schools and whose service years vary between 2-

20 years in the provinces of Gaziantep and Kahramanmaraş in the 2019-2020 academic year. 

The data were obtained through semi-structured interview form and were analyzed with 

descriptive analysis. MaxQDA2020 program was used in the analysis of the data. 

Findings 

In the research, while the opinions of the teachers about whether they met their knowing 

needs in the trainings they received, they focused on the sub-theme that they did not meet the 

need; It is in the direction that the training process is formal and the reason for joining is 

imperative. Their views on whether they are involved in the process as adult learners are 

active participation. The opinions of teachers about what kind of experiences they shared 

during the education process are that they developed unplanned in the process. In terms of 

meeting their needs are that professional studies do not meet the needs. Their views on their 

own motivations are that their motivations are predominantly positive, as well as negative, 

external and internal motivations. Teachers stated that the trainings have aspects that can be 

improved in terms of social activity, space and planning. 

Result 

According to the findings, the teachers who participated in the research stated that the 

professional studies did not meet the needs of the teachers, that they were formality, that they 

were theory-based, that they consisted of repetitive content, that they were carried out as an 

unplanned process and that they were far from andragogic assumptions. 

 

Keywords: Adult Education, professional work, androgogical principles 
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Abstract 

The momentous efforts of the International Labour Organisation for creating 

awareness regarding the rights of parents at work is appreciable. It has taken over a century 

for gradual implementation of the maternity rights. The bulk of caregiving responsibilities 

continue to fall upon women. Sometimes, it may inhibit their professional growth. The next 

wave is of imbibing the rights of working fathers vis-à-vis paternity leave. Paid parental leave 

decreases the chance of neonatal and infant mortality rate by 10%, and is associated with a 

9% lower rate of mortality in children under five years old. The help of the father in the early 

stages of motherhood provides for the early return of the mother to the workforce and is 

associated with increased rates of breastfeeding. Sweden was the first country to regulate paid 

paternity leave, and that happened as late as 1974. Thirty-nine other countries followed with 

introducing similar measures in the next 20 years. And about 80 more countries, in the 20 

years to follow. Sweden allows 480 days of paid leave for each couple with a new baby, and 

reserves 90 of those for the dad on a use-or-lose basis. The policy gives a powerful incentive 

for fathers to take time off work: mothers in Sweden now take 75% of parental pay compared 

to 99.5% in the 1970s, and parents say it's transformed national attitudes to childcare and 

gender. Finland plans to extended paternity leave to nearly seven months, in line with 

maternity leave. Inspite of the availability of paternity leave and flexible schedules, stigmas 

and entrenched cultures often prevent men from using them. The work–life balance programs 

aimed specifically at men are a necessary step to achieve gender equality at the workplace. 

The need is to change the attitude of society towards fathers who take paternity leave and 

extending the paternity leaves throughout the world. 

Key Words- Child, father, gender equality, leave. 
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Abstract 

To address the challenge of remote learning, Ministry of Human Resource and 

Development, India has undertaken several initiatives to assist students, scholars, teachers and 

lifelong learners in their pursuit of education. These initiatives cover educational 

requirements, ranging from learners in schools to postgraduates. A comprehensive initiative 

called PM eVidya was announced on May 17, 2020, which aims to unify all efforts related to 

digital/online/on-air education to enable equitable multi-mode access to education. It is 

envisaged that it will benefit nearly 25 crore school going children across the country. MHRD 

has also taken various steps for the education of students who do not have access to internet. 

SWAYAM Prabha is an initiative to provide 32 High Quality Educational Channels through 

DTH (Direct to Home) across the length and breadth of the country. Utilization of DD 

National Channel by allotting specific time, subject slots class wise for every state according 

to their requirements and request which helps the most in reaching out. Radio Programmes 

are also being used for children in remote areas where internet is not accessible. Various 

services have been started to provide content to the students without internet in the form of 

toll-free numbers, missed call, SMS based requests for audio content, localized radio content 

for edutainment etc. Various states have also made efforts as per their need like app to 

provide educational content which are available online as well as offline. Sampark Didi App 

is one of the such apps launched by Himachal Pradesh. At the same time, mental health of the 

students has been considered by the launch of portal Manodarpan and toll-free number in 

July,2020. Special e-Content for Visually and Hearing impaired has also been made available. 

The challenges are inability to get free mid-day meals and education of differently abled 

students.  

Key Words-  Covid, education, India. 
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ÖZET 

Türkiye‟de yetişkin eğitimi çok uzun tarihlerden bu yana yapılmaktadır. Yetişkin eğitimleri 

genel itibari ile işletmelerde çalışan bir alanda uzman personele yönelik bilgi verme, niteliği 

artırma ve verim elde etmek için hizmet içi eğitim şeklinde olabileceği gibi herhangi bir konu 

da bilgi sahibi olmak isteyen, örgün eğitimde aksaklık yaşayan bireylerin de gittiği kurslara 

dayanan yaygın eğitim kurslarından da oluşmaktadır. Bu çalışmanın amacı eğitici eğitimi alan 

yetişkin eğitimcilerinin almış oldukları eğitimlere ilişkin görüşlerini değerlendirmektir. Bu 

çalışmada nitel araştırma yönteminden olgu bilim deseni kullanılmıştır. Çalışma grubunu 25-

55 yaş arası 4 kadın 16 erkek olmak üzere toplam 20 Milli Eğitim bakanlığı personeli 

oluşturmaktadır. Katılımcılar eğitici eğitimi alan ve bu eğitimi veren kişilerden oluşmaktadır. 

Çalışmada iki uzman görüşü alınarak hazırlanmış olan açık uçlu soru formu kullanılmıştır. 

Çalışmanın amacı doğrultusunda 6 açık uçlu ve her soru için en az iki alt soru hazırlanmıştır. 

Yüz yüze gerçekleştirilen görüşmelerin ses kayıtları alınmış ve Word dosyasına aktarılmıştır. 

Veriler betimsel analiz yöntemi ile incelenmiştir. Analizler MAxQDA 2020 programı ile 

yapılmıştır. Çalışma sonucun da eğitimlerin; ihtiyaçlarını karşıladığı ve karşılamadığını ifade 

eden katılımcılar bulunmaktadır. Katılımcılara bu eğitimlerin ihtiyaçlarını ne düzeyde 

karşıladığı sorulduğunda ise büyük bir çoğunluk katılmış oldukları eğitici eğitimlerinin yeterli 



Cumhuriyet Zirvesi            3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 
                               

 

 
ÖZET KİTABI        ISBN: 978-605-06696-6-4         www.cumhuriyetkongresi.org         Sayfa | 7 

düzeyde olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılar eğitimlerde kullanılan yöntem ve tekniklerin 

öğrenen merkezli yöntem ve tekniklerin olduğunu ifade etmişlerdir. Katılımcılar öğrenme 

sürecine aktif katılım sağladıklarını ve tecrübelerini paylaştıklarını ifade etmişlerdir. 

Eğitimlerin içsel ve dışsal yönelimlerine bağlı olarak yetişkin öğrenenlerin motivasyonunu 

etkilediği görülmektedir. İçinde bulunulan eğitim ortamı ve olumlu dönüt vermenin yetişkin 

öğrenenlerde dışsal motivasyonu artırdığı, yetişkin öğrenenin ihtiyaç hissederek ve kendi 

yeterliliğini artırma yönündeki düşüncelerin ise içsel motivasyonu artırdığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Yetişkin öğrenenler katılmış oldukları eğitici eğitiminin program amaçlarının 

içerik ile uyumlu olması gerekliliği vurgulamaktadırlar. Katılımcılar eğitim durumlarına 

yönelik olarak sunulan içeriğin tek bir yöntem-teknik ile aktarılmasını doğru bulmadıkları 

görülmektedir. Katılımcılar eğitimlerin verildiği mekânların fiziki koşulların geliştirilmesi 

gerektiğini, eğitimleri veren bireylerin, iletişim becerileri gelişmiş ve alanında uzman kişiler 

olmalarına önem verdikleri bulgusuna ulaşılmaktadır. Çalışma sonucunda katılımcıların 

çoğunluğunun gönüllü olarak gelişimlerine katkı sağlaması amacı ile katıldıkları 

söylenilebilir. Katılımcıların öğrenme sürecine ilişkin eğitici merkezli ve öğrenen merkezli 

olduğunu belirtmişlerdir. Süreçte tecrübe paylaşımı, etkileşim ve tartışma ortamları 

oluşturulduğu belirtilmiştir. Katılımcıların küçük bir bölümü aldığı eğitimi yetersiz bulduğunu 

belirtmiştir. Katılımcılar; eğitimlerin zenginleştirilebileceğini, ortam düzenlemesi 

yapılabileceğini, eğitim sayılarının arttırılabileceğini, zaman düzenlemesi yapılabileceğini ve 

eğitmenlerin uzmanlar arasından seçilebileceğini belirtmişlerdir.  

Anahtar Kelimeler: Yetişkin Eğitimi, Yetişkin Eğitimi İlkeleri, Eğiticilerin Eğitimi. 

 

ABSTRACT 

Adult education has been carried out in Turkey for a long time. Adult education can be in a 

number of formations, such as in-service trainings for increasing qualifications and efficiency 

of employed personnel at labour market, as well as non-formal educations based on the needs 

of individuals who wants to get knowledge or who face problems in formal education. The 

aim of this study is to evaluate views of adult educators who receive trainer‟s training, on the 

training they receive. In this study, phenomenological design was used as qualitative research 

method. The study group consists of 4 female and 16 male, totally 20 Ministry of Education 

personnel at 25-55 age group. The participant group consists of trainers and also receivers of 

trainer‟s training. As data collection tool, open-ended questionnaire was used, which was 

developed due to opinions of two experts. In accordance with the objectives of the study, 6 

open-ended questions and minimum two sub-questions was prepared. Face-to face meetings 

were audio-recorded, and the content was converted into Word files. The data was analyzed 

using the descriptive analysis method. The analysis was performed with MAxQDA 2020 

program. As a result of the study, some participants stated that the trainings met their needs, 

besides some participants stated that the trainings did not meet their needs. As a respond to 

the question “to what extent training met their needs”, majority of the participants stated that 

the trainings were at satisfying level. The participants also stated that the methods and 

techniques used in the trainings were learner-centered. They expressed that they actively 

participated in the education process, which proves the learners were positively motivated due 
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to their internal and external tendencies. It is concluded that existing educational environment 

and positive feedback increase external motivation, the needs of the learners and the 

dedication to self-development increase internal motivation of adult learners. The learners 

emphasize the necessity of compatibility of the training content with the program objectives 

of trainers‟ training. The participants‟ responds indicated that they did not find it right to 

transfer the educational content through a single method-technique. The responds also 

indicate participants‟ consideration about physical conditions of learning environments, and 

about the skills and expertise of trainers. It can be stated that the majority of the participants 

participated voluntarily for self-improvement. The participants expressed that the educational 

process was both trainer-centered and learner-centered. Throughout the process, there were 

suitable mediums for exchange of experiences and ideas, also for interaction. The minority of 

the participants stated that the trainings were insufficient. The participants shared additional 

ideas, such as enrichment of the training contents, improvement of educational environments, 

increase in the number of the trainings, regulation of timing, selection of skilled/expert 

trainers.  

Keywords: Adult Education, Adult Education Principles, Trainers‟ Training 
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MƏKTƏBƏQƏDƏR  YAġLI  UġAQLARDA  HUMANĠST DƏYƏRLƏRĠN 

FORMALAġDIRILMASI  YOLLARI 

                                AyĢən Babayeva 

    Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

      

      

 Tezis (Özet) 

            Humanist pedaqogikanın mahiyyəti və məqsədi azad, şüurlu, fəal, təbiət və cəmiyyətə 

müsbət münasibətlər bəsləyən, sosial cəhətdən yetkin şəxsiyyətlər  yetişdirməkdən ibarətdir. 

Şəxsiyyətin özünə və ətrafdakılara müsbət münasibəti onun özündə humanist bəşəri dəyərləri 

daşımaqla daha da inkişaf edir, formalaşır. Bu baxımdan tərbiyəçilər, müəllimlər, təhsil 

işçiləri, özlərində humanist dəyərləri, keyfiyyətləri, artırmaqla yeni  nəslin düzgün  təlim  və 

tərbiyəsinə  nail olarlar. Uşaqlar  hər  zaman  böyükləri  təqlid edirlər, onlardan öyrənirlər.  

Bu gün onların inkişafı məhz böyüklərdən (valideynlərdən,  tərbiyəçilərdən, müəllimlərdən) 

çox asılıdır. 

 Uşaqlarda humanist keyfiyyətlər formalaşdırmaq üçün ilk növbədə onlarla daha çox 

milli və ümumbəşəri dəyərlərə malik mövzularda söhbətlər, məşğələlər aparılmalıdır. Milli 

özünüdərk, milli şüur, milli dəyərləri onlara məhz kiçik  yaşlarından  öyrətmək lazımdır. 

Uşaqların  qəlbində Vətənə  sevgi, ata-anaya  və özündən böyüklərə hörmət  hissi oyatmaq 

lazımdır.       Uşaqları erkən yaşlarından şəxsiyyət kimi 

formalaşdırmaq humanist  pedaqogikanın əsas prinsiplərindən  biridir. Bu baxımdan  təhsil  

sahəsində  humanist  addımların  atılması  daha  məqsədəuyğundur [Ş.A.Amonaşvili, 1984].  

  

 Müasir dövrdə ənənəvi təhsil sistemindən  fərqli olaraq, yeni pedaqoji təfəkkürə 

əsaslanmaq, uşaqların özlərinin də qəlbində humanist duyğular aşılamaq olduqca vacibdir. 

İnsanlara, təbiətə, ətraf mühitə, canlılara qayğıkeşliklə yanaşmaq, onları qorumaq, onlara 

mərhəmət göstərmək kimi hisslər uşaqlarda formalaşdırılmalıdır.  Oların fərdi potensialından 

istifadə etmək,  onları buna  həvəsləndirərək daha çox vacibdir. Görkəmlim pedaqoq 

V.A.Suxomlinskinin  fikrincə, uşaqların saflığını  qorumaq  üçün  onlarda  dünyaya  müsbət  

baxış  formalaşdırmaq  önəmlidir.  “Mən  tərbiyənin  gücünə qətiyyətlə  inanıram” – deyən  

Suxomlinski  hər  bir  insanın  sonrakı  həyatında  uşaq  vaxtı  evdə  və  məktəbdə  aldığı  ilk  

tərbiyəni  vacib   və  həlledici  sayırdı. O,  “Ürəyimi  uşaqlara verirəm" əsərində yazırdı ki,  

“Müəllim  hər  uşağa   diqqət   yetirmək  üçün  kifayət  qədər  mənəvi  gücə  sahibdirsə,  

ədalətli  ola  bilər. Uşaqlar  gözəllik, oyunlar,  nağıllar,  musiqi,  rəsm,  təxəyyül,  yaradıcılıq  

dünyasında  yaşamalıdırlar ”.  

 Qeyd etməyi vacib bilirik ki, uşaqların  belə bir dünyada yaşaması məhz onların təhsil 

və tərbiyəsinə humanist yanaşmaqdan, onların şəxsiyyətinin formalaşmasına qayğı 

göstərməkdən, uşaqları sevməkdən və onları belə bir mühitdə tərbiyə etməkdən çox asılıdır. 

Bunun üçün tərbiyəçilərin və valideynlərin aşağıdakı bir sıra yol və vasitələrdən istifadə 

etmələrini vacib hesab etmək olar:  

 - məşğələlərin uşaqların təhsil və tərbiyəsinə inkişafetdirici təsir etmək imkanında 

təşkili və aparılması;  

 - uşaqlara qayğı, diqqət və hörmətin tələbkarlıqla əlaqələndirilməsi; 
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  - uşaqlarda ətraf mühitə qayğıkeş münasibətin formalaşdırılması;  

 - uşaqların tərbiyəsinə pedaqoji rəhbərliyin düzgün təşkili; 

 - hər bir uşağın fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla onların qabiliyyətlərinin 

inkişafına diqqətin artırılması; 

 - uşaların təlim-təbiyə və təhsilinin daim müsbət emosional fonda təşkili və 

aparılmasına nail olunması; 

 -uşaqlarda öz qüvvə və bacarıqlarına inam yaradılması  və s.    

         

Açar  sözlər: məktəbəqədər, uşaq, humanizm, tərbiyəçi, pedaqogika 
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TƏLƏBƏLƏRĠN TƏLĠM ƏMƏYĠ MƏDƏNĠYYƏTĠ 

 

P.f.d., Rəhiməxanın Rzabala qızı Məmmədzadə 

Azərbaycan Dillər Universiteti 

 

 

TEZIS (ÖZET) 

Tələbələrin biliklərlə silahlanmasında müəllimin böyük rolunun olduğu şəksizdir. Lakin 

ümumtəhsil məktəbində, ali məktəbdə gənc nəsil biliklərlə nə qədər əhatə edilsələr də, bu 

bilikləri həyatları boyu zənginləşdirməkdə davam edirlər.Elmin faydalılığı, fasiləsiz şəkildə 

biliklərə yiyələnməyin, təhsil almağın zəruriliyi, göründüyü kimi, hələ VII əsrdə irəli 

sürülürdü. Alimin bir saat elm öyrənməyi, möminin 60 il ibadətlə məşğul olmasından 

faydalıdır qənaətinə də Həzrəti Məhəmməd peyğəmbər gəlmişdi. 

 Elmi bilik qazanmaqda özünütəhsilin əhəmiyyəti də böyükdür. Pedaqoqlar təhsilə 

tərif verərkən onun təlimin, özünütəhsilin və kütləvi məlumat vasitələrinin təsirinin nəticəsi 

kimi səciyyələndirirlər. 

 İstər müəllimin rəhbərliyi ilə həyata keçən təlim prosesində, istərsə də özünütəhsil 

və kütləvi məlumat vasitələrinin köməyilə  biliklərə səmərəli şəkildə yiyələnmək üçün 

tələbələrdən təlim əməyi mədəniyyətinə malik olmaq tələb edilir. 

Bəs təlim əməyi mədəniyyəti dedikdə nə başa düşülür? Buraya nələr daxildir? 

 İnsanın gördüyü işin kəmiyyətin və keyfiyyətinə bir çox amillər təsir göstərir. 

Burada iş qabiliyyətinin rolu xüsusilə böyükdür. İş qabiliyyəti isə həm fiziki, həm də əqli 

qabiliyyətləri nəzərdə tutur. Bəzən ilk baxışda xırda, əhəmiyyətsiz görünən səbəblər iş 

qabiliyyətini aşağı salır 

 Vaxt büdcəsinin düzgün planlaşdırılmasına, normal yuxu, istirahət, düzgün 

qidalanma, idmanla məşğul olmaq, musiqinin dinlənilməsi, məşğələyə hazırlaşarkən astadan 

xoş musiqinin səslənməsi, tapşırığı yerinə yetirərkən, seminar məşğələlərinə hazırlaşarkən 

arada qısa fasilələr vermək, fiziki əməklə məşğul olmaq tələbələrin iş qabiliyyətini yüksəldir. 

 İmtahan sessiyası dövründə hər bir tələbə özü üçün xüsusi gün rejimi tərtib 

etməlidir. Mütəxəssislər qəbul edilən şirin şeylərin miqdarını artırmağı, spirtli içkilərdən, 

siqaretdən imtina etməyi, gecə oxumamağı, yuxuya ayrılan vaxtı artırmağı məsləhət görürlər. 

İmkan daxilində hətta gündüz bir saat yatmaq məqsədəuyğundur. 

               Materialı yaxşı mənimsəmək üçün hər bir tələbə özü təklikdə imtahana hazırlaşmalı, 

özünü bu və ya digər dərəcədə hazırlıqlı hiss etdikdə yoldaşları ilə görüşüb, bir-birlərini sual-

cavaba tutmalıdırlar.Lakin özünüyoxlama, material öz-özünə danışmaq da yadda saxlamanın 

ən səmərəli yoludur. 

                 Açar sözlər: tələbə, təlim əməyi, təlim əməyi mədəniyyəti, tələbələrin təlim 

əməyi 
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THE MAINTENANCE AND WELFARE OF PARENTS AND SENIOR 

CITIZENS ACT 2007: A STUDY 

 

Mamta kumari, research scholar, 

 (Indian), Himachal Pradesh university, Shimla 

 Pro. Kamal jeet singh 

 (Indian), H.P.University, Shimla -05. 

Sunny kohli, advocate 

 (Indian), district court Chandigarh,  

Abstract 

India is one of the few countries/societies where culturally, and traditionally, there is so much 

respect for elders. It is probably the only country where we touch the feet of our elders as a 

mark of respect. Traditionally parents were worshiped as Gods and Goddesses and placed at a 

very high position. Elderly were never considering as a burden by their family, instead they 

used to consider it as their moral responsibility to take care of the elderly. The well-being of 

senior citizens is mandated in the constitution of India under Article 41. Now-a-days elderly 

are exposed to various kinds of problems such as lack of physical, social, emotional and 

financial support. To overcome such difficulties and to face new challenges the government 

of India, in consonance with Article 41 of the Constitution of India, has enacted the 

Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 to provide maintenance 

and protection to parents and senior citizens. The objectives of the research includes, To study 

the existing legal framework protecting the rights of senior citizens at national level and To 

explore how far existing legislative framework is successful in promoting the welfare of 

senior citizens in India.  

Keywords: Maintenance, India, senior citizen, Act. 
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ĠLKÖĞRETĠM DÜZEYĠNDE TENĠS SPORU YAPAN ÇOCUKLARI OLAN 

EBEVEYNLERĠN SPORA BAKIġ AÇILARININ ĠNCELENMESĠ 

Bülent DURAN  

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, İstanbul ilinde ikamet eden ve çocukları tenis sporu ile ilgilenen 

ebeveynlerin spora bakış açılarının incelenmesidir. Araştırmanın evreni, İstanbul ilinde 

ikamet eden ve ilköğretim düzeyinde tenis sporu yapan çocukları olan, 124 erkek ve 128 

kadın toplamda 252 ebeveynden oluşmaktadır. Tutum, bir nesneye bir olaya ya da kişiye 

ilişkin duygu, düşünce ve davranışlardan oluşmaktadır. Bu durum birbirinden bağımsız 

değildir. Karşılıklı olarak birbirlerini etkiler, birbirinden etkilenir ve çoğu kez aralarında bir 

tutarlılık bulunur. Beklenti, bireyin belli şart ve durumlarda kendisinden beklenenler 

konusundaki öngörüsüdür. Çağımızda gerek teknolojik atılımlar gerekse son zamanlarda 

konuşulan salgın hastalıklarla insanların ihtiyaçları ve beklentileri değişmektedir. İhtiyaçlar 

ve beklentiler zamana ve kişiye göre değişse de özünde İbn-i Haldun ve Maslow‟un 

teorilerinde olduğu gibi fizyolojik, güvenlik ve sosyal ihtiyaçlar gibi standart temeli 

bulunmaktadır. Genel tarama modeli kullanılan araştırma 2019 yılında İstanbul ilinde 

yapılmıştır. İlköğretim düzeyinde eğitim alan çocukları olan ebeveynlerin spora bakış açıları 

anket formu ile değerlendirilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından 

düzenlenen kişisel bilgi formunun yanında Öncü ve Özbay (2011) tarafından geliştirilen 

Beden Eğitimi Dersine Yönelik Ana-Baba Tutum Ölçeği ve Öncü tarafından geliştirilen 

(2007) Beklenti Anketi kullanılmıştır. Elde edilen tüm verilerin dağılımlarının homojen ve 

normal dağılım gösterip göstermediğine bakılmış, sonrasında ikili karşılaştırmalar için 

bağımsız t test (independent t test), çoklu karşılaştırmalar için varyans analizi (Anova) 

uygulanmıştır. Anlam düzeyi olarak p<0.05 düzeyinde sonuçlar değerlendirmeye alınmıştır. 

Çocukların cinsiyet değişkeni ile tutum puanlarında anlamlı fark tespit edilememiştir. 

Öğrenim görülen sınıf değişkeninde tutum puanlarında anlamlı fark tespit edilmiştir. Beden 

eğitimi öğretmeni cinsiyeti değişkeninde tutum ve beklenti puanlarında anlamlı fark tespit 

edilmiştir. Okul takımında oynama durumu değişkeni tutum puanlarında anlamlı fark tespit 

edilmiştir. Aile gelir durumu değişkeni tutum ve beklenti puanlarında anlamlı fark tespit 

edilmiştir. Ebeveyn spor yapma durumu değişkeni tutum puanlarında anlamlı fark tespit 

edilmiştir. Beklenti puanlarında anlamlı bir fark tespit edilememiştir. Televizyonda spor 

programı izleme değişkeni tutum puanlarında anlamlı fark tespit edilmiştir. Beklenti 

puanlarında anlamlı bir fark tespit edilememiştir. Sporla ilgili gazete, dergi okuma durumu 

değişkeni tutum ve beklenti puanlarında anlamlı fark tespit edilmiştir. Müsabaka-yarışma 

izleme değişkeni tutum ve beklenti puanlarında anlamlı fark tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Spor tutum, spordan beklenti, tenis, çocuk ve spor.  
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CHALLENGES VIS-À-VIS PERIODS SHAME AND ACCESS TO 

MENSTRUAL HYGIENE 

 

Dilshad Zarine, Advocate 

 New Delhi, India  

Shahnaz Rafique, Social Entrepreneur 

 New Delhi, India 

Zobia  

Sophia Girls School, Meerut, India 

Abstract 

The onset of menstruation is only a single incident in one long continuous process 

whereby the girl attains maturity on the physical, sexual and psychological levels. The 

periodic flow of blood from the woman‟s body has been interpreted and designated by 

various cultures differently. Before the medical knowledge, it was recognized as a curse 

and sickness. Simultaneously, there prevailed worship of women womb and menstrual 

blood as well. The taboos across various cultures and religions have led the women seeing 

their menses as an inconvenient „curse‟. These practices further shape women‟s 

reproductive experiences and practices. It is a matter of continuous research that whether 

touch of women during their periods is dangerous. Various menarchist movements started 

in the late twentieth century. The discharge during the monthly cycle has now gained 

masculine and symbolic understanding. If the reason for prohibiting the entry of women to 

places of worship is their vulnerability to the energy, this science may be accepted. But if 

the reason is to suppress the powerful women, such and various other menstruation 

restrictions have to be stopped. Both men and women have a role in representing 

menstruation as normal bodily function than as a matter of disgust and shame. The disgust 

and shame in seclusion of women has to be replaced by celebration of womanhood at large 

scale. Menstrual and reproductive health must be universally recognized as a human rights 

concern. The road to charting solutions for menstrual hygiene and stigma attached to 

menstruation primarily lies with social understanding of the issue. The Courts in India have 

already recognised the rights around menstruation. For a developing nation like India, it is 

hoped that by next Menstrual Hygiene Day (May 28), the protests would be organized for 

menstrual hygiene, not just entry in the places of worship.  

 

Keywords: Blood, India, religion, science, woman. 
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ORTAÇAĞ‟I YENĠDEN ĠNġA ETMEK: YENĠ ORTAÇAĞ(CILIK) VE 

ANTALYA‟DAKĠ “THE LAND OF LEGENDS” ÖRNEĞĠ 

 

Prof. Dr. Arda ARĠKAN 

Akdeniz Üniversitesi 

ORCID ID: 0000-0002-2727-1084 

 

ÖZET 

Ortaçağ çoğunlukla iki kutuplu bir düzlemde hayal edilir. İlki dinsel bilgiyi ve öteki dünyanın 

sırlarını elinde güç olarak bulunduran ve bu dünyayla ilgilenmez görünen kilise ve ikincisi de 

dinin dışında kalan ve çoğunlukla bu dünyayla ilgilenir görünen feodal beyler ve hatta 

imparatorlardır. Ortaçağ‟a geleneksel olarak  atfedilen bu iki kutuplu sistem tarihsel olarak 

geçerliliğini yitirmiş bir savdır. Yeni Ortaçağcılık kavramı birbiriyle kesişen, birbirinin 

alanına giren erk sahiplerinin ve birden çok aidiyetlerin oluşturduğu grupların toplu olarak 

hareket ettikleri bir sistemdir. Böylesi bir sistem, Soğuk Savaş sonrası oluşturulan yeni dünya 

düzeninde, birbirine zıt olan iki farklı kutuptan mürekkep, evrenselci ve toptancı iddialarla 

çatışan ikircikli bir sistem değildir. Siyaset biliminde sıklıkla telafuz edilen Yeni Ortaçağcılık 

işte bugünkü dünya düzenini Ortaçağ‟ın bir tekrarı gibi görür. Artık ulus devlet ile çok şirketli 

ve birçok milletli ekonomik dünya düzeni siyasetin direkt olarak alanına giren toprak 

bütünlüğü ya da kıta sahanlığı gibi hukuksal terimler ve gerçekler dışında küreselleşme, refah, 

terör, demokrasi, kimlik, insan hakları, barış, adalet, hayvan hakları, azınlıkların hakları, 

aidiyet, temsil sorunu ve yerellik gibi kavram ve terimlerle ifade edilen yeni çarpışma ve 

çatışma alanlarıyla zikredilmektedir. Yeni Ortaçağcılık kavramının önde gelen tartışmalarını 

özetlemeye çalışırken bu çalışmanın amacının direkt olarak siyaset biliminin alanına 

girmeyen, kültür, edebiyat ve sanat alanlarına yoğunlaştığını belirtmek isteriz. Çalışmada, 

Yeni Ortaçağcılık kavramının kültürel yaşamımızdaki görünümlerini örneklendirmek 

amacıyla, kavramsal bir tartışmanın ardından, anakronistik olsa da, Ortaçağ‟ı hatırlatan ve 

Ortaçağ‟ın unsurlarını günümüzde canlandıran kültürel nesnelerden biri olarak Antalya‟da 

inşa edilmiş bulunan “The Land of Legends” inceleme birimi olarak ele alınacaktır. 

Çalışmada Ortaçağ‟ın nesnelerini geri dönüşüme uğratarak günümüze getiren bu mekandan 

elde edilen görüntüler önce Ortaçağ‟daki halleriyle karşılaştırılacak ve daha sonra da böylesi 

temsillerin Yeni Ortaçağcılık bağlamında bir tartışması yapılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Yeni Ortaçağcılık, Ortaçağ, Kültür, Temsil, The Land of Legends 
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ORTAÇAĞ‟IN ÖNEMLĠ BĠR ÖZELLĠĞĠ OLARAK APOFATĠKÇĠLĠK VE 

EDEBĠYAT ÇALIġMALARINDA KULLANIMI 

 

Prof. Dr. Arda ARĠKAN 

Akdeniz Üniversitesi 

ORCID ID: 0000-0002-2727-1084 

 

ÖZET 

Ortaçağ‟da bilgiyi bulma, yorumlama ve yeniden dolaşıma sokmada birincil görevli olan 

Katolik rahip ve keşişler tanrının bir olduğunu (hakikati) gösterebilmek için özgün bir akıl 

yürütme yöntemi kurgulamış ve uygulamışlardır ki bunlardan belki de en önemli ve ünlüsü de 

Apofatik yöntemdir. Apofatikçilik hakikatle ilgili bilginin bilindik şekillerde ifade edilmesini 

reddeden bir Ortaçağ araştırma ve sorgulama akımıdır. Bilgiye ulaşma yolunda, hakikatle 

ilgili geleneksel olarak kabul görmüş akıl yürütme yöntemlerinin ve onların sonuçları olan 

önermelerin sorgusuz sualsiz kabul edilmesini reddeden Apofatik kuramcılara göre hakikat 

kuramsal bir yapı değil, yaşayan ve deneyimlenen bir kavrayıştır. Ortaçağ‟ın dinsel 

metinlerinin incelenmesinde kullanılan Apofatik yaklaşımlar metnin içinden dış dünyaya 

yönelen dil kullanımlarının ve metinde var olan imgelerin ve hatta ikonların anlaşılması ile 

din kavramlarının açıklanılmasını ve inakların (dogmaların) bu yolla yorumlanmasını 

önermişlerdir. Apofatik çalışmalar, dille açıkça ifade edilmemiş olan bilgiyi açık etmeye ve 

bu yolla hakikati (görünenden farklı da olsa) göstermeye çalışır. Apofatik açımlamada, satır 

aralarının okunmasıyla, metinde belirgin bir şekilde yer almayan bir imge ya da düşüncenin 

aslında ne kadar belirgin bir şekilde görüldüğü gösterilir. Ayrıca, metinlerdeki önemli 

Apofatik anlar ortaya konulur ve bu anların anlamları üzerinden yorumlamalar yapılır. 

Apofatik yöntemi uygulayanlar özellikle reddetme ya da olumsuz yapılar kullanma gibi 

tekniklerden yararlanır. Dil öbeklerini kasıtlı olarak olumsuzlama üzerinden değerlendiren 

Apofatik düşünürler bu sürecin sonunda okuyucuya şaşkınlık yaşatır ki bu kimi Ortaçağ 

estetikçilerine göre makul bir tarzdır. İslam felsefesinde de Gazâlî ile ilişkilendirilebilecek 

birçok yönü bulunan Apofatik yöntem bugün edebiyat incelemelerinde de kullanılabilecek bir 

yöntemdir. Bu kısa çalışmada da, Apofatik incelemelerde kullanılmış olan inceleme teknikleri 

kuramsal olarak tartışılacak ve somut örneklerle bu yöntemin güncel edebi metinlerin 

açımlanmasında da kullanılabileceği gösterilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Apofatik, Apofatikçilik, Ortaçağ, Edebiyat Kuramları, Gazali   
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SCIENTIFIC TEMPERAMENT IN PANDEMIC TO COMBAT INFODEMIC 

 

Madhav Sharma 

 Advocate, Agra, India  

Sujit Sarkar 

C.E.O., Bronze Communications, Bangalore, India 

Dr. Ruchi Ramesh, Associate Professor 

 R.K.M.V., Shimla, India 

 

Abstract 

Article 51A (h) The Constitution of India states that it shall be the duty of every citizen of 

India to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform. The 

present pandemic started last year from China has raised all sorts of concerns for the human 

lives; health and humanity. Since it is caused by a novel virus, the Covid-19 lacks both 

preventive vaccine and the curative drug. World Health Organisation has been issuing 

numerous guidelines to deal with the pandemic in the form of precautions to ensure that the 

disease may be prevented. In the developing countries like India, the pandemic is still to reach 

its peak. Despite of the continuous lockdowns over two months, the situation is becoming 

terrible. The present paper seeks to answer whether lockdown alone can curb the spread of 

this Corona virus. Rather the temperament of the society including their social behaviour and 

hygiene practices is the most effective key. The paper shall further point out some instances 

of misconceptions among people and how orthodox mindsets in the country might make the 

transmission easier. 

 

Key Words – Constitution of India; Covid-19, Temperament; Transmission; W.H.O. 
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CUMHURĠYET DÖNEMĠNĠN MÜZĠKSEL HEDEFĠ: MĠLLĠ MÜZĠK 

 

Ziya ĠMREN1 

Ege Üniversitesi 

ORCID ID: 0000-0001-7856-8497 

 

ÖZET 

Erken dönem cumhuriyet kadroları inkılapçıdır. O dönemde ekonomik ve idari yeniliklerle 

birlikte toplumun müzik zevkini yönlendirmeye varan, sosyal ve kültürel pek çok yeni 

düzenleme getirmişlerdir. Osmanlılık alameti sayılabilecek kültürel yaşantı davranışlarını 

reddeden yönetim, bunun yerine “modern” bir kültür hayatı dayatmasına girişmiş ve bu 

konuda aldığı tüm kararları çağdaş yaşantının gereklerine dayandırmıştır. Erken cumhuriyet 

döneminde alınan kararlar toplumu millilik fikri etrafında birleştirmeye yöneliktir. Bu durum, 

yönetim açısından aynı zamanda bir zorunluluktur. Çünkü cumhuriyet, halk iradesini merkeze 

alan bir yönetim şeklidir ve bu yöntemle irade sahibi halk, kendini ait hissettiği ülkesinin 

çıkarlarını gözetmeye ve değerlerini korumaya teşvik edilecektir. Topyekûn bir hareket 

sistemi olarak millilik bu yönüyle de oldukça işlevseldir ve yeni Türk Devleti‟nin mayası 

olabilecek niteliktedir. Böylesi bir siyasi iklimden müzik de payına düşeni almış ve 

nihayetinde “milli bir müzik” geliştirme zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Milli müziği 

oluşturabilme gayretleri içerisindeki Cumhuriyet yönetimi, formülleri dönemin düşünce 

akımlarıyla belirlenmiş bir “müzik sentezi” geliştirme yoluna girer. Bu sentezin merkezine 

konumlanmış iki müzik vardır, bunlar Avrupa Sanat Müziği ve Türk Halk Müziğidir. Bu 

müzikler, Milli bir müziğin inşası için kusursuz birer semboldürler. Nitekim Avrupa Sanat 

Müziği, dönemin anlayışına göre “modern”, “çağdaş” gibi sıfatların pekâlâ yüklenebileceği 

bir müziği temsil ederken, Türk Halk Müziği ise yeni müziğin “milli” duruşunu temsil 

edecektir. Böylelikle hem modern hem  de “bizden” bir müzik yaratılabilecek ve Türk halkı 

“sanatlı”, “modern” ve “milli” müziği ile yepyeni bir müziksel hazza erişecektir. Osmanlı üst 

kültürünün müziksel üretimi olan Osmanlı Müziği ise, milli müzik oluşturma gayretleri 

içerisinde kendine yer bulamamış, bilinçli bir şekilde milli müzik sentezine dahil 

edilmemiştir. Osmanlılık unsurlarını reddeden Cumhuriyet yönetimi, Osmanlı Müziği‟nin 

Osmanlı kültür yaşamı için son derece karakteristik bir unsur oluşundan haberdardır ve bu 

nedenle onu, “milli müzik” sentezinin dışında bırakmıştır. 

Ancak hem Osmanlı Müziği hem de Türk Halk Müziği erken Cumhuriyet döneminde Türk 

halkının yaşantısında etkin olan iki müzik geleneğidir. Bu yazıda, bu müzik geleneklerinin, 

cumhuriyet dönemi müzik politikalarına konu edilişi incelenecektir. 

Anahtar Sözcükler: Türk Müziği Yasağı, Ulusçuluk, Müzik Politikaları 
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RĠTMDE TERMĠNOLOJĠ KARMAġASI 

 

Tarkan Erkan  

Ege Üniversitesi 

ORCID: 0000-0002-0148-9050  

ÖZET 

Geleneksel Türk Müziği usûlleri ile ilgili pek çok kaynak bulunmaktadır. İncelenen 

kaynaklarda karşılaşılan ifade farklılıkları, ritmde terminolojik bir karmaşa olduğunu 

saptamamıza neden olmuştur.  Ritmin alt katmanlarından olan; atım, tartım, düzüm ve usûl 

kelimelerinin birbirlerinin yerlerine kullanılıyor olması, ritm konusunun doğru 

anlaşılmamasına ve karmaşaya neden olmaktadır. Bu bağlamda, öğrenciler tarafından ritmin 

bir karmaşadan ibaret olduğu dile getirilmektedir. Halbuki ritm, tempo da dahil olmak üzere, 

bu beş bileşenin tamamıdır. Bu bileşenler; atım, tartım, düzüm, usûl ve tempo, ritm olgusunun 

anlaşılmasını sağlayan, işlevleri ve görevleri farklı katmanlardır. Alt katman kelimelerinin 

birbirlerinin yerine kullanıldığı durumlarda, ritmin karmaşık ve çelişkili durumu ortaya 

çıkmaktadır. Geleneksel Türk Müziğinde notalama yanlışlıklarının pek çoğu da bu 

karmaşıklıktan dolayı meydana gelmektedir. Aynı ezginin birçok kişi tarafından notalanması 

ve bu notalamalarda farklı ölçü rakamlarının kullanılması, ritmik hareketin iyi süzülememesi, 

dolayısıyla  çelişkilerin sebebi olabilmektedir. 

Ritmin alt katmanları olan, atım, tartım, düzüm, usûl ve hız (tempo) terimlerinin görev 

tanımlarını ve işlevlerini açıklamak, çalışmanın temel konusu olacaktır. Ritm terminolojisi 

için, TDK (Türk Dil Kurumu), müzik sözlükleri ve örnek usûl kitapları, konservatuvar ritm 

ders notları dikkate alınarak, alt katmanların olması gereken işlevsel durumları, farklı 

söylemler ile karşılaştırılacaktır. Sonuç olarak amaç; ritm konusunda terminoloji ortaklığı 

sağlamak, yenilik yaratacak kavramsal bir değerlendirme yapmaktır.  

Yaşanan terminoloji sıkıntılarının çözümü üzerine yaptığımız incelemeler sonucunda, 

alt katmanların farklı şekillerde değerlendirildiği, sözgelimi, tempo ve metronom‟un aynı 

anlamı taşımadıkları, kalp atışının “Atım” olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, sürekliliğin 

hangi katmanı ifade ettiğini, “Düzüm”ün yalnızca küme ya da bezek demek olmadığını, 

“Tartım”ın ritm yerine kullanılmaması gerektiği ve “Usûl”ün “Ritm” olarak 

anlandırılamayacağı önermeleri, örnekleriyle, bu çalışmada detaylı olarak ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ritm, Atım, Tartım,, Düzüm, Usûl 
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18. YÜZYIL KULA YÖRESĠ “SARI SULU” HALISI BELGELEME ÇALIġMASI 

 

Doç. Gonca KARAVAR  

Dokuz Eylül Üniversitesi  

0000-0002-7985-0256 

 

Dorukhan Fırat AKTÜRK 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

0000-0002-0123-2271 

ÖZET 

El dokuması halılar, kültür tarihimiz açısından önemli bir yere sahiptir ve günümüzde 

kaybolan bu değerlerin sonraki kuşaklara aktarılması sorunu ile sıkça karşılaşılmaktadır. 

Değer taşıyan birçok el dokuması halı günümüzde ya müzelerde ya da ticari dolaşım 

halindedir. Bu sebeple üzerinde çalışma yapılacak, tarihsel ve belge niteliği bulunan halıları 

bulmak oldukça zordur. 

Kültürümüzün maddi ürünlerinin, işlevleri ile birlikte koruma altına alınmasının gerekliliği 

gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Bozulan, nitelik değiştiren, yok olan, koruma altına 

alınması gerekli el dokuması halılar ilgili derlenen her türlü bilgi belgesel bir değere sahiptir 

ve belgeleme çalışmaları koruma uygulamalarında başından sonuna kadar devam eden bir 

işlemdir. Belgeleme çalışmasının amacı, koruma kapsamına alınan kültür varlıklarıyla ilgili 

düzenli bir arşiv oluşturulmasını ve duruma ilişkin gerekli önlemlerin alınmasını da 

sağlamaktır. 

Belgeme çalışmalarında, üzerinde fazla çalışma yapılmamış yörelerin ve nadir rastlanan 

örneklerin seçilmesinin tarihi mirasımız olan el dokuması halıların önemini daha da 

arttıracağı düşünülmektedir. Çalışmamızın ana kaynağı 18.y.y. Kula “Sarı Sulu” halısıdır. 

Kula, Batı Anadolu‟da önemli halı dokuma merkezlerinden birisidir. Türk Halı Sanatı ve 

Tarihi ile ilgilenen araştırmacılar zaman içinde Kula yöresi halıları ile ilgili birçok 

araştırmalar yapmışlardır. Günümüzde el halısı üretiminin neredeyse tamamen durduğu 

düşünüldüğünde çoğu kaynaktaki bilgilerin yeniden üretim açısından yetersiz olduğu 

görülmektedir. Bu düşünceler ile belgeleme çalışması yapılan 18. yüzyıl Kula “Sarı Sulu” 

halısının, daha önce üzerinde fazla belgeleme çalışması yapılmamış ve koleksiyon parçası 

olan bir örnek olması nedeniyle akademik katkı yapması amaçlanmıştır. 

Bu çalışmadaki bilgiler, koruma uygulamalarının temelini oluşturan belgeme çalışmasında 

olması gerektiği gibi “Halı Kimlik Bilgileri ve Bulunduğu Yer” ile “Halının Sanatsal 

Özellikleri ve Restitüsyon Çalışması” olarak iki ana başlığın altında toplanmış ve çalışmada 

yerinde gözlem ve analiz ile literatür araştırma yöntemleri kullanılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Halı, Kula, Sarı Sulu, Belgeleme, Teknik Analiz  
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ÇOCUKLUĞUN TÜRK SĠNEMASI‟NDAKĠ TEMSĠLĠNE BĠR ÖRNEK: 

 KIZ KARDEġLER (EMĠN ALPER, 2019) 

 

Dr. Öğr. Üyesi, Neslihan ġeref AKPINAR 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

0000-0002-8598-5237 

 

ÖZET 

Toplumsal bir kategori olarak “çocukluk” kavramı çocuğu özne değil nesne olarak 

konumlandırır, bu nesneye atfedilen bir takım özellikler söz konusudur ve bu özellikler 

toplumsal değişimlerle birlikte hareket etmektedir. Psikolojik açıdan bakıldığında ise 

çocukluk var oluşun ilk yılları olarak insan hayatında temel teşkil eder ve geleceğini 

şekillendirir. İnsanın yaşamını devam ettirebilmek için dışarıya bağımlı olduğu bu dönem 

aynı zamanda hayatı boyunca içinde bir yerde varlığını sürdürecektir. Bu çerçevede sinemada 

çocuk temsillerini takip etmek egemen “çocukluk” algısını tanımlamak için bir araç olarak 

kabul edilebilir. Türk Sineması‟nda çocuk temsilleri hemen her dönem farklı biçimlerde 

karşımıza çıkmaktadır.   Örneğin Yeşilçam döneminin iyi niyetli, birleştirici, dayanışmacı 

çocuk yıldızları kendi döneminin egemen ideolojisini yansıtırken, 1980‟lerle birlikte yükselen 

arabesk kültürünün başat çocuk temsilcisi Küçük Emrah olmuştur. Yeni Türk Sineması olarak 

da adlandırılan 1990 sonrası sinemanın popüler filmlerinde ise çocukluk genellikle hüzün ve 

özlemle hatırlanan, kaybedilmiş bir geçmişe işaret ederken, bağımsız yönetmenler bir 

akımdan çok kendi özgün yorumları ile bakmışlardır çocukluk kavramına. Bağımsız 

sinemanın örnekleri, izleyicisini başka türlü bir çocukluk deneyimine sürükler. Bu çalışma 

son dönem bağımsız yönetmenlerden biri olan ve kendi özgün yaklaşımını “Tepenin Ardı 

(2012)” ve “Abluka (2015)” filmleri ile ortaya koyan Emin Alper‟in son filmi “Kız 

Kardeşler” üzerinden temsil şansı bulan üç kız kardeşe odaklanmaya çalışacaktır. Kimdir bu 

çocuklar? Nerede ve nasıl bir ailede yaşamaktadırlar? Çocukluk onların perspektifinden nasıl 

yaşanmaktadır? Anne ve baba figürleri, evin işleyişi, anne-baba-çocuk karşılaşmaları nasıl 

tasvir edilir? Kendileri ve çevreleri ile kurdukları ilişki nasıl anlatılmaktadır? Bu çalışmanın 

amacı söz konusu sorulara cevap ararken elde edilecek cevaplar ışığında çocukluk 

temsillerinin ideolojik ve psikolojik eleştiri yöntemleri ışığında incelenmesine çalışmak 

olacaktır.     

Anahtar Kelimeler: Çocukluk, Türk Sineması, Temsil.  
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THEODOROS ANGELOPOULOS VE NURĠ BĠLGE CEYLAN 

FĠLMLERĠNDE ġĠĠRSEL DĠL KULLANIMI 
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İstanbul Aydın Üniversitesi 
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ÖZET  

Tüm sanat dallarında olduğu gibi sinema da dinamik yapısıyla dönemin istek ve ihtiyaçları 

doğrultusunda sürekli olarak bir gelişim ve değişim içerisindedir. İkinci Dünya Savaşı öncesi 

insanların eğlence ihtiyaçlarına cevap veren sinema, İkinci Dünya Savaşı‟ndan sonra gerçekçi 

konulara eğilmeye başlamıştır. Savaşın sebep olduğu ağır yıkım nedeniyle insanlar artık 

gerçeklerden kaçmak yerine gerçek ile yüzleşmeyi tercih etmiştir. İtalya‟da ortaya çıkan Yeni 

Gerçekçilik ile bu akımdan etkilenerek Fransa‟da eleştirmen ve yönetmenlerin ortaya attığı 

Yeni Dalga Akımı seyircilerin sinemadan gerçekçilik beklentisine cevap vermiş; sinema 

sokaklara inerek, doğal ışık kullanımı ve amatör oyuncularla çalışma gibi gerçekçiliği artıran 

unsurlar ile sıradan halkın sorunlarını ele almaya başlamıştır. Şiirsel Sinema ise gerçekliğe 

şiirsel bir bakıştır. Şiirsel sinemanın en önemli temsilcilerinden olan Nuri Bilge Ceylan ve 

Theodoros Angelopoulos filmlerine bakıldığında gerek sinema anlayışları, gerekse doğdukları 

toprakların kültürlerinin yakın olmasının etkisiyle oldukça yakın özelliklere sahip oldukları 

görülmektedir. Ceylan ve Angelopoulos, plan-sekans çekimi, sınırlı kamera hareketleri, geniş 

açı kullanımı gibi Şiirsel Sinema‟nın alametifarikası sayılan ve sinemanın görsel yanına 

yönelik olan bu unsurlar bakımından birbirine çok yakın durmaktadır. Dolayısıyla 

Angelopoulos ve Ceylan sinemaları, görsel atmosfer bakımından değerlendirildiğinde benzer 

etkiler gösterirler. Ancak şiirsel sinemanın bu önemli iki temsilcisinden Ceylan sineması 

bireysel konuları irdelerken, Angelopoulos sinemasının toplumsal bir bakış sunması başta 

olmak üzere, müzik ve mekan gibi yine filmi önemli derecede etkileyecek unsurlar 

bakımından da farklı yaklaşımlar sergilerler. Bu çalışma aynı sanat alanında, birbirine yakın 

düşünceleri paylaşan sanatçıların eserleri arasındaki benzer yönlerin yanında farklılıkların da 

olabileceğini göstererek sanatın bireyselliğine vurgu yapmak amacındadır. Çalışmada bu 

düşünceden yola çıkılarak Şiirsel Sinema bağlamında Nuri Bilge Ceylan ve Theodoros 

Angelopoulos filmlerinin yakın ve farklı yönleri incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Şiirsel Sinema, Nuri Bilge Ceylan, Theo Angelopoulos, Toplum, Birey 
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ABSTRACT 

As it is the case in all branches of art, cinema, with its dynamic structure, is in a continuous 

development and change in line with the demands and needs of the period. Cinema, which 

used to meet people‟s needs of entertainment before the Second World War, started to focus 

on realistic issues after the Second World War. Due to the heavy destruction caused by the 

war, people preferred to face the truth instead of running away from it. Neo-Realism that 

emerged in Italy and the New Wave Movement, which was put forward by critics and 

directors in France who were influenced by Neo-Realism, met the audience‟s expectations of 

realism in cinema; cinema met the streets and started to address the problems of ordinary 

people with elements that increase realism such as the use of natural light and working with 

amateur actors. Poetic Cinema, on the other hand, is a poetic look at reality. When we look at 

the films of Nuri Bilge Ceylan and Theodoros Angelopoulos, who are the most important 

representatives of poetic cinema, we see that they have very similar characteristics as a result 

of both their understanding of cinema and the cultural similarities of the lands where they 

were born. Ceylan and Angelopoulos show similarities in terms of elements such as long take 

filming, limited camera movements and wide-angle shots, which are considered the hallmarks 

of Poetic Cinema and are aimed at the visual side of cinema. Therefore, the films of 

Angelopoulos and Ceylan have similar effects when evaluated in respect to visual 

atmosphere. However, they also exhibit different approaches in terms of the elements such as 

music and place, which significantly affect the film, and notably, while the films of Ceylan, 

who is one of these two important representatives of poetic cinema, examines the issues of the 

individuals, the films of Angelopoulos offer a social perspective. This study aims to 

emphasize the individuality of art by showing that there may be differences as well as similar 

aspects between the works of artists who share similar ideas in the same field of art. In this 

study, similar and different aspects of the films of Nuri Bilge Ceylan and Theodoros 

Angelopoulos were examined based on this idea in the context of Poetic Cinema. 

Keywords: Poetic Cinema, Nuri Bilge Ceylan, Theo Angelopoulos, Society, Individual 
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BELGRAD ANTLAġMASI SONRASI OSMANLI-HABSBURG HUDUD TAHDĠDĠ: 

UNA NEHRĠ BÖLGESĠ (1741) 

Dr. Mehmet SOLAK 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  

ORCID: 0000-0001-5304-7353. 

ÖZET 

XVIII. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu ile Habsburg Monarşi arasında güneydoğu Avrupa 

hâkimiyeti için yaşanan mücadele, diplomasi ve askeri tarihi açısından büyük bir önem 

taşımaktadır. İki siyasal güç arasındaki mücadelenin özgün taraflarından birini oluşturan ve 

yüzyılın ikinci randevusu olan kısım, Habsburg Monarşisi‟nin Lehistan Veraset Savaşı‟nda 

(1732-1735) kendisini yalnız bırakmayan müttefiki Rusya‟nın yanında yer alarak Osmanlı 

İmparatorluğu‟na 1737 yılında savaş ilan etmesiyle başlamıştır. Osmanlı kuvvetleri ilk önce 

1737 yılında Banja Luka‟da ve 1739 yılında Grocka‟da Monarşi birliklerini mağlup etmiş, 

arkasından Tuna ve Sava nehirlerinin birleşme noktasında bulunan stratejik bir kale kenti olan 

Belgrad‟ı geri almışlardır. Belgrad‟ın düşmesi sonucunda Habsburglar, Osmanlılar ile 

müttefiki Rusya‟dan ayrı bir barış müzakeresi yapmış ve bunun sonucunda 18 Eylül 1739 

tarihinde Belgrad Antlaşması‟nı imzalamıştır. Osmanlılar ile Habsburglar arasında Bosna‟ya 

yönelik resmi sınır konusunda tam bir uzlaşma 2 Mart 1741 tarihindeki Fransız arabuluculuğu 

ile sağlanmış ve hemen ardından Sava ve Tuna‟nın birleşme yerinden Una Nehri üzerindeki 

Novi‟ye kadar sınırlama yapmak için sınır tespit komisyonu oluşturulmuştur. Nisan başında 

çalışmalarını başlayan komisyon, Sava boyunca ve Sava-Una birleşmesinden Novi‟ye kadar 

Osmanlı-Habsburg hududunu belirlemişlerdir. Bosna‟da Una ve Drina arasında ve Sava‟nın 

güneyinde bulunan ve Uskok Bölgesi olarak isimlendirilen dar bir toprak şeridi Osmanlı 

İmparatorluğu‟na verildikten sonra yeni sınır, Sava boyunca Una‟nın birleşme noktasına, daha 

sonra Una boyunca Novi‟ye ve Novi‟den Žirovac Deresi/Çay boyunca Bojna köyüne ve daha 

sonra Venedik Cumhuriyeti sınırına ulaşmıştır. 

Bu çalışma Osmanlı İmparatorluğu ile Habsburg Monarşisi arasında 1699-1791 arasında 

yapılan antlaşmalardaki Una Nehri sınırlarını gösteren maddelerin bulunduğu defter 

bağlamında, Una Nehri bölgesindeki Osmanlı-Habsburg hududu (1741) incelenmiştir. 

Araştırmada Osmanlı arşiv belgeleri ve alan yazını ile ilgili eserlerin yanı sıra Hırvatça, 

Almanca, İngilizce yayımlanmış eserlere başvurulmuş; nitel araştırma yöntemlerinden içerik 

analizi kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Belgrad, Una Nehri, Novi, Hudut, Humka, Habsburg Monarşisi. 
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ĠSTĠKLAL HARBĠ SONRASI ANKARA HÜKÜMETĠ‟NĠN ULUSLARARASI 

ÖRGÜTLERLE ĠLĠġKĠLERĠ: SAVAġ ESĠRLERĠ VE MÜLTECĠLER MESELESĠ 

 

Dr. Öğr. Üy. E. Tutku Vardağlı  

İstanbul Aydın Üniversitesi 

ORCID ID: 0000-0001-6466-7881 

 

ÖZET 

Bu çalışmada Ankara Hükümeti‟nin İstiklal mücadelesinden zaferle çıkmasının hemen 

ardından uluslararası örgütlerle barışı inşa etme sürecinde kurduğu ilişkiler ele alınmaktadır. 

Muharebe meydanında kazanılan zaferin siyasi alanda karşılık bulması açısından Ankara 

Hükümeti‟nin uluslararası alandaki çabaları büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada 

özellikle, Ankara Hükümeti‟nin İstiklal Harbi sonrası önemli bir toplumsal ve siyasal sorun 

olarak karşısına çıkan savaş esirleri ve mülteciler meselesiyle ilgili uluslararası örgütlere 

yaklaşımı ve bunun diplomatik yansımaları ele alınmaktadır.  

Barış Antlaşması için Lozan‟a davet edilen Ankara Hükümeti‟nin henüz resmi 

görüşmeler başlamadan önce karşısına çıkan bu sorunla mücadelesi, Türk Heyeti‟nin siyasi 

tavrını ortaya koyması açısından büyük önem taşımaktadır. Ankara Hükümeti‟nin gerek 

Hilal-i Ahmer (Kızılay)
1
, gerekse Uluslararası Kızıl Haç Komitesi

2
, Cemiyet-i Akvam 

(Milletler Cemiyeti)
3
 ABD‟nin Yakın Doğu Muavenet Örgütü

4
 gibi uluslararası örgütlerle 

yürüttüğü çalışmalar uluslararası alandaki konumunu belirlemesi ve aynı zamanda 

uluslararası tanınma sağlaması açısından önem arz etmektedir. Ayrıca, Lozan Konferansında 

ilk gündeme gelen konu olan savaş esirleri ve mülteciler meselesi
5
, tarafların karşılıklı olarak 

diplomatik tavırlarını ve stratejilerini ilk kez test ettikleri bir alan olması sebebiyle de gidişatı 

belirleyici bir unsur olarak değerlendirmeye alınmıştır. 

Çalışmada, Lozan Konferansı tutanakları, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti arşivleri 

ve Milletler Cemiyeti arşivleri gibi çeşitli birincil kaynaklardan yararlanılmaktadır. Ankara 

Hükümeti‟nin İstiklal Harbi sonrası yürüttüğü ilk uluslararası diplomatik girişimlerden biri 

olan bu savaş esirleri ve mülteciler konusu tarihsel veriler ışığında derinlemesine 

                                                           
1
Sezer Cemal, Ömer Metin. “Balkan Savaşlarından Milli Mücadeleye Hilâl-i Ahmer Cemiyeti‟nin Yardım 

Faaliyetleri (1912-1922).” Tarih Araştırmaları Dergisi 54 (2013): 167-182;  Hüsnü Ada. The First Ottoman 

Civil Society Organization in the Service of the Ottoman State: the case of the Ottoman Red Crescent (Osmanlı 

Hilal-i Ahmer Cemiyeti). Doktora Tezi. 2004. 
2
 Mesut Çapa. “Milli Mücadele Yıllarında Anadolu‟daki Yunan Savaş Esirlerini Ziyaret Eden Uluslararası İlk 

Kızılhaç Heyeti.” Atatürk Yolu Dergisi 1.6 (1990): 281-294; Davide Rodogno. “The American Red Cross and 

the International Committee of the Red Cross' Humanitarian Politics and Policies in Asia Minor and Greece 

(1922–1923).” First World War Studies 5.1 (2014): 83-99. 
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incelenmekte, Hükümet‟in bu alanda hangi stratejileri oluşturduğu ve hangi uluslararası 

aktörlerle nasıl ilişki kurduğu ele alınmaktadır. Uluslararası kamuoyunun oldukça hassas 

olduğu böylesi bir konuda Ankara Hükümeti‟nin verdiği sınavın Lozan Barış Konferansının 

daha başında diplomatik olarak kararlılığını ortaya koyduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ankara Hükümeti, Lozan Konferansı, savaş esirleri, mülteciler 
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TARĠXĠ QAYNAQLARIN TƏRCÜMƏSĠNDƏKĠ YANLIġLIQLAR 

HAQQINDA 

 

T.F.D.Qorxmaz Mustafayev  

Azərbaycan Dillər Universiteti 

ÖZET 

Məqalədə Azərbaycan torpaqları ilə əlaqəli olan tarixi əsərlərin mənbə kimi rus dilinə 

tərcümə edilməsi zamanı edilən yanlışlıqlardan bəhs edilir. Belə yanlışlıqlar ən çox XIX-XX 

yüzilliklərdə edilən tərcümələrdədir. Araşdırmalar göstərir ki, Rusiya imperiyası Cənubi 

Qafqazdakı Azərbaycan xanlıqlarını işğal edəndən sonra ermənilərin köçürülməsi ilə onlara 

“qədim vətən” axtarmağa başladı.
1
 Buna görə də bəzi tərcümələrdə “xristian” sözü “erməni”, 

“vətən” sözü “Armeniya”, yəni Ermənistan kimi, “Qızılbaş”, “İran”sözləri “Persiya”, “İranlı” 

“fars” kimi tərcümə olunub.
2
 Məqalədə toxunulan faktlara təkrar nəşrlər və həmçinin 

istinadlar daxildir.  

Hər bir araşdırmaçıya məlumdur ki, istinad edilən əsərlərin müxtəlif yorumları olur. 

Eyni fikri müxtəlif şəkildə yozmaq, şərh etmək araşdırıcıların biliyi və siyasi baxışları ilə çox 

bağlıdır. Ancaq sitat gətirən zaman mənbənin əslində (orijinal) olmayan sözü yaxud cümləni 

əlavə etmək tarixi mənbənin saxtalaşdırılmasıdır.
3
 Araşdırmaya cəlb olunan əsas sənədlər 

XVI-XIX əsrlərə aid olan məktublar və müxtəlif xarakterli məlumatlardır. 

Tarixi qaynaqların çap olunan zaman ixtisarlara yol verilməsi də fikrin konteksdən 

çıxarılmasına xidmət edir. Ancaq böyük həcmli, çoxcildli kitablarda çox zaman müəyyən 

bölgə ilə bağlı çıxarışlara, yəni müəyyən bir bölgə və yaxud hadisə haqqında məlumatları 

çıxarıb çap etdirməyə ehtiyac yaranır. Bu cür ixtisarla çap məhsullarında əlavələr oxucu 

kütləsini və araşdırmaçını yanlış istiqamətə yönəldir. Eyni zamanda edilən əlavələr çox zaman 

redaksiya kollektivinin rəyindən çox siyasi konyukturaya xidmət edir. Əsərlərin tərcüməsində 

çətin tərcümə edilən, yaxud tam başa düşülmədiyi üçün olduğu kimi saxlanılan sözlər və 

cümlələr mövcuddur. Bəzən tərcüməçinin başa düşdüyü, ancaq başa düşülməyən kimi 

qeydləri də olur. Kitablarda ən çox Azərbaycan əraziləri ilə bağlı, əsasən Qafqaz, Şərqi 

Anadolu torpaqlarında yaşayan türk tayfalarının güya “türk” deyil, qeyri-türk olmaları kimi 

yozumlara da münasibət göstərilib. 

Anahtar Kelimeler: tarixi qaynaqlar, səhv tərcümə, mənbə, saxtalaşdırma, yorumlar 
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HÜSEYN CAVĠD ġƏXSĠYYƏTĠ TÜRKĠYƏ ƏDƏBĠYYATġÜNASLIĞINDA 

 

 Könül Məhərrəmova  

AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu 

 

Tezis (Özet) 

Türkiyə ədəbiyyatşünaslığında görkəmli Azərbaycan şair və dramaturqu Hüseyn 

Cavidə həsr olunmuş bir çox araşdırmalar aparılmışdır. Bu tədqiqatlarda onun həyat və 

yaradıcılığı ilə bağlı maraqlı məlumatlar verilmişdir. 

Apardığımız incələmələrdən belə nəticəyə gəldik ki, Türkiyə ədəbiyyatşünaslığında 

Hüseyn Cavidin həyat və yaradıcılığına ilk dəfə dünya şöhrətli türkoloq, ədəbiyyatşünas, 

professor M.Fuad Köprülü müraciət etmiş və İstanbulda nəşr olunan “İqdam” qəzetinin 1921-

ci il 8707-ci sayında dərc olunmuş “Azərbaycan ədəbiyyatına bir nəzər” məqaləsində 

H.Caviddən də bəhs etmişdir.   

 Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin araşdırılmasında, Türkiyə-Azərbaycan ədəbi-mədəni 

əlaqələrinin genişləndirilməsində mühüm xidmətləri olan böyük türk alimi F.Köprülü “İslam 

Ensiklopediyası”nın “Azəri” maddəsində Azərbaycan ədəbiyyatına Osmanlı təsirindən və bu 

təsirin təbliğçilərindən bəhs etmiş, bu məqamda H.Cavid və M.Hadi yaradıcılığına da 

müraciət etmişdir. F.Köprülü H.Cavid yaradıcılığını yüksək qiymətləndirərək onu 1905-1920-

ci illər Azərbaycan ədəbiyyatının ən qüdrətli sənətkarı hesab etmişdir. 

F.Köprülü H.Cavidin “İblis” əsərinə münasibətində yazırdı: “Xüsusilə, “İblis” pyesi 

Azəri ədəbiyyatında ədəbi qiymət etibarilə heç irad tutulmayacaq bir əsərdir”. 

Azərbaycan ədəbiyyatının Türkiyədə tədqiqi və təbliği istiqamətində araşdırmalarına 

görə AMEA-nın “İlin alimi” mükafatına layiq görülən görkəmli türk tədqiqatçısı, professor 

Yavuz Akpınar “Azəri ədəbiyyatı araşdırmaları” kitabında dahi şairimizdən ayrıca bəhs etmiş, 

H.Cavidin ailəsi, təhsil illəri, həyat və yaradıcılığı haqqında ümumi məlumat vermiş, gənc 

şairin İstanbulda olduğu müddətdə Salik təxəllüsünü dəyişib, Cavid təxəllüsünü qəbul etdiyini 

yazmışdır. 

Dosent Banuçiçek Kırzıoğlu “Azərbaycanın məşhur şair dramaturqu Rasizadə Hüseyn 

Cavid və iki şeiri” məqaləsində görkəmli yazarımızın  həyat və yaradıcılıq yolundan da söz 

açmış, onun Azərbaycan ədəbiyyatında oynadığı rola yüksək qiymət vermiş və bu xüsusda 

yazmışdır: “Azərbaycanda müasir şeirin inkişafında, Azərbaycan türkləri arasında türkçülük 

şüurunun oyanmasında mühüm rol oynayır”.  

Professor Sedat Adıgüzel də H.Cavidi “Azərbaycan ədəbiyyatının iyirminci əsrin 

əvvəllərindəki ən mühüm təmsilçisi və bu dövrdə romantizmin öndə gedən 

nümayəndələrindən biri” adlandırmışdır. 

Türkiyə ədəbiyyatşünaslığında Cavidin dünya və Azərbaycan ədəbi ənənələrinə 

münasibəti, dinə münasibəti, vətən məhəbbəti, insan sevgisi, ailə sevgisi, qəhrəmanlıq, milli 

şüur, əxlaqi dəyərlər və s. məsələlərə də toxunulur.  

Şair-dramaturqun həyat amalı, ictimai-siyasi fəaliyyəti, turançılıq fikirləri, türk tarixinə 

münasibəti, yaradıcılığındakı milli kolorit, epistolyar və memuar irsi, pedaqoji fəaliyyəti də 

türk ədəbiyyatşünasları tərəfindən araşdırılmışdır.  

Beləliklə, nəzər saldığımız dəyərli tədqiqat əsərlərindən aydın görünür ki, Hüseyn 

Cavid Türkiyə ədəbiyyatşünaslığında Azərbaycanın ən görkəmli şair və dramaturqlarından 
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biri hesab olunur. Türkiyəli alimlər onun həyat və fəaliyyətinə aid bir çox faktları öyrənmiş, 

yaradıcılığında müraciət etdiyi mövzuları araşdırmış, onu böyük şair və dramaturq olmaqla 

yanaşı, həmçinin bir pedaqoq, filosof, ictimai-siyasi xadim kimi də dəyərləndirmişlər. 

 

Açar sözlər: ədəbi şəxsiyyət, ictimai-siyasi həyat, mənəvi dəyərlər, Turan idealı, Türkiyə 

ədəbi tənqidi 
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HÜSEYN CAVĠD YARADICILIĞININ DĠL VƏ ÜSLUB  

XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ TÜRKĠYƏ ƏDƏBĠYYATġÜNASLIĞINDA 

 

 

Könül Məhərrəmova Rauf  

AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu 

 

 

Tezis (Özet) 

Qüdrətli şair və dramaturq Hüseyn Cavid Türkiyədə ən çox tədqiq olunan Azərbaycan 

ədiblərindən biridir. Cavid əsərlərinə türk ədəbiyyatının təsiri və onun istifadə etdiyi 

özünəməxsus dil və üslub çaları qardaş ölkənin ədəbiyyatşünaslığında xüsusi araşdırma 

obyektinə çevrilən mövzulardandır. 

Tədqiqatçıların bir qismi H.Cavidin Osmanlı türkcəsində yazdığını, digər bir qismi isə 

əsərlərini Azərbaycan dilində qələmə alsa da, yeri gəldikcə Osmanlı türkcəsinə məxsus 

leksemlərə və qrammatik xüsusiyyətlərə də yer verdiyini qeyd etmişlər. Bir qrup alimlər isə 

başqa tədqiqatçılar tərəfindən Osmanlı sözləri kimi təqdim olunan sözləri “ortaq türkcəyə aid 

sözlər” adlandırmışlar.  

 Məsələn, professor Erdoğan Uygur, professor Nuri Yüce, professor Ali Erol və s. 

görkəmli alimlər də Cavid yaradıcılığını ortaq türk ədəbi dili nümunəsi hesab etmişlər. Bu 

barədə A.Erol yazır: “O bütün türk dünyasının bir-biri ilə anlaşa bilməsi üçün eyni mənşədən 

gələn türk dillərinin istifadə edə biləcəyi “ortaq dil” yaratmaq məqsədi ilə əsərlərini 

yazmışdır”. 

Cavidin əsərlərinin məcazlar sistemi də tədqiqatçıların diqqətini cəlb etmişdir. Dosent 

Servet Tiken H.Cavidin də T.Fikrət kimi simvol və məcazlar əsasında qurulan “gizli şeir”dən 

istifadə etdiyi qənaətindədir. Məlumdur ki, Hüseyn Cavidin məcazlar sistemində epitetlər 

əhəmiyyətli yer tutur. Alim H.Cavidin bu xüsusiyyətini “sifət şairi” adlandırılan Tofiq Fikrətlə 

əlaqələndirir.  

Bəzən tədqiqatçılar bu məsələni daha da qabardaraq Cavidin istifadə etdiyi əvəzlikləri 

belə, Türkiyə ədəbiyyatı ilə bağlayırlar. Məsələn, S.Tiken yazır ki, T.Fikrətin tez-tez işlətdiyi 

“mən” əvəzliyi H.Caviddə də çox işlənir və həm ətrafını müşahidə edən şəxsi, həm də onun 

daxili aləmini əks etdirir. “Mən”in ön planda olması yalnız T.Fikrət yaradıcılığının yox, 

ümumiyyətlə, romantik ədəbiyyatın səciyyəvi cəhətidir. S.Tiken onu da əlavə edir ki, 

T.Fikrətdən fərqli olaraq, H.Cavid “sən” əvəzliyini “mən”dən daha çox işlədir. 

Müşahidələrimiz göstərdi ki, Hüseyn Cavidin bədii dili və üslubu Türkiyə 

ədəbiyyatşünaslığında ən çox maraq doğuran məsələlərdən olmuşdur. Ədibin bədii üslubunun 

cilalığı və əsərlərinin dil kamilliyi tədqiqatçıların diqqətini cəlb etmişdir. 

Aparılan tədqiqatlardan görünür ki, Türkiyə ədəbiyyatşünaslığında H.Cavidin bədii 

dili haqqında üç müxtəlif fikir mövcuddur:  

a) Cavid Azərbaycan türkcəsində yazmışdır, ancaq burada Türkiyə türkcəsi əlamətləri 

də müşahidə olunur;  

b) Cavid Türkiyə türkcəsində yazmışdır;  

c) Cavid Azərbaycan və Türkiyə türkcəsinin xüsusiyyətlərini daşıyan ortaq ədəbi 

dildən istifadə etmişdir.  
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Fikrimizcə, ulu Turan aşiqi H.Cavid zamanəsinin bir çox aydınları kimi türk birliyinin 

tərəfdarı olduğundan İsmayıl bəy Qaspiralının “Dildə, fikirdə, işdə birlik!” ideyasına əməl 

edərək ortaq türkcənin möhtəşəm bir örnəyini ortaya qoymuşdur. 

 

Açar sözlər: Azərbaycan türkcəsi, Türkiyə türkcəsi, ümumtürk ədəbi dili, türk birliyi 
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KUR‟ÂN-I KERÎM‟Ġ ANLAMADA ĠʻRÂBIN ROLÜ 

 

Dr. Mehmet Zeki DOĞAN
 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

ORCID: 0000-0003-3328-7565 

ÖZET 

Hidayetin, ilimin ve medeniyetin kaynağı olan Kur‟ân, Yüce Allah‟ın insanlara en büyük 

armağanıdır. Yüce Allah, bu büyük armağanı gönderirken sünnetullah gereği, ilk 

muhataplarının dilini esas almıştır. Kur‟ân‟ın il muhatapları Araplar olduğu için onun dili de 

Arapça olmuştur. Bu nedenle İslâm tarihinin erken dönemlerinden itibaren tefsir 

çalışmalarında Arapça dil özelliklerine öncelik verilmiş ve filolojik nitelikli Kur‟ân ilimleri 

ortaya çıkmıştır. Kur‟ân‟ı gramer kuralları açısından inceleyen iʻrâbü‟l-Kur‟ân ilmi de bu 

ilimler arasında çok önemli bir role sahip olarak ortaya çıkmıştır. Daha teknik bir ifâde ile 

başına gelen ʻâmil nedeniyle kelime sonlarının lâfzî veya takdîrî olarak değişmesini konu alan 

iʻrâb ilmi, nahiv ilmi içerisinde doğmuş ve daha sonra müstakil bir ilim dalı haline gelmiştir. 

İʻrâb ilmi, hem konuşmacı hem de dinleyici için bir rehber görevini görmektedir. Zira hareke 

konulmayan bir kelimeyi dinleyicinin ve konuşmacının tam anlaması mümkün değildir. Her 

harfi, kelimesi, âyeti ve sûresi arasında mükemmel bir ölçü; inanılmaz bir uyum ve ahenk 

bulunan Kur‟ân metni gibi belâğat, fesâhat ve beyân gibi yüksek sanat değerine sahip olan bir 

kelamın harekesiz bir şekilde tamamen anlaşılması mümkün değildir. Bundan dolayı daha ilk 

dönemlerden itibaren âlimler, Kur‟ân‟ın sözcüklerine hareke koymuşlardır. Hatta Ferrâ (ö. 

207/822), Zeccâc (ö. 311/923) ve Enbârî (ö. 328/940) gibi bazı âlimler de bu alanda müstakil 

eserler yazmışlardır. Bu yönüyle iʻrâbın Kur‟ân tefsirindeki yeri oldukça önem arz etmektedir. 

Nitekim fıkhî ve itikâdî hükümlerin çoğu iʻrâbtaki ihtilafa dayanmaktadır. Ayrıca iʻrâbla 

mana pekiştirilmekte, delâlet açısından doğru yanlıştan ayrılmakta ve müşterek lafızlar da 

tahdit edilmektedir. Bu çalışmada tarihi süreç içerisinde iʻrâbın önemi ve Kur‟ân tefsirindeki 

rolü ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kur‟ân, Tefsir, İʻrâb, İʻrâbın Rolü. 
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AZƏRBAYCANIN AĞDAM RAYONUNUN BƏZĠ XARAKTERIK TOPONĠMLƏRĠ 

 

Aynurə ƏLĠYEVA 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

Azərbaycan, Bakı 

 

Tezis (Özet) 

              

Bəllidir ki, xalqımızın etnogenezində türk tayfaları daha yaxından iştirak etmişlər. 

Bununla bağlı olan toponimik obyekt adlarının mənşəyinin həqiqətə uyğun elmi izahı 

xalqımızın tarixi keçmişinə aid qiymətli faktlar aşkara çıxarır. Odur ki, bu gün  hər bir 

tədqiqatçi tədqiq etdiyi coğrafi adların, xüsusilə  qədim Azərbaycan  mənşəli toponimlərin 

etimologiyası, tarixi və dil mənsubiyyətinin, quruluşunun öyrənilməsinə ciddi fikir verməlidir. 

Linqvistik təhlilə cəlb etdiyimiz Ağdam rayonunun toponimlərinin əksəriyyətini 

etnonimlər və antroponimlər əsasında yaranmış coğrafi adlar təşkil edir. Bunun səbəblərin-dən 

biri bu ərazinin aboragen sakinlərinin öz tarixini, söykökünü, qədim etnik mənsubiyyətini, 

tayfa, qəbilə, nəsil,  sülalə adlarını əbədiləşdirmək olmuşdur. Belə toponimlərdən bir 

Bəybabalar oykonimidir. 

Bəybabalar. Ağdam rayonu Xındırıstan inzibati-ərazi vahidində, rayon mərkəzindən 

30 kilometr şimal-şərqdə, Qarabağ düzündə yerləşir. “Yerli məlumata görə, yaşayış 

məntəqəsinin əhalisi Bəybaba adlı bir bəyin rəiyyətlərindən ibarət olduğu üçün belə 

adlanmışdır”. Bəybaba antroponimi “bəy” və “baba” sözlərinin birləşməsindən yaranıb. Bəy 

sözü qədim türk dilində hökmdar, rəhbər, knyaz mənalarında işlənmişdir. Müxtəlif türk 

dillərində bek, bik və s. şəklində işlənən bu qədim türk titulu rus dilinə “Boq” formasında 

keçmişdir. Müasir ədəbi dilimizdə bu söz hörmət mənasında işlənilir. 

Onu da qeyd edək ki, “bəy” sözü azərbaycanlıların bugünkü toy mərasimində də 

işlənir. Toya yığışanlar qızı “gəlin”, oğlanı isə “bəy” adlandırırlar. Bəy sözünün iştirakı ilə 

həm antroponimlər (Bəylər, Bəyim, Bəybaba, Elbəy, Əlibəy və s.), həm də toponimlər 

(Ağabəyli – Ağdam, Böyükbəyli – Ağdam, Kərimbəyli – Füzuli, Musabəyli – Füzuli, 

Şahbəyli – Ağsu, Bəylik – Saatlı və s.) əmələ gəlmişdir. 

Baba sözünün də  tarixi qədimdir. Bu sözün “türk dillərində geniş və müxtəlif mənada 

işləndiyinə təsadüf edilir. Lakin Azərbaycan dilində əsasən “baba” dedikdə atanın və ya 

ananın atası başa düşülür”. Müasir Türkiyədə bu söz ata mənasında işlənir. “Древне-

тюркский словарь”da “baba” sözü yalnız “ata” mənasında verilir. Baba sözünün ata 

mənasında işlədilməsinə qərb qrupu şivələrində də rast gəlinir. Belə ki, bu bölgədə uşaq 

atasına “bava” deyə müraciət edir. 

Beləliklə, aydın olur ki, Bəybabalar oykonimi sırf türk mənşəli toponimdir. 

Bundan başqa Ağdam rayonu ərazisində olan Böyükbəyli, Əliağalı, Kəngərli, 

Şıxbabalı və s. toponimlərin araşdırılması, etimoloji təhlili bu ərazinin türk tayfalarının tarixi 

məskəni olmasını dil faktları ilə bir daha təsdiqləyir və ermənilərin heç bir tarixi əsası 

olmayan Qarabağa ərazi iddiasının əsassız olduğu onomastik vahidlərin dili ilə elmi şəkildə 

sübut edilir. 

Açar sözlər: antroponim,  toponim, oykonim, etnonim 
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QƏDIM KITABƏLƏRDƏ ÜMUMTÜRK MƏNġƏLI TOPONIMLƏR 

 

F.Ü.F.D., Dos. Tamam  Mehrabova 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

 

TEZĠS (ÖZET) 

Türk dastanlarında yazıya alınmış toponimlər yalnız Oğuz qrupu dillərinə aid onomastik 

vahidlər deyil. Burada Qıpçaq, Peçeneq, Karluk və başqa türklərin onomaloji leksikasının 

nümunələri vardır. 

Tumanın qalası, Əlincə qalası, Urum, Kırım daha qədim yer adlarıdır. Çünki həmin 

etnotoponimlər Türk xaqanlığının və Səlcuq dövlətinin yaranışından qabaq Cənubi Qafqazda 

və Şimali Qara dəniz çöllərində mövcud idi. 

«Oğuz xaqan» dastanında Hindistan Maçin adlanır. Maçin bəzi türk dillərində meymuna 

deyilirdi. Oğuzun qoşunları Çin və Maçini zəbt etdikdən sonra Türküstana – Almalık şəhəri 

yaxınlığındakı Turkanlu dağa qayıdır. Hindistan ona görə Maçin adlandırılır ki, meymun 

orada müqəddəs sayılırdı. «Oğuznamə»lərdəki Çin isə tamamilə indiki Çin deyil. İndiki Çin 

Xalq Respublikasının şimal-qərbi və Çin Monqolustanıdır. 

Bəzi tədqiqatçılar «Divani-luğət-it-türk»ə və Orta yüzil Çin salnamələrinə istinadən belə 

hesab edirlər ki, Çin adlanan ölkə üç olmuşdur. Kitay, Burxan və Tabğac birlikdə Çin 

adlandırılmışdır. 

Əbülqazi Bahadur xan yazır ki, Xitay türkmənlərin yaxınlığında yaşayan bir tayfadır. Son 

tədqiqatlar göstərir ki, ruslar dünyanın əhalisinə görə Ən böyük ölkəni buranın türk 

boylarından birinin – xitayların adı ilə Kitay adlandırırlar. 

Qədim kitabələrdə toponimlərdən biri Almalıkdır. Bu toponimə Krım, Bessarabiya və 

Azərbaycanda rast gəlirik. XVI əsrdə Osmanlı dövlətinin bir mahalı Almalı adlanırdı. Bundan 

başqa, Trabzon şəhərinin cənubunda XVII əsrdə Ağ Alma adlı kənd vardı. 

Qədim Bulqar epitafiyasında Alma qadın adı var. Deməli, alma toponim və antroponim kimi 

Volqa və Kama çayları arasında yaşayan bulqar türklərinin vətənində də mövcud olmuşdur. 

Bəzi tədqiqatçıların fikrincə, Alma yer adlarının bəziləri etnonim mənşəlidir.  

Fəzlullah Rəşidəddin yazır: «Oğuz xan Dərbənd yaxınlığındakı işlərini başa çatdırıb, öz 

elçiləri ilə Şamaxıya belə bir xəbər göndərdi. Əmr etdi ki, hər bir döyüşçü bir qucaq odun 

gətirib, Şamaxı darvazasının yanında qoysun». 

Türk xalqlarının bu müştərək ədəbi tarixi abidəsində Şamaxı şəhərinin bir neçə dəfə adı 

çəkilir. 
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Azərbaycanın ən qədim şəhərlərindən olan Şamaxı haqqında antik dövrün yunan tarixçiləri, 

eləcə də orta əsr müsəlman və xristian salnaməçiləri geniş məlumat vermişlər. Şəhərin adı ilk 

dəfə yunan alimi Klavdi Ptolomeyin (II əsr) «Coğrafi təlimnamə» əsərində Şamexeya və ya 

Kamaxeya formasında çəkilib. Bəzi araşdırıcılar həmin toponimi antik tarixçilərin əsərlərində 

kamak, qədim alban və erməni mənbələrində ijemax kimi qeyd edilmiş tayfanın adı ilə 

bağlamışlar. V əsrdə yaşamış Bizanslı Favstosun «Tarix»ində onların adı ijemax 

formasındadır. İjemaxlar quqar, balasaçi, alban, masqutlarla birləşərək ermənilər üzərinə 

basqın etmişdilər. 

Qədim türk dastanlarında onomoloji tədqiqat üçün daha maraqlı toponimlər var. Onların 

paralellərinə Azərbaycan ərazisində bu gün də təsadüf edirik. Həmin toponimlər Mur, Qaşqar, 

Xora, Kiş, Egri, Barmak, Borsuk, Bayan və başqalarıdır. 

Açar sözlər: Oğuz, antroponim, toponim, etnonim 
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TEVFĠK FĠKRET‟ĠN “ġERMĠN” ÇOCUK ġĠĠRLERĠNDE DUYGU DEĞERĠ 

  

VALUE OF EMOTIONS IN CHILDREN POETRY  IN TEVFIK FIKRET‟S WORK  

"ŞERMİN" 
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Özet  

Sözcükleri sadece nesnelerin, kavramların yaşam formu, onların adı  olarak kabul 

edersek dilin gücünü hafife almış, anlam zenginliğini  daraltmış oluruz. Çünkü ister yazınsal 

metinlerde isterse günlük söylemlerde herhangi bir konudaki düşüncemizi sadece iletmekle 

yetinmeyiz. Sözcükler  sayesinde düşüncemize  yönelik duygularımızı, sezgisel 

değerlendirmelerimizi de bildiririz. Böyle durumlarda sözcükler leksik anlamlarıyla birlikte 

ek bir anlam daha kazanabilirler. Bu anlam kategorisine sözcüğün “duygu değeri” denir.  

Dil bilimsel olarak dilin  duygusal değeri; duygu değeri (duygu ulamı), adı altında ele 

alınır. Türkçe dil bilim kaynaklarında duygu değeri (duygu ulamı) olarak adlandırılan bu 

anlam kategorisi “emosyonel mana” terimiyle ifade edilebilir. Duygu değeri dilin fonetik, 

morfolojik, leksik ve sentaktik kategorilerinde oluşabilir. Yazınsal bir metnin duygu değeri 

vasıtaları bu kategorilerden biri olabileceği gibi dört farklı kategoride de karşımıza çıkabilir. 

Şiir bir üst dil oluşturma çabasıdır. Bu üst dil oluşturma gayretine bağlı olarak şairin 

kelimelerle oyunu,  paradigmatik ve sintigmatik dizimi şiiri duygu değeri açısından zengin bir 

hale getirir. Bu yönüyle duygu değeri ister esenlikli ister esenliksiz olsun en içten, en yalın ve 

en aktif şekline  şiirde ulaşır. 

Yazınsal metinlerin duygu değeri analizlerinin yapılması, edebi metne tarafsız 

yaklaşılmasını sağlayacaktır. Bu yolla analizi yapılan metinlerin, dilsel ve edebi gerçek 

değerleri de ortaya konulmuş olacaktır. Bu metinlerin anlambilimsel değerlerini,  objektif bir 

gözle analiz edilmesinin  neticelerini de göz önüne serecektir.   

Bu yazıda;  dildeki duygu değeri, Tevfik Fikret‟in hayatı algılama biçimi, bunun 

sanatına yansıyan yönleri, „„Şermin” çocuk şiirlerindeki duygu değeri incelenmeye 

çalışılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Anlambilim, duygu değeri, şiir, Şermin, Tevfik Fikret.  
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Absract 

Words are just objects, life forms of the concept, we accept the power of language as 

their name taken lightly, we have narrowed the meaning of wealth. If you want to just settle in 

literary texts because we do not want to transmit our thoughts on any topic in everyday 

discourse. Our feelings towards our thoughts through words, we let in our intuitive evaluation. 

In such cases, they can earn an additional sense of the word with lexical meaning. In this 

sense, the word in the categories  “feeling of value” is called. 

Scientific language as the language of sentimental value; sense of value (reached my 

feelings) are handled under your name. Sense of value in Turkish linguistics source (my 

feeling reach) this means category called  “emotional meaning” can be expressed by the term. 

Emotion value of the phonetic, morphological, lexical and syntactic category may consist of.  

Emotional values of a literary text means can appear in four different categories could be one 

of these categories. 

Poetry is language to create a top effort. This is due to efforts to create a game with the 

poet's top language word, and my sintigmatik series of paradigmatic poem makes a rich sense 

of value. From this perspective, whether emotion value is with or without welfare, it reaches 

its most sincere, purest and the most active form in poem. 

 Making sense of value analysis of literary texts, impartial approach will ensure that 

literary text. In this way, the text of the analysis is done, it will be introduced as actual 

linguistic and literary values. This semantic value of the text will unroll in analyzing the 

results of the eye lens. 

 This article; sense of value in the language, perception Tevfik Fikret 's life, it 

reflected aspects of the art, “Şermin” sense of value in children's poetry will be studied. 

 Keywords: Semantics, emotion value, poem Şermin, Tevfik Fikret. 
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ANALYSIS OF THE MOVIE “KURMANJAN DATKA (QUEEN OF THE MOUNTAINS)" 

IN THE CONTEXT OF SEMIOTIC THEORY  
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 Özet: 

Sinema, hareketli resimlerin birbiri ardına sıralanmasıyla oluşturulan bir anlam üretme 

aracıdır.  Görsel ve işitsel ögelerin  birleşmesiyle oluşturulan kurgusal öyküler, göstergeler 

aracılığıyla bir dil oluştururlar. Sinema kullandığı bu göstergelerle  düz anlam bakımından bir 

yandan gerçeği olanca açıklığıyla yansıtırken, diğer yandan da yan anlam bakımından 

çağrışım, gönderme, kültürel kodları öne çıkarma ve anlamlandırma yönüyle görünenin 

ardındaki görünmeyenleri de anlatan bir dile sahiptir. 

 Kadim Kırgız tarihinin  en önemli kesitlerinden olan dönemi ve o dönemin fenomen 

karekteri Kurmancan Datka‟nın halkı için verdiği özgürlük mücadelesini anlatan “ 

Kurmancan Datka (Dağların Kraliçesi)” filmi, Kırgız sinemasının bu dev prodüksiyonu, güçlü 

görüntüsel ve işitsel göstergeleriyle, mekan ve zamanın diliyle, kültürel kodlarıyla, çağrışım 

ve göndermeleriyle, imgesel altyapısıyla, dizi ve dizimindeki seçkisiyle, hem düz anlam hem 

de yan anlam düzlemiyle Kırgız yedinci sanatının baş yapıtı özelliğini taşımaktadır. 

 Bu yaklaşımlarla  şekillendirdiğimiz çalışmamızda “Kurmancan Datka (Dağların 

Kraliçesi)” filminin, F. de Saussure‟nin gösterge anlayışı ve Roland Barthes‟in anlamdırma 

yöntemi temel alınarak göstergebilimsel çözümlemesi ve anlamlandırması yapılmıştır.  

 Anahtar Sözcükler: Kurmancan Datka, özgürlük, göstergebilim, sinema, 

göstergebilimsel çözümleme. 

 

Abstract   

Movies, as moving pictures in sequence, are meaning generation or inference tools. 

Fictional stories, formed by combination of audio-visual elements, form a language through 

indicators. Movies, using these indicators, not only reflect the reality in its purity in the sense 

of direct meaning, but also have the language of conveying invisible behind the invisible as a 
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connotative meaning such as association, reference, cultural codes assertion and 

interpretation.  

“Kurmanjan datka translated as the queen of the mountains, a movie reflecting one of 

the phenomenon character Kurmanjan Datka‟s struggles for her society and nation‟s freedom 

as one of the most important period of the long Kyrgyz history has  the features of a 

masterpiece as the seventh Kyrgyz art with its giant production, strong audio-visual  

indicators, the language of space and time, cultural codes, connotation and conveying, 

infrastructural image, the selection of the sequence and syntax, both literal as well as the 

connotations plane.  

This article analyses and markups “Kurmanjan datka” movie, based on Saussure‟s 

reflection understanding and Roland Barthes‟s markup method.  

 

 Key Words: Kurmanjan datka, Freedom, semiotics, movie, semiotic analysis  
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AHMED HĠLMĠ KOĞĠ VE ĠBN HĠġÂM‟IN KATRU‟N-NEDA‟SI ÜZERĠNE 

TA„LĠKÂTI 

Dr. Öğ. Üyesi Cüneyt MARAL  

Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 

 ORCID ID: https// orcid.org/0000-0002-2935-6671. 

ÖZET 

Arap dili gramerinin omurgası hükmünde olan “Nahiv”, Kur‟ân‟ın doğru okunma ve 

anlaşılmasına binaen Arap dilinin diğer alanlarından daha ziyade öne çıkmıştır. Sîbeveyhi‟nin 

(ö. 180/796) kaleme aldığı el-Kitâb adlı eserin ardından, çok sayıda âlim tarafından hem bu 

eser esas alınarak hem de özgün üsluplarla çeşitli eserler yazılmıştır. Yazılan bazı eserlerin 

özellikle nahiv açısından gerekli tüm malumatları kapsadığı kanaatinin oluşmasıyla daha 

sonraki dönemlerde bu eserlerin çeşitli yönlerden açıklamalarını barındıran eserler te‟lif 

edilmiştir.  İbn Hişâm künyesi ile meşhur olan Ebû Muhammed Cemâlüddîn Abdullah b. 

Yûsuf b. Ahmed b. Abdillâh b. Hişâm el-Ensârî‟de (ö. 761/1360) nahiv alanında çok sayıda 

esere imza atmıştır. İbn Hişâm, nahiv alanında yazılan eserleri irdelemiş, uzun bir süre 

tedrisatta bulunduktan sonra eğitim ve öğretimde en verimli yöntemi tesis etmeye çalışmıştır. 

Bu açıdan İbn Hişam‟ın nahiv alanında yer edinmesinin sebebi yazdığı eserlerde “teysir” yani 

kolaylaştırma üslubunu benimsemiş olup; nahiv alanında yeni bir motivasyon yaratmasıdır. 

Nitekim İbn Hişâm‟ın bu çabaları nahiv ilminin öncülerinden olan Sîbeveyhi ve İbn Cinnî 

gibi âlimlerden sonra, alanın en büyük üstadı övgüsüne mazhar olmasını sağlamıştır. İbn 

Hişam‟ın bir diğer özelliği de çok sayıda eser yazmakla birlikte yazdığı eserlerin anlaşılma 

noktasında eksiklikler hissettiğinde bu eserlerin şerhini ilgili alana sunmuş olmasıdır. İbn 

Hişam‟ın bu çabaları nahiv eğitimi açısından kabul görmüş, eğitim kurumlarının 

müfredatlarında yerini almıştır. Katru‟n-Nedâ ve Belü‟s-Sedâ adlı eser de İbn Hişâm‟ın çok 

rağbet gören, kendisi tarafından yazılan şerhiyle birlikte geçmişten günümüze eğitim 

kurumlarının müfredatında yer almıştır. Bu eser gramerin ana kurallarını barındıran muhtasar 

nitelikte bir eserdir.  Yoğunluklu olarak nahiv konularının işlendiği eserde sarf konularına da 

yer verilmiş eserin sonuna doğru sesbilimi ile ilgili bilgiler de ele alınmıştır.  İbn Hişâm 

eserinde lehçe farklılıklarının nahivdeki tezahürü, dil ekolleri arasındaki ihtilaf ve tercih 

edilen görüşler ile zayıf görüşleri sıralarken, klasik taksimatı kullanmıştır. Ayrıca konu 

girişlerini  “bâb” ve “fasl” ifadeleriyle ayırmış, istişhâdlarında ayet, hadis, şiir ve Arapların 

kullanımlarına yer vermiştir. Özet niteliğinde olmasına rağmen İbn Hişâm söz konusu 

eserinde, Halil b. Ahmed (ö. 175/791), Sibeveyhi ve el-Ahfeş (ö. 215/830 [?])  gibi bu alanın 

önde gelen isimlerine atıfta bulunmuştur. Eser, yazarın yazdığı şerh başta olmak üzere, şerh, 

haşiye manzum ve ta„likât olmak üzere kırka yakın çalışmaya konu olmuştur.   

Şark medreseleri geleneğinde eğitimini tamamlamış olan Ahmed Hilmi Koğî de bu müstesna 

eser üzerine bir ta„likât kaleme almıştır. Diyarbakır‟a bağlı Bismil ilçesinin Koğuk (eski 

adıyla Koği) köyünde 1942 tarihinde dünyaya gelmiş olan Ahmed Hilmi, şark medreselerinde 

eğitim görmekle birlikte kendi çabalarıyla hat maharetini kazanmış ve bu medreselerde 

mütedavil olan eserlerden bazılarına kendi hattıyla şerh, haşiye ve ta„likâtlar yazmıştır. Bismil 

ve civarında müderrislik ve imamlık görevlerini ifa eden Ahmed Hilmi, 16 Mayıs 1996‟da 
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Bismil‟de hakkın rahmetine kavuşmuştur. Bereketli bir ömür geçiren Ahmed Hilmi, fıkıh, 

nahiv, sarf vb. alanlarda çok sayıda esere imza atmıştır. Te‟lif geleneğinde bir yöntem olarak 

yer edinen “Ta„likât”, bir eserdeki ifade ve görüşlere yönelik eleştiri, izahat, ekleme, çıkarma 

ve tashih mahiyetinde genelde sayfaların kenarlarına ya da alt kısımlarına eklenen açıklayıcı 

ve betimleyici ilaveler için kullanılan genel ifadedir. Söz konusu eser, her ne kadar haşiye 

tarzında olsa da direk metne bağlı açıklamaları barındırdığı için Ahmed Hilmi Koğî‟nin de 

belirttiği gibi ta„likât formatındadır. Ahmed Hilmi ta„likâtında en eski yöntem olan kitabın 

kenarına ve satır aralarına notlar eklemekle birlikte şerh tarzında benimsenen üstte ana metin 

verildikten sonra altında da izahatlarda bulunma yöntemini de takip etmiştir. Mahtut olan bu 

eser, Ahmed Hilmi tarafından kaleme alınmış olup, 22 varaktan oluşmaktadır. Hattının 

matbaa yazısını andıracak kadar güzel olması müellifin hat sanatındaki maharetini 

belgelemektedir. Ahmed Hilmi eserinde “Katru‟n-Neda”da muğlak ve izahata muhtaç 

gördüğü ifadeleri açıklamıştır.  Söz konusu ta„likât ile İbn Hişâm‟ın şerhi mukayeseli olarak 

irdelendiğinde Ahmed Hilmi‟nin bu şerhten istifade ettiği, hatta çoğu yerde onu ihtisara 

yöneldiği görülmektedir. Bu şekilde Ahmed Hilmi‟nin te‟lif geleneğinde icra edilmiş olan 

ihtisar yöntemi ile ta„likâtı birlikte yeni bir metotla sunmaya çalıştığı izlenimi uyanmaktadır.  

Bunun yanında yeri geldiğinde Ahmed Hilmi‟nin bahsi geçen şerhten bağımsız davrandığı da 

göze çarpmaktadır. Ta„likâtın içeriğine de bakıldığında tanımlamalar, farklı lehçelerdeki 

kullanımların nahve yansıması ve dil otoritelerinden aktarımlarda bulunulduğu göze 

çarpmaktadır. Ta„likât, konu edindiği eser ve konulara yaklaşımı bakımından öznel bir yapıya 

sahiptir. Buna binaen bu tebliğde son dönem şark medrese âlimlerinden olan Ahmed Hilmi 

Koğî kısaca tanıtılacak ardından ta„likâtının öne çıkan yönleri belirtilecektir. 

Anahtar Kavramlar: Ahmed Hilmi Koğî, İbn Hişâm, Katru‟n-Neda, Ta„Likatı, 

Nahiv, Sarf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cumhuriyet Zirvesi            3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 
                               

 

 
ÖZET KİTABI        ISBN: 978-605-06696-6-4         www.cumhuriyetkongresi.org         Sayfa | 42 

                                           A PRĠORĠ VE AHLAK 
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ÖZET 

Yukarıda ele aldığımız başlıklar ve içerikler a priori probleminin epistemolojiyle olan 

ilişkisini dair açıklamalardı. Epistemolojiyle olan ilişkisi bağlamında a priori hem bir bilgi 

türü hem de bilgi felsefesinin temel bir problemi olarak ortaya konmuştu. A priori problemi 

yalnızca bilgi felsefesinin değil aynı zamanda ahlak felsefesinin de önemli problemlerinden 

biridir. Bu başlıkta a priori ile ahlak arasındaki ilişkiyi ahlak felsefesi bağlamında 

değerlendirmeye çalışacağız. Nowell Smith, “Ethics” adlı eserinde bilimlerin en genel 

biçimde teorik ve pratik bilimler olarak ikiye ayrıldığını söyler. Teorik bilimlerin amacı 

şeylerin doğasını anlamaktır. Onlar örneğin asit nedir? Gezegenlerin hareketlerinin yasası 

nedir gibi soruları sorarlar. Bu sorulara verilen cevaplar tanımlamalar, genellemeler, 

açıklamalar ve yasalar biçimini alır. Bu tarz söylemler “teorik”, “olguyu açıklayan”, ya da 

“betimleyici” bir anlatımla yapılır. Diğer taraftan pratik söylem pratik sorulara verilen 

cevaplardan oluşur. Ne yapmalıyım? Ne yapmam gerekir tarzında sorular buna örnektirler. Bu 

soruları kendime sorduğumda alacağım cevaplar kararlar, niyetlerin ifadesi ve ahlaki ilkeler 

olacaktır. Başkasına bunu uyguladığımda ise o ahlaki ödev, buyruk ve tavsiye olacaktır. 

Ahlak felsefesi pratik bilim olarak değerlendirilmiştir. Zira onun amacı pratik olan bilgiyi 

araştırmaktır. Ahlak filozofları da bu tarz sorulara cevap aramışlardır.
1
 Bu ayrımdan hareketle 

bir felsefi problem olarak a priori problemi tartışırken yukarıda nasıl teorik alanda hiçbir 

biçimde deneye dayanmadan a priori bilgilerimizin olup olmadığı sorunu tartışılıyorsa benzer 

biçimde pratik alanda da yani ahlaki bakımdan a priori ilkelerin olup olmadığı felsefe 

tarihinde tartışılmıştır. Heimsoeth, a priori bilginin objelerini tanıtırken onları temelde teorik 

akla dair olanlar ve pratik akla teorik dair olanlar diye ikiye ayırır. Bunlardan teorik akla dâhil 

olan a priori bilginin objeleri matematik, geometri, aritmetiğin bilgileri ve mantığın 

ilkeleridir. Pratik akla dair olan ahlaki bilgisinin örnekleri ve ahlak yasaları hakkında bilgi de 

a priori bilginin diğer objelerinden biridir.
2
 

Anahtar Kelimeler :  A Priori, Ahlak, Yasa 

 

                                                           
1
 P. H. Nowell, Smith(1954). London: Pelican Book, s.11  

2 Heimsoeth, Heinz (2007). Çev: Takiyettin Mengüşoğlu. İstanbul: Doğu- Batı Yayıncılık, s.82 
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ÖZET 

Arşiv, birincil kaynakları barındırması sebebiyle toplumun hafızasını bünyesinde saklar ve 

toplumun her alanda bilgi birikimini geleceğe aktarmak gibi ulvi bir göreve sahiptir. Ayrıca, 

devletlerin belge ve bilgiye sahip çıkmaları oranında güçlü ve hakimiyet sahibi oldukları 

yadsınamaz. Bu nedenle günümüzde bütün uluslar arşivlere büyük önem vermektedir. 

Türkiye de arşiv zenginliği konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri sayılmaktadır. 

Arşivciliğin eğitim dahil her alanda önemini kavrayan bazı ülkeler profesyonel arşivcilik 

çalışmaları yürütmektedir. Bu açıdan arşivcilik yalnızca siyaset ve tarihte değil eğitim 

bilimleri ve kültürel çalışmalar alanlarında da önemli bir yer teşkil eder. Ancak ülkemizde 

daha önceki yıllara ait eğitim kitaplarını bulmak kolay olmadığı gibi eğitimde ya da eğitim 

bilimlerinde arşivcilik ve bunun önemi üzerine bir çalışma da bulunmamaktadır. 

Geçmişimizdeki üretimlerimizi değerlendirmemizi sağlayan arşiv ve içerik çalışmaları 

yapılmadan geleceğe ilişkin net hedefler belirlemek mümkün görünmemektedir. Türkiye'de 

İngiliz dili ve kültürünün eğitim kurumlarında aktarımı gerek yabancı gerekse yerli basım 

kitaplarla yapılmıştır. İlk olarak Türklere İngilizce öğretimi, orduda modernleşme ve 

batılılaşmanın gerekli sayıldığı Tanzimat dönemine kadar uzanmaktadır. Türkiye 1952‟de 

NATO üyesi olduktan sonra İngilizce öğretimine daha çok önem verilmeye başlanmıştır. 

1950‟ler İngilizce öğretiminin okullara yayılışının gerçekleştiği dönem olarak 

belirtilmektedir. Orta öğretim düzeyinde Anadolu liseleri 1955‟te açılmıştır ve özel okullar ile 

Anadolu liselerinden mezun öğrencilerin daha yüksek dil becerisi düzeyine ulaştıkları ifade 

edilmektedir. 1980‟lerin ortasından itibaren küreselleşmenin etkisiyle İngilizce öğretimi daha 

da yaygınlaşmıştır. Bu çalışmanın amacı, 1940 ve 1950'lerde Türkiye'de basılmış İngiliz dili 

ve kültürünü öğretmeyi amaçlayan kitapların içeriklerinin incelenmesidir. Her biri on yıllara 

damga vuran, bir dilin ve kültürün ülkemizde temsilini sağlayan somut kültürel mirasımız 

olan bu kitaplar hem arşiv kaynaklarının keşfini hem de toplumsal hafızamızın ilgili alanda 

tazelenmesini sağlayacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: İngilizce, kitap, arşiv, Türkiye, kültürel miras  
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HISTORICAL AND ARCHAEOLOGICAL IDENTITIES OF THE ANCIENT 

ARTIFACTS OF THE RIGHT AND LEFT COASTS OF KURA RIVER 

(AZERBAIJAN, KARABAKH) 

 

Research Scientist PhD.Gulana Aliyeva  

Azerbaijan National Academy of Sciences 

 

 

Thesis 

The article is dedicated to the archeological researches of the ancient monuments of  

Azerbaijani (Caucasian) Albania located in Lowland Karabakh in the period III BC – III AD. 

By deep archaeological and historical research of ancient settlements and the grave 

monuments of the right coast of Kura river and comparing them with the artifacts from the 

left coast we tried to identify the similarities and differences between them and came to a 

logical historical conclusion. 

Here was conducted the typological classification of ancient monuments of Lowland 

Karabakh, urban and rural residential settlements, were individually investigated ground and 

pottery burials, and were studied their characteristic features. Albanian towns on trade routes 

played an important role as administrative, trade and craft centers during the reporting period. 

A complex study of the burial monuments of Lowland Karabakh play great importance in the 

study of burial customs of ancient Albanians. 

By the analysis of archaeological materials we compare artifacts discovered from 

Albania's ancient monuments located on the right side of Kura river. Here are labor 

instruments, weapons, glassware, decorative items, metal coins and ceramics. Analysis of 

archaeological materials confirms the close similarity between the material culture of 

Lowland Karabakh and the left coast of the Kura river and allows to characterize the cultural 

and economic life of the Albanian tribes in researched region. 

Based on researched monuments, such as Galatepe, Tezekend, Garakopektepe, 

Uzerliktepe, Yaldili and others we can conclude that on the territory of Azerbaijani Albania 

between the Kura and Araz rivers - including the lowland and mountainous parts of 

Karabakh, in the ancient period has been formed a common Albanian national culture. 

 

Key words: archaeology, Caucasian Albania, Lowland Karabakh 
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THE MULTILAYER MONUMENT NARGIZTEPE IN KARABAKH 

 

Research Scientist PhD.Gulana Aliyeva 

Azerbaijan National Academy of Sciences 

 

Thesis 

Nargiztepe is located at the intersection of the foothills of the Karabakh mountain 

range and the Mil-Karabakh plain, on a natural mountain elevation. The height is 8 m, and the 

area covered about 1.3 hectare. The elevation, a part of Nagorno-Karabakh remaining under 

the control of Azerbaijan is a point of great strategic importance.  

Archaeological research at Nargiztepe began in 2013. Exploratory soundings 

conducted to investigate the stratification of Nargiztepe in northern part of the settlement 

showed that the monument consists of three cultural phases: Middle Bronze, Antique and 

Medieval ages. Rare early Iron Age pottery fragments (rim, body and handle of black glossy 

containers) encountered in the monument are an indication for the existence of a related 

cultural layer of this period. The wall, as well as the Middle Bronze Age pottery sparsely 

found in this layer show that Nargiztepe was a fortified town site. 

Should be mentioned, that in Antiquity and the Early Middle Ages, Nargiztepe was 

part of the province Arsag which was part of the ancient Azerbaijanian state of Albania and 

which played an important role in the cultural and economic life of the country. Throughout 

the Middle Ages, Nargiztepe was inhabited by Turkic tribes. Grave monuments, toponyms of 

Turkish origin, folklore samples and material artefacts confirm this.  

 It is planned to conduct wide scale archaeological excavations in Nargiztepe, located 

at the intersection of upland and lowland parts of Karabakh. This will allow to obtain a wider 

range of materials on the monument and will provide an important new contribution to the 

study of the rich history of Karabakh. 

Key words: archaeology, Nergiztepe, Karabakh 
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ÖZET 

Bu çalışmada, tüm dünya ülkelerini etkisi altına alan ve ilk kez resmi olarak 31 Aralık 

2019‟da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çin Ülke Ofisi tarafından Çin‟in Hubei eyaletinin 

Wuhan kentinde çıkan vakalar ile tanınan Covid-19 salgının lojistik faaliyetler üzerindeki kısa 

dönemli etkisi incelenmiştir. Covid-19 küresel salgını sonucunda tüm dünya ülkelerinin „risk 

yönetimi‟ olgusu konusunda ciddi bir ivme kazandığı görülmektedir. Küreselleşme 

kavramının getirdiği diğer sonuçlardan biri olan ortak risk paydasında buluşma pek çok 

açıdan yeni çözümleri de beraberinde getirmektedir. Her kurumun etkilendiği bu süreçte 

kurumlar kendi risk planlamalarını oluşturarak ve ülkeler iş birliği içerisinde hareket 

sergileyerek önemli gelişmeler kaydedilmektedir. Lojistik sektörü ise her bakımdan farklı bir 

boyut kazanarak bu salgında kritik aşamalardan geçmektedir. Gerek salgının yayılması 

açısından risk taşıması, gerek ülkeleri ayakta tutan ticaretin ulaştırıcısı olması gerekse salgın 

sonucu değişen toplumsal hayat olgusunu köklü bir değişiklik ile uzaktan yaşama olgusuna 

çevirmesi ile lojistik sektörü kilit rol üstlenmektedir. Tüm bu zorluklar lojistik sektöründe 

yeni bir dönüşüm meydana getirmektedir. Bu dönüşümler finansal açıdan, yönetim açısından, 

teknolojik açıdan ve firmaların büyük sınav verdiği ve mecburi olarak feragat ettiği insan 

gücü açısından gerçekleşmektedir. 

Çalışmada örneklem olarak belirlenen bir gıda üretim firmasında yarı yapılandırılmış mülakat 

tekniği kullanılarak Covid-19 salgınının lojistik faaliyetlerde sebep olacağı olası değişimler 

incelenmiştir. Araştırma Dünya Sağlık Örgütü‟nün küresel pandemi ilan ettiği ve aynı 

zamanda Türkiye‟de de vakanın ilk görüldüğü tarih olan 11 Mart 2020 tarihinden itibaren 

elde edilen verileri kapsamaktadır.  Çalışma Covid-19 sonrası yaşanan problemlerin ve alınan 

tedbirlerin lojistik faaliyet performansı ve işletme performansı ile etkilerini incelemeyi 

amaçlamaktadır. Çalışmanın ilk kısmında salgın hakkında genel bilgiler aktarılacaktır. 

Çalışmanın ikinci kısmında örneklem firma ile yapılan mülakat sonucu elde edilen veriler 

paylaşılacaktır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda, örneklem olarak alınan 

firmada Covid-19 salgını sonrasında lojistik faaliyetlerin piyasanın olumsuz durumundan ve 

navlun fiyatlarının yükselmesinden etkilenmediği ve faaliyetlerinde artış kaydettiği 

görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Lojistik, Lojistik Faaliyetler, Covid-19 
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HOW “CONTROVERSIAL MARKETING” DRAWS CONSUMERS‟ ATTENTION:  

THE CASE OF BURGER KING‟S MOLDY WHOPPER 
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İzmir Katip Çelebi University 

ORCID ID: 0000-0003-1271-3481 

 

ABSTRACT 

Controversial marketing can be defined as using candid and straightforward messages to draw 

consumers‟ attention, raise awareness about a specific product or service, and let people talk 

about it. Rather than directly promoting the product, the controversial marketing aims to 

amaze, sometimes even shock, the audience. Controversial marketing is particularly 

advantageous when marketers need brand engagement and brand awareness. Although it has 

also potential to have negative effects, it is still employed by both global and local companies. 

However, the influence of controversial marketing on consumers has not been sufficiently 

known since the literature on this issue is limited. This study, therefore, focuses on 

controversial marketing and its effects on consumers. The study particularly focuses on the 

case of Burger King – Moldy Whopper campaign, where a moldy and disgusting hamburger 

is displayed, unlike the traditional hamburger advertisements. Three focus-group discussions 

have been conducted with a total of 12 participants. Burger King‟s Moldy Whopper campaign 

has been discussed during the focus-group discussions. The study also searched the effects of 

the mentioned campaign on social media. Findings show that only a few participants (2) like 

the campaign while most of them (10) find it disgusting. However, on the other hand, almost 

all participants think that they will remember the campaign when they visit a food court of 

any shopping center. Also, the campaign‟s hashtag has received more than 21 million 

impressions on social media. Theoretical and managerial implications are discussed as well as 

future research directions. 

Keywords: Controversial Marketing, Consumer Behavior, Burger King, Moldy Whopper 
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ÖZET 

Bu çalışma Birinci Dünya Savaşından sonra Türkiye ve Sovyetler Birliğine savaştan önceki 

İmparatorluklardan miras kalan dış ticaretin ana kollarından biri olan tahıl ticaretini ele 

almaktadır. Tahıl üretim koşulları yeterince makineleşmemiş olan Türkiye ihtiyacının bir 

kısmını Sovyetler, Bulgaristan, Romanya ve Amerika'dan ithal ederek tamamlıyordu. Savaş 

koşulları ise hem Sovyetlerde hem Türkiye'de nüfusun azalmasına yol açmış, bu durum ise 

üretim gücünde düşüşe neden olmuştu. Türkiye bu durumu aşar vergisini kaldırarak ülkenin 

ihtiyacı olan tahılın ülke içinde üretilmesini teşvik etmişti. Sovyetlerde ise durum biraz daha 

farklı oldu. Devrimden sonra yaşanan iç savaşla beraber ülke nüfusu iyice azalmış, ülke 

kıtlıklarla mücadele etmek zorunda kalmıştı. Tahıl üretiminin savaş öncesi koşullara ulaşması 

ancak 1920'lerin sonunu buldu. Ülke içinde huzur sağlandıktan sonra ise nüfus artışı 

hızlanmış bu sefer ise ekilecek toprak sıkıntı ortaya çıkmıştı. Sadece hava koşullarının 

etkilediği tahıl üretimi değil artık bürokratların verdikleri yanlış kararlar sonucunda da 

etkilenen rekolteler böylelikle ortaya çıktı. Bu durumdan üreticilerin kendilerini korumak için 

aldıkları kararlar Sovyetlerde makas krizine neden oldu. Ancak 1923 yılı hasadının iyi 

geçmesinden sonra Sovyetler Türkiye'ye tahıl ihracatına başlayabildi. 1920'lerin başlarından 

itibaren bazı Sovyet ihracat malları için İstanbul limanını transit bir liman olarak kullanan 

Sovyet dış ticaret kurumları tahıl ihracatı için de Türkiye'nin limanlarının faydalı olacağını 

düşündüler. İstanbul Arcos ofisinin altında örgütlenecek olan Tahıl İhracat Kurumu'nun 

Türkiye, Balkanlar ve diğer Yakın Doğu pazarları için istikrarlı bir yapı oluşturacağı Sovyet 

uzmanlarca planlandı. Hatta Sovyet ticaret uzmanları imparatorluklar zamanındaki bahsedilen 

coğrafyaya olan zahire ihracatının kurum sayesinde aşılacağını hesapladı. Anadolu'nun 

olmasa bile coğrafi yakınlıktan ötürü kurumun İstanbul'un tahıl ithalatını karşılayacağı 

umuluyordu. Tahıl İhracat Kurumunun İstanbul ofisi altı çalışanı ile birlikte 1 Eylül 1923 

günü açıldı. Açılışın ardından 1923 yılında Türkiye-Sovyetler arasında bir süre dış ticareti 

durduran ekonomik krizine denk gelen kurum aynı yıl içerisinde ihracat sezonunu kaçırmış, 

iyi bir satış dönemi geçirmedi. İstanbul'da o yıllarda tahıl fiyatlarını belirleyen bir borsa 

olmadığından dolayı fiyatları önceden tahmin edemeyen, piyasa koşullarını iyi bilmeyen 

tüccar ve kurumlar zarara uğruyorlardı. Ayrıca Sovyetler kalite, miktar ve tedarik süresi 

olarak özellikle Amerikan tahılı ile İstanbul pazarlarında rekabet edemiyordu. Bulgarlar 

küçük partiler halinde ihracat yapıyor, Romenler ise kalitesine güvendikleri tahıl ürünlerini 

rahat satıyorlardı. 1923 ve 1925 yılları ise Tahıl İhracat Kurumunun verimli çalıştığı yıllar 

oldu. İki sene boyunca iyi tahıl ihracat rakamları tutturan kurum sonraki yıllar için Karadeniz 
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ve Ege liman kentleri hatta Yakın Doğu ülkeleri için de ihracat planları yaptı. Ancak Türkiye 

hükümetinin ülke içinde üretimi arttırıcı teşvikler ve tahıl dış ticareti üzerinde aldığı 

kısıtlayıcı kararlar neticesinde kurum İstanbul ofisini kapatmak zorunda kaldı. 

Anahtar Kelimeler : Sovyetler Birliği, Türkiye, Dış Ticaret, Sovyet Ticaret Temsilciliği, 

Sovyet Tahıl İhracat Kurumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cumhuriyet Zirvesi            3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 
                               

 

 
ÖZET KİTABI        ISBN: 978-605-06696-6-4         www.cumhuriyetkongresi.org         Sayfa | 50 

REMEMBERING AUTOBIOGRAPHICAL MEMORIES 
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ABSTRACT 

The current study aimed to examine the role of age, emotional valence of life events, and self-

concept clarity (SCC) in Self function of autobiographical memory (i.e. remembering 

memories for the purpose of creating a continuous sense of self). Previous studies showed that 

people who experienced negative life events reported lower levels of SCC, and another line of 

research indicated that there is a negative association between SCC and Self function. Age is 

also found to be associated with SCC and Self function that younger adults reported lower 

levels of SCC and more frequent use of Self function. It is important to investigate the 

cumulative and unique role of these variables in order to understand which factors increase 

the likelihood of remembering autobiographical memories for self-related purposes. There 

were 277 participants (200 female, 77 male) aged between 18 and 57 (M = 23.28, SD = 5.95) 

in the current study. The participants reported that they experienced an important life event in 

the previous year, and they wrote their autobiographical memories about that event in detail. 

There were also follow-up questions about the significance and emotional valence of the 

event. Then, they completed Self-Concept Clarity Scale (to assess their SCC levels) and 

Thinking about Life Experiences Questionnaire (to assess the frequency of functions of 

autobiographical memory). Data were collected through online survey, and college students 

got extra credit for their participation. Hierarchical regression analyses showed that after 

controlling for participants‟ age and the emotional valence of the event, lower levels of SCC 

predicted more frequent use of Self function. This study contributed to the literature by 

showing the unique importance of SCC regarding Self function. Adults from different age 

groups benefit from their autobiographical memories in order to increase their SCC levels 

regardless of the emotional valence of their prior experiences. 

Keywords: life events, emotional valence, self-concept clarity, self function 
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ÖZET 

Son yıllarda sağlık alanına yapılan yatırımlar, gerçekleşen teknolojik gelişmeler ile sağlık 

ekonomisi giderek gelişmekte olup sağlık sektöründe önemli bir yer edinmektedir. Her 

bireyin hastalık riskinden kaçınarak sağlıklı yaşama isteği sağlık alanına verilen değerin 

artmasını sağlamıştır. Sağlığın geliştirilmesine yönelik gerçekleştirilen araştırma ve 

çalışmalar ile sağlığın ekonomiye etkilerini her geçen gün artırdığı ortaya çıkmaktadır. Sağlık 

hizmetlerinin ekonominin bir parçası haline gelmesinin, ülkelerin ekonomisi içindeki payı da 

düşünüldüğünde önemli bir hal almakta olduğu görülmektedir. Sağlık ve sağlık hizmetlerinin 

kapsamı ile buna yönelik yapılan sağlık harcamalarındaki artış, sağlık hizmetlerinden en 

yüksek verimde faydalanma amacıyla yapılan tüketimlerin de arttığını desteklemektedir. 

Türkiye‟de 1980 sonrasından günümüze sağlık alanında gerçekleştirilen reformlar ve 

gerçekleştirilen sağlık politikaları ile bunların ekonomik etkileri, sağlık ekonomisinin Türkiye 

ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir.  

Türkiye‟de sağlık ekonomisi alanında yapılan araştırmalar, yazılan makaleler, tezler, raporlar 

ve  istatistik verileri çeşitli yönleriyle incelendiğinde, 1980 sonrasında Türkiye‟deki sağlık 

ekonomisinin geliştiği gözlemlenmektedir. Sağlık alanına yapılan yatırımlarım ve 

harcamaların yıllar içinde artması ekonomi içindeki payının da artmasına sebep olmuştur.  

Bu çalışmanın amacı sağlık ekonomisi alanında Türkiye‟de 1980 sonrasında yapılan 

gelişmeleri değerlendirerek sağlık ekonomisinin ülke ekonomisi içerisindeki önemini 

kavramaktır. Yapılan araştırmalara göre Türkiye‟de kişi başı sağlık harcaması 1980 yılında 78 

$ (Dolar) iken 2019 yılına bakıldığında bu harcamanın artarak kişi başı 1.340 $ (Dolar) 

olduğu görülmektedir. Ülke ekonomisindeki payını anlamak adına GSYİH (Gayri safi yurt içi 

harcama) içerisindeki sağlık harcamaları payına bakıldığında; Türkiye‟de 1980 yılında sağlık 

harcamalarının yüzde 2,5‟lik payı olurken bu oran 2018 yılında 4,1‟e çıkmıştır. Neredeyse iki 

katına yakın bir artış gerçekleştiren sağlık harcamalarının payı, 1980 sonrası sağlık 

ekonomisindeki gelişmelerin sağlık ekonomisine etkisini ve sağlık ekonomisinin ülke 

ekonomisi içerisinde yıldan yıla ne kadar önem kazandığını gözler önüne sermektedir.  

 

 

Anahtar Kelimeler: Sağlık, sağlık hizmetleri, sağlık ekonomisi 

 



Cumhuriyet Zirvesi            3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 
                               

 

 
ÖZET KİTABI        ISBN: 978-605-06696-6-4         www.cumhuriyetkongresi.org         Sayfa | 52 

LEGAL AND CRIMINAL LIABILITY OF THE MEMBERS OF BOARD OF 

DIRECTORS IN THE JOINT STOCK COMPANY UNDER OCCUPATIONAL 

HEALTH AND SAFETY 

 

Res. Assist. Mehmet Cemil Türk 

Selçuk University 

 ORCID ID: 0000-0002-3503-1523  

 

Res. Assist. Dr. Bilal Özel 

Selçuk University 

ORCID ID: 0000-0001-8997-8571 

 

ABSTRACT 

In working life, ensuring the health and safety of employees has become a major problem 

worldwide. In order to solve this problem in our country, The Occupational Health and Safety 

Code No. 6331 was enacted in 2012. With this code, important regulations have been made 

regarding the health and safety of not only workers working within the framework of 

employment contracts, but also all employees. These regulations have imposed many 

obligations to employers, especially to ensure the occupational health and safety of 

employees. In the event of an occupational accident and occupational disease due to the 

failure to fulfill these obligations, the employer's legal and criminal liability arises. In terms of 

employers, the legal person is abstract and the body has the character of a concrete employer. 

Therefore, the legal entity of the joint stock company is the abstract employer, while the 

board of directors is the concrete employer. This nature of the board of directors leads to legal 

and criminal liability in case of contravention of obligations arising from occupational health 

and safety. Legal liability arising from occupational health and safety belongs to the legal 

entity of the joint stock company, which is the main owner of the title of employer. However, 

if there is a fault of the board of directors in breaching the company's obligations arising from 

occupational health and safety and if the company's legal responsibility arises, the members of 

the board of directors are liable for damages to both the company and the shareholders and the 

creditors of the company (The Turkish Commercial Code Art. 553/1). In addition, when the 

members of the board of directors do not fulfill their obligations arising from occupational 

health and safety, if they have other elements, they will have committed a crime and will be 

punished if the employees are harmed. However, in order for the members of the board of 

directors to be punished, the crime should be committed within the scope of their duties and 

that the necessary actions have not been done. In addition, if there is a distribution of duties 

and powers within the board of directors, the member who is responsible and authorized to 

fulfill the obligations related to occupational health and safety legislation in terms of criminal 

liability must be determined. It is against the law for all members to be held criminally 

responsible without such a research. 

Keywords: Liability arising from occupational health and safety, occupational health and 

safety, board of directors of joint stock company. 
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ABSTRACT 

The internet technology has been using by the few people for criminal 

activities like unauthorized access to other‟s network, scams etc. These 

criminal activities or the offense/crime related to the internet is termed as 

cyber crime. In order to stop or to punish the cyber criminals the term 

“Cyber Law” was introduced. We can define cyber law as it is the part of 

the legal systems that deals with the Internet, cyberspace, and with the legal 

issues. It covers a broad area, encompassing many subtopics as well as 

freedom of expressions, access to and utilization of the Internet, and online 

security or online privacy. Generically, it is eluded as the law of the web. 

Keywords- Cyber Crime, cyber stalking, email, cyber stalking, e-mail related crimes. 
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Özet 

Çölyak hastalığı, gluten sensitif enteropati olarak ta adlandırılan, ince bağırsak mukozasında 

lezyonlar oluşturan ve diyetten belirli tahılların çekilmesi ile hızlı iyileşme saptanan bir 

hastalıktır. Çölyak yaşam boyu devam eden bir hastalık olup batı dünyası %0.3-1 oranında 

etkilenmektedir. Özellikle lenfoma ve diğer hastalıkların etkisiyle ölüm oranı yüksektir. 

Çölyak hastalarının yaşam boyu glutensiz bir diyet uygulamaları gerekmektedir. Glutensiz 

diyetlerde kullanılan fırıncılık ürünlerinde pirinç, mısır, soya, bezelye ve patates unları 

kullanılmaktadır. Son yıllarda glutensiz ürünlerin kalitesini geliştirmek amacıyla nişasta, süt 

ürünleri, gluten içermeyen protein izolatları, prebiyotikler, gamlar, hidrokolloidlerin kullanımı 

araştırılmaktadır. Gluten içermeyen bir diyette yer almasına izin verilmeyen gıdalar; buğday, 

arpa, çavdar ve tritikale unu ve tanelerinin yer almadığı bütün bileşenlerdir. FAO ve WHO 

tarafından oluşturulan kodekste glutensiz ürün tanımı şu şekilde yapılmaktadır; buğday, arpa, 

yulaf ve çavdar tahıllarını ve varyetelerini içermeyen, gluten miktarı 200 ppm‟i geçmeyen 

gıdalardır. Türk Standartları Enstitüsünün glutensiz gıda standardı iki bölümde 

tanımlanmaktadır; gluteni azaltılmış olarak tanımlanan gıdalarda gluten miktarı 200 mg / kuru 

madde miktarını geçmemelidir. Glutensiz hale getirilmiş gıdalarda ise gluten miktarı 20 mg / 

kuru madde oranında olmalıdır. Ayrıca ekmek gibi temel besin maddelerinde azaltılan gluten 

miktarı yerine vitamin ve mineral takviyesi şartı bulunmaktadır.  

26.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren 29960 (Mükerrer) sayı ile Resmi Gazetede yayımlanan 

ve 31.12.2019 tarihine kadar uyum süre müsaadesi tanınan Türk Gıda Kodeksi Gıda 

Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği‟nin 2.maddesi 3.fıkrasına göre oteller 

de dahil olmak üzere bütün yiyecek içecek işletmeleri, konuklara sunulan her türlü yiyecek ve 

içecek çeşitlerinde alerjen uyarısı olan gıdaları belirtme zorunluluğu getirilmiştir. Toplumsal 

beslenme alışkanlıklarının değişimine paralel olarak, gıda alerjileri semptomlarının daha sık 

görülmesi ve insan sağlığı ile beslenme arasındaki güçlü ilişki insanları, tatil seçiminde ve 

yiyecek içecek seçiminde daha hassas davranmaya yöneltmiştir. Bu bağlamda artık yasal 

olarak zorunlu hale gelen alerjik gıdaların belirtilme durumu yiyecek içecek işletmelerini de 

ayrı büfeler oluşturma durumuna getirmiştir. Gastronomi turizminin önemli engellerinden 

olan besin alerjisi ve yeme-içme faaliyetleri bu yasal uygulama çerçevesinde daha güvenilir 

hale gelecek ve toplumsal olarak her kesime hitap edebilecektir. Artık günümüzde birçok otel 

ve yiyecek içecek işletmesi glütensiz büfeler oluşturarak, glüten içermeyen fırıncılık 

ürünlerini üretmekte ve diğer alerjen bileşenleri içeren gıdaları belirtmektedir. Ancak bu 

konuda glüten içermeyen unlu mamül reçetelerinin zenginleştirilmesi, üretim şartlarının 

kontrol ve denetim unsurlarının resmi kaynaklar ile sağlanması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yiyecek içecek İşletmeleri, Alerji, Çölyak, Yönetmelik 
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