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8.ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU/8TH INTERNATIONAL STUDENT SYMPOSIUM

24 EYLÜL CUMARTESİ / 24 SEPTEMBER SATURDAY

1.Oturum / Session 1 11:40-13:00

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLİK

Zeynep Şahin Brain Drain in the Metaverse Future and International Perception Structure

Yeliz Bayram Yükseköğrenim Gören Uluslararası Öğrencilerin Türkiye’de Sosyal Uyumları Bağlamında 
Öğrenci Derneklerinin Yeri: Mihmandar Örneği

Sawsan Abd Al Fatah 
Musleh Mustafa

Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Uluslararası Öğrencilerin Konuşma Kaygılarının 
Değerlendirilmesi (Sakarya Üniversitesi Örneği)

Esra Kocatürk Uluslararası Öğrencilerin Yaratıcılığa Yönelik Görüşlerinin Yaratıcılık ve Kültür İlişkisi 
Kapsamında Değerlendirilmesi
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1. OTURUM – SALON 1

Brain Drain in the Metaverse Future and International Perception Structure
Zeynep Şahin*

Abstract

When evaluated within the scope of the historical process, brain drains in today’s world 
have started to be done through online systems. Thus, brain drains have become more 
effective in the digital structure, and it has been aimed that people use their learning 
and interaction capacities more efficiently than they are. In this context, the metaverse 
dimension should be evaluated very carefully. The conditions under which brain drains 
will take place should be scrutinized so that countries can implement a more effective 
and comprehensive brain drain policy. In addition, the international brain drain structure 
can be digitized, and the perception that a brain drain can be carried out without 
leaving the “comfort zones” can be conveyed to people, especially to young people who 
have acquired the perception of international students. In line with these ideas, this 
study aims to examine metaverse and similar platforms, transfer different interaction 
environments, and create a research infrastructure accordingly. For this purpose, the 
research infrastructure will be prepared with one-dimensional, two-dimensional and 
three-dimensional methods within the perspective of the NWO (New World Order) 
Workshop. With the workshop, various points such as the digitalization process, 
the evaluation of different countries in the digitalization and designs of innovative 
approaches are conveyed to the participants (international and Turkish students) in 
the form of ten-week theoretical-practical courses. As a result of the study, the digital 
interaction of different dimensions will be evaluated; policy planning will be prepared 
with the brain drain assessment to the planned metaverse structure.

Keywords: brain drain, metaverse, new world order, digital platforms, international 
students 

Discipline: International Student Studies

*  Selçuk Üniversitesi, Department of Translation and Interpreting.
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1. OTURUM – SALON 1

Yükseköğrenim Gören Uluslararası Öğrencilerin Türkiye’de Sosyal 
Uyumları Bağlamında Öğrenci Derneklerinin Yeri: Mihmandar Örneği

Yeliz Bayram*

Özet

Günümüz yaşam koşullarını her yönüyle etkileyen küreselleşme, eğitim alanındaki 
koşulları da öğrenciler için sınırsız hareketlilik olarak dönüştürmüş görünmektedir. 
Türkiye son iki on yılda yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmelerin etkisiyle uluslararası 
öğrencilerin tercih ettiği destinasyonlar arasında görünür hale gelmiştir. Uluslararası 
öğrenciler eğitim amaçlı göç eden, varış ülkelerinde akademik, ekonomik ve sosyokültürel 
sorunlarla başa çıkmak zorunda kalan kesimdir. Sosyal uyum sorun olarak önemli 
bir yer tutarak öğrencilerin yaşamlarına etki etmektedir. Uluslararası öğrencilerin 
sosyal uyumlarına toplum tarafında destek olacak etkenlerden biri olarak sivil toplum 
kuruluşları akla gelmektedir. 

Bu araştırmanın konusu Türkiye’de yükseköğrenim gören uluslararası öğrencilerin 
sosyal uyumları bağlamında öğrenci derneklerinin gerçekleştirdiği faaliyetlerdir. 
Araştırmanın amacı Mihmandar Derneği faaliyetlerini incelemek ve bu örnekte sivil 
toplum kuruluşlarının uluslararası öğrencilerin sosyal uyumlarına etkilerini ortaya 
koymaktır. Araştırma nitel araştırma olup doküman analizi yöntemiyle yapılmıştır. 
Çalışma bulgularına derneğin web sayfasında yer alan bilgiler gibi çevrimiçi veriler 
ve yıl sonu faaliyet raporları gibi yazılı kaynakların incelenmesi ile konuya ilişkin alan 
yazında yer alan çalışmaların taranması yoluyla ulaşılmıştır. Sonuç olarak bir sivil 
toplum kuruluşu olarak Mihmandar, öğrencilerin yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamalarına 
yardımcı olmak, burs temin etmek ve sosyal faaliyetler yoluyla sosyal uyum süreçlerine 
katkıda bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Öğrenci, Sosyal Uyum, Sivil Toplum, Öğrenci Dernekleri.

Disiplin: Sosyal Hizmet

*  Yalova Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sosyal Hizmet Doktora Programı.
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1. OTURUM – SALON 1

Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Uluslararası Öğrencilerin Konuşma 
Kaygılarının Değerlendirilmesi (Sakarya Üniversitesi Örneği)

Sawsan Abd Al Fatah Musleh Mustafa*

Özet

Bu çalışmada ana dili, iki dillilik, ikinci dil ve yabancı dil gibi kavramların yanılgısına 
yer verilmiştir. Dil edinimi ve öğrenimi arasındaki farklılıklara da kısaca değinilmiştir. 
Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin yabancı dil öğrenme kaygıları olabilmektedir. 
Dilin dört becerisinde farklı kaygı düzeyleri de görülebilmektedir. Nitekim dilin esas 
hedefi iletişim kurma olduğundan ötürü konuşma becerisi dil öğrenme sürecinde 
oldukça büyük bir rol oynamaktadır. Bu bağlamdan hareketle öğrencilere en büyük 
kaygıyı yaşatan beceri, konuşma becerisinin olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca 
bu kaygı öğrencilerin yabancı dili verimli bir şekilde öğrenmelerine engel olabilir. Bu 
kapsamda konuşma becerisine yönelik kaygı düzeyini etkileyen unsurların tespiti 
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde yol gösterici olacaktır. Bu düşünceden 
hareketle çalışmanın amacı Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen uluslararası öğrencilerin 
Türkçe konuşma kaygı düzeylerini belirlemek ve kaygılarını çeşitli değişkenler açısından 
değerlendirmektir. Çalışmada Woodrow (2006) tarafından geliştirilen 12 maddelik “İkinci 
Dil Konuşma Kaygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Sakarya 
Üniversitesi’nin farklı bölümlerinde okuyan uluslararası 50 öğrenci oluşturmaktadır. 
Verilerin değerlendirilmesinden sonra Sakarya Üniversitesi’nde Türkçeyi yabancı dil 
olarak öğrenen uluslararası öğrencilerin Türkçe konuşma kaygı düzeyleri yaş, cinsiyet, 
eğitim durumu ve Türkiye’de bulundukları süre değişkenlerine göre istatistikî olarak 
anlamlı düzeyde bir farklılık ortaya çıkarılmamıştır. Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen 
uluslararası öğrencilerin Türkçe konuşma kaygı düzeylerinin Türkiye’de bulundukları 
süre değişkenine göre anlamlı bir düzeyde farklılaştığı görülmemişse de o farklılık 
ölçekteki maddelere verilen yanıtlarda gözlenebilir. Başka bir deyişle, Türkiye’de daha 
uzun kalan uluslararası öğrencilerin Türkçe konuşma kaygı düzeylerinin daha az 
olduğunu söylemek mümkündür. Buna binaen yabancı dil öğretiminde daha başarılı 
yabancı dili konuşan öğrencileri yetiştirme amacıyla öğrenci-merkezli ve kaygıdan uzak 
bir sınıf ortamı oluşturma hedeflenmelidir. Buna ilişkin birtakım öneriler verilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil, Konuşma Kaygısı, Türkçe Öğretimi.

Disiplin: Yabancılar İçin Türkçe Öğretimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı.

*  Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yabancılara Türkçe Öğretimi Bölümü Yüksek Lisans 
Öğrencisi.
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1. OTURUM – SALON 1

Uluslararası Öğrencilerin Yaratıcılığa Yönelik Görüşlerinin Yaratıcılık ve 
Kültür İlişkisi Kapsamında Değerlendirilmesi

Esra Kocatük*

Özet

Yaratıcılık birçok insan grubunu ilgilendiren aile, okul, iş/örgütsel olarak yerel 
topluluğa, bölgesel, ulusal veya ulus ötesi olanlara kadar birçok şeyi barındırmasıyla 
kültür ile etkileşimdir. Küreselleşme, kültürlerarası teması artırmakta ve dolayısıyla 
çok kültürlü deneyim edinmesi ile bireylere fırsatlar sunmaktadır. Kültürlerarası teması 
sağlayan uluslararası öğrencilerin yaratıcılığa bakış açılarının değerlendirilmesi, kültür 
ve yaratıcılık arasındaki ilişki, bu öğrencilerin çok kültürlü ortamlarda eğitim almalarının 
yaratıcılığa yönelik görüşlerinin ortaya koyulması hedeflenmiştir. Yaratıcılık ve kültürle 
ilgili alanyazındaki çalışmalarda kültür ve yaratıcılığa etki eden girişimcilik, örgüt 
kültürü, kolektivizm, bireycilik, yaratıcı endüstri ve turizm alanlarındaki çalışmalara 
rastlanmıştır. Yaratıcılık ve kültür alanında yapılan çalışmalara katkı sunmak, 
uluslararası öğrencilerin yaratıcık ve kültüre dair görüşlerini değerlendirmek açısından 
bu çalışma önem arz etmektedir. Çalışma grubumuzu Sakarya Üniversitesi’nde en az 0-1 
yıl eğitim almış olan uluslararası öğrencilerden kültür çeşitliliği dikkat edilerek gönüllü 
olan 6 kız, 5 erkek olmak üzere toplam 11 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı 
doğrultusunda nitel araştırma yöntemi belirlenmiş, verilerin toplanmasında görüşme 
tekniği kullanılmıştır. Veri toplama aracı “Kişisel Bilgi Formu” ve “Uluslararası 
Öğrencilerin Yaratıcılık Görüşlerinin Değerlendirilmesi Görüşme Formu” kullanılmıştır. 
Veriler içerik analizi çalışmasıyla değerlendirilmiş, yaratıcılık kavramı, yaratıcılık 
kültür ilişkisi, uluslararası öğrenci olmanın bireysel yaratıcılığa etkisi olmak üzere 3 
temaya ayrılmıştır. Uluslararası öğrenciler yaratıcılığı “yeni bir şey yapmak/üretmek, 
alışılmışın dışında bir şey ortaya koymak, yeni fikirler üretmek, problemi çözmek/
zorluğun üstesinden yeni bir çözümle/kazançla çıkmak” olarak tanımlamışlardır. Çok 
kültür deneyimli öğrencilerin yaratıcılık kültür arasındaki ilişki bağlamında öğrencilerin 
çoğunluğu pozitif yönde etkisi olduğunu belirtseler de politika, eğitim, sosyo ekonomik 
düzey, aile gibi etkenlerden dolayı olumsuz etkisine de değinenler vardır. Uluslararası 
öğrencilerin bireysel yaratıcılıklarını geliştirmelerine çok kültürlü deneyimin pozitif 
yönde katkı sağladığı görülmüştür.

Anahtar kelimeler: Kültür, Yaratıcılık, Sosyokültürel Yapı.

Disiplin: Sosyal ve Beşerî Bilimler/ Eğitim Bilimleri/Özel Eğitim

*  Anadolu Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Özel Eğitim Anabilim Dalı.
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8.ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU/8TH INTERNATIONAL STUDENT SYMPOSIUM

24 EYLÜL CUMARTESİ / 24 SEPTEMBER SATURDAY

2. Oturum / Session 2 11:40-13:00

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Amet Dervishev Balkanlarda Azınlıkların Dünü Bugünü ve Yarını

Oween Cesar Barranzuela 
Carrasco Başarısız Devletler Kavramı ve Latin Amerika’nın Başarısızlığı

Najeeb Ullah Qarizada NATO’nun Afganistan’da Terörle Mücadelesi

Arief Isdiman Saleh Katar-Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır Arasında Diplomatik Krizi Sonrasının 
Jeopolitik Sonuçları

Imam Hissein Alio 1994 Ruanda Soykırımı ve Birleşmiş Milletler
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2. OTURUM – SALON 2

Balkanlarda Azınlıkların Dünü Bugünü ve Yarını
Amet Dervishev*

Özet

Balkanlar denince akıllara doğal güzellikler, huzurlu ve mutlu insanlar, savaşlar, gözyaşı, 
soykırım, azınlık hakları geliyor.  Bu coğrafya uzun yıllar sırasıyla Roma İmparatorluğu, 
Osmanlı Devleti, Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı, Yugoslavya Federasyonu’na ev sahipliği 
yaptı. Günümüzde ise bu coğrafyada 11 tane bağımsız devlet varlığını sürdürmektedir. 
Bu devletler ise Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Slovenya, Arnavutluk, Kuzey 
Makedonya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Macaristan, Yunanistan. 

Biz bu incelememizde asıl konumuza gelmeden önce ilk olarak azınlık kavramı üzerinde 
duracağız. Azınlık kavramı ilk olarak ne zaman ortaya çıkmıştır. Azınlık dediğimiz 
kesim yurttaş mı oluyor? Hangi tür hakları oluyor? Daha da önemli büyük güçlerin 
azınlıklar üzerinden devletlerin iç içişlerine müdahalesi nedir? Bu minvalde bu sorulara 
cevap verip asıl konumuz olan Balkanlardaki azınlıkları üzerinde duracağız.

Yukarıda saydığım devletlerin bünyesinde birçok azınlık grupları yaşamaktadır. Bu 
makalemizde ülkeleri tek tek el alıp bağımsızlık süreciyle birlikte ülkelerin oluşum 
süreçlerini ve azınlıklar verilen hakları değerlendirip açıklamaya çalışacağız. Azınlıkların 
tarihsel süreç içerisinde yaşamış oldukları evreler ve bağımsızlık sürecinde devletlere 
olan katkıları veyahut ta dayatmaları gibi konular ele alınacaktır.  Aynı şekilde bu 11 
ülkeden 5 tanesi AB üyesi olması ve diğer 6 ülkenin de potansiyel aday olması hasebiyle 
azınlıklar önem arz etmektedir. AB   üyesi olmadan ve üye olunca aradaki hakların 
değerlendirmesini yapacağız. Aynı şekilde AB üyesi olacak ülkelerde azınlıklar ne 
durumda onarın bu sürece bakış açıları nelerdir inceleme alanlarımızdan biri olacaktır. 

Gelecekte ise bu coğrafyada nasıl bir süreç bekliyor diye öngörülerimizi paylaşarak 
makalemize son vermiş olacağız. Bunun içinde olabilecek olasılıklardan birisi savaşın 
varlığına atıfta bulunacağız. Çünkü bu coğrafya her zaman çatışmaya çok müsait olduğu 
için ileriye dönük tahminlerde bulunulacaktır. Aynı şekilde Balkanlarda hala varlığı 
sürdüren özerk bölgeler mevcut.  Bu özerk bölgelerin olası bağımsızlık ilan etmeleri 
Balkanlar ne gibi etkilerde bulunacağı konusu da araştırmamızın bir parçası olacaktır. 

Son olarak ise sebep sonuç ilişkisi bağlamında değerlendirmede bulunacaktır

Anahtar Kelimeler: Azınlıklar, AB, Hak, Balkanlar, Savaş.

*   Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Öğrencisi.
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2. OTURUM – SALON 2

Başarısız Devletler Kavramı Ve Latin Amerika’nın Başarısızlığı
Oween Cesar Barranzuela Carrasco*

Özet:

Latin Amerika, uluslararası güvenliği tehdit eden bir tehlike kaynağı olmaya devam 
ediyor. Uyuşturucu kaçakçılığını, toplu suçları, yolsuzlukları ve yoksulluğu engellemek 
için alınan önlemler beklenen sonuçları vermemiştir. Bu, devletin bu bölgede bir aktör 
olarak yetersizliğinin bir göstergesidir. Bu makalenin temel amacı şu soruya cevap 
vermektir: Latin Amerika yakın gelecekte Başarısız Devletler alanı olacak mı?. Bu çalışma, 
öncelikle soğuk savaşın sona ermesinin önemini dikkate alarak, Başarısız Devletlerin 
ortaya çıkışını açıklayacaktır. Ayrıca literatürdeki çeşitli tanımların incelenmesiyle 
Başarısız Devletlerın tam olarak ne olduğunun henüz anlaşılmasının neden mümkün 
olmadığı açıklanacaktır. Sonra, bir devleti başarısız olarak sınıflandırmak için halihazırda 
kullanılan farklı yöntemler açıklanacaktır.Son bölümlerde ise bu bölgenin siyasi, sosyal 
ve ekonomik gelişimi incelenecek, Latin Amerika’nın bugüne kadar beklendiği gibi 
gelişmemiş olmasının temel nedeni ve yakın gelecekte onu neler beklediği açıklanmaya 
çalışılacaktır. Venezuela, Honduras ve Haiti gibi ülkeler ‘çalışma vakası’ olarak dikkate 
alınacaktır. Latin Amerika’da ekonomik, güvenlik ve sosyal krizlerin devam etmesine 
rağmen bölgenin başarısızlığa mahkum olduğunu iddia etmenin mümkün olmadığı 
savunacaktır.

Anahtar Kelimeler: Başarısız Devletler, Latin Amerika, Güvenlik, Kalkınma. 

Disiplin: Uluslararası Ilişkiler 

*  Selçuk Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler, Lisans Öğrenci.
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8.Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu Bildiri Özetleri

2. OTURUM – SALON 2

NATO’nun Afganistan’da Terörle Mücadelesi
Najeeb Ullah QARIZADA*1

Özet

İkinci dünya savaşından sonra kurulan NATO, dönüşerek varlığını devam ettirmiştir. 
Soğuk savaş döneminde ortak savaunma örgüt olan NATO günümüzde farklı alanlarda 
faaliyetlerini sürdürüyor. Araştırmanın temel sorusu NATO kızıl orduya karşı kurulan 
ortak savunma örgüttü, soğuk savaşın bitmesi ve SSCB’nın dağılmasıyla neden hala 
NATO varlığını sürdürmesidir. Bu dönüşümü iyi anlamak için NATO’nun dönüşümünü 
üç döneme ayırarak izah edilmesinde fayda vardır; ilk soğuk savaş döneminde ortak 
savunma örgütü iken, 1990’larda kriz yönetimi örgütüne ve 2000 yılından sonra terörle 
mücadele eden örgüte dönüşmüştür. 11 Eylül 2001 olaylarından sonra NATO’nun 
Afganistan’da terör örgütlere karşı askeri operasyonlar yapmıştır ve ABD ile beraber 
NATO üye ülkeleri Afganistan’da yeni bir hükümetin kurulmasına destek vererek yirmi 
yıl boyunca Afganistan’da terörle mücadele ederek varlığını sürdürmüştür. 2020 yılında 
ABD’nın talibanla imzaladığı Doha anlaşması kapsamında ABD ve diğer NATO üye 
ülkelerinin askerleri Afganistan’da çekilmiş, Afganistan yirmi yıl önecesi durumuna 
dönmüştür. Taliban yirmi yıl sonra Afganistan topraklarına tekrardan hakim olmuştur. 
Bu çalışmada öncelikle terör ve terörizm kavramları açıklanmıştır, ikinci kısımda 
NATO’nun kavramsal çerçevesine değinerek dönüşümü açıklanmıştır, üçüncü kısımda 
ise NATO’nun Afganistan’da teröre karşı mücadelesi ve üstlendiği görevler ve sonuçları 
tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Terörizm, NATO, Afganistan, Terörle Mücadele. 
Disiplin: Uluslararası İlişkiler

*  Yüksek Lisans Öğrencisi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı. 
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8.Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu Bildiri Özetleri

2. OTURUM – SALON 2

Katar-Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır Arasında Diplomatik Krizi 
Sonrasının Jeopolitik Sonuçları

Arief Isdiman Saleh*

Özet

Bu çalışma, Katar, Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır ile Katar Diplomatik Krizi 
olarak adlandıran diplomatik krizinin sonrasının jeopolitik ve jeoekonomik sonuçları 
tartışmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda, krizinin sonrası Körfez Bölgesi sabitliğine 
etkileri da açıklamaktadır ve tartışmaktadır. Katar, tarihler boyunca, jeopolitik ve 
jeoekonomik konusunda stratejik pozisyonuna geçmiş zamandan bu yana kadar sahip 
olmaktadır. Ayrıca, 1930’lı yıllardan bu yana kadar fazla oranı petrol ve gaz kaynağına 
sahip olmasını ve 1996 yılında kansız darbesi ve hükûmet ıslahatından sonra, Katar 
hem Körfez bölgesinde hem de Orta Doğu bölgesinde önemli bir oyunculardan arası 
olmaktadır. Ancak, Katar’ın dış politikasında daha aktif olduğunu, özellikle Arap 
Bahar’ından sonra Suudi Arabistan’ın Orta Doğu ve Körfez Bölgesinde en eski oyuncular 
olarak tehlikeye atmaktadır. Bununla birlikte, Katar’ın İran ve Müslüman Kardeşleri’ne 
daha yakın olduğunu ve komşu ülkelerle geçmişten beri (Bahreyn ve Suudi Arabistan) 
bitirmeyen rekabetler ve çatışmaların yüzünden Katar ve 4 ambargo uygulanan ülke ile 
ilişkileri bir dereceye kadar kötüleştirmektedir. 2017-2021 yılında arası ortaya çıkan Katar 
Diplomatik Krizi, Katar ve 4 ambargo uygulanan ülkesinin ilişkileri kötüleştirmesinin 
en kritik noktası olarak söyleyebilmektedir. Ayrıca bu çalışma, Körfez ve Orta Doğu 
bölgelerinin daha fazla istikrar sağlama çabaları beklentisi de dâhil olmak üzere Katar 
Diplomatik Krizi sonrasında jeopolitik ve jeoekonomik yönlere ilişkin çeşitli sonuçları 
gözlemlemeye çalışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Katar, Diplomatik Krizi, Jeopolitik, Suudi Arabistan.

Disiplin: Uluslararası İlişkiler/Uluslararası Siyaset/Jeopolitik

*  Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ABD Doktora Öğrencisi.
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8.Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu Bildiri Özetleri

2. OTURUM – SALON 2

1994 Ruanda Soykırımı ve Birleşmiş Milletler
Imam Hissein Alio*

Özet

Sovyetler Birliği’nin 26 Aralık 1991’de dağılması ile birlikte 1947 yılında başlayan ve iki 
kutuplu düzen (Batı Bloku ve Doğu Bloku) olarak nitelendirilen Soğuk Savaş dönemi 
sona ermiş olup Soğuk Savaş sonrası dönemi başlamıştır. Tek kutuplu olma özelliği ile 
öne çıkan bu yeni dönem, artık Soğuk Savaş döneminde iki süper güç arasında yaşanan 
siyasi krizleri son vermişse de ne yazık ki huzursuzlukların ön plana çıkığı bir dönem 
olmuştu. 1978 Afganistan Savaşından 1992 Bosna Savaşına, 1975 ve 1979 Kamboçya 
İç Savaşından 1955-2005 Sudan İç Savaşına kadar dünyanın değişik yerlerinde 
katliamlar ve soykırımlar yaşanmıştı. 1933’te Naziler tarafından gerçekleştirilen Yahudi 
Soykırımından sonra dünya tarihinde en büyük ikinci soykırım olarak sayılan Ruanda 
soykırımı, 6 Nisan 1994’te Tutsi ile Hutu kabileleri arasında çıkmış ve yüz gün gibi çok 
kısa bir süre içinde yaklaşık olarak bir milyon insanın ölümü ile sonuçlanmıştır.     

İnsanlığın en büyük ayıplarından biri olarak tarihe geçen bu soykırımın gerçekleşmesinde 
birçok sebep yatmakla beraber olaya zemin hazırlayan ana nedenler arasında etnik, 
siyasi, sosyolojik, ekonomik ve psikolojik faktörler bulunmaktadır. 1992’daki Bosna 
Soykırım ile paralel olarak gelişen bu soykırım karşında ne hazindir ki dünya toplumu 
sessiz kalmıştı. Fransa eski Cumhurbaşkanı François Mitterand’ın “Fransa 1990’dan 
1994 yılına kadar Ruanda’yı malzeme, mühimmat ve silah açısından düzenli olarak 
desteklemiştir” şeklindeki itirafları aslında Katliamda açıkça rol oynayan bu güçlü 
ülkelerin Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaya konu olamaması, uluslararası 
hukukun güçlü ülkeler üzerinde yaptırımlarının hangi noktada durduğu konusunda 
fikir vermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ruanda, Soykırım, Hutu, Tutsi, Birleşmiş Milletler, Fransa.

*  İstanbul Ticaret Üniversitesi, Dış Ticaret Enstitüsü, Uluslararası Ticaret Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi.
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8.Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu Bildiri Özetleri

8.ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU/8TH INTERNATIONAL STUDENT SYMPOSIUM

24 EYLÜL CUMARTESİ / 24 SEPTEMBER SATURDAY

3.Oturum / Session 3 11:40-13:00

EĞİTİM BİLİMLERİ

Sadreddin Mammadli Sosyal Adalet Bağlamında, Azerbaycan’da Eğitim Politikaları

Aidai Kydyshova Kırgız Kültüründe Çocuk Yetiştirmek

Nurfitri Zainal Abidin, Winda Trimelia Utami, 
Jhoni Warmansyah

Introducing Local Culture to Children From an Early Age. 
Literature Review in Indonesia

Baktiiar Pratov Beytü’l Hikme’nin Tercüme Faaliyetinin Eğitime Olan Katkısı 

Md Mosaddek Billah İlk Türkçe Bengalce Sözlük Çalışmaları ve Leksikografi Kavramı 
Üzerine Bir Mülâhaza
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8.Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu Bildiri Özetleri

3. OTURUM – SALON 3

Sosyal Adalet Bağlamında, Azerbaycan’da Eğitim Politikaları
Sadraddin Mammadli*

Özet

Bu çalışma, sosyal adalet bağlamında Azerbaycan’da eğitim politikalarının incelenmesini 
konu edinmektedir. Bilindiği gibi sosyal adalet, kişisel faaliyet fırsatları ve sosyal 
faydalarla ölçülen, birey ve toplum arasında adil ve eşitlikçi bir ilişki kavramıdır. 
Batı’da olduğu gibi Asya kültürlerinde de sosyal adalet kavramı genellikle bireylerin 
sosyal rollerini yerine getirmelerini ve ihtiyaç duyduklarını toplumdan almalarını 
sağlama sürecine atıfta bulunmaktadır. Sosyal adalet için mevcut küresel hareket, sosyal 
hareketliliğin önündeki engelleri yıkmaya, güvenlik ağları oluşturmaya ve ekonomik 
adalete odaklanmıştır. Ayrıca sosyal adalet eğitim eşitliliğinde de kavramsallaşmıştır. 
Sosyal adaletin eğitimde kavramsallaştırmanın ana noktası, herkesin yeteneğine ya da 
ihtiyacına göre eğitim almasıdır. Çoğu zaman, eğitimde sosyal adalet kavramı herkese 
eşit eğitim verilmesi olarak düşünülse de, her öğrenciye eşit veya aynı eğitimi verme gibi 
bir durum doğruyu yansıtmamaktadır. Özel eğitime ihtiyaç duyan bir öğrenci ile diğer 
bir öğrenciye aynı eğitimi vermek, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenci için adaletsizlik 
olacaktır. Dolayısıyla eğitimde sosyal adalet, her öğrencinin bireysel farklılıklarını 
ve bireysel ihtiyaçlarını göz önünde tutarak onlara ihtiyaçları doğrultusunda eğitim 
vermek demektir. Buradan hareketle, çalışmanın amacı, Azerbaycan’da sosyal adalet 
bağlamında eğitim politikalarının incelenmesi ve değerlendirilmesidir. Bu araştırmada 
amaca ulaşmak için kullanılan yöntem nitel araştırma yöntemi olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Eğitim, Sosyal Adalet, Sosyal Politika

*  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Politika ABD, Doktora Öğrencisi.
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8.Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu Bildiri Özetleri

3. OTURUM – SALON 3

Kırgız Kültüründe Çocuk Yetiştirmek
Aidai Kydyshova*

Özet

Her çocuk bir kültür içinde doğar ve büyür. Dolayısıyla her bir toplumun çocuk yetiştirme 
yöntemleri ve geleneksel kuralları vardır. Kırgız ata sözünde; “Beşikteki çocuğun bey 
olacağını kim bilir, karındaki bebeğin han olacağını kim bilir” “Ataların sözü aklın 
özü demektir” gibi ifadeler çocuk yetiştirmede örf adetlerin etkisi büyük olduğunu 
göstermektedir. Atalarımızdan gelerek devam eden manevi değerlerin bugünkü 
nesillerin yetişmesinde önemli rol aldığını günümüzde şahit olmaktayız. Bebeklik 
çağından itibaren Kırgız halkının beşik şarkısını (nine), destanlarını ve masallarını 
dinleyerek büyüyen çocuklar ileride Manas, Semetey, Kızsaykal, Kurmancan Datka, 
Cengiz Aytmatov gibi tarihe iz bırakan bireyler yetişir. Kırgızlarda çok eskiden beri 
özellikle hamile kadınların beslenmesine özen göstermişlerdir. Çocuk sağ salim dünyaya 
gelmesi için hamilelik döneminde büyükler tarafından bir takım öf adetler uygulanır. 
Bu uygulamalar hamile kadını ve doğmamış bebeği zarardan koruduğunu ve onların 
güvenliğini sağladığına inanılmıştır. Bu makalede Kırgız halkının çocuk yetiştirmedeki 
“kırk günlüğünü kutlamak”, “tuşoo kesüü-ilk adım”, “centek toy” gibi geleneksel örf 
adetler anlatılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kırgız, Çocuk, Beşik Irı, Tuşoo Kesüü, Centek Toy.

*   İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrasya Araştırmaları Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi
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8.Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu Bildiri Özetleri

3. OTURUM – SALON 3

Introducing Local Culture to Children From an Early Age. Literature Review 
in Indonesia

Winda Trimelia Utami*

 Jhoni Warmansyah**

Nurfitri Zainal Abidin***

Abstract

This research was conducted to review how the introduction and learning of regional 
culture in early childhood in Indonesia. This research method is a literature review. This 
study examined the literature related to the introduction of regional cultural learning 
in early childhood in kindergarten. The results show that early childhood education 
institutions are very concerned about introducing regional culture as early as possible 
and instilling a sense of love for the homeland, so there are several ways to introduce 
regional culture in early childhood, such as the following 1) introduction of regional 
dances, which in its implementation involves the use of traditional clothing, folk songs, 
as well as traditional musical instruments, 2) introduction to regional culture through 
folklore, 3) and finally the introduction of regional culture through traditional games. 
Introduction to regional culture not only promotes love for the homeland, but also 
motor, cognitive and social development, character building of children and tolerance of 
differences.

Keywords: Early childhood education and care, Local Culture, Indonesian culture, Local 
culture in kindergarten.

Discipline : Social science and humanities (Child Development)

* Cukurova University, Pre-School Education, Master Program  Student.
** Institut Agama Islam  Negeri  Batusangkar, Lecturer.
*** Mersin University, Curriculum and Instruction, Master Program Student.
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8.Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu Bildiri Özetleri

3. OTURUM – SALON 3

Beytü’l-Hikme’nin Tercüme Faaliyetinin Eğitime Olan Katkısı
Baktiıar Pratov*

Özet

İslam dünyasında yeni bir çağ başlatmış çeviri hareketi, aynı zamanda insanlık 
tarihinde de önemli rol oynamaktadır. Çeviri hareketinin Perikles Atina’sı, İtalyan 
Rönesans’ı veya 19  ,.18. Yüzyıldaki ilimler tasnifiyle aynı kategoride yer almaktadır. 
Ülken’in dediği gibi “Uyanış devirlerine yaratıcılık kudreti veren tercümedir” yani 
insanlığın gelişmesinde tercüme faaliyetlerinin katkısı yüksektir. Üzerinde araştırma 
yaptığımız Beytü’l-Hikme’nin tercüme faaliyeti bu anlamda bize daha derin bilgi 
sunmaktadır. İnsanlık tarihinde üç önemli kültür aktarımı ve etkileşimi gerçekleşmiştir. 
Etkileşimlere bağlı olarak tercüme faaliyetleri de olmuştur. Tarihten günümüze hiç bir 
medeniyet kendi başına olgunlaşmamıştır ve kendi içine kapalı gelişmemiştir. Yani her 
medeniyet kendinden önceki medeniyetlerden bazı unsurları alır ve kendinden sonraki 
medeniyetlere de bir takım maddi ve manevi katkılarda bukunacaktır. Fetihlerden 
sonra Mısır, Mesopotamya, İran, Hindistan ve Orta Asya gibi insanlığın en eski ve ilmi 
temellerine kültür merkezleri sayılan İskenderiye, Antakya, Şam, Cundişapur, Harran, 
İsfahan v.s. şehirlerin ele geçmesiyle müslüman dünyasında zengin bir kültürel ve 
ilmi birikim tevarüs etmiştir. Aynı zamanda Beytü’l-Hikme fen ve felsefe ilimlerinin 
İslam dünyasında yer edinmesini sağladığını söyleyebiliriz. Tercüme faaliyetleri islâm 
düşünce tarihinde çeşitli disiplinlerin ortaya çıkışı ve sistemleşmesi de öncekilerin 
ilimlerinin dikkate alınmasını zaman zaman gerekli kılmıştır. Bunun yanında gittikçe 
büyüyen İslâm devletinin ihtiyaçlarının giderilmesi bazı müesseselerin kurulmasını, 
bilgi ve tekniklerin öğrenilmesini zorunlu hale getirmiştir diyebiliriz.

Anahtar kelimeler: İslam Eğitim Tarihi, Beytü’l-Hikme, Medeniyet, Tercüme faaliyetleri.

*   Yüksek Lisans Öğrencisi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Eğitimi Bölümü.
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8.Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu Bildiri Özetleri

3. OTURUM – SALON 3

İlk Türkçe Bengalce Sözlük Çalışmaları ve Leksikografi Kavramı Üzerine Bir 
Mülâhaza

Md Mosaddek Billah*

Özet

Sözlükler dillerin, milletlerin ve kültürlerin hafızasını oluşturan yapı taşları gibi 
sözcükler barındıran eserlerdir. İki dilli çift yönlü sözlükler, diller ve milletler arası anlam 
köprüsü inşa ederler. Türkler ile Hint alt kıtasının tarihi derin ilişkileri sadece siyasi, 
dini, kültürel, askeri ve turizm bağlamında sınırlı değildir. Aynı zamanda dil üzerinde 
de etkisini göstermiştir. Lakin Hint alt kıtasındaki ülkelerde veya Türkiye’de akademik 
alanda karşılıklı sözlük çalışmaları sınırlı olduğu da aşikârdır. Özellikle Bangladeş ile çok 
boyutlu münasebetler olmasına rağmen Türkçe- Bengace herhangi bir sözlük çalışması 
yoktu. Araştırma konusu olan ‘’İlk Bengalce-Türkçe ve Türkçe-Bengalce Sözlük’’ önemli 
bir eksikliği gidermeye ön ayak olmuştur. Bu çalışmada sözlüğün özgün yapısı, ihtivası, 
amacı, sonucu, ilke ve yöntemi leksikografi (sözlükçülük) kavramı çerçevesinde ele 
alınarak irdelenmiştir. Bu incelemede eserin sadece kelimelerin karşılıklı anlamlarıyla 
teşekkül etmeyip bulunan ortak kelimeler ile unutulmuş kültürel bağları yeniden hem 
Türk hem de Bengal halkının gözler önüne serilmiştir. Örnek olarak Baba, Bahadır, 
Hatun ve Begüm gibi kelimeler Türkçeden Bengalceye verintiler olduğunu söyleyebiliriz. 
Ayrıca çalışmalarımızda leksikografi teriminin ihtiva ettiği kuramsal manası, tanımı ve 
işlevi üzerinde literatür çalışmalarından faydalanarak tarafsız bir biçimde tasvir edilip 
toplanan bilgiler analiz edilmiştir.

Anahtar kelimeler: Bengalce, Dil, İlk, Leksikografi, Sözlük, Türkçe. 

*  Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.
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8.Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu Bildiri Özetleri

8.ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU/8TH INTERNATIONAL STUDENT SYMPOSIUM

24 EYLÜL CUMARTESİ / 24 SEPTEMBER SATURDAY

4.Oturum / Session 4 11:40-13:00

DİNİ VE İSLAMİ BİLİMLER

Abdalwahab I. A Zidan Ebû Hanîfe’nin Muteâriz Hadislere Yaklaşımı

İlias Aliev Hâricîlik Düşüncesinin Orta Asya Ülkelerine Yansıması (Özbekistan İslam Hareketi Örneği)

Enayatullah Azimi Misyonerlik ve Afganistan’daki Misyonerlerin Faaliyetlerine Genel Bir Bakış

Ifeoluwa Siddiq Oyelami The use of poetry in Quranic and Tafsīr studies in 19th-century West Africa.

Nurgazy Kyrgyzbaev Tengrizmin Geçmişi ve Yeniden Ortaya Çıkışı (Kırgızistan Örneği)
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8.Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu Bildiri Özetleri

4. OTURUM – SALON 4

İmâm-ı Âzam Ebû Hanife’nin (ö. 150/767) Müteâriz Hadislere Yaklaşimi
Abdalwahab I. A. Zidan*

Özet

Hanefî ve Şâfiî usullerini mezceden usulcüler, teâruz halinde izlenecek sıralamayı 
nesih, tercih, uzlaştırma, tesâkut ve takrîrü’l-usûl şeklinde vermektedir. Birçok çağdaş 
araştırmada da Hanefîler’in sıralaması bu şekilde kaydedilmiştir. Aslında bu sıralamanın 
Hanefi mezhebinde çoğunluğa nispet edilmesi (atfedilmesi) yanlış bir iddiadır. Zira 
bu husus sadece mezhep imamlarının usûlleriyle çelişmekle kalmamakta, öte yanda 
(bildiğim kadarıyla) Hanefi fıkıh usulü kitaplarında beşinci asrın sonlarına kadar 
bahsedilmemiştir. 

İsa İbni Ebân, Tahâvî, Maturîdî, Cessâs ve Debûsî gibi âlimlerin aktarım ve açıklamaları 
teâruz konusuna genel yaklaşımı ortaya koymaktadır. Ayrıca, bu âlimlerin temsil 
ettiği usul anlayışı, Ebû Hanîfe’nin içtihadlarıyla daha uyumlu bir usulî bir çizgiyi 
kanıtlamaktadır. Ancak tarihi süreç içerisinde bu yaklaşım gölgede kalmış, bunun yerine 
sistematik yönü ağır basan, ve daha rahat öğretilebilen Sadrüşşerîa, Teftâzânî, İbnü’l-
Hümâm ve Muhibullah İbni Abdu›ş-Şekûr çizgisi öne çıkmıştır.

Ebû Hanîfe’nin teâruzu çözme yöntemi hakkında daha fazla bilgi edinmek için onun 
fıkhî konulardaki görüş ve delillerini incelemeye çalıştık. Çalışmamız, İmam Ebû 
Hanîfe’nin hadis ilmindeki marifetini göstermiştir. Tezimizde, Ebû Hanîfe’nin genel 
usûlleri (kural ve ilkeleri) ile muteârız hadisleri çözümlemede başvurduğu yöntemleri 
arasında bir karşılaştırma yapılmıştır. Aynı zamanda Ebû Hanîfe’nin usûlleri ile İsa 
İbni Eban tarafından açıklanan, el-Cessas tarafından aktarılan ve desteklenen yöntem 
arasında karşılaştırma yapılmıştır. İki muteârız hadisler arasındaki çelişkiyi gidermede 
İmam Ebû Hanîfe’nin kriterlerinin şu şekilde olduğu kanaatine vardık: İcmâ, delaleti’l-
usul, nesih ve ictihad. Fıkıh usulü sistematik bir şekilde yazan Hanefi âlimler ise, zâhirî 
teâruz halinde hüccet, hüküm, mahal ve zaman yönünden delilleri incelemişlerdir. Ancak 
hakiki teâruz halinde şu usûl takip edilir; Iskatu’d-delileyn sonra deliller hiyerarşisi 
dikkate alınarak sıralamada bir sonraki deliline müracaat edilir.   

Anahtar kelimeler: Ebû Hanife, Hanefi mezhebi, Müteâriz, Hadis

Disiplin: Hadis

*  Öğr.Gör. Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri.
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4. OTURUM – SALON 4

Hâricilik Düşüncesinin Orta Asya Ülkelerine Yansıması
( Özbekistan İslam Hareketi Örneği ) 

İlias Aliev*

Özet

Hz. Peygamber’in (s.a.v.) vefatından günümüze kadar türlü siyâsî, itikâdî fırkalar ve 
mezhepler ortaya çıkmıştır. Ortay’a çıkan her mezhep, kendi mezhebini hak olarak kabul 
görmüşler. Bunun yanı sıra her biri hak olduğunu iddia ederek, bir takım dinî, siyasî v.b. 
gerekçeleri ortaya koymuşlardır. İslam’ın ilk dönemlerinde ortaya çıkan hâricî fırkası 
da kendilerini, ‘hak yoldan ayrılmadık’ şeklinde nitelerler. Hâricîler fırka olarak  tarih 
sahnesinde Hz. Ali döneminde meydana gelen Sıffîn ve Tahkîm olaylarının bir sonucu 
olarak bilinmektedir. 

Hâricî fırkasıyla ilgili bilgiler genelde diğer mezhep mensupları tarafından telif edilmiş 
tarihî ve makâlât türü eserlerde yer almaktadır. Bu bilgilerden yola çıkarak bakacak 
olursak, bu fırka mensuplarının aşırı derecede katı ve sert, bir şeyi anlamaları oldukça güç 
ve aynı zamanda dünya’ya bakışları oldukça dar bir çerçevede olduklarını anlamaktayız. 
İşbu sebepleri takip ederek günümüz İslamî hareketlere baktığımız zaman aynı sert tavrı 
görmemiz mümkün. Bu amaçla ele alacağımız bu konuda İslamiyet’in ilk dönemlerinde 
ortaya çıkan hâricî fırkasının günümüz Orta Asya’da ortaya çıkan Özbekistan İslam 
Hareketine kıyaslayarak ele almaya çalışacağız.  

Anahtar Kelimeler: Mezhep, Hâricîlik, Özbekistan İslam Hareketi, Terör.

*  Yüksek Lisans Öğrencisi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, İslam Mez-
hepleri Bilim Dalı.
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4. OTURUM – SALON 4

Misyonerlik ve Afganistan’daki Misyonerlerin Faaliyetlerine Genel Bir Bakış
Enayatullah Azimi*

Özet

Misyonerlik, öz anlamda bir dini öğretiyi farklı ülkelerde yaymak ve onları bu dini 
öğretiye çekmek ve kabullendirmekle görevli kişilerin çalışmalarının adıdır. Misyonerler, 
Kutsal metinlerin emirlerine inanarak insan kazanabilmek için her türlü yolu mubah 
saymaktadırlar. Uzun zamandan beri yürütülen bu faaliyetler, hem inanç hem de ticari 
anlamda halkların haklarını ellerinden alarak onları sömürmeyi ve Hristiyanlaştırmayı 
amaçlamaktadır. Misyonerlik Hareketi, Pavlus’un (ö. MS 64/67)  Hristiyan olmasından 
sonra farklı bir boyut kazanmıştır. Pavlus’un öğretileri ve taktikleri kendisinden sonraki 
çalışmalara ve hatta günümüzdeki misyonerliğe temel olarak addedilmiştir. Söz konusu 
klasik yöntemlerinin yanı sıra son yıllarda elektronik medya aracılığıyla da küresel 
çapta organizeler gerçekleştirilmektedir. Sömürgeciliğin ayrılmaz bir parçası olan 
Misyonerlik faaliyetleri hala dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Afganistan’da da 
yardıma muhtaç insanların çaresizliği ve zaafları üzerinden nüfuz etme aracı olarak 
kullanılmaktadır. Afganistan’daki misyoner çalışmaları 19. Yüzyılda görülmeye 
başlanmıştır. Bu minvalde yürütülen ciddi anlamdaki misyoner çalışmaları ise, Amerika 
Birleşik Devletleri’nin 11 Eylül saldırısını bahane ederek ülkeye girmesinden sonra 
Afganistan’da ve diğer Müslüman ülkelerde yoğunluk kazanmıştır. Günümüzde de 
binlerce misyoner, kendilerini kamufle eden farklı meslekler adı altında Afgan halkını 
kendi inançlarından kopararak Hristiyanlaştırma gayreti içerisindedir. Afganistan’da 
misyonerlerle ilgili çalışmaların varlığına rağmen, Misyonerlik ve Afganistan’daki 
misyonerlerin faaliyetleri hakkında herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışmamızda 
misyonerliğin tanımı, metodu, amacı, başlangıcı, dönemleri, Afganistan’daki faaliyetleri 
ve bu faaliyetleri yayma yöntemi ve Afgan halkının bu topluluğa karşı verdiği bazı 
tepkiler üzerine genel hatlarıyla durulmuştur. Ayrıca misyoner örgütlerle mücadele 
etmek için İslam dünyasının alması gereken bazı önlemler zikredilmiştir. Çalışmamız, 
İslâm âlemi açısından uyanışa vesile olacak bir uyarı olması bakımından önem arz 
etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Afganistan, Misyonerlik, faaliyet, İslam İş Birliği Teşkilatı, Önlem ve 
öneri.

*  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Bölümü Doktora Öğrencisi.
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4. OTURUM – SALON 4

The use of poetry in Qur’anic and Tafsīr studies in 19th-century West Africa.
Ifeoluwa Siddiq Oyelami*

Abstract

The role of Arabic poetry in the lexicology of the Qur’an has always been a topic of 
discussion. Numerous historical accounts and contemporary studies have demonstrated 
that Arabic poetry is an indispensable companion to tafsir. There are several research 
examining poetry utilisations in various tafsir works. However, only a few studies 
have accounted for variables such as time and location. Similarly, discourse regarding 
the relationship between poetry and Qur’anic sciences has always been restricted to 
lexicological study. Thus, it is elusive whether poetry (not simply Arabic poetry) plays 
other key functions in the sciences of the Qur’an. Hence, this study examined the roles 
poetry played in Qur’anic and tafsir studies in West Africa at the turn of the 19th century, 
a period when poetry and Islamic sciences flourished in the region. Using the Sokoto 
caliphate as a case study, the study was carried out primarily with a literature review and 
content analyses of works written during the era in question. At the end of the analyses, 
the author could deduce that West African scholars in the 19th century resorted to poetry 
in Arabic and local languages to teach Qur’anic sciences and the contents of the Qur’an. 
Conclusively, the author uses these legacies as a model of recommendations for modern 
Qur’anic sciences teaching methodology.

Keywords: Tafsīr, Qur’anic sciences, Poetry, West Africa, Sokoto 

Discipline: Islamic Sciences.

*  PhD candidate, Erciyes University, Institute of Social Sciences, Department of Basic Islamic Sciences. 
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8.Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu Bildiri Özetleri

4. OTURUM – SALON 4

Kırgızistanda Tengrizmin Geçmişi ve Yeniden Ortaya Çıkışı
Nurgazy Kyrgyzbaev*

Özet

Şu anda sayısı 6 milyona ulaşan Kırgızlar en eski Türk kavimlerinden biridir. Kırgızlar 
hakkında tarihte ilk olarak M.Ö. 201 yılına ait Çin kaynaklarında zikredilir. Kırgız sözcüğü 
ise M.S. 735 yılında dikilmiş olan Orhun abidelerinde geçmektedir. Günümüze kadar 
bazen devlet kurmuş bazen Hunların, Göktürkler, Uygurlar, Karahanlılar, Moğolların, 
Timurluların, Hokand hanlığın ve Rus çarlığın hakimiyeti altında yaşamışlardır. 
Kırgızlara en yakın Türk boyları Kazaklar, Hakaslar, Tuvalılar, Karakalpaklar ve 
Altaylılar. Şive olarak Kazaklar ve Hakaslara en yakındır. Kırgızlar sağ kanat, sol kanat 
ve içkilik isminde üç ana boydan oluşmaktadır. Bayrağında bulunan güneş ışını o 
boyların alt dallarını simgelemektedir. Kırgızların eski inançlarını Türklerin inançlarıyla 
beraber ele almak gerekir. Çünkü tarihi seyre baktığımızda türk halkları aynı coğrafyada 
yaşamışlardır. Kırgızların tarihine baktığımızda da birçok inançlarla karşı karşıya 
kaldıkları görülür. Eski inançlarında da tek Tanrı’ya inanma vardır. Tanrı inancın içinde 
onun kudretiyle her şey olacağı inancı yer almıştır. Kırgızlar 1917 senesinden 1991 senesin 
kadar Sovyetler Birliği hakimiyeti altında olmuştur. SSCB tamamen ateistik ideolojiyi 
yürütmüştür. 73 sene bu iktidarlığı altında kalmasına rağmen dinini belli seviyede her 
türlü yollarla koruya gelmişlerdir. Bağımsızlık sonrası Din ve İnanç Özgürlüğü kanunu 
ilan edildiğinde çok büyük hızla İslam tekrar yayıldığını görmek mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Kırgızlar, Tengricilik, Türkler, İnanç, Din.

*  Necmettin Erbakan Üniversitesi Doktora Öğrencisi
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8.Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu Bildiri Özetleri

8.ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU/8TH INTERNATIONAL STUDENT SYMPOSIUM

24 EYLÜL CUMARTESİ / 24 SEPTEMBER SATURDAY

5.Oturum / Session 5 11:40-13:00

YENİ TÜRK EDEBİYATI

Dzejlana 
Johic Ahmet Hamdi Tanpınar Romanlarında Medeniyet Krizi

Heba Halapi Şiirde Anlatım Teknikleri (Ahmet Muhip Dıranas’ın- Fahriye Abla, Luis Aragon’un- Elsa’nın Gözleri) 
Üzerine Bir Tahlil

Sefa Toprak Bir Edebiyat Dergisi Olarak Yönelişler’in Dergicilik Anlayışı

Enes Yaşar Doğu ve Batı Toplumlarındaki Sosyolojik Ve Kültürel Yapının Edebi Anlatılardaki Yeri

Dzejlana 
Johic Bosna Hersek’te Yeni Türk Edebiyatı
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8.Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu Bildiri Özetleri

5. OTURUM – SALON 5

Ahmet Hamdi Tanpınar Romanlarında Medeniyet Krizi
Dzejlana Johic* 

Özet

Ahmet Hamdi Tampınar 1901 yılında İstanbul’da doğup  hayat boyunca Türkiye’de 
farklı şehirlerde yaşayan bir Türk yazardır. Tanpınar şiir, roman, deneme, edebiyat tarihi, 
makale gibi çalışmalar yazmıştı. Yazar Türk edebiyatına mühim eserler bırakmıştı, 1962 
yılında İstanbul’da vefat etmişti. Osmanlı İmparatorluğunun çöküşü, Cumhuriyetin 
doğuşunu gören bir aydındır. Bu iki tarihi süreçte olup biten siyasi ve sosyal değişimler 
Türk toplumu şiddetli bir şekilde etkilemişti. 19 asırda toplumdaki gelişen değişimler 
Türk yazarlara ilham veren edebiyat eserlere önemli yer almıştı. Doğu ve Batı çatışması, 
gelenek ve gelecek, Batılılaşma ve modernleşme gibi konular romanlarda bulunmaktadır. 
Tanpınar ilk yazdığı romanından (Mahur ve Beste) son esere kadar (Aydaki Kadın) Türk 
toplumu dahil bireyi merkeze almıştı. Başta olmak üzere Huzur ve Saatler Ayarlama 
Enstitüsü romanlarında bununla birlikte Mahur Beste, Sahnenin Dışındakiler ve Aydaki 
Kadın romanlarında başarıyla Türk toplumun içerisindeki oluşan değişimler göstermişti. 
Seçilen karakterlerle Türk toplumun modernleşmesinin sürecini anlatmıştı. Tanpınar 
plansız modernleşme eleştirmişti, nitekim Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanında ironiyi 
kullanarak Türk modernleşmesini mizaha götürerek fark edilmeyen halkın mücadelesini 
ortaya çıkardı. Fransızcayı çok iyi bilen, dünya edebiyat yazarlarının eserlerine hâkim 
olan, Avrupa’ya giden, Batı kültürü yakından gören bir Türk münevverdir. Bu nedeniyle 
Tanpınar’ın romanları Türk toplumu Batı kültürü ve medeniyetinden nasıl etkilediğini 
anlamak için romanları iyi bir göstergedir. Türk toplumunda, özellikle İstanbul halk 
arasında Batılılaşma denen bir kavram nasıl trajediye dönüştü Tanpınar bunu ironi 
ve mizahla anlatmıştı. Araştırmamız, yazarın romanlar üzerinde ilerleyecek, Türk 
toplumunda medeniyet krizi hangi sebeplerden ötürü ortaya çıktığını ve gerçekleştiğini 
incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Ahmet Hamdi Tanpınar, Medeniyet, Batılılaşma, Modernite, Türk 
romanı.

Disiplin: Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü/Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı.

* Doktora Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı.
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5. OTURUM – SALON 5

Şiirde Anlatım Teknikleri
(Ahmet Muhip Dıranas’ın- Fahriye Abla, Luis Aragon’un- Elsa’nın Gözleri)

Üzerine Bir Tahlil
Heba Halapi*

Özet

Anlatım tekniği herkesin bir şeyi anlatırken veya anlatırken kullandığı bir ifade biçimi 
olarak tanımlanabilir. Anlatımcı şiir başı sonu belli kısa bir hikâyesi olan, olay örgüsüne, 
neden-sonuç ilişkisine, olay kahramanlarının veya olayın geçtiği yerin tasvirine de yer 
veren şiirdir” (Asiltürk 2013: 190) şiirde anlatım, olaylar anlatıcı aracığıyla aktarır. Seçilen 
örneklerin amaca hizmet etmesi için Cumhuriyet’i temsil gücü olan şiirler üzerinde 
durulmuştur.

Çalışmamızda Luis Aragon’un Elsa’nın Gözleri ve Ahmet Muhip Dıranas’ın Fahriye 
Abla şiirinin tahlilinden yararlanılarak buna yeni yorumlar getirilmiştir. Elsa’nın Gözleri 
ve Fahriye Abla şiirinde anlatım teknikleri altında incelemesine değinerek, yorumu 
betimleme açısından değerlendirecektir. Yalçın (1991), şiirsel dil açısından anlatımın 
biçiminin şiiri oluşturan bütünsel düzlemin kesitlenmesi sonucunda ortaya çıkacağını 
söyler.

Ahmet Muhip Dıranas 1908 yılında İstanbul’da doğdu. İkinci kuşak hecelilerin önde gelen 
şairlerinden biridir. Darınsa şiirlerinin tümünü hece ölçüsüyle ve uyaklı olarak yazılmış. 
Şiirlerinde genellikle aşk, doğa, ölüm, anılar işlenmiş. Bu konular yüzeysel, alışıla gelen 
sığ anlatımlıların dışında yoğun özlü, seçkin sözcüklerin düşündürücü boyutları içinde 
verilmiştir (Ural, Ankara 1984:91). Dıranas tek bir şiir kitabı yayımlamıştır. Dıranas 
şiirinin en önemli tema aşk, kadın, varlık, mutluluk, karamsarlık, sanat ve tabiattır.

Luis Aragon siyasal eylemci, romancı, deneme yazarı ve Fransız Edebiyatı’nın en önemli 
şairlerinden biridir. 1897’de Paris’te doğmuştur. Aragon başarılı bir şair olmanın ötesinde 
sıkı bir  aktivizm, eleştirmen ve düşünce insanıdır da. 1928 yılında Rus yazar Elsa Triolet 
ile tanıştıktan sonra geri kalan hayatı boyunca hep onun için şiirler yazmıştı.

Anahtar Kelimeler: Modern Türk Şiiri, anlatım tekniği, Ahmet Muhip Dıranas, Luis 
Aegon, Fahriye Apla, Elsa’nın Gözleri, Kadın imgesi.

*  Heba HALAPİ, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Doktora 
Öğrencisi, İstanbul- Türkiye.
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5. OTURUM – SALON 5

Bir Edebiyat Dergisi Olarak Yönelişler’in Dergicilik Anlayışı
Sefa Toprak*

Özet 

Yönelişler kültür ve sanat dergisi, 1980’li yılların ağır siyasi baskıları altında; kadrosunda 
İslami düşünceye sahip usta yazarların yer aldığı bir dergidir. Nisan 1981-Aralık 1990 
yılları arasında kendi içinde bir yayın disiplini kuran; şiiri merkezine alıp politik 
söylemlerin dışında kalarak ürünü önceleyen Yönelişler, bugünün birçok edebi kalemini 
yetiştirir.

Yönelişler, sanata ve edebiyata bir bütün olarak bakan bir dergidir ve Yönelişler 
dergisi üzerine konuşulduğunda üstünde durulması gereken en önemli isim Ebubekir 
Eroğlu’dur. Büyük Doğu ve Diriliş geleneğinden gelen Eroğlu, derginin sanatsal olarak 
yöneticiliğini yapan isimdir. 

Yönelişler, edebi bir geleneğin güçlü ve güncel yaklaşımlarla yorumlanması gerektiğini 
savunur. Sanatta ve edebiyatta tarihi reddetmenin, geleneği yok saymanın köksüzlük 
doğuracağını dile getirir. İçinde bulunulan toplumun değerleri ile örtüşmeyen bir 
edebiyat anlayışını benimsemez. Bunun için derginin yayın ilkelerinden bir tanesi de 
eski metinlerimize dönmek, onların kendi çağlarındaki dil ve içerik imkânlarını görmek; 
yeni ses ve yorumla onları var eden temelleri günümüze taşımaktır. 

Yönelişler, şiir merkezli bir dergidir. Telif şiirlerin yanı sıra Doğu’dan ve Batıdan çeşitli 
toplumların şiirlerinden yapılan çeviriler de Yönelişler’in üzerinde dikkatle durduğu 
başka bir husustur. Bunun yanında edebiyatımızın klasik metinlerini de ihmal etmeyen 
dergi, uzunca bir süre klasik metinlerden sunumlar yapar. Yönelişler kendi medeniyet 
ürünlerine, geleneğe ve kaynaklarına modern bir bakış açısı ile bakmaya çalışarak tarihi 
kültür ürünlerini yine sanatsal bir yorumlamayla ele alan bir dergidir.

Bu çalışmada bir edebiyat dergisi olarak Yönelişler’in izlediği yayın politikası, ürün 
önceliği, sanata, sanatçıya ve edebiyata yaklaşım biçimi ve edebiyatın kaynaklarına dair 
görüşleri incelenecektir. Bu şekilde yayın süresince ortaya koyduğu ürünlerle dergicilik 
tarihimizdeki yerinin tespiti hakkında görüşlerde bulunulacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Yönelişler, edebiyat dergileri, Modern Türk edebiyatı, Ebubekir 
Eroğlu.

Disiplin: Türk Dili ve Edebiyat, Yeni Türk Edebiyatı

*  Öğr. Gör., Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
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5. OTURUM – SALON 5

Doğu ve Batı Toplumlarındaki Sosyolojik Ve Kültürel Yapının Edebi 
Anlatılardaki Yeri

Dr. Enes Yaşar*

Özet

Bu çalışmanın amacı Batı ve Doğu toplumlarının sosyolojik, toplumsal ve kültürel 
yapısını edebi anlatılar üzerinden incelemek ve kültürel hayatın edebi eserlere nasıl 
yansıdığını tespit edebilmektir.  Ayrıca Doğu ve Batı toplumlarının benzer ve farklı 
yönlerini edebi metinler üzerinden gözlemleyerek mukayeseler yapabilmektir. 
Çalışmada toplumların sosyolojik ve kültürel yapılarının daha iyi gözlemlenebilmesi 
adına Batılı toplumlardan İngiliz, İspanyol ve İtalyan edebiyatı; Doğu toplumundan 
ise Türk edebiyatı incelenmiştir. Toplumların edebiyatları destanlar çağı, romanslar ve 
romanlar üzerinden değerlendirilmiştir. Bu bağlamda Batılı ve Türk toplumlarına ait 
destanlar, romanslar ve romanlar sosyolojik, kültürel ve dini boyutlarıyla analiz edilmiş 
ve karşılaştırmalarda bulunulmuştur. 

Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmış 
olup amaçlı örneklem yoluna gidilmiştir. Elde edilen değer çözümlemeleri için içerik 
analizi yöntemi kullanılmıştır. Sonuç olarak geleneksel dünyanın bir yansıması olan 
destanlar ve romanslar çağında hem Doğu hem de Batı toplumunda hâkim anlayışın 
metafizik dünya ve dini inançlar olduğu tespit edilmiştir. Fakat hümanizm dönemiyle 
birlikte Batılı toplumların Türk toplumundan farklılaştığı anlaşılmıştır. Özellikle Dante 
ve Boccaccio’nun eserlerinde Batılı toplumların metafizik dünya ile bağlarını kopardığı ve 
bireyselleşme sürecine girdiği görülmüştür. Don Kişot romanında bu değişim sürecinin 
idealist toplum anlayışından kopuş şeklinde yansıdığı tespit edilmiştir.

Türk toplumunda ise Tanzimat Dönemi ve destanlar çağındaki gibi toplumsal hayatı 
ve idealist düşünce anlayışını sürdürdüğü anlaşılmıştır. Batılı toplumlarda olduğu gibi 
bireyselleşme sürecinin başlaması ve idealist anlayıştan kopuşun ise Ahmet Hamdi 
Tanpınar ile 1950’li yıllardan itibaren başladığı tespit edilmiştir. Nihai olarak toplumların 
sosyolojik ve kültürel değişim sürecinin edebi eserler aracılığıyla kavranabileceği ve 
kıyaslamalarda bulunabileceği anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Destan, romans, roman, Doğu ve Batı, kültür, sosyoloji.

*  Dr, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı.
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5. OTURUM – SALON 5

Bosna Hersek’te Yeni Türk Edebiyatı
Dzejlana Johic*

Özet

Çalışmada Bosna Hersek’te Yeni/Çağdaş Türk Edebiyatı, süreli yayınlarında Türk 
yazarlar ve eserlerinin tercümeleri ele alındı. Bosna Hersek’te Yeni Türk Edebiyata ilişkin 
bilimsel kurumlarından söz edildi, bununla birlikte Türkçe bilen Boşnak aydınlarından 
da bahsedilmişti. 1878 yılında Bosna Hersek’i Avusturya Macaristan İmparatorluğu işgal 
etmiş, halbuki buna rağmen Bosna Hersek ve Türkiye arasında ilişkiler hiçbir zaman 
kesilmedi, bir yandan bunun Türkçe bilen aydınların sayesinde gerçekleştirmişti. 

1900 yılından itibaren dergilerde ve gazetelerde Türk edebiyatından ilk çalışmalar, 
tefrika olarak romanlar ve diğer yayımlanan yazılarından bahsedilmişti. Dergilerde, 
gazetelerde yayınlanmış çalışmalara göre Yeni Türk Edebiyatı eserleri daha çok 1900 
yıllarından itibaren tercüme edildiğini görülmektedir. Yeni Türk Edebiyatı eserleri 
dergilerde, gazetelerde çevrilip yayınlanmıştı, bununla birlikte Türkçe bilen Boşnak 
münevverler durmadan Türk edebiyatı alanında yeni çalışmalar takip edip bilimsel 
yazılar hazırlayıp yayınlanmışlardır. Bu makalede özellikle süreli yayınlarında Türkçe 
bilen şairlerin araştırılıp ve yazılan bazı çalışmları incelenmişti. Safvet beg Başagiç Musa 
Çazim Çatiç ile Bosna Hersek’te Yeni Türk Edebiyatı tanıtma ve geliştirmekte önemli 
katkılarda bulundular. Başagiç ve Çatiç 1900 yıllarında edebiyat ve tarih alanında mühim 
menevverlerdir. Bu iki şairin süreli yayınlarındaki çalışmaları Türk edebiyatı için büyük 
önem taşımaktadır. Musa Çazim Çatiç modern Türk edebiyatının yenilikleri hayranlıkla 
takip etti bu vesileyle Tevfik Fikret şairi kendine bir örnek olarak almış. Türkiye’de 
yeni yazılıp basılan romanlar çok geçmeden Bosna’da süreli yayınlarında tefrika olarak 
çevrilip yayınladığını görülmektedir. Safvet beg- Başagiç ve özellikle Musa Çazim Çatiç 
aktif bir şekilde Türkoloji sahasını takip ettiklerinin bir göstergesidir. Bütün bunları 
göz önünde bulundurduğumuzda, Bosna Hersek’te Yeni Türk edebiyatının düzenli 
okuyucuları olduğu sonucuna varabiliriz.

Anahtar kelimeler: Yeni Türk Edebiyatı, Süreli Yayınlar, Türk Yazarlar, Tanzimat, Bosna 
Hersek Türkologları, Musa Çazim Çatiç.

*  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edebiyat Fakultesi, Yeni Türk Edebiyatı Doktora Öğrencisi.
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6. OTURUM – SALON 6

Deposition of CTS thin films by PLD and simulation of solar cells using 
SCAPS-1D Program

Amina Houimi* 

Serap Yiğit Gezgin**

 and Hamdi Şükür Kılıç*******

Abstract

The solar energy is considered as a very powerful alternative for renewable energy 
generation. CTS (Cu2SnS3) is among the new significant materials that are used in thin 
films based solar cells. Using pulsed laser deposition technique (PLD), CTS thin films 
were successfully deposited with the mean of home-made target.  With its adequate 
band gap and its big absorption coefficient, CTS is considered as a very suitable absorber 
material for solar cells. In the current study, we used Solar Cell Capacitance Simulator 
(SCAPS-1D) program to analyze the output of Mo/CTS/CdS/i-ZnO/AZO thin films 
based solar cells by introducing the different experimental properties of CTS thin films. 
Using SCAPDS-1D program, we can calculate separately the influence of the different 
parameters on the performance of CTS based solar cells. The changing of the temperature 
and the thickness of CTS thin films have a big influence on the photoelectric properties 
of CTS solar cell. 

Keywords: PLD, Solar cell, simulation, SCAPS, CTS, Thin films.

*  Department of Nano-technology and developed materials, Faculty of Science, University of Selçuk, 42031, Konya, Turkey.
**  Department of Physics, Faculty of Science, University of Selçuk, 42031 Selçuklu, Konya, Turkey.
***  Directorate of High Technology Research and Application Center, University of Selçuk, 2031 Selçuklu, Konya, Turkey.
****  Directorate of Laser Induced Proton Therapy Application and Research Center, University of Selçuk, Konya, Turkey.
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6. OTURUM – SALON 6

A Brief Introduction to the Application of Survival Analysis in Medicine
Abubakari Sumaila*

Filiz Karaman**

Abstract

In Statistics, survival analysis is a popular data analytical technique to analyze time-
to-event data. In this technique, the outcome variable of interest to us is the time to the 
occurrence of an event. For example, the time a patient is diagnosed with cancer to the 
time of death, the time to wear-out of a newly purchased electronic device, the time to the 
recurrence of cancer after treatment, the time from marriage to divorce etc. Clearly, this 
approach of analysis spans different fields of study; from medicine to decision sciences. 
In this article, the primacy of our work is to review the theoretical basics of analyzing 
survival data in medicine. We discuss the core components of a typical survival analysis 
such as estimating the survivor function, hazard function, and fitting Kaplan-Meier 
curves etc. Further to that, we also look at the application of Cox regression as a semi-
parametric modeling approach to fitting survival data. This paper uses Mayor clinic’s 
data on Primary Biliary Cholangitis; a condition affecting the liver. The ideas discussed 
are implemented with the help of R programming Software. Using the survival package, 
we provide short R-scripts for analyzing the data, as well as checking on the underlying 
parametric assumptions required.

Keywords: survivor function; censoring; biomarkers; Cox regression; baseline hazard

Discipline: Statistics

*  Yıldız Technical University,Sch. Of Grad studies, Dept. of Statistics.
**  Prof. Dr., Yıldız Technical University,Sch. Of Grad studies, Dept. of Statistics.



35

8.Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu Bildiri Özetleri

6. OTURUM – SALON 6

Soliton solitons of the nonlinear Duffing equation using newly 6-model 
expansion approach

Muhammad Abubakar Isah*

Asif Yokuş1

Muhammad Yahuza**

Abstract

In this paper, we use the the 6-model expansion method to construct the traveling wave 
solutions for the nonlinear Duffing equation, the equation that describes the motion of 
a classical object in a double well potential is described by the Duffing equation. This 
equation has the potential to become chaotic. The method of 6-model expansion enables 
the explicit retrieval of a wide variety of solution types, such as bright, singular, periodic, 
and combined singular soliton solutions. Kink-type solitons, also known as topological 
solitons in the context of water waves, are another type of solution that can be explicitly 
retrieved. The results of this study might enhance the nonlinear dynamical properties 
of the equation. A practical and efficient method for solving a sizable class of nonlinear 
partial differential equations is proposed by the method. The dynamical features of the 
data are explained and highlighted using interesting graphs.

Keywords: The nonlinear Duffing model, Jacobi elliptic solutions, the 6-model expansion 
approach, kink soliton.

*  Firat University, Faculty of Science, Department of Mathematics, Elazig, Turkey,
**  Firat University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing,, Elazig, Turkey.
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6. OTURUM – SALON 6

Determination of Trace Elements Concentration in Date Palm collected from 
some Arabian Countries

Hassan Elzain Hassan Ahmed*,**

 Shimaa Nasreldeen Saliman***

Abobakr Akasha****

Ahmed Eltigani Ibrahim4

 Mohammed Abdulrahman1

 Ashraf Salih1

Abstract

Plants have important roles in human lives. Many ethnic groups depend on plants for 
food and many other purposes from birth to death. This study aimed to determine trace 
elements concentration (Calcium (Ca), Potassium (K), Silicon (Si), Sulphur (S), Iron (Fe), 
Phosphorus (P), Bromine (Br), Rubidium (Rb), Copper (Cu), Zinc (Zn), Manganese (Mn), 
Chromium (Cr), and Lead (Pb) in Date Palm collected from some Arabian Countries 
(Egypt, Morocco, Sudan, and Tunisia). X-ray fluorescence (XRF) technique was applied 
to appreciate elements concentration. The results showed that Ca, K, Si, S, and Fe were 
found in all samples with approximately similar concentrations, whereas (P, Br, Rb, Cu, 
Zn, Mn, Cr, and Pb) were observed only in Sudanese and Moroccan samples. K and Ca 
showed maximum levels of about 2500 and 800 mg/kg respectively and Rb showed 
a minimum concentration of about 4 mg/kg. All Sudanese samples contain Br at low 
levels and most of the collected samples contain P, this is due to the huge uses of these 
two elements in fertilizers as bromide and triple superphosphate.

A mean comparison test was carried out on Ca, K, Si, S, and Fe in all samples, there are 
no statistical differences among their concentrations. Moreover, a correlation coefficient 
test was carried out on Br and P elements to find the relationship between which, there 
is no linear relationship between these elements.

Keywords: Date Palm, XRD, Trace Elements, Arabian Countries.

Discipline: Science and Engineering

*  Sudan Atomic Energy Commission
**  Sudan University of Science and Technology – College of Science
*** Cambridge International Schools 
**** Forensic Evidence Administration – Forensic Laboratories
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6. OTURUM – SALON 6

Extraction Of Triterpenoids from Ziziphus Jujube and Ganoderma Lucidum 
Abdul Rehman*

Abstract

I study the extraction of triterpenoids from jujube and Ganoderma lucidum which is 
the most important component in Ziziphus Jujube and Ganoderma Lucidum. This 
study determined the optimal process for ultrasound-assisted extraction (UAE) of total 
triterpenoids from jujube fruit using response surface methodology (RSM). The optimal 
conditions were as follows: temperature of 55.14 ◦C, the ethanol concentration of 86.57%, 
time of 34.41 min, and the liquid-to-solid ratio of 39.33 mL/g. The triterpenoid yield was 
19.21 ± 0.25 mg/g under optimal conditions. The triterpenoid profiles and antioxidant 
activity were further analysed. In Ganoderma lucidum, optimized extracts were fully 
characterized in terms of individual triterpenoids by HPLC-DAD-ESI/MS. With its 
beautiful legends, G. lucidum was believed by the ancient people to cure many kinds of 
diseases, and it was considered as an elixir that could revive the dead. In modern times, 
the mystery of G. lucidum arose the interest of scientists all over the world, and the 
publications and patents of G. lucidum have increased every year. The results provide 
important guidance for quality evaluation and pharmaceutical application.

Keywords: Ultrasound-Assisted Extraction, Ganoderma Lucidum, Triterpenoids, 
Ziziphus Jujube.

*  Post-graduate student, Dept. of Nano-Science and Nano-Technology, Institute of Science. Erciyes University, Kayseri, Turkiye. 
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7. OTURUM – SALON 1

Kamu Hizmet Yayıncılığı; Kırgızistan Radyo ve Televizyon Kurumu
Mira Abdyldaeva *   

Özet

Kamu hizmeti yayıncılığı; toplumun eğitim, kültür, eğlence ve reklam ihtiyacını, ürettiği 
çeşitli içeriklerle karşılamayı hedefleyen bir yayıncılık türüdür. Kamu hizmeti yayıncılığı, 
program içerikleriyle kamusal bir alan oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu kamusal alan 
içerisinde toplumun milli değerlerine, ülkenin bütünlüğüne, genel ahlaka uygun içerikler 
bulunmaktadır. Bu anlamda kamu hizmeti yayıncılığı, gerek toplumun bilinçlenmesi ve 
beklentilerinin karşılanması gerekse millî bütünlük sağlanması noktasında önemli bir 
görev üstlenmektedir. 

Bu çalışmada Kırgızistan’daki kitle iletişim araçlarını ve bu kitle iletişim araçlarından 
KTRK televizyon kanalını anlatmak, Kırgızistan’daki medyanın gelişimi, Sovyetler Birliği 
öncesi ve sonrası ve Kırgızistan’daki azınlıkların medyadaki temsilcisi anlatılmaktadır. 

KTRK televizyonunun kuruluşu, gelişimi, ülkedeki durumu ve hangi yayınları yaptığı ne 
gibi katkılar verdiği anlatılmıştır. KTRK’nın Sovyet döneminde kuruluşu, kuruluşunda 
izlediği politika ve Sovyetlerden sonraki izlediği politika anlatılmıştır. Ayrıca KTRK 
televizyonunun azınlıklar ile ilgili yaptığı haberler anlatılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kırgızistan, Medya, televizyon, KTRK, azınlık, ırk, SSCB.

Disiplin: Sosyal Bilimler, İletişim Bölümü, Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim dalı

*  Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi, Radyo Televizyon ve Sinema.
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7. OTURUM – SALON 1

Azerbaycan Sinemasında Nazizm İdeolojisi: “Yarım Kalmış Anılar”  Filmi 
Gösterge Bilimsel Analizi

Nıjat Mammadov*

Özet

Sinema keşfinden bu yana egemen güçlerin ideolojilerini kitlelere yansıtılmalarında ve 
onlar üzerinde baskı yaratmalarında başvurdukları en önemli bir iletişim aracı olmuştur. 
Sovyet Azerbaycan sinemasında Nazizme karşı filmler çekilse de Bağımsızlık dönemi 
Azerbaycan sinemasında Nazizme karşı filmler daha farklı anlatı ve biçimle beyazperdeye 
yansıtılmıştır.1933te Almanya’da Nazilerin iktidara gelmesinden itibaren Nazizm 
ideolojisi sinema sektöründe geniş yer bulmuştur. Nazizm ideolojisinin propagandası 
yapan Alman yapımı filmlerden İradenin Zaferi (Triumph des Willens - 1935) gibi filmleri 
söyleye biliriz. Nazizm iktidardayken Nazizm karşıtı ilk filmi örneği Amerikan yapımı 
Büyük Diktatör (The Great Dictator - 1940) filmidir. Filmde Nazizm ve Hitler sert bir 
dille eleştirilmiştir. Sovyet Azerbaycan sinemasında Komünizm propagandası yapıldığı 
halde, Nazi ideolojisi geniş bir eleştiriye maruz kaldığı görülmektedir. Bağımsızlık 
dönemi Azerbaycan sinemasında Nazizm ideolojisini eleştiren film örneklerinin çok 
az olduğunu ifade edebiliriz. Bu çalışmada Elhan Cafarovun 2015 yılında gösterime 
giren Yarım Kalmış Hatıralar filmi incelenmiştir. Film, 1941de Brest Kalesini Nazilerden 
kahramanca savunan ve 50 yıl sonra da memleketi Karabağı Ermenistan işgalcilerinden 
korumak için ayaklanan Azer adlı bir askerin hikayesini anlatıyor. Filmdeki olaylar, bir 
Rus subayının gözünden Karabağ savaşına bakışı yansıtıyor. Bu çalışmada Saussure’ün 
gösterge modeli temel alınarak irdelenmiştir. Filmde Nazizm ideolojisi göstergebilimsel 
analiz yöntemi kullanılarak incelenmiş ve Azerbaycan sinemasında Nazizm ideolojisinin 
ne şekilde yansıtıldığı gözler önüne serilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Nazizm, Azerbaycan Sineması, İdeoloji, Göstergebilim.

Disiplin: Sinema anabilim dalı

*  Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon ve Sinema bölümü/Yüksek Lisans Öğrencisi.



41

8.Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu Bildiri Özetleri

7. OTURUM – SALON 1

Haber Çerçeveleme Bağlamında Kırgızistan Medyasında Covid-19 Aşı 
Haberlerinin Sunumu: kabar.kg, sputnik.kg Haber Siteleri Örneğinde

Farida Kachybekova*

Özet 

Bütün dünyayı saran Covid-19 salgınlığının ortaya çıkması gazetecilikte sağlık 
haberciliğinin önemini artırmıştır. Aynı zamanda küresel bir şekilde yaygınlaşan hastalığa 
karşı çözüm olarak aşıların bulunması medyanın gündemini oluşturmakta ve medya 
sunduğu aşı haberleriyle toplumu büyük bir ölçüde etkilemektedir. Başka ülkelerde 
olduğu gibi Kırgızistan’da yayınını sürdüren medya kurumlarında da aşı haberleri sık 
sık yayınlanmaktadır. Bu çalışmada Kırgızistan medyasında Covid-19 aşı haberlerinin 
nasıl bir şekilde biçimlendirilerek çerçevelendiğini ortaya koymak amaçlanmaktadır. 
Toplumun haber ve bilgi almasını sağlayan medyanın iktidar güçlerinin ideolojisine 
göre haraket etmesi ve desteklemesi bu çalışmada haber çerçeveleme bağlamında aşı 
haberlerinin değerlendirilmesine neden olmaktadır. Araştırmada aşı haberlerinin 
kamuya aktarılmasında ne tür stratejik yol izlendiğinin açıklanacağı da çalışmanın 
önemini arttırmaktadır. Araştırmanın inceleme alanını haber çerçeveleme bağlamında 
Kırgızistan medyasında yer alan aşı haberleri  oluşturmaktadır. Bu çalışmada örneklem 
olarak kabar.kg ve sputnik.kg haber siteleri seçilmiştir. Bu iki tane haber sitesinin 
seçilme nedeni, kabar.kg’nin ulusal düzeydeki medya olarak çok okunup, takip 
edilmesi, sputnik.kg’nın de Kırgızistan’da çok okunan uluslararası bir medya olması 
ile açıklanabilir. Çalışma Kırgızistan’da Covid-19 virusuna karşı aşıların uygulanmaya 
başladığı günden yani 29.03.2021’den  29.04.2021 tarihine kadar bir aylık zaman  ile 
sınırlandırılmıştır ve bu sürede söz konusu olan iki tane haber sitesinde yayınlanan 
aşı haberleri analiz edilmiştir. Araştırmada yöntem olarak  içerik analizi uygulanarak 
elde edilen bulgular niceliksel olarak çözümlenmiştir. Çalışmanın sonucunda, kabar.kg 
aşılama sürecini olumlu şekilde yansıtarak  COVİD-19 virusuna karşı aşılamaya yönelik 
hükümet ideolojisinin yayılmasını ve ideolojinin doğallaşarak başarılı şekilde devam 
etmesini desteklemektedir. Uluslararası haber sitesi olan sputnik. kg hem ülkenin 
aşılamaya yönelik ideolojisini desteklemekte ancak  kendi ekonomik politiğine göre 
yayın yaptığı anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Havber Çerçeveleme, Medya, Sağlık haberciliği, Covid-19 Aşı 
Haberleri, Haber İnşa Stratejileri.

*  Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Bilim Dalı, Yüksek Lisans Örencisi.
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8.Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu Bildiri Özetleri

7. OTURUM – SALON 1

Risk Toplumunda Güvenlik
Aizhannat Abdimalikova*

Özet

Günümüzde sosyal  medya  üzerinden  her  an  her  zaman  gözetlenmekteyiz. Araştırma 
nesnesi olarak güvenlik, tarihsel ve sosyo-kültürel bağlamda ele alınmaktadır. “Risk 
toplumu”nda teorik temsil ve güvenlik konular araştırmanın amacıdır. Yazar tarafından 
kullanılan klasik sonrası metodoloji, güvenliğin tarihsel ve sosyo-kültürel bağlamda 
analizini varsayar. Bu bağlamda, risk ve belirsizlik ile karakterize post-modern bir 
toplumdur. Bu bağlamda, yazar güvenlikle ilgili yerleşik fikirleri gözden geçirmeyi 
önermektedir. Güvenlik, birbirini tamamlayan nesnel ve zihinsel (zihinsel, öznel) olmak 
üzere iki boyut içerir. Bu durumda güvenlik, otoriteler tarafından inşa edilen bireyin, 
devletin ve toplumun güvenliği fikridir. Güvenliğin yapılandırılabilirliği ve göreliliği 
«risk toplumu» nda en önemli özellikleridir. Bugün güvenlik temel insan haklarından 
biridir. Güvenliğin bir insan hakkı olarak içeriği de bir özgürlük ölçüsüdür. Bu hak, 
devlet ve sivil toplum tarafından geliştirilen ve uygulanan güvenlik önlemleri ile 
güvence altına alınmıştır. Bu tür önlemler, güvenlik tehdidi oluşturabilecek kişiye 
ve korunan nesneye yöneliktir. Bu önlemler tarihsel olarak değişkendir ve en alakalı 
görünen tehditlere göredir.  

Risk toplumdan  en  önemli  risklerin  biri  insanın gözetlenmesidir. En korkunç  bir  risk 
olarak insan  bilgilerinin  paylaşılmasıdır ve  sosyal siteler aracılığıyla  gözetlenmesidir. 
Bu  çalışmada  örnek olarak  odnoklassniki sitesi incelenmiştir ve sitelerde bireylerin 
gözetlenmesiyle iktidarın kontrol altına  alması ortaya  çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Gözetim, Kontrol, Panopticon, Gözetim Kültürü, Odnoklassniki. 

*  Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım.
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8.Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu Bildiri Özetleri

7. OTURUM – SALON 1

Kültürel Diplomasi Bağlamında Karabağ’ın Yeniden İnşa Sürecinin 
Değerlendirilmesi
Museyib Shiraliyev*

Özet

Modern küreselleşme çağında, ülke imajını oluşturmada büyük bir potansiyele sahip 
olan kültürel diplomasi, dış politika aracılığıyla zihinlerine ve kalplerine dokunarak 
insanlara ulaşabilmenin en etkin yoludur. Bu nedenle siyasete bir âhenk kazandıran 
kültürel faktöre devletlerin özel bir önem vermesi doğaldır. Diğer halkların milli ve 
manevi değerlerinin daha derinden anlaşılması yoluyla karşılıklı güven ortamının 
inşasına katkıda bulunan kültürel diplomasi; uluslararası ilişkilerde ulusal çıkarların 
korunması ve güvenliğin sağlanması gibi faktörlere hizmet ederek, halklar arasında 
çeşitli sanatsal ve kültürel örneklerin paylaşımına, karşılıklı hoşgörü üzerine dostluk 
köprülerinin salınmasına ve samimi komşuluk ilişkilerinin kurulmasına geniş fırsatlar 
sunan yumuşak güç stratejisinin etkili ve verimli bir bileşenidir.

Kültür alanında uygulanan tutarlı politikanın sonucunda uluslararası arenada zengin 
bir mirasa sahip bir ülke olarak nüfuz kazanmış olan Azerbaycan’ın dış politikası için, 
kültürel değerlerin tebliği, halkların manevi yakınlığına yönelik kültürel ve insani bağların 
genişletilmesi bir öncelik haline gelmiştir. Azerbaycan halkının manevi değerlerinin 
oluşmasında büyük etkisi olan Karabağ’ın zengin kültürel mirasının tanıtılması 
doğrultusunda yapılan çalışmaların meyvesini verdiğini özellikle belirtmek gerekir. 
Bu çerçevede, Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Karabağ’ın tacı Şuşa’nın özgün 
tarihi imajını yeniden kazandırmak yönünde muazzam projeler hayata geçirilmekte, 
yurtiçi ve yurtdışında prestijli uluslararası sosyokültürel etkinlikler düzenlemekle 
Karabağ topraklarında bulunan tarihi-kültürel mirasa dikkat çekmeye çalışılmaktadır.

Bu konuyla ilgili araştırmaların çoğuna bakıldığında, Karabağ’ın yeniden inşa sürecinde 
kültürel diplomasinin rolüne ilişkin ilgili literatürde göreli boşluklar bulunmaktadır. 
Böylece bu çalışmada, literatürdeki eksikliğin giderilmesine katkı sağlamak amacıyla 
yumuşak güç kullanımındaki avantaj ve dezavantajlar tartışılacak, kültürel diplomasinin 
özellikleri ele alınacak, bu perspektiften Vatan Muharebesi sonrası Azerbaycanın 
Karabağ’a yönelik kültür politikasına değinilmeye çalışılacak ve Karabağ’ın yeniden 
yapılandırılmasında kültürel geleneklerin, Türk ve İslam dünyası ile tarihi bağların rolü 
incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Yumuşak güç, Kültürel diplomasi, Karabağ, Şuşa, Çokkültürlülük.

Disiplin: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

*  Doktora Öğrencisi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Bölümü.
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8.ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU/8TH INTERNATIONAL STUDENT SYMPOSIUM

24 EYLÜL CUMARTESİ / 24 SEPTEMBER SATURDAY

8.Oturum / Session 8 14:00-15:20

SOSYAL BİLİMLER

Cavid Hacıyev Azerbaycan Gence Hanlığının İşgal Edilmesinde Revaz Andoyan’ın 
Rolü

Sapeena Wohlong The Obstacles to Solving Air Pollution Problems in Bangkok and 
Chiang Mai

Abdiaziz Hussein Abdi, Mohamed Hassan 
Jicsin Access to Legal Awareness in Somaliland

Zainullah Nasiri Olanaklı Dünyalar Sorunu

Bünyamin Göl Uluslararası Öğrencilikte Fırsat Modeli; Uzaktan Eğitim
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8.Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu Bildiri Özetleri

8. OTURUM – SALON 2

Azerbaycan Gence Hanlığının İşgal Edilmesinde Revaz Andoyan’ın Rolü
Cavid Hacıyev*

Özet

İlk yerleşim yerlerinden biri olan Azerbaycan, siyasi, iktisadi ve coğrafi özelliklerinden 
dolayı tarih boyunca dış güçlerin hedef noktasında olmuştur. Bu sebeple de tarihin 
farklı-farklı evrelerinde Azerbaycan’da çeşitli devlet ve imparatorluklar kurulmuştur. 
Bu devletlerden biri de hiç kuşkusuz Afşar Türklerinden müteşekkil İran Afşar 
Devletidir. Fakat 1747’de Nadir Şah’ın öldürülmesiyle Azerbaycan’da bulunan beyler, 
merkezi devlete bağımlılığın yükümlülüğünden kurtulmak amacıyla İran’dan ayrılarak 
kendilerini bulundukları bölgenin bağımsız han’ı ilan ettiler. Bununla da Azerbaycan’da 
hanlıklar sistemi meydana geldi. Ancak bu hadise her ne kadar Azerbaycan tarihçiliği 
açısından ilk siyasi bağımsızlığın kazanılması olarak benimsense de, esasında bu durum 
ilk siyasi parçalanmışlığın göstergesi olarak da değerlendirile bilir. Çünkü Azerbaycan 
hanları bu tarihi fırsatı iyi değerlendirerek tek çatı altında birleşememişlerdir. Bilakis iç ve 
dış güçlerin de etkisiyle bir birilerine karşı siyasi rakip olmuşlardır. Haliyle de bu durum 
Azerbaycan’ın çok kolay bir şekilde işgal edilmesi için uygun bir zemin hazırlamıştır. 
Nitekim bu fırsatı iyi değerlendiren Çarlık Rusya, “parçala ve hükmet” (separe divide 
et impera) misali Gence hanlığı timsalinde diğer Azerbaycan hanlıklarını tek-tek ele 
geçirmiştir. Ancak güney’de İran’a dolaysıyla da Hindistan’a giden yolun üzerinde 
bulunan ve Azerbaycan’ın kilit noktası sayılan Gence hanlığının ele geçirilmesi çok 
da kolay olmadığından, Çarlık Rusya mümessilleri Gence Ermenilerinin yardımından 
ustalıkla istifade etmişlerdir. Bu manada Gence hanlığının işgal edilmesinde en büyük 
rolü milliyetçe Ermeni olan Revaz Andoyan üstlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çarlık Rusya’sı, Gence hanlığı, Cevad Han, General Sisianov, Revaz 
Andoyan.

*  Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi Bilim Dalı, Doktora Öğrencisi.
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8. OTURUM – SALON 2

The Obstacles to Solving Air Pollution Problems in Bangkok and Chiang Mai 
Sapeena Wohlong*

Abstract

Bangkok and Chiang Mai are cities in Thailand, the two cities have been facing the 
problem of air pollution for almost a decade, although these two cities have been trying 
to cope with this problem in the past few years, and although they have some solutions 
for the problem, they still could not successfully deal with it. Air pollution, specifically 
particulate matter 2.5 (PM2.5), brings about a different dimension of the effects on the 
health and the outcomes on the socioeconomic which the local people in both cities 
are facing. This research paper uses an in-depth interview research methodology that 
applies open-ended questions during the interviews to obtain data from the interviewers. 
I conducted two semi-structured interviews with the residents of the city of Bangkok 
and Chiang Mai (both cities are in Thailand) who have been experiencing the serious 
problem of air pollution, particularly particulate matter 2.5.

This study aims to find solutions that both the Thai government and the local people 
could do to cope with the air pollution problem in both Bangkok and Chiang Mai, the 
two cities in Thailand that are amongst the most polluted cities in the world. As a result 
of this research study, I apply two theoretical frameworks related to environmental 
problem solving, i.e., administrative rationalism and democratic pragmatism.

Keywords:  Air pollution; environment; policies; ecology governance.

Discipline: Political Science and International Relations

* Istanbul Sabahattin Zaim University, Graduate Education Institute, Department of Political Science and International 
Relations.



47
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8. OTURUM – SALON 2

Access to Legal Awareness in Somaliland
Mohamed Hassan Jicsin*

Abdiaziz Hussein Abdi** 

Abstract

Legal awareness means ―public legal education ―This is primarily aimed at people 
who are not lawyers, judges, or students seeking a law degree it usually refers to 
community-based public legal activities managed by organizations. The majority of 
people among the Somaliland population are not aware of their basic rights such as the 
right to education, and the right healthcare. The majority of Somaliland’s population 
are nomadic people who are involved in livestock and agriculture. Unfortunately, the 
people who are involved in livestock lack access to sufficient training, education, and 
awareness of their basic rights as underlined by the constitution. The main finding from 
this paper is that there are not enough efficient legal awareness programs in Somaliland 
to foster and promote public legal education in the community and the whole country. 
In this respect, collateral and collective measures are required both at the governmental 
and community level to spread awareness concerning the legal rights as granted by the 
constitution of Somaliland.  Finally, in this paper, the authors propose and suggest the 
appropriate recommendations to increase the awareness programs. 

Keywords: Legal Rights, constitutional parameters, legal awareness. 

Discipline: law 

*  Erciyes University, social science institute, department of private law. 
**  Erciyes University, social science institute, department of political science and public administration.
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8.Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu Bildiri Özetleri

8. OTURUM – SALON 2

Olanakli Dünyalar Sorunu
Zainullah Nasiri*

Özet

İnsanlar bulunduğu şartlarda ve ya yaptığı eylemlerde, en iyisini arayarak kanaat 
dediğimiz şeyi çoğu zaman bir tarafa bırakır. İyi olma peşinde insanın gelişimini neden 
olmuştur. İyi olma ya da iyi yapma fikri, insanın kendi aklından kaynaklı olmakla beraber 
bazen başkalarıyla kıyaslamayla da ortaya çıkar. Bu süreç ya da bu arayışı yaparken 
daha iyisini mümkün olduğunu düşünürüz. Daha olanaklı şartlar ve daha olanaklı bir 
dünyayı hayal ederek bir eylemde bulunuruz. Olanaklı dünay, teoride de olsa tartışma 
konusu olmuştur. Böyle bir dünyanın olup olmamasından ve şartları neler olduğundan 
söz edilmiştir. Olanaklı evren ya da “possible world” meselesini metinde gördüğümüz 
gibi Leibniz, Raymon Bradly ve Norman Swarts, Arde denkel, Robert C.Stalnakar ve 
M.Aurelius tartışılarak çeşitli fikirler öne sürmülmüştür. Leibniz, Monadoloji’sinde 
Monadları “substance” olarak belirttiği ve onların aniden var olma “come to being” ya 
da aniden yok olma “come to an end all at once”, farklı özellikleri olma ve Tanrının o 
sınırsız basiretinden “İnfinite wisdom of God” kaynaklı olarak açıklamıştır. Leibniz’e 
göre Tanrı iyidir ve sırf iyi olduğu için kötülük yapmaz. O nedenle olanaklı evrenleri 
yaratmış fakat bizim içinde bulunduğumuz evreni iyi evren, seçilmiş evren olarak 
seçmiştir. Raymon Bradly ve Norman Swarts da bundan “actual world” olarak söz 
etmişlerdir. Biz de bu yazıda “olanaklı dünya” sorununu detaylara inmeyip genel olarak 
çeşitli filozoflar açısından tartışacağız.

Anahtar Kelimeler: Olanaklı dünya, Monad, Zaman yolculuğu, Aktüel dünya, Nesne.

*  Zainullah Nasiri, OMÜ sosyal bilimler enistitusü, Felsefe bölümü (YL).
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8. OTURUM – SALON 2

Uluslararası Öğrencilikte Fırsat Modeli; Uzaktan Eğitim
Bünyamin Göl*

Özet

İnsanlar daha iyi eğitim almak ve eğitim aldığı alanda farklılaşarak avantajlı duruma 
gelmek için farklı ülkelerde eğitim almayı tercih etmektedir. Türkiye son 10 yılda yüksek 
eğitime yoğun şekilde yurtdışından uluslararası öğrenci kabul etmektedir. Uluslararası 
Öğrenci hareketliliği olarak da adlandırılan bu durum, öğrenci alan ülkelere ekonomik 
gelirin yanında kültürel çeşitlilik de kazandırmaktadır. Türkiye’de uluslararası öğrenci 
sayısı 2022 yılı itibari ile 220 bini aşmıştır. Türkiye’nin hedefi 2023 yılında 300 bin 
öğrenciye ev sahipliği yapmaktır. Bu sayılar dikkate alındığında Avrupa ülkelerinin çok 
gerisinde olmasına rağmen şehirlerin sosyoekonomik durumu ve üniversitelerin öğrenci 
potansiyeli dikkate alındığında doygunluk seviyesine ulaştığı görülmektedir. Bu durum 
uluslararası öğrencilikte yeni yöntemleri beraberinde getirmektedir. Covid-19 salgını 
hem dünyada hem de Türkiye’de öğrenci ve akademisyenlerin uzaktan eğitim anlamında 
deneyim kazanmalarını sağlamıştır. Üniversiteler uzaktan eğitim altyapılarına önemli 
bütçeler ayırıp yatırımlar yapmıştır. Bu tecrübenin ve altyapının uzaktan eğitimde 
yaşanan ve yaşanabilecek olası sorunları azaltıcı ve eğitim kalitesini artırıcı yeni 
yöntem ve teknolojilerle güçlendirilerek uluslararası öğrenciliğe yeni bir bakış açısı 
getirerek kullanılması gerektiği görülmektedir. Bu çalışmada durum değerlendirmesi 
yapılmış, literatürden yararlanılarak uzaktan uluslararası öğrencilik ile ilgili önerilerde 
bulunulmuştur. 

Anahtar kelimler: uzaktan eğitim, uluslararası öğrenci, bilişim sistemleri, 

Disiplin: Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı

*  Dokuz Eylül Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi.
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8.ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU/8TH INTERNATIONAL STUDENT SYMPOSIUM

24 EYLÜL CUMARTESİ / 24 SEPTEMBER SATURDAY

9.Oturum / Session 9 14:00-15:20

TÜRK VE İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ

Kursanbek Duishonkul Uulu Türkistan’da Bir Aydın Sesi: Aldaş Moldo

Surayyo Khodjoeva Türk - İslam Dünyasının En Kadım Sanatlarından Seramik Sanatı: Özbekistan Örneği

Aitolkun Valerii Kyzy Cengiz Aytmatov’un Eserlerinde Din ve Vicdan İlişkisi

Zehra Škrijelj Cellek The Influence of Gazi İsa Bey’s Waqfs on the Development of Novi Pazar

Sanan Kazimov Karabağ Sorununa Tarihsel Bakış
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9. OTURUM – SALON 3

Türkistan’da Bir Aydın Sesi: Aldaş Moldo
Kursanbek Duishonkul Uulu *

Özet 

XIX. yüzyılın ilk çeyreğinden XX. yüzyılın başlarına kadar Türk halklarına yönelik en 
şiddetli tehditlerden biri hiç şüphesiz Rus Çarlığı’nın sömürgecilik politikası olduğu 
tarihi ̂ bir gerçektir. Bu sömürgecilik politikalarının sonucu olarak Türkistan’da yaşayan 
Türk halkları genel itibariyle dini ̂, millî, kültürel vs. kimliklerinden koparılmaya ve 
yabancılaştırılmaya mahkûm edilmiştir. Bu politikalar Rus Çarlığı’nın Türkistan 
Coğrafyası’ndaki yetkilileri ve yandaşları tarafından amansızca uygulanmaktaydı. 
Halkların hemen hemen büyük bir kesimi bu yaptırımlardan ve baskılardan dolayı 
toplumda pek çok siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel çöküşler yaşamışlardır. Bu 
politikalara karşı çıkan halkın aydınları, açılan mekteplerde dini ve milli eğitim vererek 
halkı örgütlemeye çalışmışlardı. Bu okulların faaliyetleri tarihi süreç içerisinde Cedidçilik 
ismiyle meşhurlaşmıştır. Bu eğitim-öğretim faaliyetleri içerisinde bulunan ve Rus 
Çarlığı’nın baskıcı politikalarına şiirleri ile karşı çıkan, yer yer edebi üslupla bu rejimi 
yeren Kırgız şair ve aydınlarından biri Aldaş Moldo’dur. Aldaş Moldo Kırgız yazılı 
edebiyatının kurucularından ve aynı zamanda Zamançı hareketinin temsilcilerinden biri 
olarak bilinmektedir.

Hiç şüphesiz her şairin kendine has edebi üslubu ve tarzı vardır. Dolayısıyla Aldaş 
Moldo genel itibarıyla şiirlerinde ağır bir şekilde eleştiri ve yerme üslubunu kullanmıştır. 
Özellikle tüm eleştiri ve fikirleri şiirlerinde kendini ortaya koymaktadır. Baskıcı rejime 
rağmen şiirlerinin satır aralarında ifade ettiği sert çıkışlar ve gerçekleri anlatması onun ne 
kadar cesur ve milli bir aydın olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca yaşadığı dönemde 
büyük şair ve düşünürlerin takdirini de kazanmıştır. Bu makalede Aldaş Moldo’nun 
kısaca hayatı anlatıldıktan sonra günümüze kadar ulaşmış şiir muhtevalı eserlerinde 
onun dini ve milli duruşu, baskıcı Rus Çarlığı’na yönelik eleştirileri, toplumun eğitilmesi 
için önerdiği tavsiyeleri ve toplum içerisindeki saygınlığı anlatılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Türkistan, Kırgız, Akın, Ozan, Şiir, Zamane, Zamancı, Cedidçilik.

*   İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı İslam Mezhepler Tarihi Bilim Dalı Doktora 
Öğrencisi.
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9. OTURUM – SALON 3

Türk- İslam Dünyasının En Kadım Sanatlarından Seramik Sanatı: 
Özbekistan Örneği

Surayyo Khodjoeva*

Özet

Orta Asya’nın kalbinde yer alan, Türk haklarının ata yurdu Özbekistan’ın dört bir 
yanında Türk- İslam sanatının kadim sanatlarından biri olan seramik sanatı eserleri tüm 
ihtişamı ile bizi karşılamaktadır. Özbekistan’ın, Türk Dünyası kültür ve medeniyeti ile 
birlikte ipek yolu güzergâhında olması nedeniyle birçok medeniyete de beşiklik etmesi 
seramik sanatının zenginliğine de yansımıştır. 

Toprağın su ile buluşması ve ateş ile pişmesinden meydana gelen seramik eserleri, 
Neolitik Çağ’a kadar tarihlenmektedir. Günümüze kadar gelişimini sürdüren içerisinde 
bulunduğu dönemlerin kültür ve medeniyetini yansıtan, duygularını barındıran, 
ihtişamı ile nadide bir sanat eseri olan seramikler, Özbekistan’daki en eski uygulamaları 
sanat eserlerinden birisidir. Seramik sanatının Özbekistan’daki en güzel örnekleri ise 
kadim Türk medeniyetinin mücevherleri Semerkant, Buhara, UNESCO kültür mirası 
listesinde de bulunan Hive bölgelerinde bulunmaktadır.

Günümüzde halen Fergana (Rishtan, Gurumsaroy), Buhara-Semerkant (Semerkant, 
Ürgut, Gijduvan, Uba), Harezm (Madir, Kattabog) ve Taşkent şehirlerinde seramik 
sanatının geleneksel yapımı devam etmektedir. Üretim şekli ile farklılıklar gösteren bu 
merkezler, Özbekistan seramikleri hakkında çeşitliliği ortaya koyması açısından oldukça 
önemlidir.

Bu çalışmada, Özbekistan’daki Fergana (Rishtan, Furumsaroy), Buhara-Semerkant 
(Semerkant, Ürgut, Gijduvan, Uba), Harezm (Madir, Kattabog) ve Taşkent seramik 
üretim merkezlerinde üretilmekte olan seramikler malzeme, teknik ve bezeme acısından 
bazı örneklerin öne çıkan yönleri incelecektir. 

Anahtar kelimeler: Orta Asya, Özbekistan, Seramik, Malzeme, Teknik, Bezeme.

*  Doktora Öğrencisi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Ankara, 
Türkiye.
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9. OTURUM – SALON 3

Cengiz Aytmatov’un Eserlerinde Din ve Vicdan İlişkisi
Aitolkun Valerii Kyzy*

Özet

Türk dünyasının gururu, Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, dünyada modern edebiyatın en 
çok okunan yazarıdır. İlk olarak “Cemile” yapıtı ile dünyaya açılmaya başlayan eserleri 
nerdeyse bütün dünya dillerine çevrilmiştir. Aytmatov, Kırgız kültürünün ve tarihinin 
motifleri ile işlediği  eserlerinde insanlığın ortak problemlerine değinir. Savaş, namus, 
aşk, iyilik ve kötülük gibi konular yazarın eserlerinde dokunaklı hikayelere dönüşür. Biz 
bu çalışmamızda Cengiz Aytmatov’un eserlerindeki din, vicdan konusunu araştırarak 
bu iki konu arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalıştık. Aytmatov, “İnsan için en zor şey her 
gün insan kalabilmektir.” derken; yazarın eserlerine baktığımızda, insanı insan yapan 
temel duygulardan birinin vicdan olduğunu fark etmek mümkündür. Bununla birlikte 
yazar, inanç meselesine değindiği eserlerinde vicdanı, inançların temelini oluşturan 
yapı taşı olarak gösterir.   Bu bakımdan din ve vicdan konusu, eserlerde çoğu zaman bir 
birine bağlı ve sağlıklı bir toplum oluşturmak için önemli iki unsur olarak sunulmuştur. 
Bu araştırmamız teorik bir çalışma olup, Aytmatov’un kendi eserlerinden, Aytmatov ve 
Aytmatov’un eserleri ile ilgili yazılan diğer çalışmalardan yararlandık. 

Anahtar Kelimeler: Cengiz Aytmatov, vicdan, din, inanç.

Disiplin: Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojis

*  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Yüksek Lisans Öğrencisi.
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9. OTURUM – SALON 3

The Influence of Gazi İsa Bey’s Waqfs on the Development of Novi Pazar
Zehra Škrijelj Cellek*

Abstract 

When the Ottomans conquested the Balkans in the 14th and 15th centuries, they found 
formed settlements. Many of them retained their previously significant political-economic 
and socio-cultural role during the Ottoman period. Some of them are expanded, and some 
are reshaped. In that manner, in the 15th century 11 km northeast of the medieval Serbian 
capital Ras, was formed Novi Pazar was one of the most important trading settlements 
in the European part of the Ottoman State. Formed as a characteristic Ottoman open 
settlement, Novi Pazar could not be developed only by its natural benefits caused by 
a good geographical position. Geographical characteristics brought the population to 
settle on its territory, but systematically planned mechanisms were needed to spread 
Islam and Ottoman culture. As the Ottoman central government was focused on the 
policy of conquest, it entrusted administrative, economic and socio-cultural activities 
given to influential individuals in different parts of the Empire. The important people 
were giving a part of their property for use or permanent disposal for the benefit of 
society and the common good. These individuals became the basis for the ties that have 
been created between social communities through the institution of waqfs. One of the 
most prominent frontiersmen in the Balkans, Gazi İsa Bey, by forming the first waqfs in 
Novi Pazar, laid the foundations of its urban development in the next period. Waqfs as 
basic material traces from the period of Ottoman rule give a special historical picture of 
the emergence and development of Novi Pazar from the 15th century onwards.

Keywords: Novi Pazar, Ottoman state, Balkans, building activities, city development.

Discipline: History of Art

*  PhD Candidate, Hacettepe University, Graduate School of Social Science, History of Art Department.
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9. OTURUM – SALON 2

Karabağ Sorununa Tarihsel Bakış
Sanan Kazımov*

Özet

Güney Kafkasya bölgesinde yer alan Azerbaycan, tarih boyunca hem kültürel, hem 
de ticaret yollarının kesiştiği bir bölge olmuştur. Stratejik konumundan dolayı büyük 
devletlerin güç mücadelesine sahne olan bu toprakların önemi, yeraltı kaynaklarının 
keşfedilmesiyle daha da arttı. Bu sebepten, bölgede savaş hiç eksik olmadı. Bölgede 
yaşanan son savaş, hepimizin şahit olduğu İkinci Karabağ Savaşıydı. Fakat, bu savaşın bir 
de tarihsel geçmişi vardır. Tarihsel olarak “Karabağ Savaşı” deyince ilk Hocalı Soykırımı 
ve 1990’lı yılların başında Azerbaycan’a bağlı olan Karabağ bölgesinde yaşanan savaş 
akla gelir. Ancak, gerçekte bu savaşın köklerini daha derinlerde aramak gerek. Karabağ 
sorununu tarihsel süreçte ele aldığımız bu çalışma, “Karabağ” adıyla ilgili Azerbaycan 
ve Ermeni tezlerinin anlatımıyla başlıyor. Daha sonra, bölgenin Selçuklu kontrolüne 
girmesinden itibaren, Türk yönetiminden Rus işgaline geçiş süreci aktarılıyor. Rus 
işgaliyle birlikte bölgeye yapılan Ermeni göçleri ve Sovyet işgalinden sonra Karabağ’ın 
özerkliğiyle devam eden çalışma, 1988-1994 yılları arasındaki Birinci Karabağ Savaşıyla 
son buluyor. Karabağ meselesiyle ilgili çalışmalarda çoğu zaman, tarihsel sürece fazla 
dikkat edilmediği kanaatindeyiz. Bu sebepten, ortaya çıkan sonuçlarda bazen eksiklikler 
ile karşılaşa biliyoruz. Çalışmamızın bu açıdan faydalı olacağı düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelime: Dağlık Karabağ, Ermenistan, Azerbaycan, Rusya, Karabağ Sorunu.

*  Selçuk Üniversitesi Tarih Bölümü Doktora Öğrencisi.



56

8.Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu Bildiri Özetleri

8.ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU/8TH INTERNATIONAL STUDENT SYMPOSIUM

24 EYLÜL CUMARTESİ / 24 SEPTEMBER SATURDAY

10.Oturum / Session 10 14:00-15:20

ULUSLARARASI İLİŞKİLER ve İKTİSAT

Mazaher Rais Zade Hindistan Yumuşak Güç Vizyonu; Fırsatlar ve Zorluklar

Reyhan Javadova, Özlem Sayılır, Bakhtiyar 
Garayev

Covid-19’un BİST Sektörel Getirilerine ve Oynaklıklarına Etkisi: Olay 
Analizi (Event Study)

Muhammad Ali Husein Russian Geopolitical Energy Interest towards Ukraine during Vladimir 
Putin Government 

Imam Hissein Alio Post-COVID-19 World: What the Future Holds for Global Economic 
Integration?

Lutfun Nahar, Md Nazim Uddin, Md Naimul 
Islam Farhan

Kadın Çalışanların İş Tatmini: Bangladeş İslami Bankaları Üzerine Bir 
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10. OTURUM – SALON 4

Hindistan Yumuşak Güç Vizyonu; Firsatlar ve Zorluklar
Mazaher Rais Zade*

Özet

Uluslararası arenadaki herhangi bir ülkenin ve aktörün yumuşak gücü kültürden, 
politik değerlerden ve dış politikadan kaynaklanmaktadır. Hindistan, tarihsel ve 
kültürel olarak 6000 yıllık bir ülkedir; Yumuşak güç potansiyeline sahiptir ve ülkenin 
politikacıları, filmleri, müziği ve diğer kültürel ve tarihi kategorileri yayarak bu kültürü 
ve tarihi her zaman desteklemiştir. Siyasi değerler açısından Hindistan, dünyanın en 
büyük demokrasisi, özgür ve adil seçimlerin ideal bir örneği olarak kabul edilmektedir. 
Gelişmekte olan ülkeler açısından Bağlantısızlar Hareketi’nin de liderlerinden biri olarak 
kabul ediliyor. Başarılı iç ekonomi politikaları ile Hindistan, dünyanın en hızlı büyüyen 
dördüncü ekonomisi haline gelmiştir. Aynı zamanda, Hindistan’ın önündeki fırsatlara 
rağmen, ülke daha yumuşak güç elde etmek için birçok zorlukla karşı karşıyadır. 
Hindistan’daki yaygın yoksulluk ve yetersiz beslenme ve acınacak sağlık durumu, 
dünyayı kalabalık bir ülke ve üçüncü bir dünya ülkesi haline getirmiştir. Yolsuzluk, 
ayrılıkçılık, sosyal şiddet ve çatışan binlerce çıkar, Hindistan’ın demokratik bir siyasi 
sistem olarak gelişimini de engellemiştir. Nükleer silahlara çelişkili yaklaşımlarla, ülke 
her zaman NPT’ye katılmayı reddetmiş ve yalnızca küresel silahsızlanma sloganını 
atmıştır. Cammu ve Keşmir konusundaki anlaşmazlıkları ülkenin uluslararası arenadaki 
yumuşak güç pozisyonunun azalmasına sebep olmuştur. Bu araştırma, gerekli verileri 
toplamak için teorik-analitik yöntemi ve kütüphane kaynaklarını ve çeşitli belgeleri 
kullanır ve ardından bunları sınıflandırır ve analiz eder. Bu araştırmada, önce yumuşak 
gücünü açıklamak için gerekli teorik çerçeve sunuluyor, ardından Hindistanın yumuşak 
gücünün önündeki fırsatları ve zorluklar ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeleri: Hindistan, Yumuşak Güç, Fırsatlar ve Zorluklar. 

*  Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Bölge Çalışmaları Enstitüsü, Asya Çalışmaları. Doktora Öğrencisi.
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10. OTURUM – SALON 4

Covid-19’un BİST Sektörel Getirilerine ve Oynaklıklarına Etkisi:
Olay Analizi (Event Study)

Reyhan Javadova*

Bakhtiyar Garayev**

Özet

COVID-19’un patlak vermesi, 2020’nin başından bu yana birçok ülke gibi Türkiye 
ekonomisini ve sermaye piyasasını zayıflatmıştır. Genel olarak dünya borsalarında 
düşüşler yaşanmış ve bununla birlikte, bazı sektörler son derece kırılgan hale gelirken, 
diğerleri kriz döneminde bile iyi performans göstermeye devam etmiştir. Bu yeni gerçeklik 
göz önüne alındığında; bu çalışmanın amacı, Covid-19’un BİST sektörel getirilerine ve 
oynaklıklarına etkisini araştırmaktır. Dünya Sağlık Örgütü’nün COVID-19 salgınını 
küresel bir salgın ilan etmesiyle birlikte, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde ticari 
ve finansal hareketlilik sınırlandırılmıştır. Bu durum hem reel sektörü da hem de finans 
sektörünü doğrudan etkilemiştir.  Daha önce oluşan salgınların ülke ekonomilerine 
etkisi incelendiğinde, sektör bazında farklılıkların ortaya çıktığı görülmektedir. Bu 
açıdan bakıldığında, bu çalışma, COVID-19 pandemi döneminin etkilerini, sektörlerin 
karşılaştırılması sayesinde, sektörel bazda ortaya koyacaktır. Çalışmada, pandemi 
döneminin en çok etkilemesi beklenen BİST sektörlerinden BİST Gıda ve İçecek, BİST 
Turizm, BİST Ulaştırma, ve BİST Hizmet sektörleri ele alınmıştır. Bu araştırmada, Covid-19 
pandemi döneminin BİST sektör endekslerine etkisini incelemek için Olay analizi yöntemi 
(Event Study) kullanılmıştır. Olay çalışması metodolojisi, finansal araştırmalarda yaygın 
olarak kullanılan araçlardan biridir. Olay çalışmasının amacı, düzenleyici değişiklikler 
veya felaket olayları gibi belirli bir olayların herhangi bir piyasaya etkilerinden oluşan 
değişiklikleri incelemektedir. Çalışmanın verileri Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan 
elde edilmiştir. Çalışmada analiz edilen veriler 02.01.2018 ve 30.04.2022 döneminde ve 
günlük BİST Sektör Endekslerinin fiyat verileriyle hesaplanan getiriler ve oynaklıklar 
analiz edilmiştir.  Gıda ve içecek sektörü pandemiden etkilenmemiş, ulaştırma sektörü 
sadece olay anında etkilenmiş, hizmet sektörü salgın önce ve sonrasında etkilenmiştir. 
Salgından en fazla etkilenen ise turizm sektörü olmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Olay Analizi (Event Study), BİST, Sektör, Getiri, Oynaklık.

Disiplin: İşletme anabilim dalı/ Finansman bilim dalı

*  Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler enstitüsü, İşletme ana bilim dalı. 
**  Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler enstitüsü, İşletme ana bilim dalı



59

8.Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu Bildiri Özetleri

10. OTURUM – SALON 4

Russian Geopolitical Energy Interest towards Ukraine during Vladimir Putin 
Government 

Muhammad Ali Husein*

Abstract

The research entitled “Russian Geopolitical Energy Interests towards Ukraine during 
Vladimir Putin Government ‘’ is a research that analyzes Russian Geopolitical Energy 
Interests based on Russian national interest. 

Before Russia builds a gas pipeline to Turkey and Germany, 80% of Europe’s gas supply 
originating from Russia must be routed through Ukraine, so the Russian-Ukrainian 
energy conflict in the form of cutting off Russian natural gas will have an impact on the 
European gas market. In line with that, the geopolitical position of Ukraine as an energy 
transit country is vital.

The focus of this research is the geopolitical position of Russian energy to Ukraine, its 
reasons, strategic value, and the European gas market. Russia as an energy superpower 
applies a variety of policies that weaken Ukraine as an energy transit country, and build 
alternative gas pipelines to Europe without passing through Ukraine.

The conclusion of this study is that Russian geopolitical energy interests are to gain 
geopolitical value and weaken Ukrainian role as a transit country at the same time. 
Russia cuts off natural gas supplies to Ukraine by developing another pipeline to the 
European market. This policy succeeded in reducing Ukraine’s comparative advantage 
over Russia, and Russia was able to carry out an assertive policy against Ukraine, without 
having to fear losing the European gas market.

Keywords : Russia, Ukraine, Geopolitics, Energy Security, National Interest.

Discipline : International Relations

* Master Student of International Relations Department, Social Science Institute, Kocaeli University.
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10. OTURUM – SALON 4

Post-COVID-19 World: What the Future Holds for Global Economic 
Integration?

Imam Hissein Alio*

Abstract

The role of Coronavirus in world economy has received increased attention across a 
number of disciplines in recent months. The pandemic, which is primarily a health crisis, 
has hardly hit the world economy, directly influenced the social and economic aspects 
of thousands across the world. While countries attempted to stop the virus’s spread, 
many economic sectors were closed, causing significant damage to the global economy. 
With the spread of the virus, the demand for medicinal products has also increased. 
Disruptions in international transportation, particularly air cargo, on the other hand, 
exacerbated the situation and ultimately harmed the international trade and global value 
chain that facilitated the supply of such products. Although differences of opinion still 
exist, there appears to be some agreement that the world will never be the same after the 
coronavirus. With this mind, this article aims to investigate the long-lasting effects of the 
pandemic on global economic integration by examining some recent trends including 
the escalation of trade wars, the rapid increase in localization of production and the 
rise of nationalism. The article concludes that the pandemic will have severely negative 
impact on global economic integration in the longterm.  

Keywords: Coronavirus (COVID19), trade wars, localization of production, nationalism, 
global economic integration, global cooperation.

*  A Master student of International Trade at Graduate School of Foreign Trade, Istanbul Commerce University.
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10. OTURUM – SALON 4

Kadın Çalışanların İş Tatmini:
 Bangladeş İslami Bankaları Üzerine Bir Çalışma

Lutfun NAHAR*

 Md Nazim UDDIN**

Md Naimul Islam FARHAN***

Özet

İş Tatmini, Örgütsel Davranış, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütsel Yönetim 
alanlarında en çok tartışılan konudur. Bu çalışmada, Bangladeş›teki İslami Bankalardaki 
işlerine ilişkin kadın çalışan tatmin düzeyini inceleyen bazı önemli faktörleri belirlemeyi 
amaçlamaktadır. Ayrıca, İslami Bankalarda kadın çalışanların iş Tatmini etkileyen 
farklı unsurlara odaklanmaktadır. Araştırma, nicel analiz yöntemlerini ve Herzberg›in 
motivasyon-hijyen teorisini (1959) kullanmıştı. Bangladeş›teki beş İslami bankadan 
toplanan 100 kadın katılımcıya beş oranlı toplam 24 yapılandırılmış anket sağlanmıştır. 
Bulgular, bazı değişkenlerin (performansa dayalı maaş artışı, terfi için elde edilebilir 
olanaklar, iş ortamından tatmin, büyük iş yükü sırasında iş arkadaşlarının yardımı, diğer 
çalışanlarla resmi düzeyde etkileşim şansı, beceri kullanımı, bilgi ve yeterlilik istisnai 
işlev için onay ve öğrenme fırsatı) olduğunu ortaya koymaktadır ve kadın çalışan tatmini 
üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu çalışma hedefleri, ekonomik fayda, iş ortamı, iş 
güvenliği, karar verme eğitimi ve İslami bankaların kaynakları üzerinde önemli etkileri 
varsa, İslami bankalardaki kadın çalışanların daha iyi iş tatminine katkıda bulunmaktadır.

Anahtar kelimeler: İslami Bankalar, Bangladeş, Kadın çalışma, İş tatmini.

*  PhD Candidate, Department of Islamic Economics and Finance, Istanbul University, Istanbul, Turkey.
**  Corresponding author. PhD Candidate, Department of Business Administration, Ankara University, Turkey.
***  Dhaka School of Economics, Dhaka University, Department of Development Economics, Dhaka, Bangladesh. 
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11. OTURUM – SALON 5

Factors affecting financial literacy among Micro small and medium-sized 
enterprises (MSMEs) in Bangladesh and Malaysia

Md Nazim Uddin*

 Lutfun Nahar**

Salina Bt. Kaseem***

Norma Bt. Saad****

Abstract

Micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) play an essential role in many 
countries economic and social development. This sector, in particular, generates new job 
opportunities, encourages competition, and, as a result, boosts productivity. MSMEs’ 
long-term viability is crucial. MSMEs often fail during the first five years of their existence. 
Poor money management is one of the reasons for this failure, primarily related to a lack 
of financial literacy. Financial literacy is also challenging regarding human resources’ 
ability to accept funding from financial institutions. Consequently, this paper aims to 
examine the extent of financial literacy among Grameen Bank and AIM MSMEs in six 
divisions throughout Bangladesh and Malaysia. A standardised questionnaire was used 
to collect data from 486 AIM and Grameen Bank MSMEs. The level of financial literacy 
among Grameen Bank and AIM MSMEs operators is investigated using descriptive 
and inferential analysis. As a result of the findings, structural equation modelling was 
used to determine how the components are linked, which significantly impacts financial 
literacy. According to the study, knowledge, socialisation, agents, attitude, awareness, 
and skills are significant predictors of financial literacy among AIM and Grameen Bank 
MSMEs operators in Bangladesh and Malaysia. Policymakers should consider how the 
characteristics and financial literacy skills of MSMEs affect their behaviour and actions in 
micro-entrepreneurship when they make decisions about how to help MSMEs get more 
money. This is particularly evident in Malaysia and Bangladesh.

Keywords: MSMEs; Knowledge; Skill; Attitude; Behaviours; Entrepreneurs; Financial 
Literacy.

*  Ph.D Candidate Department of Business Administration, Ankara University, Turkey.
**  PhD Candidate Department of Islamic Finance, Istanbul University, Turkey.
***  Professor, IIUM Institute of Islamic Banking and Finance, International Islamic University Malaysia, Malaysia.
****  Professor, Kulliyyah of Economics and Management Sciences, International Islamic University Malaysia, Malaysia.
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11. OTURUM – SALON 5

Improvements of Sesame Production: Marketing and Its export trends in 
Somalia

Abdirizak Ali ABDULLAHI*

Abstract

Sesame seed is one of the important oil crops that have oil and protein highly. It has 
been one of the cash crops produced for long years in Somalia. Sesame is a major cash 
crop, which is mainly produced for export purposes. The diversification of cash crops 
in our country has become a national priority that is appropriated day by day by actors 
of rural development, and more particularly by farmers seeking to improve and secure 
their income. Therefore, exporting crops such as sesame seem obvious and necessary 
not only for the income security of the farmers but also for the country with its ability 
to attract currencies. The main objective of the review was to investigate the existing 
situation and Improvements of Sesame Production: Marketing and Its export trend in 
Somalia. the main material of the study is secondary data obtained from the Food and 
Agriculture Organization of the United Nations (FAO) statistical databases. The FAO’s 
data on sesame seed production, seed yield, area harvested, export quantity, and export 
values from sesame in Somalia were obtained for the period 1986– to 2020 (FAOSTAT, 
2020). Furthermore, the development of sesame cultivation area, yield and production, 
and the development of foreign trade in Somalia are given. This review revealed that the 
production of sesame seeds in Somalia was regularly decreasing and probably facing 
competition from other crop products of the country. Although it was still in the 15th 
position in 2020, contributing 0.08% of the world’s total sesame seed production and 
making it the 15th largest sesame seed producer in Africa. In addition, the total export 
quantity increased from 7,478 tons in 2012 to 46,102 tons in 2014 (average growth of 516%). 
In terms of value, sesame seed exports value maintained an average growth of 789% in 
2012 and 2014 respectively. The review Sesame producers should organize themselves 
into strong cooperative societies and participate in their activities as this would help in 
improving their production, processing, and marketing of their sesame products as well 
as obtaining loans and other benefits from governments and other sources.

Keywords Agriculture, Export, import, marketing Sesame Seed, Somalia.

*  Selcuk University, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Economics 42075, Selcuklu-Konya/ Turkey.
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11. OTURUM – SALON 5

Pathway to Carbon Neutrality in Turkey: Unveiling the Role of Green 
Technology Innovation and Environmental Taxation Through a Nonlinear 

Framework   
Mohammed Alnour*

Abstract 

The international frameworks for limiting global warming and climate change have 
outlined several strategies, nonetheless, the sustainable actions are not on the same 
track in terms of speed and scale, due to the absence of an explicit pathway, which 
causes many uncertainties in achieving carbon neutrality. Despite the overwhelming 
research on the nexus between green technologies, environmental taxation, and CO2 
emissions, they were mostly built on linear frameworks. Therefore, this study aims to 
explore the nonlinear response of CO2 emissions to green technological innovation and 
environmental taxation within the context of Turkey during 1994-2018, using NARDL 
model. The findings confirm the presence of an asymmetric relationship between the 
purposed variables. While the environmental taxation significantly decreases carbon 
emissions, the green technology innovation is found to have a detrimental effect on the 
environmental quality. The economic growth contributes positively to pollution in short 
run, but it reduces it in the long run, which supports the EKC postulation. Globalization 
is positively associated with the CO2 emissions. Accordingly, the study suggests that 
more emphasis should be placed on the government’s revenues from different activities 
that related to environmental purposes and other applications such as energy products 
to vehicle fuels. Moreover, it is suggested that technological innovation is not enough 
to mitigate the pollution in Turkey, it must be accompanied with strong environmental 
regulations to prevent the over-extraction of resources and increase the resources 
efficiency. Lastly, as economic growth mitigates pollution, policies that prevent the 
innovation exhaustion and technological obsolescence effect should be implemented. 

Keywords: Turkey, NARDL, green technologies, environmental taxation, GDP, and KOF 
index .   

Discipline: Environmental Economics

*  PhD student, Erciyes University, Institute of Social Sciences, Department of Economics, Turkey.
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11. OTURUM – SALON 5

Impact of Social Entrepreneurship on Business Performance of Kampung 
Wisata Bisnis Tegalwaru’s Partners

Nur Afiani*

Hani Anisa**

Abstract 

Social entrepreneurship is widely used by entrepreneurs to provide solutions to social 
problems. The development of social entrepreneurship has been found and is increasingly 
popular in several countries, including Indonesia. Kampung Wisata Bisnis Tegalwaru 
is one of the social enterprises located in Bogor, Indonesia. This social enterprise aims 
to advance Tegalwaru village and help its villagers to develop their businesses. This 
study aims to analyze the elements of social entrepreneurship found in Kampung Wisata 
Bisnis Tegalwaru and its impact on the business performance of its partners. Qualitative 
and quantitative approaches were applied in this study. A qualitative approach using 
interviews, observation, and documentation. Then data analysis was carried out with 
data collection, reduction, presentation, and verification. Furthermore, the quantitative 
approach used had paired t-test analysis on changes in partners business performance. 
The results showed that Kampung Wisata Bisnis Tegalwaru has elements of social 
entrepreneurship, which consist of social values, civil society, innovation, and economic 
activity. In addition, Kampung Wisata Bisnis Tegalwaru positively impacted the business 
performance of its partners. This indicates that the program is running on the targets. 

Keywords: Business performance, impact, social entrepreneurship, social problems .

Discipline: Business

*  Ondokuz Mayıs University, Institute of Graduate Education, Agriculture Economic.
**  Ondokuz Mayıs University, Faculty of Agriculture, Agriculture Economic.
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11. OTURUM – SALON 5

Green Investment Intention in Pakistan: The Impacts of Investor’s 
Knowledge, Religiosity, and Experience

Farid Ahma*

 Sadaf Sultan**

Abstract

Green investment in Pakistan is still in the early stages due to a lack of awareness about 
the concept of green investment in Pakistan. It is a type of investment that takes into 
account both the financial and environmental aspects when making an investment 
decision. The aim of the study is to investigate the influence of knowledge and experience 
on investors’ intention toward green investments in Pakistan with mediating role of 
religiosity. For this study, quantitative data from individual investors will be gathered 
using a structured questionnaire that includes both open closed-ended questions and 
Likert-type statements. For the present research, positivistic research paradigm will be 
use beside with correlation and descriptive research design. Linear regression analysis 
and structural equation modeling with the help of AMOS 24 software will be used for 
hypothesis testing. The main focus of the study is to examine the behavioral dimension 
of investors in the financial sectors of Pakistan through their intention to invest in green 
investment. Results and findings of the study will provide further valuable debate on the 
Green investment. The result of this study will be noteworthy for investors, investment 
advisors, and policymakers as it provides valuable insights relating to green investment.

 

Keywords: Green Investment, Knowledge, Experience, Religiosity.

Discipline: Business Administration

*  Department of Business Administration - Karadeniz Technical University Trabzon, Turkey.
**  IBA Department, University of the Punjab Lahore, Pakistan.
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12. OTURUM – SALON 6

AFGANİSTAN’DA NECİP FAZIL
Dr. Firuz Fevzi*

Özet

Afgan-Türk dostluğu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla birlikte en canlı 
dönemlerinden birini yaşamıştır. Sosyal ve siyasi alanlarda yapılan işbirliği, kültürel ve 
edebî yönden etkileşimi de beraberinde getirmiştir. Necip Fazıl Kısakürek’i içine alan bir 
kısım Türk şairinin ve edebiyatçısının Afgan edebiyatını etkilediğini görmekteyiz. Gerek 
Türkiye gerekse de Afganistan’da cereyan eden birtakım sosyal ve siyasi gelişmeler, her 
iki ülke arasında bir duraklama dönemi yaşanmasına sebep olmuş olsa da 2001 yılında 
kurulan yeni Afgan devleti tekrar eski dostluğu pekiştirmeye çalışmakta; Türkiye de 
Afganistan’a her alanda yardım ederek tarihi mirasına sahip çıkmaktadır. Cumhuriyet 
dönemi Türk edebiyatının en gür sesli şair, yazar ve fikir adamlarından olan Necip Fazıl, 
özellikle son dönemlerde Afgan edebiyatında kendini hissettirmiş ve hissettirmeye de 
devam etmektedir.

Çalışmamızda; Afganistan’da yaşayan Türk etnik grupları başta olmak üzere Afgan 
halkının ve özellikle de bu halkın şairlerinin Necip Fazıl’dan nasıl etkilendiği üzerinde 
durulmuş, bahis konusu şairin eserlerinin ne oranda tercüme edildiği veya ne oranda 
tanıtıldığı açıklanmaya çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler: Türkiye, Afganistan, Afgan edebiyatı, Necip Fazıl.

*  Kabil Devlet Üniversitesi Türkoloji Bölümü Öğretim Görevlisi.
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12. OTURUM – SALON 6

Türkiye Türkçesinde Ve Mısır Arapçasında Kadın Konulu Atasözleri
Rahma İbrahim Mohammed Abdulatif*

Özet

Mısır, Osmanlıların hâkimiyetine girdikten sonra Türkler ile Mısırlılar arasındaki ilişkiler 
güçlenmiştir. O zamanda aynı kültürü paylaştıkları için her iki millet dil açısından ortak 
bir kültüre sahip olmuştur. 

Bu çalışmada Türk ve Mısır toplumlarının kadın konulu atasözleri karşılaştırmalı olarak 
ele alınmıştır.

Her iki millete ait olan kadınların atasözleri tespit edilmiştir. Mısır Arapçasının 
atasözleri için Ahmad Teymur tarafından hazırlanmış olan atasözleri sözlüğü ve konu 
ile ilgili yazılan makaleler incelenmiştir. Yaklaşık 3 bin atasözü taranarak kadın ve onun 
toplumsal rolleri ile ilgili olan atasözleri seçilmiştir. Türkçe atasözleri için Ulusal Tez 
Merkezi’nde konu ile ilgili yazılan tezler incelendikten sonra atasözleri fişlenmiştir. 
Bununla beraber kaynakça kısmında bulunan makalelerdeki atasözleri de taranmıştır. 

Çalışmada kadının anne olarak, eş olarak, kız çocuğu olarak, elti olarak, dul olarak ve 
kayınvalide olarak nasıl konumlandığı gösterilmiştir. Bununla birlikte kadınlar ile ilgili 
genel yargılar içeren atasözleri belirtilmiştir. Zira bunlar kadının o toplum için ne ifade 
ettiğini anlamak açısından önemlidir.

Çalışmanın amacı, bu ortak kültürel unsurlara sahip olan iki milletin sosyal hayatta 
kadınların yeri aynı olup olmadığını tespit etmektir. Kadın kavramı içeren atasözlerinin 
her iki dilde benzerlik ve farklılıkları ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kadın atasözleri, Mısır Arapçası ,Türkiye Türkçesi.

Disiplin: Türk Dili ve Edebiyatı

*  Doktora Öğrencisi, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı.
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12. OTURUM – SALON 6

Tatar Türkçesi ve Türkiye Türkçesinin Arasındaki 
Yalancı Eşdeğer Sözler

Alsina Murtazina*

Özet

Türk kültür merkezlerinden olan bir tarafta Oğuz Türklerinin merkezi Türkiye ve 
diğer tarafta Kıpçak Türklerinin merkezi Tataristan, asırlar boyunca birbirleri ile ilişki 
içerisinde olmuşlardır. Tanzimat fermanı ile modern bir yapı alan Türkiye, aynı zamanda 
Türk dünyası için de bir örnek durumunu almıştır. Var olan ilişkiler bu dönemden sonra  
kültürel, siyasi, sosyal gibi pek çok alanda görülmeye başlanmıştır. Eğitim alanında da 
bu iki kardeş halk ve devlet arasında bağlantılar bulunmaktadır. Türkiye’de çok sayıda 
Tatar Türkleri eğitim alıyorlar. Ben de onlardan biri olarak çalışmada bu iki ağız arasında 
yapılan aktarmalarda ve dil öğreniminde/öğretiminde yaşanan sorunların azaltılmasını 
hedefleyerek bu yalancı eş değer yapılar üzerine eğildim. Araştırılan bu konu Tatar ve 
Türkiye Türkçesinin arasındaki yanıltıcı benzerlikleri ortaya koymayı amaçlamaktadır. 

Türkçe konuşulan herhangi bir ülkede bir Tatar Türkü için anlaşmanın ve öğrenmenin 
kolay olacağına dair yaygın bir görüş bulunmaktadır. Gerçekten de Türk yazı dilleri 
birçok yönden benzerdir. Ancak bu, Kazakistan’da, Özbekistan’da, Azerbaycan’da 
ve aynı zamanda Türkiye’de Tatar Türkçesini konuşan bir kişinin her şeyi anlayacağı 
anlamına gelmez. 

Tatar ve Türkiye Türkleri etnik, dilsel hem kültür olarak birbirine benzemektedir. Dini 
kimlik de bu iki halkın ilişkisinde ve karşılıklı anlayışında önemli bir faktördür. Örneğin 
“Kutadgu Bilig” gibi eserler bu diller için anahtardır ve Tatar ve Türk edebiyatının 
temelini oluşturur. Aynı zamanda bu iki yazı dili birbirinden çok da farklıdır. Temel 
farkın kökeni ise yukarıda belirttiğimiz gibi, Tatar Türkçesinin Kıpçak grubuna, Türkiye  
Türkçesinin Oğuz grubuna ait olmasıdır.

 Tatar Türklerine Türkiye Türkçesini öğretiminin en güncel sorunlarından biri olan yalancı 
eşdeğer sözcüklerdir. Bu, iki dilin/lehçenin söz varlıklarında yer alan ses dizilişleri denk 
veya denk olmanın eşiğinde olan sözcüklerin kavram alanlarının tamamının ya da bir 
kısmının farklılık göstermesi durumudur. Yalancı eşdeğer çalışmaları en az iki dil/lehçe 
arasında yer alan semantik farklıkları ortaya koyarak diller/lehçeler arası aktarmalarda 
ve dil öğrenim/öğretiminde yaşanan sorunları en aza indirmeyi amaçlamaktadır. Yalancı 
eşdeğer sözcüklerin tespiti ayrıca dillerin/lehçelerin söz varlıklarının eş zamanlı olarak 
karşılaştırılmasına olanak sağlamaktadır. Böylece dillerin/lehçelerin söz varlıklarının 
ses, yapı, şekil ve anlam açısından ne gibi değişimlere uğradığı tespit edilebilmektedir. 
Lehçeler üzerine yapılan yalancı eş değerlik çalışmalarının hemen hepsi kelimeler 
üzerinedir. 

Anahtar Kelimeler: Tatar Türkçesi, Türkiye Türkçesi, Yalancı Eşdeğer Sözcükler, dil, 

*  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü, lisans.
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Disiplin: Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları



73

8.Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu Bildiri Özetleri

12. OTURUM – SALON 6

Türkiye’de Dil Politikaları Kapsamında Dil İnşası
Bakhshanda Rafieva*

Özet

 Bu araştırma Türkiye Cumhuriyeti Dil Politikası’nın nasıl şekillendiğini ortaya 
koymaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin Dil Politikası çözümlenirken, öncelikle dil ve 
dilin ilişkili olduğu ana kavramlara yer verilmiş, ardından Türk Dili’nin politik anlamda 
şekillenmesi tarihi sürece bağlı olarak ortaya konmuştur. 

 Türk Dil Politikası, Cumhuriyet öncesi dönem ve Cumhuriyet döneminde yaşanan 
gelişmeler göz önünde bulundurularak irdelenmiştir. Cumhuriyet öncesi dönem 
incelenirken; dil politikasını şekillendiren bazı siyasal karar ve uygulamalar ile dil 
politikasına etki eden Türkçe eserlerin belli başlılarına yer verilmiştir. Bu etkenler Türk 
Devletlerinin kronolojik varoluşlarından bağımsız olarak ele alınmıştır. Ayrıca Osmanlı 
Devleti’nin son dönemleri ağırlıklı olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’ne geçiş sürecinde 
dil alanında yaşanan gelişmeler ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler:Dil,Politikası, Güneş Dil Teorisi, Türkçe’nin Toplumdaki Yeri ve Dil 
Statüsü. 
Disiplin: Disiplinlerarası çalışma: Siyaset Bilimi ve Dil Bilimi

*  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler.
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13. OTURUM – SALON 1

Turkey’s Economic and Cultural Policies to Balkans After Cold War
Muhammad Ali Husein*

Abstract

Turkey’s Economic and Cultural Policies for Balkans after the Cold War is starting to see 
the Balkans as a strategic region. Supported by factors of past history, as well as some 
similarities in the fields of culture, language and religion, Turkey carries out several 
policies for the Balkans and are considered assertive by European countries. Yet, Turkey 
insists that Turkey’s policies for the Balkans are to maintain stability of the region. Since 
regional instability in the Balkans will have an impact on Turkey’s stability.

Turkey’s foreign policies as soft power diplomacy for the Balkans were divided in the 
economic and cultural fields. Turkey’s economic policy for the Balkans is focused on 
bilateral trade with Balkan countries. Meanwhile, Turkey’s cultural policies for the 
Balkans focus on soft-diplomacy to enhance Turkish culture and Ottoman heritage in the 
region. Turkey’s foreign policy for the Balkans has been improving, but further studies 
are needed on whether Turkey is a top priority in the Balkans or vice versa.

Turkey is not the only actor in the Balkans and there are other international actors applying 
their policies in the region. However, Turkey does not see other international actors as a 
threat, since Turkey also supports the stability of the region. In short, the aim of Turkey’s 
policy to the Balkans is not to dominate the Balkans economically and culturally, but 
for the stability of the region and makes the Balkans as an Ottoman heritage. Given the 
stability of the Balkan region will bring stability to Turkey.

Keywords : Turkey, Balkan, Economic, Cultural, Policy.

Discipline : International Relations

* Master Student of International Relations Department, Social Science Institute, Kocaeli University.
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13. OTURUM – SALON 1

Security Implications of Covid-19 Pandemic: 
A Framework for Analysis on Africa

Ishmael Adjei*

Abstract

The unprecedented COVID-19 has left the international system with unforgettable 
memories. To this effect, the pandemic has caused a lot of security implications for 
countries. In this study, an attempt is made to analyze the security implications of 
COVID-19 on Africa from a human security perspective.  The study focuses on the 
critical security studies approach and thus designs a security framework for analysis 
from the perspectives of economics, the rise of terrorism, and cyber-security challenges. 
The study analyzes the challenges African countries face and suggest possible policy 
frameworks for African Governments and the African Union to deal with the security 
effects of the COVID-19 pandemic. The study argues that COVID-19 is a global problem, 
and it has human security implications for all states. However, this study strongly argues 
that less-developed states or fragile states like most of the countries in Africa face and are 
expected to face more security challenges from this pandemic and any unforeseen future 
pandemics.

Keywords: COVID 19 Pandemic, Security, Africa, Economic, Terrorism, Critical security.

Discipline:  International Relations (IR)

*  Ishmael Adjei (Author) is a PhD Candidate at Dokuz Eylul University. Institute of Social Sciences. Department of Interna-
tional Relations. 
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13. OTURUM – SALON 1

The South China Sea Dispute: 
A Dilemma For ASEAN Countries

Saras Alfiasari*

Abstract

The tension over the South China Sea has been continuously highlighting the strategic 
geopolitical development of Southeast Asia. Famous as one of the most complicated 
water spaces in the arm of the western Pacific Ocean, encompassed by the South Asian 
countries and the People’s Republic of China, it is a significant strategic area and lingered 
by several nations, the disputes over the sea are emerged inevitably for the past decades, 
addressing the countries’ rights of the mentioned water body. The situation is resulting in 
the overlapping claims of each territorial and maritime borders of countries, aggravated 
by China’s Nine-Dash Line concept that is known as unlawful and has no basis by 
the UNCLOS (the United Nations on the Law of the Sea). The dispute is assumedly 
challenging the stability of the specified sea asserting the security dilemma, economy, 
peace, and global power focus including the role of ASEAN (Association of Southeast 
Asian Nations). 

This research is using a method of literature study by analyzing qualitative information 
from published research papers, news, and official statement of parties to explain the 
dispute and hypothesize its influence on ASEAN countries considering their relations 
with China.

Keywords: South China Sea, UNCLOS, China Nine Dash Line, ASEAN. 

Discipline: International Relations

*  Selcuk University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Department International Relations, Undergraduate 
Student.
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13. OTURUM – SALON 1
Football as a powerful tool for integration, social appeasement, and national 

unity in Cameroon
Kabirou Aboubakar*

Abstract

In Cameroon, football, beyond a sporting activity and entertainment, is more than a 
passion: it is the king sport. Noticeably irrational, but unifying, it manages to silence 
the tribal, religious, and political tensions that prevail in a plural society. Football has 
established itself both in political discourse and in social praxis as an instrument of 
integration and national unity to the point of being considered a religion. The last edition 
of the AFCON organized in this country is a perfect illustration of this. The AFCON is the 
most prestigious football tournament on the African continent. After the 1972 edition, that 
of 2022, half a century later, has experienced various ups and downs. Between attempted 
withdrawal due to infrastructural deficits and managerial problems, this African sports 
mass was the most publicized because of the incidents encountered, restrictions due 
to the COVID pandemic, the influence of social networks, controversies and tragedies, 
and shortcomings observed. This article aims in a plural approach, to determine the 
bases and foundations of this national unity made possible by football, using sociology, 
history, and other related sciences and returns to the originality, particularity, and media 
coverage of this 33rd edition of the AFCON in the land of the Indomitable Lions.

Keywords: Football, Cameroon, plural society, Integration, National Unity, AFCON.

Discipline: International Relations.

*   Ph.D. Candidate, Selçuk University, Social Science, International Relations.
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Ladan Amirchoupani Mevlânâ’nın Mesnevî-i Şerîf’indeki “Aslan ve Av Hayvanları” Hikâyesinden Kırk Öğüt

Amin Namazlı Göklerden Gelen Seda: Muğam 

Shokhsanam Botirova Özbekistan’da Yağmur Yağdırma Ritüeli Üzerine Bir Deneme 
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14. OTURUM – SALON 2

Dam Yöntemine Göre Dadaloğlu’nun Binboğa Şiirleri
Hazal Taş*

 Özet

Prof. Dr. Ziya AVŞAR tarafından teorik yapısı kurulan Düşünce Alanı Merkezli 
Metin Çözümleme Yöntemi (DAM), Klasik metin çözümlemelerinde yeni bir yöntem 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Biz de bu bildirimizde Halk Edebiyatı metinlerine hiç 
uygulanmamış bir yöntem olan DAM yöntemini, Dadaloğlu’nun Binboğa şiirlerine 
uygulayarak söz konusu metinleri farklı bir perspektiften görüp göstermeyi amaçladık. 
Bu bildirimizde bir metin inceleme yöntemi olarak geliştirilen DAM yöntemini esas 
alarak Dadaloğlu’nun dört varyanttan oluşan Binboğa redifli şiirlerini ele aldık. Metin 
inceleme yöntemleri, edebî metinlerin anlaşılması ve yeniden yorumlamasında bize 
farklı bakış açıları sunan ve metinleri daha zengin bir şekilde yorumlamamıza imkân 
veren yöntemlerdir. 

Bu bildiride incelenen Dadaloğlu’nun Binboğa redifli şiirleri bir şiirin birbiri içine geçmiş 
dört farklı varyantından oluşmaktadır. Bu şiirlerin geneline baktığımızda aslında bir 
gözlemcinin kaleminden çıkmış tek metin gibidir. Ancak bu şiir, yazılı olmaktan çok 
sözlü geleneğe itibar eden bir çevrede üretilmiş olmasından dolayı, muhatap çevre ile 
buluştuktan sonra ağızdan ağıza geçerek yeni varyantların oluşmasına yol açmıştır. Biz 
bu varyantları tek başlıkta toplayarak temeldeki tek şiire bağlanması mümkün olan bu 
metinleri, ifade ettiğimiz yöntem bağlamında inceleyeceğiz. Bu bildiride Dadaloğlu’nun 
hareketli yaşam biçimini yansıtan bu şiirlerdeki zengin pastoral iklim ve hareketli 
dinamik doğa, farklı bir açıdan ele alınarak adı geçen yöntemin imkânları içerisinde 
yorumlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: DAM Yöntemi, Dadaloğlu, Binboğalar, Şerh, Halk Şiiri

Disiplin: Türk Dili Ve Edebiyatı / Şiir Ve Edebiyat

*  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türk Dili Ve Edebiyatı.
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14. OTURUM – SALON 2

Hudâyî’nin “Âb” Kafiyeli Gazelinin Şerhi ve Tasavvufî Açidan İncelemesi
İbrahim Kılıç* 

Özet 

Metin şerhi, anlaşılamayan yahut daha iyi anlaşılması istenen bir metnin, daha anlaşılır 
hale getirilme çalışmasıdır. Bir metnin yazıldığı dönemiyle okunduğu dönemi arasındaki 
sosyal, siyasal ve kültürel farklılıklar da metin şerhini gerekli kılmaktadır.  Metin şerhinin 
sanatsal zevkin okuyucuya aktarılması gibi bir rolü de vardır. 

Azîz Mahmûd Hüdâyî, Osmanlı Devleti’nin yükselişinin zirve noktası olarak kabul 
edilen Kânûnî Sultân Süleyman devrinde doğmuştur. Mutasavvıf, âlim ve şâir olan 
Hudâyî, medreseden yetişerek kadılık ve müderrislik makamına ulaşmıştır. Tasavvuf, 
tefsir, fıkıh, gibi değişik sahalarda eserler kaleme alarak yoğun irşâd faaliyetlerinde 
bulunmuştur. Hüdâyî’nin asıl şöhretinin ve isminin günümüze gelmesine vesile olan 
durumu ise onun tasavvufî kişiliğidir. Aziz Mahmûd Hüdâyi, “Celvetiyye” tarikatının 
kurucusudur. Tasavvufi düşüncede İbnü’l-Arabi ekolüne mensup olan Hudâyî’nin 
tarikatı, sağlığında ve vefatından sonra İstanbul, Bursa ve Balkanlarda yayılmıştır. Bu 
çalışmamızda Hudâyî’nin “âb” kafiyeli gazelini geleneksel şerh yöntemiyle şerh edip 
tasavvufi yönden inceleyeceğiz.

Anahtar Kelimeler: Divan Şiiri, Tasavvuf, Şerh, Hüdâyî, Gazel.

Disiplin: Eski Türk Edebiyatı.

*  Yüksek Lisans, Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.
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14. OTURUM – SALON 2

Mevlânâ’nın Mesnevî-i Şerîf’indeki “Aslan ve Av Hayvanları” Hikâyesinden 
Kırk Öğüt

Ladan Amirchoupani*  

Özet

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (ö. 672/1273) en büyük tasavvuf şairlerinden biri ve Mesnevî 
kitabı Fars ve İslam edebiyatının en nadide eserlerinden biridir. Mesnevî’nin değerine 
değer katan, ahlakî, eğitici ve dini içeriğidir. Mevlânâ ayet, hadis ve hikmetli sözlerin 
açıklanması mahiyetinde olan soyut zihinsel konuları, somut hikâyeler ve alegori 
biçiminde okuyucularına sunmaya çalışmıştır. Gelenekte olan, Mesnevî’de de aynı şekilde 
geçen, “kıssadan hisse” tabiri ile bir öyküden ders ve ibretler çıkarılmaktadır. Fakat 
Mesnevî’deki hikâyeler dikkatlice incelendiğinde, Mevlânâ’nın bir anlatının içeriğinde, 
beyitlerin aralarında müteaddit dersleri hatırlatmakta olduğu fark edilmektedir. 
Mesnevî’nin birinci cildinde geçen, uzun bir kıssa olan ve dört ana evreden oluşan “Aslan 
ve Av Hayvanları” kendi başına birçok itikadî, ahlakî hususları ele almakta ve bunlarla 
ilgili izahları ve nasihatleri ihtiva etmektedir. Bu öyküde her zaman tartışma konusu 
olan tevekkül ve cehd meseleleri, somut örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır. Kazâ-yı 
ilâhî, can ve nefis gibi kavramların manaları sunulmuş, şükretmenin lüzumu, başarının 
sırrı, münacat etmenin âdâbı belirtilmiştir. Zıtlar dünyasında yaşamanın çıkarımları, 
akılla varılabilecek yer, sözün künhü, kaynağı ve tesiri, gündelik hayatta ihtiyat edilmesi 
gereken konular, tanınması gereken düşmanlar ve belki en önemlisi Allah’ı tanımak, 
O’ndan gelip O’na dönmenin anlamını kavramak gibi hususlar ele alınan bahislerden 
bazılarıdır. Bu çalışmada “Aslan ve Av Hayvanları” hikâyesinde geçen ayet ve hadis 
açıklamalarıyla birlikte, Mevlânâ’nın vurgu yapmak istediği kırk temel öğüt ve öğreti 
serdedilmeye çalışılacak ve bu örnek üzerinden onun tahkiye metodu hakkında bilgi 
verilecektir.

Kelimeler: Mesnevî, Mevlânâ, Öğüt, Kıssa, Hisse, Aslan ve Av Hayvanları.

* İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Türk İslam Edebiyatı Bölümü,İstanbul Üniversitesi, Doktora Öğrencisi.
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14. OTURUM – SALON 2

Göklerden Gelen Seda:  Muğam.
Amin Namazlı*

Özet

Doğunun en eski ve mistik müziği olan Muğam (makam), başka-başka isimlerle anılsa 
da çeşitli coğrafyalarda, farklı dinler ve milletleri barındıran dünyamızda gök kubbeden 
sonra en eski manevi çatı olarak tüm benliğimize nüfuz etmiş olgudur. Tüm insanlığa, 
beşer oğluna öyle ya da böyle iz bırakmış, kültür tarihinin her sayfasında yer edinmiş 
kültürel mirasımızdır. Muğamı araştırdıkça insan akılalmaz hızla çığ gibi büyüyen 
bir tarih, kültür birikimiyle karşı-karşıya kalıyor. Adeta her taşın altından çıkıyor bu 
muğam denilen müzik türü. Doğuda yazılan ilk operanın beslendiği kaynak, edebiyata, 
sanata ciddi manada tesir etmiş muğam 2003 yılında UNESCO tarafından koruma altına 
alınmış ve tüm dünyaya duyurulmuştur. Bazı inançlara göre göklerden gelen muğam, 
voyager altın plağına kaydedilerek NASA tarafından uzaya gönderilmiştir.  

Bu yazıda muğam musikisinin temellerinden, öğrenme yöntemlerinden veyahut 
müziksel herhangi bakış açısından değil de hepimizi kapsayan kültürel, mitsel, dinsel 
boyutlarını göz önüne alarak, bir köşesinden bu kadim ilimi anlamaya, yazılanları 
aktarmaya, etkilediklerini ve etkilendiklerini gözler önüne sermeye çalışacağız. 
Genel olarak Azerbaycan muğamından bahsedildiği için söz konusu musiki ilminin 
adı “muğam” olarak ifade edilmiştir. Bu ilimden bahsederken temel kaynak olarak 
İslam aleminde yazılması bir gelenek şeklini almış musiki risalelerini kaynak olarak 
ele alacağız. Bu risaleler her yönüyle hafife alınmayacak bilgiler içermekle kalmıyor, 
onları  kaleme alan insanların hemen-hemen hepsi İslam medeneniyetinin, biliminin 
en önde gelen bilginleri, tabipleri, astronomları, matematikçileridir. Bu eserler genel 
olarak musiki çatısı altında toplanan birikim doğrultusunda yazılsa da, doğu aleminde 
musiki denildiği zaman muğam musikisi anlaşılmaktadır. Son dönemler Türkiye’de bu 
ilimin daha müziksel tarafı, yani teknik taraflarını ele alınan makaleler, tezler yazılsa da 
kültürel, tarihsel tarafı gölgede kalmıştır. 

Tarihin ve edebiyatın, felsefe ve dinlerin dört bir yanını sarıp sarmalayan musiki olmadan 
olayların hissi taraflarının anlaşılması zordur. Binlerce yıl önce bile yaşamış bir insanın 
sorunlarını, sıkıntılarını, acılarını, mutluluklarını anlamak, hissetmek bağlamında 
muğam veya genel olarak musiki başvurulabilecek kaynaktır.

Anahtar Kelimeler: Muğam, Makam Musikisi, Semavi Dinler, Doğu Medeniyeti.

Disiplin: Tar

*  Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü Lisans Öğrencisi.
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14. OTURUM – SALON 2

Özbekistan’da Yağmur Yağdırma Ritüeli Üzerine Bir Deneme 
Shokhsanam Botırova*

Özet

Özbekistan Cumhuriyeti, Orta Asya ülkesi olup, zengin tarihe ve kültüre sahiptir. 33,7 
milyon nüfusa sahip olan Özbekistan, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri arasında en 
kalabalık nüfusa sahip olan ülke olarak bilinmektedir. Özbekistan nüfusunun büyük bir 
bölümü kırsal kesimde yaşamaktadır. Ülkenin en önemli geçim kaynağı ve ekonominin 
temelini tarım oluşturmaktadır. Yoğun güneş etkisi altında kalan Özbekistan toprakları 
yaklaşık yüzde 80’i kurak ve çöl görünümlüdür. Özbekistan’ın geçim kaynağı tarıma 
dayandığından dolayı ve iklim şartlarının da çok elverişli olmadığı zamanlarda, halk 
kuraklığı gidermek amacıyla birtakım inanış ve uygulamalar geliştirmiştir. Bu inanış ve 
uygulamalar tarih boyunca toplum arasında uygulanmış ve günümüze kadar gelerek 
uygulanmaya devam etmiştir.  Türk dünyasında, “Süt Kazan”, “Süt Hatun”, “Söz Hatun”, 
“Çömçe Gelin”, “Yada Taşı”, “Sata taşı”, “Cada Taşı”, “Pipiruda”, “German”, “Dodole” vs. 
gibi adlar altında bilinen yağmur yağdırma uygulamaları Özbekistan sınırları içerisinde 
“Sust Hatun”, “Süt Hatun”, “Su Hatun” gibi isimlerle adlandırılmaktadır. Çalışmamızda, 
yağmur yağdırma ritüellerinin uygulanması ve bu ritüellerde yer alan yağmur dualarına 
yer verilmiştir. Çalışmamız Özbekistan Cumhuriyeti ile sınırlandırılmış olup kaynak 
bakımından ise yazılı literatür kullanılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Folklor, Özbek Türkleri, Ritüel, Yağmur duası. 

Disiplin: Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı

*  Ardahan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Türk Halk Edebiyatı Bilim 
Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi.
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15. OTURUM – SALON 3

Prediction of Groundwater Level Using ANN Models Employing the 
Meteorological Parameters

Zulfiqar Ali*

 Irfan Khan**

Dr. Mansoor A. Baluch***

 Hammad Raza****

Qaiser Mehmood*****

Abstract 

Groundwater levels are dependent upon the below soil strata and climate conditions. 
Over consumption of water is causing the lowering of the GW table. In Pakistan, due to 
over extraction of water, most of the regions are totally dry even in temperate areas no 
water for crops. 

In this research, GW levels of diverse stations are monitored by meteorological 
parameters. Based on stations climatic parameters data to instruct the ANN prototype 
for the prediction of groundwater levels, Pearson’s Correlation Coefficient (r) is used to 
achieve the future levels. Area of research was Dera Ismail Khan, Bannu and Peshawar 
meteorological stations. According to tube wells, area of stations is divided into different 
regions to obtain the better predictions. MATLAB Neural Network Toolbox is employed 
to teach the ANN model. The model is comprised of network architecture, neuron 
numbers, hidden layers, validation, and testing. Coefficient of determination (R), MSE 
(Mean square error) and MAE (mean absolute error) are basis of optimal network of 
ANN architecture which will predict the future groundwater levels.

Obtained results predicted that at single, double, and triple input of data, water levels 
were declining with limited recharge. For DI Khan station a decreasing and increasing 
trend was observed which presented that recharge was available. In Bannu station, a 
huge difference was observed from the center line. It predicted that no recharge just 
dropping of table. As a while, in Peshawar station, recharge was available at some 
elevation outside the metro political areas. At inputs of data for single, double, and triple 
all forecasting levels were in acceptable limits.

Keywords: Artificial Neural Network, Mean Square Error, Soil and Water Assessment 
Tool, Depth to Water Table, Groundwater Table.

Discipline: Civil Engineering (Science & Engineering)

*  PhD Research Scholar, Cukurova University, Adana, Civil Engineering Department.
**  Assistant Engineer, Hazara University, Mansehra, Building & Works Department, Pakistan.
***  Chief Operating Officer, Punjab Higher Education Commission, Punjab Pakistan
****  Lecturer, University of Engineering & Technology, Taxila, Civil Engineering Department
***** PhD Research Scholar, Cukurova University, Adana, Engineering Geology Department
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15. OTURUM – SALON 3

Bitişik Binalar için Rölatif Deplasman Tepki Spektrumlarının Oluşturulması 
ve Çarpışma Riskini Azaltmak için Viskoz Sönümleyici Tasarımı

Ahmed Ali Abdulqader Farhad*

 Ersin Aydın** 

Özet 

Bitişik olarak inşa edilen ve aralarında yeterli boşluk bulunmayan binalar deprem 
esnasında birbirine çarparak ağır hasarlara neden olabilirler. Özelikle farklı fazlarda 
titreşen komşu binalar deprem esnasında birbirlerine yaklaşmaları durumunda çarpışma 
riski ortaya çıkacaktır. İki binanın çarpışmaması için en pratik yol aralarındaki boşluğun 
her iki binanın maksimum yatay deplasmanlarının mutlak değerinin toplamından daha 
büyük olarak seçilmesidir. Bitişik yapıların aralarındaki bu boşluğun belirlenmesi için 
kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu çalışma, aynı yüksekliğe sahip bitişik iki yapının 
seçilen bir tasarım depremi altında tanımlanan rölatif deplasman spektrumlarının 
oluşturulması üzerine kurulmuştur. İki ayrı yapı beraberce modellenmiş ve iki serbestlik 
dereceli yapı modeli kurulmuştur. Yapılardan biri birincil, diğeri ikincil yapı olarak 
tanımlanmıştır. Birincil yapının periyodu ilk önce Tp=0.1s olarak alınmış ve diğer yapının 
periyodu geniş bir bantta değiştirilerek her küçük değişimde, El Centro (KG), Düzce 
(KG) ve Kobe (KG) deprem ivmeleri kullanılarak, zaman tanım alanında lineer analizler 
yapılmıştır. Sonra birincil yapının periyodu Tp=0.3s, 0.5s, 1s, 1.5s, 2s, 3s, 4s, 5s olarak 
alınmış ve analizler tekrarlanmıştır. Her bir artımda yapılan zaman tanım alanı hesabı 
sonucu bulunan en büyük rölatif deplasman değeri ile bitişik yapıların periyot oranları 
grafik haline getirilmiştir. Yapılan hesaplar, farklı sönüm oranları için tekrarlanmıştır. 
Bulunan rölatif deplasman tepki spektrumları, yapıların hangi periyot oranlarında 
çarpıma riskinin ortaya çıkabileceğini göstermektedir. Amaçlanan rölatif deplasman 
tepki spektrumları kullanılarak, yapılar arasındaki dinamik karakteristiklerdeki 
farklılıklar azaltılabilir. Bulunan bütün rölatif deplasman sonuçlarını kullanılarak iki 5 
katlı bitişik yapı modelin aralarına viskoz sönümleyici çarpışma riskinin olduğu periyot 
oranlarına göre katlara eklenen sönümleyicileri dağılımlarının etkisi incelenmiştir.  Her 
iki bitişik yapı modelin birinci periyotlarını kullanılarak optimum sönüm katsayılarını 
karşılaştırılmış ve etkinliği gösterilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Bitişik yapılar, yapıların çarpışması, rölatif deplasman tepki 
spektrumları, optimum sönümleyici dağılımı, viskoz sönümleyiciler. 

Disiplin: İnşaat Mühendisliği bölümü / Mekanik ve Yapı anabilim dalı

*  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Dalı.
**   Prof. Dr., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Dalı.
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15. OTURUM – SALON 3

Statistical Modeling of Fine-Grained Soils for Geotechnical Efficacy using 
Artificial Neural Network and Minitab

Hamad Raza*

 Qaiser Mehmood**

 Zulfiqar Ali***

 Mansoor A. Baloch****

Abstract

The diverse geographical and chronological nature of soil qualities as it emerges 
naturally is beyond the designer’s control. The engineers often interacted with the clayey 
soil (A-6) during the execution of the project. Transport of stiffer soils like A-2 and A-4 
may increase the cost of the project. The use of the site-situated clayey soil (A-6) with 
some improvements is a necessity of the time. Geotechnical engineers typically effort to 
establish empirical equations for a particular area and soil type. However, these empirical 
equations are usually dependable on the nature of the soil from which the correlation 
is derived. Therefore, it is essential to design empirical equations that are best suited to 
the local area and easily accessible. Consequently, this study involves testing clayey soil 
(A-6) with filler using two testing procedures. The research was carried out to assess the 
effect of locally available and cheap modifiers on the California Bearing Ratio (CBR) of 
the clayey soil. The modifier used during the study includes stone dust. The soil was 
undergone to Triaxial testing for the estimation of shear strength parameters and CBR 
test to find out the CBR values of the soil. According to the study, stone dust proved to 
be the influencing modifier as it lowered the cohesion values and improved the CBR 
of weak soil.  The statistical relationship between the CBR and the variables involved 
in the testing procedure was determined using Minitab software and Artificial Neural 
Network using SPSS. The comparison of both relationships was quite accurate based on 
its statistical parameters and the results clearly show that the neural networks, when 
trained with sufficient data and appropriate inputs can better anticipate output data.

Keywords: Flexible Pavements, CBR, Subgrade, Modifier, ANN, Minitab.

Discipline: Engineering Geology (Science and Engineering)

*  Lecturer Civil Engineering Department, University of Engineering and Technology, Taxila.
**  Ph.D. Engineering Geology, Cukurova University, Adana (Corresponding Author).
***  Ph.D. Civil Engineering, Cukurova University, Adana.
****  Cheif Operating Officer, Punjab Higher Education Commission, Lahore.
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6. OTURUM – SALON 6

The Neuroprotective Features of Melatonin in Alzheimer’s Disease
Ziadoon Al-Yaqoobi*

Ahmet Hacimuftuoglu**

Cemil Bayram***

Muhammed Sait Ertuğrul****

Selma Sezen*****

Abstract

Alzheimer’s disease is a progressive neurodegenerative condition, and its defining 
feature is amyloid deposits, neurofibrillary tangles, and neuron loss. Many former 
studies estimated the

effects of antioxidants in alleviating the symptoms of Alzheimer’s disease (AD). Melatonin is 
a lipophilic hormone primarily released at night by the pineal gland. It has been shown 
that Melatonin possesses powerful features as a potent antioxidant and free radical 
scavenger. Melatonin has also been shown to promote other antioxidant mechanisms 
that may improve cognitive function and inhibit amyloid deposition. Several studies 
have also shown that Melatonin possesses a favourable impact in inhibiting tau protein 
hyperphosphorylation. Ought to these findings, many studies suspect a tremendous 
impact of Melatonin, especially in halting Alzheimer›s disease. In this review, we will 
discuss in detail the main effect and the suspected things in the future.

Keywords: alzheimre disease,melatonin,antioxidants,cholinergic.

*  Faculty of Medicine, Department of Medical Pharmacology, Ataturk University, Erzurum, Turkey.
** 
*** 
**** 
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Kabul Nehir Havzasinin Alt Havzasindan Yağiş-Akiş Olaylarinin Arc  Swat 
Modeli Kullanilarak Modellenmesi 

Abdul Raheem Akbari*

Dr.Öğr.Üyesi Mesut Barış**

Özet

SWAT modeli USDA-ARS tarafından geliştirilmiş olan bir modeldir. Bu çalışmada SWAT 
modeli Kabul River Havzasına (KRB) alt havzası olan Penjshir havzasına uygulanmıştır.  
Bu çalışmanın ana amaçları: (1) önemli parametrelerin belirlenmesi ve optimize 
edilmesi, (2) Havzada oluşabilecek yüzeysel suyun tahmini, (3) aylık ve günlük 
akımların tahminleri, (4) modelin kalibrasyonu ve velidayonunu yapmak, ve (5) düşük 
ve yüksek akımların tahminleridir. SWAT-CUP programı ile model paramterelerin 
kalibrasyonu yapılmıştır. 20 tane duyarlı paramtrenin yağış-akış olayını etkilediği 
belirlenmiştir. Bu parametrelerden en önemlilerinin GWQMN.gw (su tablası lokasyonu), 
SMTMP.bsn (kar erime sıcaklığı), CN2.mgt (eğri numarası), PLAPS.sub (yağış şiddeti), 
ve HRU_SLP.hru  (eğim) oldukları ortaya konmuştur. Modelin kalibrasyonu ve 
velidasyonu 7 istasyondan elde edilen ölçümlerle hem günlük hem de aylık periyotlar 
için ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir. Modelin performansı Korrelasyon katsayısı (R2), Nash-
Shutcliffe parametresi (NSE) ve RMSE hata ölçüm değerleri kullanılarak yapılmıştır. 
Genel olarak, modelin aylık akımları daha iyi modelleyebildiği ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Yağış-akış Modellemesi, SWAT Modeli, SWAT-CUP, Penjshir 
Nehir Havzası.

*  Gelişim Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, Hidrolik Ana Bilim Dalı.
**  Gelişim Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi.
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Spektral İndeksler Kullanılarak Develi Ovası’nda Arazi /Kullanımı Örtüsü 
Değişimlerinin Belirlenmesi

Ali Muslim Amiri* 

Filiz Dadaser-Celik**

Özet

Develi Ovası, Orta Anadolu’da yer alan ve Sultan Sazlığı olarak adlandırılan 
uluslararası öneme sahip bir sulak alana ev sahipliği yapan kapalı bir tarım ovasıdır. 
Ovada 1987 yılından itibaren büyük bir sulama projesinin inşasından sonra sulu tarım 
yaygınlaşmıştır. Bu çalışma ile Develi Ovası’nda sulu tarımın yaygınlaşmasına bağlı 
olarak arazi kullanımı/örtüsü değişimlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışma 
1984’ten 2014’e kadar olan 41 yıllık bir dönemi kapsamaktadır. Bu çalışmada 1984, 1987, 
2003 ve 2007 yıllarında elde edilen dört Landsat TM görüntüsü ve 2014 yılında elde 
edilen bir Landsat 8 OLI/TIRS görüntüsü analizleri kullanılmıştır. Normalize Edilmiş 
Fark Bitki İndeksi (NDVI), Toprak Ayarlı Bitki Örtüsü İndeksi (SAVI) ve Değiştirilmiş 
Normalleştirilmiş Fark Su İndeksi (MNDWI) esas alınarak arazi kullanımı/örtüsü 
değişimleri değerlendirilmiştir. Çalışmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: Develi Ovası’nın 
hem mekânsal hem de zamansal arazi örtüsü değişiklikleriyle karşı karşıya olduğu ortaya 
çıkmıştır. Havzada doğal bozkır bitki örtüsü ve su kütleleriyle kaplı alan azalmıştır. 
Buna karşılık, tarım alanlarını ifade eden seyrek ve yoğun bitki örtüsüne sahip toprak 
örtüleri artmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Arazi kullanımı/örtüsü, Landsat, NDVI, SAVI, MNDWI, Develi 
Ovası.

*  Erciyes Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Kayseri.
**  Erciyes Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Kayseri.
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Preparation of Ultrathin Molybdenum oxide film using Atomic Layer 
Deposition System for UV Photonic and Optoelectronic Applications

Mohamed A. Basyooni*

 Yasin Ramazan Eker**

Şule Ateş***

Abstract

Molybdenum oxides (MoO3) have gained a lot of attention as one of the transition metal 
oxides because of their enormous electron affinity, broadband gap, various valence 
states, and layered structure, which could be used in sensors, optics, catalysis, electronics, 
energy units, and bio-systems. In this study, we prepared ultra-thin Molybdenum 
oxide (MoO3) using an atomic layer deposition (ALD) system using Bis(tbutylimido)
bis(dimethylamino)molybdenum (VI) as a Molybdenum (Mo) source. To understand the 
effect of depositing temperatures, we prepared the films at 100, 150, and 250o C. The 
ultra-thin films were then annealed in the air for 15min at 600o C and naturally collided. 
Different film thickens have been arranged from 1, 3, and 9 nm. The morphological and 
elemental properties were assessed using scanning transmission electron microscopy 
and energy-dispersion X-ray spectroscopy. The thickness of the films is increasing with 
increasing deposition temperature. Using atomic force microscopy we discovered highly 
homogeneous thin films with minuscule particle sizes. The thickness films show n-type 
semiconductor behavior with electron mobility of 9.80E+2 cm^2/V. These findings were 
examined and interpreted in light of temperature-dependent atomic inter diffusion, 
surface evaporation, and/or melting of MoO3, shedding fresh insight into ALD MoO3’s 
electrical applications. This research could help to further the use of atomically thin 
transition metal oxides in nonlinear photonics and electrical devices, as well as their 
integration.

Keywords: Nanostructured thin films, Atomic layer deposition, MoO3 ultrathin film, 
Optoelectronics.

Discipline: Nanoenginnering

*  Department of Nanotechnology and Advanced Materials, Graduate School of Applied and Natural Science, Selçuk Uni-
versity, Konya 42030, Turkey.
**  Department of Metallurgy and Material Engineering, Faculty of Engineering and Architecture, Necmettin Erbakan University, Konya 
42060, Turkey
*** Department of Physics, Faculty of Science, Selçuk University, Konya 42075, Turkey

Science and Technology Research and Application Center (BITAM), Necmettin Erbakan University, Konya 42090, Turkey
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Bilinmeyen Kapalı Bir Ortamda Otonom Hareket Edebilen İnsansız Hava 
Aracı

Ulanbek Toktogulov*

Özet

İnsansız Hava Araçları (İHA) takip, gözetleme, denetim, taşımacılık, zirai ilaçlama, yangın 
söndürme ve savunma gibi çeşitli sektörlerde verimli hizmet verebilmektedir. Günümüzde 
terör ile mücadelede polis, jandarma ve asker gibi farklı güvenlik birimleri kapalı ve 
bilinmeyen ortamlarda görev yaparken istenmedik durumlarla karşılaşılabilmektedir. 
Bu tür beklenmedik durumlar yaralanma ve hayatını kaybetme gibi olumsuz sonuçlara 
sebep olabilmektedir. Bu ölümcül kazaları en aza indirgeyebilmek için insansız hava 
araçları farklı ortamlarda otonom olarak dizayn edilmekte ve olumsuzlukların önüne 
geçilebilmektedir. Kapalı alanda operasyon sırasında düşmanları tespit edebilmek 
amacıyla İHA’yı otonom hareket ettirmek avantaj sağlayabilmektedir. Bu makale 
kapsamında, İHA türü araçlarla bilinmeyen kapalı ortamların çevresi hakkında bilgi 
edinmesi ve en iyi araç rotasına karar verebilmesi için uzaktaki operatöre bilgi sağlayan 
sensörler ve kameralar kullanılma üzere araştırma edilecektir. Makalede nesne tespiti 
için YOLO tabanlı gerçek zamanlı sistem kullanılacaktır. Hedefe ulaşıldığında çizilen 
dönüş yolu takip edilerek sistem otomatik dönüş için onay sağlanacaktır. Böylece 
baştaki koordinasyona geri dönülür ve iniş yapılır. Bu otonom hareket sonucunda 
bilinmeyen kapalı ortam keşfedilir ve çevre hakkında bilgi içeren harita oluşturulmuş 
olur. Bu araştırmada sadece savunma alanında değil; aynı zamanda çeşitli sektörlerde 
bilinmeyen ortamların haritasının çıkartılmasında, araç rotalanmasında, yangın/afet 
durum tespitinde, taşımacılık ve benzeri gerçek problemlerde kullanılabilecek kapasiteye 
sahip olacaktır.

Anahtar kelimeler: Otonom Navigasyon, YOLO, İHA, Haritalama, Yapay Zekâ.

Disiplin: Havacılık ve Yapay Zeka

*  Lisans, Gazi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği.
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A review: Non-Newtonian fluids, their behavior, and application in technical 
textiles

Md Safuan Islam*

Abstract  

Non-Newtonian fluids were studied and generated great interest since their discovery 
in various fields of application because of their special characteristics. Newton’s law is 
applied to any kind of fluid or liquid material but is not acceptable for a non-Newtonian 
fluid to determine its viscosity or behavior. Non-Newtonian fluid follows more or less 
Hooke’s law in daily life. Normally non-Newtonian fluids change their behaviors under 
the force applied and change into the form of solid or liquid. It absorbed the applied 
force and change its shape according to the surrounding condition. Technical textiles are 
those products that are used for functional purposes rather than decorative purposes. 
Nowadays, for comfort, protection, and easy to use, numerous materials are used in 
the textile sector. Non-Newtonian fluids are one of them added recently. It draws more 
attention because of its unique properties like absorbing hits, releasing the temperature, 
and changing shape for producing liquid body armor, sports equipment, and personal 
protection equipment. Those are some of the areas, Non-Newtonian fluids are applied to 
produce textile equipment for protection and daily life usage. In this review paper author 
is trying to show non-Newtonian fluid’s behavior and their applications in technical 
textiles now and future time.    

Keywords:  Non-Newtonian fluids, Characteristics, Applications, Technical textiles. 

*  Department of Textile Engineering, Süleyman Demirel University, Isparta, Türkiye. 
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Tuzlu-Alkali ve Alkali Toprakların Islahında Organik Materyallerin 
Kullanılması

Mohammed Alshabbani*

Özet

Toprak tuzluluğu ve alkaliliği, toprak kalitesini ve toprağın bitkisel üretim potansiyelini 
olumsuz yönde etkileyen arazi bozunma süreçleridir. Toprak tuzluluğu, kök bölgesinde 
ozmotik stresin oluşmasına yol açan yüksek tuz içeriği nedeniyle bitki büyümesini kısıtlar. 
Tuzlu alkali ve alkali toprakların ıslahı, üretimin sürdürülebilirliğinde önemlidir. Tuzlu 
alkali ve alkali toprakların geri kazanımında organik materyallerin (yeşil biyokütle, 
bitki artıkları, çiftlik gübresi, atık tesislerinin katı ve sıvı çıktıları vb.) toprak üzerindeki 
olumlu etkilerinden faydalanılabilmektedir. 

Farklı organik ıslah maddelerinin toprağa ilave edilen optimum oranları, fiziksel (toprak 
strüktürü, su geçirgenliği, su tutma kapasitesi, vb.), kimyasal (pH, katyon değiştirme 
kapasitesi, vb.) ve biyolojik, (faydalı mikroorganizma popülasyonu, C/N oranı değesi, 
vb.) toprak özelliklerini geliştirebilir, bitki gelişimini ve toprak biyoçeşitliliğini çevre için 
herhangi bir risk olmaksızın destekleyebilir. 

Toprağa organik materyal uygulaması, toprak ortamında karbondioksit ve organik 
asitlerin içeriğinin artması nedeniyle gelişen mineral çözünmesinin bir sonucu 
olarak tuzların toprak çözeltisine geçişini ve yıkanmasını arttırır. Ayrıca, toprak 
organik maddesinin mineralizasyonu ve bu süreçte ortama kazandırılan organik 
asitler, toprak pH’sının düşmesine neden olur. Süreç içerisinde kalsiyum karbonatın 
çözünürlüğünün artması; toprak kolloidlerindeki değişim kompleksinde Na+’un yerine 
Ca+2 konsantrasyonunun artmasına neden olarak, değişebilir sodyum yüzdesinde (ESP) 
azalma sağlar.

Ancak organik atıkların tarımda kullanılmasından önce içeriğinin karakterize edilmesi 
ve yönetiminin planlanması, arazi bozulmasının önlenmesinde ve sürdürülebilirliğinin 
sağlanmasında önemlidir. Farklı organik materyallerin toprağa ilavesi, toprak organik 
maddesinin korunmasında, karbon içeriğinin stoklanmasında ve iklim değişiminin 
dengelenmesinde etkin bir rol oynayabilir.

Anahtar Kelimeler: Organik Islah, Alkali Toprak, Tuzlu Toprak, Organik Materyallerin.

* Atatürk Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Yüksek Lisans Öğrencisi.
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Salinity tolerance in cotton: resent advances in morpho-physiological, 
biochemical and molecular mechanisms

Wajeeha Munawar*

Amjad Hameed**

Abstract

Salinity is a major threat for sustainable agriculture as it can hamper the germination 
and growth by impairing morpho-physiological, biochemical and molecular processes. 
The primary effect of salt stress is osmotic stress and secondary effect is oxidative stress 
which leads to the death of plant. Cotton is primary agriculture product with diverse 
phenotypic and genetic background having strong impact on economy. It belongs to 
genus Gossypium and out of 53 known species of Gossypium, 46 are diploids and the 
other seven are allotetraploids. In order to respond against salt stress cotton plants 
have developed different regulatory mechanisms as Na+ compartmentalization into 
vacuoles in ionic homeostasis, osmotic adjustment, signaling pathways and anti-
oxidant defense system. Cotton is moderately salt tolerant crop with salinity threshold 
7.7dS/m and can tolerate up to 20 dS/m with an approximately 60% yield reduction 
under field conditions. Thus, there is still room for the improvement of salt tolerance in 
cotton. Based on recent papers, the deleterious effects of salt stress on cotton plants are 
discussed. Furthermore, various salt responsive genes and regulatory factors related to 
ionic homeostasis and anti-oxidant defense mechanism in cotton are summarized. There 
is still gap between transcriptomic and proteomic data of identified genes and tolerance 
mechanism. The reason behind this difference is due to post-transcriptional and post-
translation modifications. Therefore, it is essential to analyze the change of proteins 
under stress conditions with the use of advance technology in order to understand the 
adaptive mechanism of salinity tolerance in cotton.

Keywords: Ionic Homeostasis, Na+ Compartmentalization, Anti-oxidant defense system, 
Salt responsive genes.

Discipline: Plant Breeding and Genetics

* Department of Biology, Faculty of Science and Technology, Karadeniz Technical universty, 61080 Trabzon, Turkey 
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Fatin Syahiran Binti Zahari Malaysia In Achieving Economic Stability And Racial Harmony Post Vision 2020 
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Mohammad Abdur Rouf, Rowla 
Khatun

Orta Dönem Seyyahı İbn Battuta’nın Seyahatnamesinde Zikredilen Hint 
Kültürü ve Yaşamı

Mazaher Rais Zade Zerdüştlükte Ateş

Shakhrizada Kalybek Kyzy “Kızıl Kırgızistan” Gazetesi Örneğinde Kırgızistan’daki ‘‘Kulakların Tasfiyesi’’ 
(1930-1933)
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The Spanish Colonialism in the Philippines; Moro’s Political and Cultural 
Problems (1521-1898)
Mohammad Raveen Anwar*

Abstract

This article examines the historical origins of the problems of the Moro people in 
Mindanao, Philippines during Spanish colonial rule and their struggles against the 
colonialism. It discusses how the colonialists affected the socio-political, economic 
and cultural life of the Moro people. It is a fact that the Spaniards were cruel to the 
Muslim Moro people, even trying to convert them to Christianity and forcing them to 
emigrate from their homeland. The Moro people, on the other hand, did not accept the 
impositions on them and engaged in a long-term struggle with the invaders. As it is 
known, the conflict between Moros and Christians in history is mainly based on different 
religious identities. The article claims that the Spaniards have caused great wounds and 
suffering not only to Moro Muslims but also to Filipino Christians. During the 300-
year long Spanish colonial rule, the Moro-Spanish wars and Moro-Filipino Christian 
wars devastated the Moro social activities, economy, and political order. The region 
has long been seen as an “uncivilized” place. However, this is a natural consequence 
of the Spaniards blocking the region’s trade routes with other neighbouring countries 
such as Malaysia, Indonesia, China and Vietnam. Examining their historical origins is 
essential to understand why the Moro people are determined to defend their homeland 
and religion and to grasp the wisdom behind their struggle for the rights they so far have 
sought. The Moro people’s marginalization in all aspects of life, the Moros’ struggle for 
self-determination, and the affirmation of their own right to self-government, part of the 
story is the long-drawn-out peace process that is slowly developing and establishing new 
connections among the people of Mindanao. In this study, it will help us to understand 
and comprehend the struggle of the Moros and its major problems such as the conflict 
between the administration. Moro history is also examined in the relevant context for 
better understanding the conflict in Mindanao.

Keywords: Moros, Spaniards, Philippines,  Colonialism, Southeast Asia.

*  Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Yakınçağ Tarih Anabilim/Sakarya

University Social Science Institute Department of Modern History.
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Malaysia In Achieving Economic Stability and Racial Harmony Post Vision 
2020 Initiative

Fatin Syahirah Binti Zahari*

Abstract

It’s been more than 50 years since the racial riot tragedy of 13th May 1969, which 
stains Malaysia’s history as a multiracial country. Since then, despite the stable racial 
harmony from the naked eye, the topic of race has always been an issue, if not tread 
lightly, could spark another racial uproar between the Malays, Chinese and Indian. 
Undoubtedly, the government has imposed several development plans and policies 
over the years to promote social solidarity and improve the welfare of the population. 
The known development initiative by 4th Prime Minister; Mahathir Mohamed, Vision 
2020, highlighted the interrelation between economic advancement and an ethnically 
integrated society. As the duration of the proposed initiative has exceeded, this paper 
aims to understand how Malaysia has built up over the years in terms of its unity as a 
multiracial nation and the identification between race and economic stability. This paper 
utilises the working paper on The Way Forward (Vision 2020) presented by Mahathir 
Mohamad at the Malaysian Business Council and his writings published through 
his personal blog. As primary sources, this paper also analyses the recently updated 
development initiative working paper under the newly voted Malaysian government, 
Shared Prosperity Vision 2030. Both development blueprints have proved how Malaysia 
has worked to promote the integration of different ethnic groups celebrating diversity 
over assimilation. Additionally, the country is moving forward to abstain from ethnicism 
and focuses more on the developmentalism of targeted groups who are economically 
vulnerable in the society instead of solely based on ethnicity. 

Keywords: Vision 2020, Shared Prosperity Vision 2030, racial harmony, integration, 
assimilation, economic stability.

*  Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Bölge Çalışmaları Enstitüsü, Asya Çalışmaları Bölümü.
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Orta Dönem Seyyahı İbn Battuta’nın Seyahatnamesinde Zikredilen Hint 
Kültürü ve Yaşamı

Mohammad Abdur Rouf*

 Rowfa Khatun**

Özet

Orta çağın zor ulaşım şartlarını aşarak üç kıtayı seyahat eden Fas kökenli seyyah 
İbn Battuta tarihi kaynaklara önemli ışık tutmaktadır. Seyahatleri boyunca yaşadığı 
tecrübeleri, duyduğu hikâye ve anekdotları, gördüğü kültürler ve sosyal yaşamları 
ve iç içe birlikte olduğu büyük bir evrensel halk kitlesinin etnik özelliklerini en basit 
ve sade dille günümüze kadar aktarmaktadır. İbn Battuta ve seyahatnamesi üzerinde 
dünyanın çeşitli bölgelerinde ve çeşitli dillerde birçok çalışma yapılmıştır. İbn Battuta 
ve eseri farklı coğrafyalarda önemli bir kaynak konumundadır. Bazen de yegâne kaynak 
olarak da kabul edilmektedir. Baktığımız zaman Hint ülkelerinde yapılan çalışmalar 
buna örnek olabilir. 14. yüzyılda Hint coğrafyasını ziyaret eden İbn Battuta, buradaki 
ülkeler hakkında edindiği bilgilerle o dönemin siyasi, sosyal ve kültürel yapılarını 
bizlere sergilemektedir. Ondan önce ve sonra Mesudi, Marco Polo, Abdur Razzak gibi 
seyyahlar da bu diyarın bir kısmını ziyaret etmişlerdir. Bu gezginlerden belki de en 
fazla ismi duyulan ve tarihe bilgileriyle en fazla katkı sağlayan İbn Battuta olmuştur. 
İbn Battuta seferlerinin en uzununu yaşadığı Hint ülkelerinde çeşitli görev almıştı. Hint 
hükümdarlarıyla tanıştı, kadılık yaptı, halkla iç içe yaşadı ve böylece Hint kültürünü 
yakından tanımış oldu. İbn Battuta 14. yüzyılda bu coğrafyanın çok farklı renkleri ve 
kültürlerin olduğunu hikâyevi bir anlatım şekliyle bizlere aktarmıştır. Aktarmış olduğu 
bu eser de tarihin en önemli birincil kaynak olarak kabul olageldi. Bu çalışmada İbn 
Battuta’nın eseri kısaca tanıtılıp onun Hint ülkeleri ile ilgili anlatmış olduğu Hint kültürü 
ve yaşamı üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: İbn Battuta, İslam Tarihi, Hint Ülkeleri, Kültür, Yaşam, İnsan. 
Disiplin: İslam Tarihi

*  Yüksek Lisans, İslam Tarihi Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
**  Ön Lisans, İnşaat Teknolojisi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Isparta.
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17. OTURUM – SALON 5

Zerdüştlükte Ateş
Mazaher Rais Zade*

Özet

Her dinde ve ritüelde özel bir kutsallığı ve büyüklüğü olan şeyler ve nesneler vardır. 
Bu şeyler ve nesneler, Kutsal Kitapta, ritüellerde ve referanslarda ya da mesleğin ileri 
gelenleri ve bilginleri aracılığıyla açıkça kutsal olarak belirtilebilir. Bu kutsallığın bir 
başka yönü de düşünülebilir ve bu, o dini takip eden insanların inançları ve kanaatleri, 
insanların zihinlerinde ve kalplerinde kök saldığı için dini inanç ve kutsallıklardan 
biridir. Bu konu, ister ilkel bir din, ister İslam ve Zerdüştlük gibi gelişmiş bir din, 
tüm din ve inanç mezheplerinde görülürmektedir. Bu makale Zerdüşt dinini ve Ateşi 
araştırmaktadır. Bilindiği kadarıyla ateşe ışık tanrısının tezahürlerinden biri olarak saygı 
duymak ve onu yakmak ve ateş tapınağı denilen tapınaklarda etrafında özel bir tören 
yapmak Zerdüştlüğün en ayırt edici özelliğidir. Aslında, Zerdüştler ateşe tapmazlar ve 
ateşe saygı duymak ve etrafında ritüeller yapmak onun ritüellerinden biridir. Zerdüşt 
dininde ateş, “kül”ün (hakikat ve saflık sevgisi) bir simgesidir, çünkü ateş, kirliliği 
emmeyen ve her zaman ve her durumda yükselen ve orijinal doğasını koruyan ve 
kendisi yanar ve diğerlerini ısıtan tek maddedir aynı durumda Isı ve ışık vermektedir. 
Bu yazıda dikkat çeken nokta, ateşe olan inancı ve kutsallığını pratik yönden göstermeye 
çalışmış olmamdır. Bir başka nokta da, tartışmamın zaman çerçevesinin, makale boyunca 
aşikar olan Sasanilerin çok önemli ve hassas dönemine dayandığıdır. Bu araştırma iki 
bölümden oluşmakta birincisi ise; Zerdüşt dini konusunda ikincisi ise Zerdüştük’te 
Ateşi tartışacaktır. 

Anahtar kelimeleri: Zerdüşt, Tanrı, Ateş. Sasaniler Dönemi.

*  Doktora Öğrencisi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Bölge Çalışmaları Enstitüsü, Asya Çalışmaları.
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“Kızıl Kırgızistan” Gazetesi Örneğinde Kırgızistan’daki ‘‘Kulakların 
Tasfiyesi’’   (1930-1933)
Shakhrizada Kalybek Kyzy*

Özet

Bu çalışmada Sovyet Rusya hâkimiyetindeki Kırgızistan’da Kolektifleştirme politikaları 
gereği meydana gelen kulaklara yönelik tasfiye girişimi, ‘‘Kızıl Kırgızistan’’ adlı ilk 
Kırgız gazetesiyle beraber ele alınmıştır. Kolektifleştirme politikası 1929-1933 yılları 
arasında gerçekleştirilmiştir. Kolektifleştirme döneminde halkın malını ellerinden zorla 
alan, göçebe halkı yerleşim hayata zorlayan iktidar, halkın isyanı ve direnişini devlet 
basınında nasıl yansıttı sorusu üzerinde durulacaktır. ‘‘Kızıl Kırgızistan’’ gazetesi 
üzerinden 1930-1933 yıllar arası incelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kırgızistan, Erkin Too, Kızıl Kırgızistan, Kolektifleştirme, Kulak 
Tasfiyesi, Basın.

Disiplin: Genel Türk Tarihi

*  Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Genel Türk Tarihi PHD öğrencisi.
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Atiqullah Azizi 11 Eylül Sonrası ABD’nin Afganistan Müdahalesi
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Ziyafa Guliyeva Sürgünden Sonra Azerbaycan`da Yaşayan Ahıska Türklerinde İkidillilik
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18. OTURUM – SALON 6

Regenerative Agriculture and Climate Change: A Case Study of Morocco
Douniya Zeroual*

Kamal Tasiu Abdullahi**

Abstract

Greenhouse gases have a powerful effect on climate. And since the Industrial Revolution, 
humans have been adding more of them to the atmosphere, primarily by extracting and 
burning fossil fuels like coal, oil, and gas, which releases carbon dioxide. These rapid 
increases in greenhouse gases have caused the climate to warm abruptly.  Regenerative 
agriculture is a way to use the planet’s natural systems to rebalance the climate while 
meaningfully supporting the farmers and ranchers. From rehabilitating entire ecosystems 
to growing home victory gardens, there are plenty of ways to get involved in regenerative 
agriculture. Morocco, as a country is characterized by two types of agriculture namely 
traditional and modern agriculture, and agriculture is the backbone of the economy 
with the majority of the population relying on agriculture working in farming but 
climate change is leading to an increase in drought, loss of biodiversity and soil erosion.  
Knowing how climate change is creating a huge gap between large and small farmers, 
regenerative agriculture is of paramount importance to them to serve as an alternative to 
farmers and provide an environmental blueprint. This paper aims to assess the impact of 
regenerative agriculture in Morocco using descriptive statistics to identify the problems 
faced by farmers and the solution to the problems. The findings of the study will serve 
as a gateway for government to implement policies that will benefit farmers and the 
country at large. 

Keywords: Regenerative agriculture, climate change, Morocco, industrial revolution.

*  Ibn Tofail University, Kenitra.
**  Department of Economics, Istanbul University.
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18. OTURUM – SALON 6

11 Eylül sonrası ABD’nin Afganistan Müdahalesi
Atiqullah Azizi*

Özet

Afganistan’ın güney Asya da bulunması ve stratejik konumu nedeniyle tarih boyunca 
birçok güç tarafından işgale uğramıştır. Tarihi ipek yolunun da Afganistan’dan geçmesi 
ülkenin önemini artırmıştır. 1979 - 1989 arası ülke sıcak denizlere inmek isteyen Sovyetler 
birliği tarafından işgal edilmiştir. 1990 yılında soğuk savaşın bitmesi ve ABD’nin tek 
süper güç olması dolaysıyla bir kez daha bu ülkenin işgaline uğramıştır. ABD’nin 
Afganistan müdahale etmesinin birinci sebebi 11 Eylül saldırıları olarak bilinmektedir.

Tarih boyunca bir çok gücün hâkimiyeti altına giren Afganistan 1919 yılında İngilizlerin 
ülkenin bağımsızlığını tanımasının ardından 1979 Sovyetler birliği SSCB nin işgaline 
kadar küçük çaplı sorunlar dışında büyük kargaşalara sahne olmamıştır. Sovyetler 
birliği işgali sonrası ülkenin durumu gerek siyasi gerek ekonomik olarak gerilemekle 
beraber ülke aynı zamanda radikal unsurların kendilerine hareket alanı bulacağı yer 
haline gelmiştir.1989 Sovyetler biriliği Afganistan’dan çekildiğinde ülke bir iç savaşa 
sürüklenmiş ve bunun neticesinde çoğunluğunu peştunlardan oluşturan Taliban örgütü 
1996 yılında yönetimi ele geçirmiştir. Taliban döneminde El kaide gibi terör örgütleri 
ülkeyi kendilerini geliştirecek ve faaliyetlerini devam ettirecek bir alan olarak görmüş ve 
Taliban da buna destek vermiştir.

Anahtar Kelimeler: Afganistan, ABD, 11 Eylül, NATO.

*  Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü Doktora Öğrencisi.
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18. OTURUM – SALON 6

“Siyasal İletişimde Retoriğin Kullanılması: Kırgızistan Örneği”
Samira Sharipova*

Özet

Siyasal iletişim aktörleri konuşmalarında ikna stratejilerini ve retorik türlerini kullanarak 
seçmenleri ikna etmeye, etkilemeye çalışmaktadırlar. Çünkü diğer rakiplerine kıyasla 
farklı retoriğe sahip olan siyasiler dünya siyasi arenasında dikkat çekmektedirler. Bu 
çalışmada siyasal iletişim aktörü olan liderlerin retoriği incelenecektir. Kırgızistan’da 
Ocak 2021’de yapılan Erken Cumhurbaşkanı seçimi için aday olan Sadır Caparov, 
Adahan Madumarov, Babur Tolbaev seçim kampanyası sırasında hangi retorik türlerini 
ve hangi ikna bileşenlerini daha yoğun kullandığını tespit etmeyi amaçlanmıştır. 
Adayların konuşmalarındaki ikna stratejilerini incelemek için 15 Aralık 2020 – 9 Ocak 
2021 tarihleri arasında yapılan İnstagram paylaşımları örneklem olarak seçilmiştir. 
Araştırma Merkez Seçim Komisyonunun cumhurbaşkanı aday listesini onaylayıp, 
resmi olarak seçim kampanyasını yürütmeye izin verdiği gün 15 Aralık 2020 ile seçim 
gününden bir gün öncesi olan 9 Ocak 2021 tarihleri arasında sosyal medya paylaşımları 
kapsamakta olup, elde edilen veriler niceliksel ve niteliksel içerik analizi yöntemi ile 
analize tabii tutulmuştur. Adayların seçim kampanyası sırasında siyasal iletişim aracı 
olarak sosyal medyayı nasıl kullandığına da bakılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Siyasal iletişim, Retorik, Kırgızistan, Seçim, Sosyal medya.

Disiplin: Siyasal iletişim

*  Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Gazetecilik Anabilim Dalı, Yeni Medya Bilim Dalı, Yüksek Lisans Öğrencisi.
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Rusya Federasyonu’nun Propaganda Aracı Olarak Sputnik Haber Ajansı
Altynai Nurlanova*

Özet

Bu çalışma 2014 senesinde çalışmasın başlayan Rus Haber Ajansı Sputnik’e dayalı 
eleştirileri inceleme amacıyla tasarlanmıştır. Sputnik Ajansı uluslararası düzeyde çoğu 
zaman Rusya Federasyonu’nun propaganda aracı olmakla suşlanmaktadır. Sputnik 
Haber Ajansı diğer uluslararası, sıkça tartışma konusu olmasına rağmen kendisi 
hakkında bilimsel araştırmaların sayısı azdır, eleştiriler ise haber niteliğinde kalmıştır. 
Elinizdeki makale bu açığı kapatmayı hedeflemiştir. Bu amaçla önce Sputnik Haber 
Ajansının genel yapısı, yayın politikası, çalışan profiline literatür taraması yapılmıştır. 
2014’te çalışmasın yürütmeye başlamasına rağmen kısa süre içinde başarılı bir şekilde 
ayağa kalkabilmesinden bahsedilerek tarihsel gelişiminine yer verilmiştir. Sonra Sputnik 
Haber Ajansına dayalı eleştirilere bakılmıştır. Bunun için ajansla ilgili 2014 senesinden 
2021 senesine kadar geçen süreç içinde internet platformlarından ulaşabileceğiniz tüm 
makaleler, ilgili insanların görüşleri, haberler toplanmış incelenmiştir. Sputnik Ajansı 
etrafındaki önem kazanan eleştiriler ve olaylar tarihsel gelişime uyum sağlayarak ayrı 
başlıklar altında verilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre Sputnik Haber Ajansına 
yapılan eleştirilerin çoğu Rus propagandasın yaptığını, iç siyasete karıştığını, bilgileri 
çarpıttığını söyleyen nitelikte olduğu belli olmuştur. Avrupa ülkelerinin bazıları 
tarafından ajansın çalışma faaliyetlerine katı bir şekilde kısıtlama, baskılar olduğu, bazen 
kısa süreye kapatıldığı görülmüştür. Rusya, yapılan kısıtlamaların demokrasi dışı ve 
ifade özgürlüğüne sansür olarak değerlemdirmiştir, ve eleştirileri reddetmiştir. Sputnik 
Haber Ajansı, Avrupa ana akım medyasının okuyuculara, izleyicilere sunduğu içeriğe, 
özellilke Rusya hakkındaki olumsuz haberlere karşı alternatif bakış açıdan haberler 
ürettikleri inancıda oldukların dile getirmişlerdir.

 

Anahtar Kelimeler:Sputnik Haber Ajansı, Rus propagandası, Bilgi Çarpıtılması, Alternatif 
Bakış, Eleştiri.

*  Selçuk Üniversitesi, Gazetecilik.
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Sürgünden Sonra Azerbaycan`da Yaşayan Ahıska Türklerinde İkidillilik
Ziyafa Guliyeva*

Özet

Ahıska Yurdu, Kafkasya`nın güney batısında Gürcistan Cumhuriyeti`nin güneybatı 
sınırları içerisinde yer almaktadır. Ahıska Türkleri Sovyetler Birliği döneminde çeşitli 
baskılara maruz kalmıştır. 14 Kasım 1944 yılında, Joseph Stalin`in kararıyla 14 Kasım 1944 
yılında, Ahıska Yurdu`ndan Orta Asya`ya zorla sürülmüştür. Stalin`in vefat etmesinin 
ardından Ahıska Türkleri, 1956 yılından başlattıkları geri dönüş mücadelesinden henüz 
bir sonuç alamamışlardır. Siyasi-tarihi şartlardan dolayı Ahıska Türklerinin kendine 
özgü yazı dili bulunmamaktadır. Yaşadıkları ülkenin yazı dilini kullanmaktalar. Kendi 
aralarında ana dilleri olan Ahıska Türkçesini konuşurlar. Ahıska Türkçesi, UNESKO 
tarafından tehlike altında olan dillerden biri olarak kabul edilmektedir. Soykırıma ve 
zorunlu göçe maruz kalmalarına rağmen, dillerini ve kültürlerini günümüze kadar 
korumayı başarmıştır. Çalışmanın birinci kısmında, Ahıska Türkleri`nin tarihi, coğrafi 
konumu, geleneği ve edebiyatı ele alınmıştır. Çalışmanın ikinci kısmında, sürgünden 
sonra genelde Türk coğrafyasında özelde ise Azerbaycan sınırlarında yaşayan Ahıska 
Türkleri`nin yaşadığı iki dillilik seçimleri ele alınmıştır. Çalışmanın son kısmında ise, 
Azerbaycan`da yaşayan Ahıska Türklerinin iki dillilik seçimleri örneklerle tahlil edilmiş 
ve vardığı sonuç açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ahıska Türkleri, Azerbaycan, Misket, Sürgün, İkidillilik.

Disiplin: Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

*  Yüksek Lisans, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Dili Anabilim Dalı.
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Enhance Modelling Predicting for Removal Efficacy of Primary and 
Biological Treatment in Wastewater Treatment Plants by Using an Adaptive 

Neuro-Fuzzy Inference System
Hussein Y.H. Alnajjar*

Osman Üçüncü**

Abstract

An adaptive network-based fuzzy inference system (ANFIS) was used to create models 
for predicting the removal of biological oxygen demand (BOD), total nitrogen (TN), total 
phosphorous (TP), and total suspended solids (TSS) in a wastewater treatment plant 
treating process wastewaters. Temperature(T), hydraulic retention time(HRT), and 
dissolved oxygen(DO) were used as input variables for the BOD, TN, TP, and TSS models, 
using linear correlation matrices between input and output variables. The results show 
that the created system has provided reasonable forecasting and control performance. The 
minimum root mean square errors(RMSE) of 1.4816, 1.9558, 0.2299 and 0.4733 for effluent 
BOD, TN, TP  and TSS could be achieved using ANFIS. The maximum R-square values 
for BOD, TN, TP  and TSS were 0.9137, 0.9204, 0.9865 and 0.9231, respectively. ANFIS’s 
architecture consists of both ANN and fuzzy logic including linguistic expression of 
membership functions and if–then rules, so it can overcome the limitations of traditional 
neural networks and increase the prediction performance.

Keywords: adaptive network, fuzzy inference, neural networks, wastewater treatment, 
biological oxygen demand, total nitrogen.

*  Karadeniz Technical University Civil Engineering Faculty Hydraulic Department, Trabzon.
**  Karadeniz Technical University Civil Engineering Faculty Hydraulic Department, Trabzon.
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A Systematic Analysis on Adaptation of Modern Construction using Advanced 
Technology: the Perspective to Bangladesh

Hodo Abdilahi*

 Asmaul Husna Chara**

 Nafisa Binte Farid Prova***

 Nazmun Naher Rume****

Abstract  

As a developing nation, in Bangladesh, construction industry is expanding at a rapid 
pace and building construction technology has not been developed yet to that extent 
level compared to other developing countries. Recently, Bangladesh has been involved 
in different mega projects as a lower middle income country. But most of the construction 
is based on labor-intensive, so the project time and work are not beneficial. Usage of 
modern machinery and techniques is thought to outperform production speed, protection, 
and efficiency. The use of technological advancement results a country to become fast 
forward and reduce the risk of human activities by replacing with technology. This study 
identifies the analysis of using the new advanced technology and its adaptation from 
the viewpoint of Bangladesh in civil engineering constructions. This study also shows 
that Bangladesh has already adopted the culture of using modern construction method 
in the building industry from the nineteenth to the twentieth centuries, but it doesn’t 
develop the environment in using advanced technology. A systematic SWOT analysis 
and  a questionnaire survey has been conducted by the civil engineers and construction 
professionals to better understand and to get an actual field scenario of construction 
sector in Bangladesh and how we can adopt this technique and tackle the challenges. 
The objective of this study is to help policymakers for bringing up modern advanced 
technology in the construction sector to make a fast, risk-free, eco-friendly Bangladesh 
and move Bangladesh from developing to a developed country. 

Keywords: Construction, Advanced Technology, Bangladesh, Labor-intensive, Machinery.

Discipline: Science and Engineering.

*  Ondokuz Mayis University, Turkey, Department of Civil Engineering.
**  Chittagong University of Engineering and Technology, Bangladesh, Department of Civil Engineering.
***  Islamic University of Technology, Bangladesh, Department of Civil and Environmental Engineering.
****  Leading University, Bangladesh, Department of Architecture.
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19. OTURUM
Phase Change Material Passive Cooling of a Concentrated Photovoltaic 

System
Aminu Yusuf*

Abstract

Photovoltaic cells (PV) convert solar energy into electrical energy without releasing 
carbon emissions. And by concentrating the solar energy onto the PV, the high electrical 
output power can be generated. But concentrating the solar energy causes an increase in 
the surface temperature of the PV, which will lead to a reduction in the output power. 
To maintain a high output power of the PV, both active and passive cooling methods 
have been studied by many researchers. In this study, a passive cooling method using a 
suitable phase change material (PCM) is used to improve the output performance of the 
PV. This PCM is chosen because of its good thermo-physical properties and it is relatively 
low cost. Using built-in mathematical equations in COMSOL Multiphysics, numerical 
analysis is conducted for both standalone PV (with free air convection cooling) and 
PV-PCM systems. The results reveal that, at the highest concentration ratio, the surface 
temperature of the PV is reduced by 29 ˚C when the PCM (RT28HC) is incorporated 
in comparison with a standalone PV system. Likewise, the maximum output power 
and its corresponding energy conversion efficiency are enhanced by 36% and 35.7%, 
respectively. It is concluded that an effective cooling system should always be provided 
for concentrated photovoltaic systems.

Keywords: Energy, cooling, phase change material, photovoltaic.

Discipline: Energy Engineering

*  Department of Electrical and Electronics Engineering, Istanbul University–Cerrahpaşa, Avcılar, Istanbul, 34320, Turkey.
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Stiffness matrix method (finite element approach) of beam elements using 
MATLAB

Ayodele Akin-Adamu*

Abstract 

In this paper a structural beam (3 span continuous beam type) that can resist transverse 
loading only by transferring only bending moment and shear force at its start and 
end nodes is investigated. Unfuntuanately, the effect of axial loading along the span 
of the beam is not considered in this paper. The stiffness matrix method by using the 
Castigliano approach is used for the derivation of the local stiffness matrix of beam 
elements. 1st principle derivation is presented by using the Castigliano’s approach. The 
methodology of using the stiffness matrix approach which is very similar to the finite 
element approach is explained by using an analysis example. MATLAB software is used 
in the computation approach because of the easy of assembly of the global stiffness matrix 
of the beam structure and carrying out other matrix manipulation as required. Different 
types of transverse loading and support displacement conditions are considered in the 
analysis example presented in the paper. These included transverse loading like partial 
uniformly distributed loading on a beam, point loading for forces and moments both 
along the span and at support locations, the vertical settlement of support and the 
application of rotation at support node is also considered. Staad.Pro software which is a 
reliable structural software is finally used to validate the results of the analysis example 
in this paper.

Keywords: Beam analysis, Indeterminate beams, Castigliano approach, Stiffness Matrix 
method, MATLAB, Staad.Pro.

*  Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova, 35100, İzmir.
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Polymeric Ionic Liquid (PIL) as Solid Polymer Electrolyte; A Mini Review
Muhammad Syukri Bin Mohamad Misenan*

 Tarik Eren**

Abstract

Due to their numerous inherent characteristics, such as superior mechanical and chemical 
stability, structural controllability over the IL species and macromolecular backbone, 
and leak-proof nature and thereby improved safety, polymeric ionic liquids that contain 
both ionic liquid-like moieties and polymer frameworks are emerging as alternative 
electrolyte/binder candidates for Li-based rechargeable batteries. In this paper we 
review polymeric ionic liquid that been used as polymer electrolyte. With an emphasis 
on the structural-property correlations, current developments, and improvements on 
the usage of PIL-based electrolytes and binders for Li-based rechargeable batteries are 
reviewed and discussed. From the perspective of the chemistry of Li-based batteries, 
future directions, and enhancements of the characteristics of PIL-based materials are 
provided.

Keywords: Polymeric ionic liquid; polymer electrolyte; lithium ion batteries.

* Department of Chemistry, College of Arts and Science, Yildiz Technical University,Davutpasa Campus, 34220 Esenler, Is-
tanbul, Turkey.
** 
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19. OTURUM

Geopolimer Teknolojisinin Tarihsel Gelişimi, Geopolimerlerin Özellikleri ve 
Kullanım Alanları 

Aigul Kabirova* 

Mücteba Uysal **

Özet 

Çalışmada, 1979 yılında Joseph Davidovits tarafından duyurulmuş olan geopolimerlerin, 
tarihine bir bakışın ardından, özellikleri ve kullanımı değerlendirilmiştir. Davidovits›in 
«Mineral polimerler ve üretim yöntemleri» başlıklı 1982 tarihli patenti ise, ilk geopolimer 
bağlayıcının icadı olarak gösterilir ve geopolimer biliminde ikinci kilometre taşı olarak 
kabul edilir. Bu tarihten itibaren geopolimerler üzerinde araştırmalar yapılmaktadır. 
Ancak geopolimer teknolojisinin tarihi pek eskilere dayanır. Davidovits tarafından 
herkesçe bilinen Antik Roma harcı ve betonlarında kullanılan çimentonun (Opus 
Signinum), günümüzdeki geopolimerik çimentolarda kullanılan metakaoline benzer 
kalsine kilin kireciyle alkali aktivasyonu sonucunda sertleşen yüksek performanslı bir 
malzeme olduğu ortaya konulmuştur. Davidovits ve diğer bilim insanları tarafından 
yapılan 2018 tarihli çalışma, Bolivya’nın Tiwanaku şehrinde bulunan Pumapunku 
kompleksini oluşturan anıt taşlarının antik insan yapımı geopolimer olduğunu 
göstermiştir. Bu çalışmada Antik Roma harcı ve betonları, Eski Mısır Krallığı’nın 
piramitleri ve mavi fayans çinileri, Paleolitik ve Etrüsk siyah seramikleri, Pumapunku 
anıt taşlarının geopolimer teknolojisini desteklediğini gösteren araştırmalar üzerinde 
durulmuştur. 

Geopolimerler, günümüzdeki tanımlanmasına göre, alüminosilikatların alkali 
çözeltilerle kimyasal reaksiyonu (polikondenzasyon) sonucunda oluşan bağlayıcılardır. 
Geopolimer malzemeler, doğal kaynakların tasarruflu kullanılması, atık malzemelerin 
değerlendirilmesi, çok daha az karbondioksit emisyonu, daha yüksek mekanik özellikleri 
ve dayanıklılığı elde edilmesi açısından daha avantajlı yenilikçi bir yapı malzemesi olarak 
görülmektedir. Çalışmada, 1950’lerden bu yana geopolimer teknolojisinin kiriş gibi yapı 
elemanları, uçak pisti ve diğer uygulamalarda, tarihi eser restorasyonunda, kaplama ve 
boya malzemelerinin üretiminde kullanımına ilişkin bilgi verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Geopolimerler, Geopolimer Teknolojisi, Kadim Teknikler, Tarihi 
Eserler

Disiplin: İnşaat Mühendisliği

*  Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği.
**  Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği, Yapı Malzemeleri.
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20. OTURUM

Effect Of Abrupt And Step-up Dietary Transition To Straw-based Pelleted   
Total  Mixed Ration On Reducing Transition Days In Fattening  Lambs

Naveed Ghafoor*

Muhammad Afzal Rashid**

Mahmood Ul Hassan***

Saeed Ahmed****

Imran Mohsin*****

Abstract

Diet transition from high forage to high concentrate diet is a critical period if not managed 
properly. The objective of this study was to shorten the dietary transition period to 
examine the post-transitional effects on feed intake, growth performance, nutrient 
digestibility, and changes in blood metabolites of fattening lambs fed on P-TMR. Forty 
fattening lambs in a complete randomized design were shifted to a pelleted diet at days 
0, 3, 7, and 15 with n=10 lambs per treatment. The experiment lasted for 82 days (15 days 
for dietary transition, 60 days for growth data, 2 days for digestibility cages adaptability, 
and 5 days for digestibility data collection). Orthogonal contrasts were applied to assess 
the linear, quadratic and cubic relationship between diet and transition days. Overall, 
DMI and ADG (P linear; <0.05) decreased linearly, in which lambs transitioned abruptly 
had the highest DMI, but at d3 presented greater ADG. Gain to feed ratio was highest 
(Quadratic; P=0.027) at d15. Digestibility coefficients, blood metabolites, and BCS were 
similar (p > 0.05) across all treatments. In conclusion, animals transitioned at d3 improved 
growth performance without exerting any adverse effects on blood metabolites, liver 
enzymes, and rumen pH. The improved performance could be attributed to improved 
dry matter intake (DMI), rumen health, and fiber digestibility.

Keywords: Pelleted TMR, NDF, growth performance, dietary transition.

Discipline: Science and Engineering

*  Department of Animal Nutrition, Faculty of Animal Production and Technology, University of Veterinary and Animal 
Sciences, Lahore, Pakistan.
** 
***  Department of Animal Nutrition and Nutritional Diseases, Faculty of Veterinary Medicine, Ataturk University, Turkey.
**** 
*****  Department of Livestock Production, Faculty of Animal Production and Technology, University of Veterinary and Animal Sciences, 
Lahore, Pakistan.
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20. OTURUM

Nanotechnology Agents: What Are Their Effects On Cancer Cells? How Do 
They İnhibit Cancer?
Souandaou Athoumani Ali*

Abstract

Nanotechnology is an engineering, and technology science used in different fields in 
order to produce new and higher-quality products. Due to the selectivity and the ability 
of this science, it has been used to increase the potential of nanotechnology as a new 
research area in many fields such as chemistry, physics, and biology in recent years. The 
application of nanoparticles in cancer therapy has remarkably increased the therapeutic 
efficacy while decreasing side effects on normal tissues. In addition, nanoparticles can be 
used in combination with cancer standard treatment to support and increase the effects of 
chemotherapeutic drugs. In recent years, the properties of nanoparticles such as targeting 
cancer cells, delivering and releasing drugs in a regulated manner, and detecting cancer 
cells with enormous specificity and sensitivity have attracted the intention of researchers 
to nanotechnology. In this review, we will attempt to summarize the important use of 
nanoparticles in cancer treatment and the main targets and therapeutic possibilities 
pathways of nanoparticles in cancer therapy.  Understanding the main mechanism of 
nanoparticles in cancer will make important contributions to cancer, especially in the 
development of effective anticancer agents and in clinics.

Keywords: Nanotechnology, Nanoparticles, Cancer, therapeutic effects.

*  Istanbul University, Sciences Faculty, Biology department, Istanbul
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Regenerative Agriculture and Climate Change: A Case Study of Morocco
Douniya Zeroual*

Kamal Tasiu Abdullahi**

Abstract

Greenhouse gases have a powerful effect on climate. And since the Industrial Revolution, 
humans have been adding more of them to the atmosphere, primarily by extracting and 
burning fossil fuels like coal, oil, and gas, which releases carbon dioxide. These rapid 
increases in greenhouse gases have caused the climate to warm abruptly.  Regenerative 
agriculture is a way to use the planet’s natural systems to rebalance the climate while 
meaningfully supporting the farmers and ranchers. From rehabilitating entire ecosystems 
to growing home victory gardens, there are plenty of ways to get involved in regenerative 
agriculture. Morocco, as a country is characterized by two types of agriculture namely 
traditional and modern agriculture, and agriculture is the backbone of the economy 
with the majority of the population relying on agriculture working in farming but 
climate change is leading to an increase in drought, loss of biodiversity and soil erosion.  
Knowing how climate change is creating a huge gap between large and small farmers, 
regenerative agriculture is of paramount importance to them to serve as an alternative to 
farmers and provide an environmental blueprint. This paper aims to assess the impact of 
regenerative agriculture in Morocco using descriptive statistics to identify the problems 
faced by farmers and the solution to the problems. The findings of the study will serve 
as a gateway for government to implement policies that will benefit farmers and the 
country at large. 

Keywords: Regenerative agriculture, climate change, Morocco, industrial revolution.

*  Ibn Tofail University, Kenitra.
**  Department of Economics, Istanbul University.
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20. OTURUM

A Comparative Analysis of the Education Systems of Türkiye and Somalia: 
The Similarities and the Differences

Mohamed Sh Ali*

Abstract 

The purpose of the study is to examine the similarities and differences between the 
education systems in Somalia and Türkiye, the study concentrated on the education 
system, general goals, educational acts, primary schools, and registration. In the 
methodology section, official papers and documents were used to compare the 
similarities and differences in the education systems of both countries. The researcher 
reviewed official documents, reports, graduate theses, articles, proceedings, National 
Education Councils’ conclusions, and legislative texts consisting of official regulations. 
In each of the categories analyzed, their disparities were considerably bigger than their 
commonalities.

Keywords: Comparative Education, Somalia Education System, Türkiye Education 
system. 

*  Doktora Öğrencisi (PhD Student),Dokuz Eylül Üniversitesi.
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20. OTURUM

Polimer ve Hümik Asit Uygulamalarının Toprakta Hacimsel Büzülme 
Parametresinin Gelişimi Üzerine Etkileri

Hachim Kassim*

 Nutullah Özdemir**

Özet

Toprakta büzülme ve şişme kapasitesi üzerinde etkili olan bileşenlerin katkı ya da etki 
derecelerinin bilinmesi uygun bir bitki gelişim ortamının oluşturulması, su kayıplarının 
azaltılması, erozyonun kontrolü ve arazi yönetim planlarının seçimi açısından oldukça 
önemlidir. Bu çalışma, polivinil alkol (PVA), poliakrilamid (PAM) ve hümik asit 
(HA) uygulamalarının bazı toprak özellikleri ile hacimsel büzülme parametresinin 
gelişimi üzerine etkilerini belirlemek amacıyla sera koşullarında yürütülmüştür. 
Araştırmada üç farklı tekstüre sahip yüzey toprak (kil, tın ve kumlu tın) örnekleri 
kullanılmıştır. Serada, toprak örneklerine PVA, PAM ve HA sırasıyla 500, 100 ve 500 
ppm dozlarında uygulanmış ve dört farklı periyotta (0, 15, 30 ve 45 gün) inkübasyona 
tabi tutulmuştur. İnkübasyon sırasında topraklardaki elverişli nemin %50’si tükenince 
sulama yapılmıştır. İnkübasyonun tamamlanmasından sonra topraklarda yapılan analiz 
ve değerlendirmeler sonucunda, PVA, PAM ve HA uygulamalarının hacimsel büzülme 
değerini düşürdüğü görülmüştür. Uygulanan düzenleyicilerin etkinlikleri toprak tekstür 
sınıflarına, düzenleyici özelliklerine ve periyot süresine bağlı olmuştur. PVA’nın diğer 
düzenleyicilere göre daha etkili olduğu saptanmıştır.

Anahtar kelimeler: Polimer, hümik asit, hacimsel büzülme, toprak tekstürü.

Disiplin: Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

*  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü.
**  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü.
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21. OTURUM

Effectiveness of online education amid covid-19 pandemic:
A case study on the student satisfaction of Karabuk University

Saeeda Lubaba*

Abstract

With the effect of coronavirus, the whole world began to experience a transformative 
change in the method of providing education. Like several other countries, during the 
COVID-19 pandemic, Turkey also choose the online education mode to keep its education 
system functioning. This study aims to find out, how successful these online classes were 
in contrast to face-to-face schooling. The research is conducted from the viewpoint of 
the students of Karabuk University (KBU). A google survey technique has been used 
to collect the primary data from the estimated respondents. Respondents included both 
undergraduate and postgraduate students of KBU. Moreover, a diverse research sample 
comprising of Turkish students, international students and the students of  Turkish and 
Foreign Languages Research and Application Centre (TÖMER) has been considered. The 
respondents have been communicated via online channels, social media, in-person phone 
calls etc. This is a work with fresh primary data where three wide areas have been chosen 
to measure the effectiveness of the online education; namely classroom performance, 
instructors’ efficiency, and examination system and assessment efficiency. All the data 
are analyzed with Microsoft Excel 2010 spreadsheet. Results of the survey show that, 
though students are satisfied with the class performance but instructors’ efficiency and 
exam assessment system are poor. However, being a first time user of online education 
system, KBU has shown a satisfactory level of performance in its own scope.

Keywords: Online education, Student satisfaction, Karabuk University, COVID-19.

Discipline: Economics

*  Karabuk University, Institute of Social Sciences, Department of Economics.
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21. OTURUM

The Extent to Which Islamic Social Finance Methods Contribute to Economic 
Empowerment
Ibrahim Al-dali*

Ahmed Hersh**

Abstract

Although the existing Islamic financial institutions at the present time have tried to offer 
many financing products to meet the investors’ need for funds, in fact, those who benefit 
from these financing methods are mostly people who can establish investment projects 
without resorting to financial institutions. That means the money circulation cycle is 
limited only to money men and the rich in society, and this contradicts the Islamic legal 
goal that aims to expand the circle of money circulation, which we can find it in Qura’n 
that states “so that it will not be a perpetual distribution among the rich from among 
you”(Qura’n, 59:7), and from here comes the importance of this study in the search 
for financing methods aiming to expand the circulation of money to include the social 
groups and segments most in need of these funds, and which have been suffering from 
poverty problems for a long time, and to think of realistic financing methods that comply 
with the provisions of Sharia and aim to lift the poor groups in society. This study also 
aims to identify the practical applications of these financing methods that contribute to 
achieving economic empowerment.

This study follows the descriptive inductive approach to study the literature related to 
the subject of the study, especially the books of the Fiqh Al-Muamalat that deal with 
the financing aspects of the jurisprudence of financial transactions, and analyze those 
literature and then come up with the results and recommendations that work to achieve 
the objectives of this study.

This study has come to define the concept of Islamic social finance theory, as well as 
clarifying and collecting Islamic social finance methods in one study that includes all 
of these methods. This study also included the practical applications of these financing 
methods in present time, in addition to showing how to achieve economic empowerment 
through Islamic social financing methods.

Key words: Islamic Social Finance

*  Ph-D student at Istanbul Sabahattin Zaim University.
**  Associate Professor at Social Sciences University of Ankara.
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21. OTURUM 

The Impact of Economic Freedom and Corruption on Bank Performance. 
Empirical Evidence: OIC Countries

Sayid Salahuddin Alaydrus*

Abstract

The determinant of bank performance can be impacted by many variables, both positive 
and negative. The concern of economic freedom’s effect on many sectors, particularly 
economic growth led to further discussion on how it affects the banking industry.  
Conversely, corruption is one of the variables that is often considered to have a detrimental 
effect on bank performance. This study aims to investigate the impacts of economic 
freedom and corruption on the performance of conventional and Islamic banks by 
employing Feasible Generalized Least Squares in panel data comprising of ten countries 
(OIC Members) during the period of 2011-2019. In addition, this study also employs 
internal bank factors and macroeconomic variables. The empirical findings indicate 
that economic freedom has a negative effect while corruption positively influences the 
performance of conventional banks, suggesting the low quality of institutions and corrupt 
environment provide benefits to conventional banking industry. Meanwhile, the result 
reveals that lower corruption positively affects Islamic banks. As the empirical result of 
economic freedom and corruption are mixed and conflicting, this study concludes that 
bank performance in ten countries is relatively more affected by internal bank factors 
and macroeconomic conditions

Keywords: Economic Freedom, Corruption, Macroeconomic, Islamic Finance.

Discipline: Social Science and Humanities

*  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi (MA Student).
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21. OTURUM

The Role of Sukuk (Islamic Bonds) in Financing Infrastructure
Mohamed Sylla*

Abstract 

Due to the fact that infrastructure projects need a huge amount to be accomplished, Sukuk 
can finance those projects. Some experiences that use Sukuk prove the success of Sukuk 
in financing infrastructure projects. Sukuk is considered one of the Islamic financial 
instruments that provide the necessary support to achieve economic development 
because it involves collecting funds and directing them to either public or private 
investment. By issuing Sukuk, the government can collect funds from individuals and 
firms to finance large projects. This paper sought to shed light on the role of Sukuk as 
a tool for financing infrastructure. The study concludes that Sukuk plays a vital and 
effective role in providing funds to finance infrastructure. Experiences prove that issuing 
Sukuk in many countries has succeeded to finance big infrastructure projects such as 
airports and highways. Therefore, Sukuk is a useful and effective Instrument to finance 
infrastructure.

Keywords: Sukuk, Infrastructure, Bonds, Islamic finance, Government.

Discipline: Islamic Economics and Finance

*  Social Sciences University,Islamic Economics and Finance.
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21. OTURUM

İktisadî Çerçevede Faizsiz Araçlar: Türkiye’deki Karz-ı Hasen Uygulamaları 
Örneği

Abdul Zahir Ahmadi*

Özet

İslam ekonomisi gün geçtikçe daha büyük alana sahip olmuştur. Bununla birlikte, 
konvansiyonel ekonomi de genişlemiş ve dünyayı etkilemiştir. Bu zamana kadar, İslam 
ekonomisi dâhil Uygulanan finansal sistem, insanların sorunlarını çözmek için belli 
başlı öneriler sunmaktadır. Özellikle İslam ekonomisi, maddi ve manevi olarak halkın 
maslahatını ve refahını sağlamak için öneriler sunan bir sistem olarak tanımlanmaktadır. 
Ayrıca, İslam Ekonomisi Muşaraka, Mudaraba, Zekât, Sadaka, Fitre, Karz-ı Hasen 
gibi faizsiz araçları içermektedir. Borç (Karz) meselesi, insanoğlunun doğumundan 
itibaren söz konusu olan önemli bir konudur. İktisadi açıdan borç, Maddi boyutu temsil 
ederken dini açıdan daha geniş anlamı ifade etmektedir. Ama, İslam’da karz-ı hasen 
(iyi borç) olarak tanımlanan borç, günümüz kapitalist sisteminde büyük oranda faize 
dayanmaktadır. İslam’da karz-ı hasen (iyi borç), adı olarak geçmesiyle birlikte herhangi 
durumda sıkıntıda olan kişilere yardım etme amacıyla ortaya çıkan İslami emirlerdendir. 
Karz-ı Hasen, konvansiyonel finans sisteminde faizli borç yerine alternatif olarak 
kullanılan faydalı bir uygulamadır. İslami finans çerçevesinde vakıflar ve karz-ı hasen 
uygulamaları sosyal refahın ve dengenin sağlamasında önemli bir yere sahiptir. İslami 
bir vakıf olan Karz-ı hasen vakıfları sosyal hayatı düzenleyen bir sistem olup Türkiye’de 
son yıllarda ortaya çıkamaya başlamıştır. Bu çalışmanın amacı, faizsiz bir araç olarak 
günümüzdeki finans alanında ortaya çıkan kısa vadeli ve hızlı finansman sağlama, geri 
ödeme ve faizli borç ile ilgili problemleri çözme veya azaltma potansiyeline sahip olan 
Karz-ı Hasen ve Vakfı uygulamalarının Türkiye’de nasıl işlediğini ortaya koymaktır. 
Bu çalışmada sunulan Karz-ı Hasen uygulamalarına ilişkin öneriler bu Alanda yapılan 
araştırmalar için fayda sağlayacaktır. 

Anahtar kelimeler: Karz-ı Hasen, Vakıf, Faizsiz Borç, Türkiye’de karz-ı hasen.
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Sanal Pazarların ve Sanal Pazarlamanın Gölgesinde Uluslararası Ticaretin 
Geleceği

Ali Taher Alahmed*

Özet

Uluslararası ticaret, son dönemde çeşitli küresel dönüşümlerden geçti. Uluslararası 
ticaret, ürünlerin arzı ve satın alma ve takas karşılığında mal değişimine dayalı ilkel piyasa 
aşamalarından, ürünlerin sunumunda ağ teknolojisine dayalı sanal pazarlara geçmiştir. 
Sanal pazarların amaçladığı en önemli şeyin bir yandan pazarlama fonksiyonlarının 
etkinliğini ve verimliliğini artırmak olduğu, diğer yandan da sanal pazarlama etrafında 
pazarlama stratejilerini dönüştüren teknik fonksiyonların artırılmasını ve aynı zamanda 
pazarlama stratejilerini de dönüştürmeyi hedeflemesidir. Bir dizi araç ve yöntemi 
içeren, tüketicilere değer katacak veya yetkili acentelerin karlılığını artıracak yeni 
modellerin ortaya çıkmasına olanak sağlar. Satışta bu yöntem ve araçların geliştirilmesi 
ve yaygınlaştırılması, kârlı geniş tabanlı araçlar oluşturmaktadır. Bugün dünya, ürünleri 
gelişmiş bir şekilde sergilemek için sanal pazarlama üzerinde çalışarak araştırmalarda bir 
evrime tanık oluyor. E-ticaret ve şimdi Metvers gibi yenilikler, e-pazarlama kavramlarını 
ve uluslararası ticaretin geleceğini değiştirecek sanal pazarların geleceğinin ortaya 
çıkmasına katkıda bulundu. Meta, Google, Apple, Amazon, Alibaba, AliExpress ve 
diğer büyük oyuncular gibi markalar (sanal pazarlama ve sanal pazarları) geliştirme 
konusunda büyük çaba sarf ettiler. Bu nedenle, yeni teknolojinin genel ve uluslararası 
iş uygulamalarını nasıl etkilediğine dair birçok soru, e-ticaret devi Alibaba’nın analizini 
araştırarak cevaplanmalıdır.

Anahtar kelimesi: Sanal Pazarlama, Dijital Pazarlama, Pazarlama Stratejileri, E-Pazarlama 
Karması, Sanal Pazarlar, Metaverse.

*  Atatürk üniversitesi. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi. 
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Covid-19’un Afrika Ekonomileri Üzerindeki Etkisi: Mozambik’e Bir Bakış
Abdul Zainal Ussene*

Abstarct

Afrika kaynaklar açısından çok zengin bir kıtadır. Bununla birlikte, bağımsızlıkların 
hemen ardından dekolonizasyon ve iç savaşların zorluklarının başını çektiği yüzyıllar 
boyunca, kıta ekonomik ve sosyal istikrarsızlıktan savunmasız hale gelmiştir. Kıta, doğal 
kaynaklar açısından zengin olduğu için, son zamanlarda ticaret, sanayi, tarım ve insan 
kaynaklarının genişlemesine dayalı dramatik bir ekonomik büyüme göstermiştir. Son on 
yılda, Afrika’da yaşayan milyarlarca insan kıtanın gördüğü en hızlı büyümeyi yaşadı ve 
Afrika ülkelerinin çoğu (Nijerya, Etiyopya, Mozambik, Gine) dünyanın en hızlı büyüyen 
ülkeleri arasındadır. Ayrıca kıtanın yıllar içinde başta hastalıklar, doğal afetler ve terör 
olmak üzere karşı karşıya olduğu bazı kırılganlıklar da bulunmaktadır. 2019 yılında 
Covid-19 pandemisinin ortaya çıkmasıyla birlikte kıta, birçok zorlukla ve ardından 
karantinalar, büyük proje ve şirketlerin kapanması, turizm kısıtlamaları ve daha birçok 
kısıtlamayla karşılaştı. Mozambik, dünyanın en fakir ülkelerinden biri olmasına rağmen, 
son yıllarda takdir edilen bir ekonomik kalkınma performansı sergileyerek, Sahra altı 
Afrika’nın referansı ve bölgeye daha sürdürülebilir kalkınma getirmeyi vaat etmektedir. 
Mozambik, coğrafi olarak iyi bir konuma sahip bir ülke olması sebebiyle Sahra altı 
bölgesinde önemli bir rol oynamaktadır ve son zamanlarda büyük bir doğal gaz keşfi 
ile Mozambik, bölge kadar ülke ekonomisini de ayakta tutacaktır. Bununla birlikte, 
Covid-19 pandemisi ve diğer faktörler ekonomik büyümesinin artışını olumsuz yönde 
etkileyip geciktirmektedir. Bu nedenle, bazı bibliyografik yaklaşımlara dayanan bu 
araştırma, covid-19 pandemisinin Afrika ekonomisinde, özellikle Mozambik’te yarattığı 
etkileri derinleştirmeyi amaçlamaktadır.

Anahtar kelimeler: Afrika Ekonomisi, Covid-19, Mozambik, Ekonomik Kalkınma.

*  Marmara University, Social Sciences Institute, Dpt. of Accounting and Finance, Istanbul.
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İran’ın Enflasyon ve İşsizlik Arasındaki İlişki
Abdul Karim Azizi*

Özet

Makalenin amacı, İran’nın 1959-2016 yıllar arası zaman serilerini ele alarak enflasyon ve 
işsizlik arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Araştırmada yöntem oalarak Granger Nedenselik 
Analizi ve Regresyon Analizi Testi kullanarak analiz edilmiştir. Yapılmış olan Granger 
Nedensellik Wald Testi nedensellik sonuçlarına bakınca, % 5 anlamlılık düzeyinde, hem 
enflasyon ile işsizlik arasında hemde işsizlik ile enflasyon arasında nedensel bir ilişki 
tespit edilmiş ve hipotez kabul edilmiştir. Regresyon analiz testine göre iki değişken 
arasında pozetif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler: İşsizlik, Enflasyon, Granger Nedensellik, Regresyon Analiz Testi, İran.

*  Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Bölümü Doktora Öğrencisi.
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Covid-19 Sonrası Kripto Para Piyasalarında Sürü Davranışı
Bakhtiyar Garayev*

Reyhan Javadova**

Özet

Davranışsal finans, psikolojinin yatırımcılar ve finansal piyasalar üzerindeki etkilerinin 
incelenmesidir. Yatırımcıların neden genellikle kendi kendilerini kontrol edemediklerini, 
kendi çıkarlarına karşı hareket ettiklerini ve gerçekler yerine kişisel önyargılara dayalı 
kararlar aldıklarını açıklamaya odaklanmaktadır. Bilindiği üzere, davranışsal finans 
alanında Beklenti Teorisi, Çerçevelendirme Efekti, Sürü Psikolojisi gibi yaklaşımlar ön 
plana çıkmaktadır. Sürü psikolojisinden etkilenenler, genellikle hane halkı ve tecrübesiz 
yatırımcılardır. Sürü psikolojisinden etkilenen yatırımcılar, yatırım yaparken daha 
profesyonel kişilerin bilgi ve tecrübelerine dayanırlar. Nitekim sürü davranışının bilgi 
ve itibara dayalı olduğunu söylemek mümkündür. Bu nedenle, sürü davranışının, 
özellikle pandemi gibi sarsıcı yapısal değişimlerin sonrasında finansal piyasalarda 
artan belirsizlikle birlikte yoğunlaşması beklenebilir. Kripto para birimlerinin artan 
popülaritesini dikkate alarak, kripto para birimlerinin sürü davranışı ilişkisi çeşitli 
araştırmalarda ele alınmış ve ilgi çeken bir konu olmuştur. Bu çalışmada, Dünya Sağlık 
Örgütü tarafından salgının resmi olarak duyurulduğu tarihten bir önceki yıl olarak 
11.03.2019’den başlayan ve 11.03.2022 tarihine kadar devam eden günlük kripto para 
verileri ele alınacak ve piyasalarda en fazla işlem gören 10 farklı kripto paranın fiyat 
verileri temel alınmıştır. Covid-19 sonrası dönemde, kripto para piyasalarında sürü 
davranışını incelemek için, kesitsel standart sapma (CSSD) yöntemi kullanılmıştır. Elde 
edilen sonuçlara göre, kripto para birimleri piyasasında sürü davranışının varlığı tespit 
edilmiştir.  Çalışmanın bulgularına göre, kripto para birimleri fiyatlarında artan ve azalan 
durum söz konusu olduğunda sürü davranışının ortaya çıktığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar kelimeler: Davranışsal Finans, Sürü Davranışı, Kripto Paralar, Covid-19.

Disiplin: İşletme anabilim dalı/ Finansman bilim dalı

*  Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler enstitüsü, İşletme ana bilim dalı. 
**  Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler enstitüsü, İşletme ana bilim dalı.
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Sosyal Medya Kullanıcılarının Olumlu ve Olumsuz Yorumlarının Kripto 
Para Fiyatları Üzerinde Etkisi: Twitter ve DogeCoin Örneği:

Noor Mohammad Rashidi*

Özet

Küreselleşme ve teknolojinin hızlı bir şekilde öne çıkması, ekonominin dijitalleşmesine 
imkan sağlamıştır. Bununla beraber Kripto para gibi yeni yatırım araçları da ortaya 
çıkmış ve insanların günlük yaşamına nüfuz ederek ilgi çekmeye başlamıştır. Kripto para 
yatırımcıların her geçen gün sayılarının artmasında internet ve sosyal medya büyük bir 
rol oynarken, dijital iletişim çatısında tanınan bir eğlence öğesine de dönüşmüştür. Bu 
araştırmanın temel amacı, bir kripto para birimi olarak Dogecoin’ın fiyatı ile Twitter 
yorumları arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Bu doğrultuda Twitter üzerinden her gün 
canlı şeklinde Twitter veri tabanına bağlanarak tweet çekilmiştir. Metin madenciliği 
vasıtasıyla iletilerin olumlu ya da olumsuz olma durumu incelenerek sentiment (duygu) 
değerleri elde edilmiştir. Duygu analizinden elde edilen değerler ile Dogecoin fiyatları 
arasındaki ilişkiyi sorgulamak için nedensellik analizler kullanılmıştır. Araştırmadan elde 
edilen sonuçlara nazaran iki değişken arasında herhangi bir ilişkiye rastlanılmamıştır.

Anahtar kelimeler: Kripto Para, DogeCoin, Twitter, Duygu Analizi, Metin Madenciliği.

Disiplin: Bildiri Finans Bölümüne aittir.

*  Öğrenci, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı.
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A Systematic Study on Bangladesh’s Construction Waste Management: Past, 
Present, and Future
Asmaul Husna Chara* 

Nafisa Binte Farid Prova**

Nazmun Naher Rume*** 

 Hodo Abdilahi****

Abstract

Bangladesh has recently experienced a considerable quantity of construction waste as an 
outcome of its rapidly developing building sector and economic expansion. Compared to 
other types of waste, a very few researches have been conducted regarding construction 
waste management problems. Construction waste management involves conducting 
the waste with proper treatment, recycling, reusing and minimizing the waste before 
landfilling. Different countries in the world apply different models but in Bangladesh no 
specific methods or implementation has been found. As urbanization and construction 
develop, the issue of construction waste has emerged as a new area of concern. Proper 
research and management plans are required to reduce this problem. According to 
the study, there has been no particular statistics on construction waste generation for 
years, as well as no effective legislation on construction waste management. This paper 
represents the past condition, present situation, practical implication and some actions 
for future construction waste management practices in Bangladesh. This study addresses 
the causes and sources of construction waste, sectors of using recycled materials and the 
state of construction waste generation and recycling in Bangladesh and other countries. 
It presents an overview of the existing construction waste management methods 
that have been studied so far. The scope of the study is to improve the construction 
waste management scenario of Bangladesh by analyzing SWOT (Strength, Weakness, 
Opportunities and Threat). This study will help the policymaker to choose the best 
criteria for the management of construction waste to achieve sustainable development 
and better environment for Bangladesh.

Keywords: Construction waste, Sustainable Development, Construction Waste 
Management, Bangladesh, Recycling.

Discipline: Science and Engineering.

*  Chittagong University of Engineering and Technology, Bangladesh, Department of Civil Engineering.
**  Islamic University of Technology, Bangladesh, Department of Civil and Environmental Engineering.
***  Leading University, Bangladesh, Department of Architecture.
****  Ondokuz Mayis University, Turkey, Department of Civil Engineering.
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Investigation of the Effect of Blast Load on Static Parameters in Reinforced 
Concrete Structure  Using Finite Element Method

Abdiladif Sadak Yusuf*

Abstract

This paper presents an investigation of the effect of the blast load static parameters in 
concrete structures by using the finite element method. This study was examined to 
determine the effect of the explosion on a five-story reinforced concrete structure by 
taking point nodes on every floor. A floor high is 3m and bay width is 5m and 4m 
respectively. The columns, beams, and slab dimensions were taken at 30*60cm, 30*50cm, 
and 15cm respectively. The concrete material was C30 as well. This study used blast 
acceleration data which is taken in the Samsun-Atakent quarrying blast. The study 
used a comparison method which is before and after the application of blast load on the 
structure and interpretation was made by paying attention to the most vulnerable on the 
floors. As a result of the study, the changes of moments, shear forces, displacements, and 
blast acceleration was given attention for comparing the before and after building’s blast 
load. At the end of this study, explosive materials were evaluated for how effective and 
dangerous they are in concrete structures.

Keywords: blast load, reinforced concrete structure, finite element method, static analysis.

*  Department of Civil Engineering, Ondokuz Mayıs University/Samsun, Turkey.
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Life Cycle Cost Analysis of Pavement Improved Using Bio-Char and Geo-
Char 

Saadoon Obaid Eyada*

Yavuz Yenginar**

Silda Doori***

Abstract 

Biochar (BCh) is one of the products of Pyrolyzation of Biomass. It is used as fertilizer 
for soil and planting. The application of this material in the field of soil stabilization has 
not been used yet. In this work, Mushroom Spent Compost (MSC) is converted into BCh 
using pyrolysis technique. The BCh is mixed with Low Plasticity Clay soil using different 
types and percentages of alkaline activator to produce newly known Geo-Char (GCh). 
The aim was to find a new method for soil stabilization using waste material. The results 
were assessed using Unconfined Compressive Strength (UCS) test.  The results showed 
that there is a significant increase in soil strength (UCS) by 176% when the soil mixed 
with 10% BCh. The new produced GCh using sodium hydroxide has increased the UCS 
by 147%. The results also recommended not to use potassium hydroxide to produce 
GCh until further studied can be conducted with more deep chemical and mineralogical 
investigations. The results of Mechanistic Empirical analysis showed significant increase 
in pavement life due to the use of BCh and GCh. The results of LCCA showed that the 
use of BCh decreased the pavement cost during its life by 24%, while it was between 21-
23%  when using GCh.

Keywords: Geopolymer, BioChar, Geo-Char, Soil improvement, Alkaline activator, 
Mushroom waste, M-E pavement analysis.

Discipline: Science and Engineering
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Assessment of Composite Materials in Civil Engineering Applications
M. Rizwan Akram*

Abstract 

To meet the needs of the engineering, composite materials in the form of polyester resins 
are used to produce structural parts such as roof panels, pipes, kitchen, bath, and shower 
trays etc. in civil engineering applications. Unsaturated polyester resin (UPR) is one of 
the main raw material chemicals available in liquid form. UPR has linear polymer with 
ester bond along with the double bond due to the dibasic acids. The study is carried 
to develop a constraint classification method for the assessment of various based UPR 
chemicals. The subject paper is unique in its category as it explains the different kinds of 
UPR based on various factors, summarize their costs and performance as a comparative 
parameter. Additionally, UPR in various civil engineering applications are explained 
in detail. It is believed that this study will emphasize the importance of UPR as smart, 
cost effective, and eco-friendly materials for the civil engineering applications. The 
development of this research will increase the reliability status of this world to a higher 
level. 

Keywords: Unsaturated polyester resins, Structural material, Composite materials.

Discipline: Civil Engineering.

*  PhD. Graduate, Civil Engineering Department, Gebze Technical University, Turkey.
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Investigation of dyeing polyester with disperse dye in the presence comb-like 
polycarboxylates dispersant

M.A. Sarli*

 E.S. Dalbaşı**

A.T. Özguney***

Abstract

A series of comb-like polycarboxylates (PC) were synthesized and their performance 
was evaluated as dye dispersant. The PCs were prepared in different molecular weights 
and side-chain densities by copolymerization of methacrylic acid and an ethoxylated 
macromonomer. The dye dissolution, dispersive ability, and particle size of CI Disperse 
Blue 79 were studied in the presence of PCs. Polymers with lower side-chain density 
resulted in a higher dye dissolution, which could be due to more effective adsorption of 
dispersant on the dye surface. Moreover, the dyeing performance of the prepared dye 
dispersions on polyester was investigated. Spectrophotometric results of dyed fabrics 
demonstrated that there was an optimum side chain density and molecular weight for 
the PCs to improve both dye solubility and dispersive ability. This was also confirmed 
by particle size analysis and turbidity measurements. Overall, PCs exhibited good 
dispersing performance and could overcome the commercial one. 

Keywords: Polycarboxylate, Dispersant, Dyeing, Disperse dye, Dissolution, Side-chain 
density.

*  Ege University, Faculty of Engineering, Department of Textile Engineering, Izmir, Turkey.
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Fake News And Fact-Checking Organizations In The Post-Truth Era: 
Perspective Bangladesh

Barek Hossain*

Mobassera Jahan Fatima**

Valerii L. Muzykant***

Abstract

The internet and information technology users have been increasing in Bangladesh at 
an astonishing rate like in other developed and developing countries of the world. From 
this perspective, the availability of the internet has provided an enormous opportunity 
to spread information. However, this information can sometimes be the source of 
misinformation, disinformation, misleading information, mal-information, and fake 
news. In this regard, through this article, we tried to underline the vital fact-checking 
services and tools used to tackle these issues in Bangladesh by using the secondary 
data analysis method where articles, reports, online resources, and documents have 
been taken into consideration. Through this process, a short literature review has been 
conducted to understand the related research works in this field. Then, this article has 
tried to shed light on the digitalization process of Bangladesh. Besides, by reviewing 
worldwide fact-checking organizations, this study has tried to analyze the Bangladeshi 
Fact-checking organizations. The main object of this article is to have a general overview 
of fake news issues and fact-checking organizations in Bangladesh. This research shows 
that fake news is a burning issue in Bangladesh. Especially during the COVID 19 period, 
various fake news, misinformation, and rumor issues have been detected by different 
fact-checking organizations in Bangladesh. Academic research regarding media Literacy, 
Fact-checking process, and institutions are still new and few in this country. This study 
also found that recently fact-checking organizations in Bangladesh have played active 
roles in tackling fake news, disinformation, misinformation, and rumor. 

Keyword: Bangladesh, Fake news, Fact-check, Misinformation, Digitalization, media 
Literacy. 
Discipline: Journalism and Media Studies

*  Ph.d Candidate, Peoples’ Friendship University of Russia, Russian Federation.
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Labor Problems, Wage Policy, and the Trade Union Movement in the Media 
Sector: The Case of Indonesia

M Fikri Ar*

Abstract 

Although the responsibility for building the community is actually in the hands of the 
government, the media also has a responsibility to educate the public through the delivery 
of quality information. It’s just that the quality of information from the media is very 
dependent on the welfare of journalists as workers from a media company. In essence, to 
accelerate development, good cooperation is needed between journalists as workers and 
media companies as workplaces. The purpose of this study is to analyze labor issues, 
wage policies, and the trade union movement in the media sector in Indonesia. This 
study uses an exploratory method to look at the dynamics of labor issues, wage policies, 
and the media trade union movement in Indonesia. The results of the analysis show that 
the problems of labor, wages, and the labor union movement of media companies in 
Indonesia are still not managed optimally. Another finding also shows that the awareness 
of media companies and the government regarding labor issues in media companies still 
needs to be increased.

Keywords: Labor, wages, journalists, media companies, Indonesia.

Discipline: Media and journalism studies
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Adaptation and creation of social reality: tracing the effects of Turkish TV 
serials on Bangladeshi youth

Muhammd Mustafiz*

Abstract

Since the advent of transnationalized media outlets and media companies in comparatively 
powerful or central countries can easily inject the contents into the audiences of less 
powerful or peripheral countries. This has been seen since the establishment of India 
and Bangladesh’s television culture. Indian TV series have engulfed Bangladeshi youth 
just like an octopus attacks its prey (Khanam, Sarwar, & Abir, 2014). However, Turkish 
TV series have changed the scenario to a great extent. This paper intends to know to 
what extent Turkish TV shows influenced Bangladeshi youths rather than Indian TV 
shows. The current study will try to apply a mixed method of research, including both 
quantitative and qualitative methods, in order to explore the effects of the Turkish 
TV series on Bangladeshi young people. First, this study will survey 400 youth who 
watch almost every episode of the serials, and secondly, it will engage in a focus 
group discussion (FGD) with five people who are the admins of social media groups 
from where the dubbed and translated series are distributed. The researcher here will 
accomplish Garbner’s Cultivation Theory of examining TV drama’s effects on society. In 
cultivation theory, it is believed that television creates a reality in society by changing 
and sometimes adapting social and cultural artifacts. This researcher hypothesizes that 
Turkish TV serials have created a kind of social and cultural reality by influencing the 
youth to adapt and fuse with the Turkish culture shown in the drama serials.

Keywords: Cultivation, social reality, Turkish TV serials, Bangladesh, intercultural 
exchange.

Discipline: Department of Radio, Television and Sinema

*  Muhammd Mustafiz, masters student, marmara university, faculty of communication, department of radio, television 
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Psychology Of Journalism: Combination Of Theory
And Practice
Sitora Umarova*

Abstract

This article covers the study of individual and group media effects and core components 
of media culture, identifying psychological patterns of human attitude and behavior 
in multicultural media environment; a research into psychological phenomena and 
mechanisms of perception of media texts. Psychological manipulations in the media have 
actually no limits, but the irrational actions can be limited to an ethical, moral or legal 
framework. The impact of journalism becomes stronger and stronger, when we talk about 
the search and optimization of knowledge on the psychological abilities of a person. This 
knowledge is provided by media psychology, which was influenced and developed by 
the disciplines of political science, sociology, psychology as applied to communicative 
processes. Additionally,it refers to Journalism Psychology which is the responsibility of 
the media and the psychological function, the issues of the psychological impact of the 
link on the public and social responsibilities in the field of journalism, the responsibility 
of the journalist and the psychological demands arising from the obligation, as well as 
the journalist illuminates the theoretical perspective on concepts related to culture.It is 
intended for giving broad information in terms of theory and practice combination in 
journalism.

Keywords: phenomena, communication network, brand journalism, digitalization, data 
journalism, manual role, Media Psychology, Mass Media, Media Effects.

*  Student of the Journalism and mass communications University of Uzbekista.
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24. OTURUM

Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Döneminde Milli Basın
Goshgar Baylarov*

Özet

28 Mayıs 1918 tarihinde bağımsızlığını ilan etmiş Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin 
liderleri bağımsız gazeteciliğin önemin farkında oldukları için 9 Kasım 1918 tarihinde 
Çarlık Rusyası tarafından uzun yıllardan beri uygulanan sansürü ortadan kaldırmışlardır. 
Bununla da  bağımsız gazeteciliğin gelişimine uygun ortam sağlanmıştır. 30 Ekim 1919 
tarihinde Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin “Basın Hakkında Nizamname”yi kabul 
ederek uygulamaya koymasıyla Azerbaycan bağımsız gazeteciliğinin gelişimi zirveye 
taşınmıştır. Bu dönemde Azerbaycan’da farklı fikir ve içeriklere sahip basın organları 
yayınlansa da esas çoğunluk istiklalci düşünceyi temsil eden Milli Basına mahsus 
olmuştur. AHC dönemindeki istiklalci milli basını ele alan bu çalışma Giriş, Ana metin 
ve Sonuç kısmından oluşmaktadır.

Çalışmanın Giriş kısmında Azerbaycan Halk Cumhuriyeti dönemindeki genel 
siyasi manzara ve Cumhuriyet Hükumeti’nin basına olan ilgisinden bahsedilmiştir. 
Çalışmanın Ana metninde Azerbaycan Halk Cumhuriyeti döneminde mevcut olmuş 
milli ruhlu gazete ve dergiler araştırılmış, içerikleri ele alınmıştır. Bu bölümde AHC 
döneminde mevcut olmuş bütün istiklal yönlü gazete ve dergiler genel bir araştırmaya 
tabi tutulmuştur. Çalışmanın Sonuç kısmında temel olarak bu basın organlarının istiklal 
ve milli kimlik meselesinde ne kadar etkili rol aldığından, gazetelerin topluma olan 
etkisinden ve bu misyonlarını hangi seviyede yaptıklarından bahsedilmiştir. Çalşmada 
nitel araştırma ve veri toplama yöntemlerinden olan döküman analizi ve belge taraması 
ana yöntemler olarak kullanılmıştır. Konu ile ilgili yazılmış bilimsel eserlerin yeteri 
kadar olmaması çalışmayı önemli kılmaktadır. Çalışma amacı konu ile ilgili literatüre 
zenginlik kazandırmaktır. Çalışmada akademik makeleler, arşiv kaynakları ve  kitaplar 
olmak üzere 10’dan fazla kaynak kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan Halk Cumhuriyeti, Milli Basın, Azerbaycan, İstiklal, 
Kaspi.

Disiplin: Gazetecilik Anabilim Dalı/Gazetecilik Bilim Dalı

*  Dr. Adayı, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı.
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Değerlendirme
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25. OTURUM

Koço İsyanı (1788)
Nada Trifkovic*

Özet

H. 932 (M. 1526) yılında Mohaç Müharebesiyle Osmanlı Devleti Avrupa’daki Hıristiyan 
devletlerine karşı, ellerinde 17 yüzyılın sonuna kadar kalacak üstünlük kurmuştur. Bu 
üstünlük ancak, H. 1110 (M. 1699) yılında yapılmış Karlofça Antlaşması ile sona ermiş 
ve Osmanlılara karşı en büyük rakibi olarak Avusturya çıkmıştır. Osmanlı topraklarının 
işgal etmesine yol açan, bu Avusturya ile Osmanlı Devleti arasındaki rekabet 18 yüzyılda 
da devam edilmiştir. Osmanlı topraklarını işgal ederek, Avusturya hem Rusya ile ittifak 
kurmaya hem de Osmanlı tebaasını kendi taraflarına çekmeye çalışmıştır. Böylece 
H. 1196/7 (M. 1782) yılında Rusya ve Avusturya topraklarının müttefikler arasında 
paylaşılmasını öngören Grek projesi denilen antlaşma yapmışlardır. Planlarına göre H. 
1202 (M. 1787) yılında Rusya ve H. 1202 (M. 1788) yılında Avusturya da Osmanlılara 
savaş ilan etmişlerdir. Daha önceki savaşlarda olduğu gibi, Avusturya bu savaşta da 
Osmanlı topraklardaki Hıristiyan reayasını kendi tarafına çekmeye çalışmıştır. Ancak, H. 
1202-1205 (M. 1788-1791) yıları arasında süren savaşta Avusturyalılar bir adım daha ileri 
gitmiş ve Sırp reayasını sadece kendi topraklarına geçmesi için ikna etmekle kalmayıp, 
Osmanlı topraklarında  yaşayanları da isyana teşvik etmiştir. Böylece H. 1202 (M. 
1788) yılında Avusturya ile Osmanlılar arasında savaş başladıktan sonra, Sırp reayası, 
Belgrad Sancağı’ndaki Morava nehri bölgesinde, Koço Ancelkoviç tarafından yönetilen 
isyana başlamıştır. Osmanlılar, isyan başladıktan birkaç ay sonra lideri yakalayıp 
cezalandırmayı başardılar, ancak ayaklanma yine de büyük boyutlara ulaşmıştır. Bu 
çalışmanın amacı, Osmanlı Devleti’nin Avusturya ile savaşa başladığı H. 1202 (M. 1788) 
yılında Belgrad Sancağı topraklarında meydana gelen Sırp reayasının isyanı incelemektir. 
Araştırmada, isyanın nasıl organize edildiğini, 1788 yıldaki olayları sırasında öne çıkan 
Koço Ancelkoviç’in kim olduğunu ve Osmanlıların isyanı nasıl durdurduğu suallarına 
cevaplanmaya çalışılmıştır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi 
yoluyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada arşiv dokümanları incelenmesi gerektiği için 
doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Doküman analiziyle elde edilen veriler betimsel 
analiz yoluyla sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Koço Ancelkoviç, Osmanlı Devleti, Sırp reayası, Avusturya, Belgrad 
Sancağı

Disiplin: Yeniçağ Tarihi

*  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı, Doktora Öğrencisi.
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25. OTURUM

Herodot Tarihinin Işığında Mezopotamya’da Tarihsel ve Kültürel Gelişmeleri
(Babil)

Ardalan Mohammed Ahmed*

Özet

Mezopotamya, medeniyete ve insanlığa verdiği yenilikler ve kazanımlar sayesinde antik 
dünya tarihinde geniş bir yer işgal etmiş, adını coğrafyasından uzak ülkelere kadar 
duyurmuş ve o insanlarda kendi coğrafyasını ziyaret etme merakını uyandırmış büyük 
bir medeniyettir. Mezopotamya’yı ziyaret eden ve hakkında yazılar yazanlar arasında 
belki de aralarında Klasik Kitap olarak bilinen Yunan ve Romalı yazarların en önemlileri 
bu memleketin haberlerini yazılarında ayrıntılarıyla aktarmış, gözlemlerini yapmış ve 
tanımlamıştır. 

Herodot Mezopotamya’yı gerçekten ziyaret etti mi? Bu araştırmamızda, Herodot’un 
Babil ve Asur hakkında anlattıklarının doğruluğunu veya yanlışlığını ve bu anlatıları 
gerçek arkeolojik veya İncil kaynaklarına dayanan bilimsel bir şekilde analiz edip 
eleştirerek cevaplamaya ve ayrıca kanıtlamaya çalışacağız. Mezopotamya, dünyanın 
en eski uygarlığının geliştiği güneybatı Asya bölgesidir. “Mezopotamya” adı, Dicle ve 
Fırat nehirleri arasındaki araziye atıfta bulunan “nehirler arası” anlamına gelen Yunanca 
bir kelimeden gelmektedir, Ancak bölge, şu anda doğu Suriye, güneydoğu Türkiye ve 
Irak’ın bütününü kapsamaktadır. Bu bölge, Orta Doğu’dan Hindistan yarımadasındaki 
İndus Vadisi’ne, Mısır ve Akdeniz’e kadar uzanan bir kültürün merkeziydi.

Anahtar Kelimeler: Herodot, Mezopotamya, Babil, Tarihsel Gelişmler.

*  Arş.Gör., Fen Edebiyat Fakültesi, TarihBölümü,Salahaddin University-Erbil.
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25. OTURUM

Seyyid Cemaleddin Afganî’nin Afganistan’daki Siyasi Faaliyeti
Samiullah Kamgar*

Özet 

Cemaleddin Afganî, 19. Yüzyılda yaşamış, içinde pek çok tartışmayı barındıran hayat 
hikâyesi, görüşleri ve siyasi faaliyetleriyle gerek yaşadığı dönemde gerekse daha sonraki 
dönemlerde İslam dünyasının en çok konuşulan ve tartışılan şahsiyetlerinden biri haline 
gelmiştir. Sevenlerince, büyük bir İslam mücahidi, emperyalizme karşı mücadelenin 
öncüsü, doğuyu uykusundan uyandıran önemli bir şahsiyet olarak tarif edilirken, 
muhaliflerine göre ise, o büyük bir din tahripçisidir. Afganî gittiği her yerde liberal ve 
özgürlükçü hareketlerin temellerini atarak, İslam düşünce tarihinde yeni bir dönemin 
başlatılmasına zemin hazırladı söylenebilir. Afganî Afganistan’da bulunduğu yıllarda 
bir takım siyasi faaliyetlerde bulunmuştur. Bunlardan bazıları Dost Muhammed Han 
döneminde şehzadelerin eğitimiyle ilgilenmesi, Muhammed Azam Han döneminde 
başbakanlık görevinde bulunması, Şir Ali Han’a ıslahı projesini sunması ve Afganistan’ın 
ilk gazetesi olan Şemsü’n-Nehâr adlı gazetenin 1873’te çıkartmasıdır. Dolayısıyla 
Afganî’nin Afganistan’daki siyasal fikirlerin oluşum ve gelişiminde etkin bir rolü 
olmuştur.

Her ne kadar Afganî ile ilgili yapılan bazı çalışmalar mevcut ise de yapılan ön araştırmalar 
sonucu Afganî nin Afganistan’daki siyasi faaliyetleri hakkında derli toplu ve yeterli bir 
çalışma mevcut olmadığı kanaatine varılmıştır. Bu çalışmada Afganî’nin Afgan devleti 
için nasıl bir yönetim sistemi önerdiğini, ülkenin ilerlemesi ve halkın uyandırması için 
önerdiği ıslahı projeleri tespit edilerek incelenmiştir. Araştırma yapılırken çeşitli resmî 
kurumların verileri de dikkate alınıp, nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Afganistan, Cemaleddin Afganî, Şir Ali Han, Muhammed Azam 
Han, Şemsü’n-Nehâr.

*  Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans 
Öğrencisi.
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25. OTURUM

XIX. Yüzyıl Basra Körfezi’ndeki Köle Ticareti Ve Bununla Mücadele İçin 
İngiltere’nin Aldığı Önlemler Ve Antılaşmalar

Marwa Abdalla Mohamed Elzuber*

Özet

Kölelik, insanlık tarihinin en eski dönemlerine kadar uzanan ve hemen her toplumda, her 
hukuk sisteminde var olmuş bir sistemdir. Müslüman ve Arap ülkelerin çoğunluğunda 
asker ve idareci ihtiyacı için toplanan köleler, kimi toplumlarda da yönetici sınıfta yer 
alabiliyorlardı.

18. yüzyıldan itibaren yaşanan bilimsel ve fikri gelişmeler, toplumların birçok kurumunu 
etkilediği gibi, kölelik kurumunda da değişikliğe neden olmuştur. Batıda gelişen çağdaş 
ve özgürlükçü fikir hareketleri 19. yüzyıldan itibaren devletler ve toplum hayatında 
önemli değişikliklere yol açmıştı.

İngiltere›nin köle ticaretine karşı mücadeleye verdiği yanıt, araştırmacılar arasında 
yaygın tartışmalara yol açtmıştı. İngiltere›nin bu ticaretle mücadele etme nedenleri 
açısından bakıldığında, insani bir davadan mı kaynaklandı, yoksa ekonomik ve 
siyasi çıkarlar gibi insanlıktan uzak başka nedenleri mi vardı? Çalışmada bu sorulara 
cevab vermeye çalışacaktır. İngiltere, Afrika kıyılarını izlemek için filolarını denizlere 
yerleştirmek ve köle taşıyan gemileri denetlemek gibi köle ticaretiyle mücadele etmek 
için çeşitli yöntemler kullanmıştı. İngiltere, gemileri denetleme hakkına sahip olmak 
için, bazı Avrupa ülkeleri tarafından imzalanan Karşılıklı Denetim Anlaşmaları olarak 
bilinen bir anlaşma da dahil olmak üzere çeşitli anlaşmalar hazırlamıştı. Daha sonra Basra 
Körfezi kıyısındaki devletler ve şeyhlerle birçok anlaşma yapılmıştır. Bu antılaşmalar 
ayrıntı bir şekilde inceleme yapacaktır. Bu çalışma Basra Körfezi’nde meydana gelen 
Köle ticareti faaliyetleri ile İngiltere’nin bu faaliyetlere aldığı önelmleri ve antılaşmaları 
ortaya koymaya çalışacaktır.

Anahta Kelmeler: Kölelik, Köle ticareti, İngiltere,   Basra Körfezi, Arap ülkeleri.

*   İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeniçağ Tarih Bölümü Doktora öğrencisi.
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25. OTURUM

Bengal’de İngiliz Sömürgesine Karşı Dini Hareketi: Ferâiziyye Hareketi 
Üzerinde Bir Değerlendirme

Minhazul Abedin*

Özet

İngiliz sömürge dönemi (1947-1757), Hint alt kıtasının özellikle Bengal bölgesinin 
Müslüman tarihi için çok önemli bir dönemdir. Müslümanların İngilizlere yenilmesi 
sonucunda bu bölgenin Müslümanları arasında ortaya çıkan dini ve siyasi istikrarsızlık, 
aslında alt kıtada bu duruma tepki olarak birçok harekete dönüşmüştür. Bengal 
bölgesinde Hacı Şerîatullah’ın önderlik ettiği Ferâiziyye hareketi, İngiliz sömürge 
döneminde Hindistan alt kıtasında meydana gelen olaylardan hiç şüphesiz biriydi. 
Ferâiziyye hareketi, İngilizlere tepkisi ve Müslümanların dini ve siyasi hayatındaki 
etkisi bakımından Hint alt kıtasındaki İslam tarihinde önemli bir yere sahiptir. Bengal 
bölgesinde yaklaşık iki yüzyıl boyunca devam eden ve bugün de etkisini sürdüren 
Ferâiziyye hareketi, çeşitli yönlerden başarılı olsa da bu hareketin ana alanı olarak kabul 
edilmesi gereken, beklenen siyasi hedef ve başarının objektif olarak değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Bu bildiride, Bengal bölgesindeki Ferâiziyye hareketinin siyasi alandaki 
konumu, Bengal Müslümanlarının sosyal yapısı, bölgenin İslami eğitim yapısı ve 
bölgenin diğer İslami düşünce hareketleriyle Ferâiziyye hareketin ilişkileri olmak üzere 
üç açıdan değerlendirilebilecektir.

Anahtar Kelimeler: İngiliz, Bengal, Hareket, Ferâiziyye

Disiplin: Asya Tarihi

*  Doktora Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi, SBI, Tarih bölümü, Yakınçağ Tarihi ana bilim dalı.
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Mustafa Kutmanoğlu Yeni Küresel Din Olarak Tanıtılan İbrâhimîlik’in İslâm İnancı Açısından Tehlikeleri
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26. OTURUM

Hind Alt Kıtasında 18. Ve 20. Yüzyılları Arasında Kur’an Tercümeleri ve 
Tefsir Geleneği

Abdul Rehman*

  Sevde Pelin Rehman**

Özet

Bu makalenin konusu genel olarak Hint Yarımadası’ndaki Kur’an-ı Kerim’in tercüme, 
tefsir ve meal çalışmaları ve özel olarak Hint Yarımadasının alimlerinin Kur’an 
çalışmalarındaki hizmetleriyle ilgili olacaktır. Bu anlamda 18.-20. Yüzyıllar arasında 
yapılan tefsir ve tercüme çalışmalarının en önemlileri hakkında bilgi verip hakkında bilgi 
edindiğimiz diğer çalışmalar hakkında kısaca zikredilecektir. Urduca başta olmak üzere 
diğer yerel dillerde yapılan çalışmalardan da bahsedilecektir. Ayrıca Yarımadasında 
yabancı dillerde ve tefsir çalışmalardan da bahsedilecektir. Yarımadasında bulunmuş 
müsteşrik ve Müslümanlar arasında zuhur etmiş diğer fırkaların yaptığı çalışmaların 
bazısında da bahsedilecektir.     

Anahtar Kelimeler: Hint Yarımadası, Tefsir, Tercüme, Gelenek, Urduca, Oryantalist.

Disiplin: Temel İslam Bilimleri

*  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tasavvuf Tarihi Bilim Dalı, Öğrencisi.
**  Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Mezunu.
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26. OTURUM

Comprehensive Analysis of Environment Cleanliness 
Based on Prophet’s Hâdith Perspective 

Iklil Athroz Arfan*

Abstract

This study aims to analyze the ahâdith of Prophet PBUH on cleanliness. This research 
is primarily a qualitative study that mainly extracted the source from primarily 
ahâdith collection books and analyzing its content through commentary (sharh) books. 
Furthermore, after analyzing directly from its classical sources, this study also tries to 
synthesize the ahâdith in a modern framework with regards to the health and Sustainable 
Development Goals. Particularly focusing on “Clean Water and Sanitation” and “Good 
health and well-being” Goals. This study will elaborate the relevancy of ahadith in today’s 
modern context as the most effective force for change. In addition, this also will create an 
indigenous hadith theoretical framework on cleanliness. In the end, this study concludes 
that maintaining cleanliness is essential in life as it is part of daily worship and to keep 
society healthy. Besides, Islam as a religion has a “khalifa fil ardh” (representative in 
the world) perspective which differs from the mainstream “ecocentrism” framework as 
a basis of its theoretical framework which when its applied by 1.8 billons Muslim will 
create a comprehensive change in the nature.

Keywords: hadith, cleanliness, environment, the SDG, health, Islamic framework  

Discipline: Islamic Studies

*  Iklil Athroz Arfan, Undergraduate Student at Faculty of Islamic Sciences, Ibn Haldun University.
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26. OTURUM

Political Use of Islam in the Madrasah Education Sector of Bangladesh: The 
Continuous Reformations from 2001-2021

Jannatul Ferdaus*

Abstract

Bangladesh is the world’s fourth-largest Muslim-populated country, where madrasah-
based education plays the most vital role in eradicating illiteracy from this country. 
Moreover, from the economic perspective, the madrasah education sector provides easily 
accessible education facilities for children from lower economic backgrounds. Generally, 
madrasah education is provided through the Aliyah and Qwami sectors- the two 
streams of Islamic religious schools. Nevertheless, madrasah education is encountering 
continuous controversies, and local and international politics impact this education 
sector significantly. This article will focus on the political impacts on the madrasah 
sector from 2001 to 2021, as madrasah education is considered an integral soft weapon of 
Bangladeshi politics. The discussion will concentrate on the two-education commission 
of 2003 and 2010 by considering the place of madrasah education and administrative 
reformative actions for modernizing madrasah education. Qualitative research methods 
will be followed in this article by analyzing the recommendations of the two education 
commissions, different acts for madrasahs, newspaper reports and exploring intellectuals’ 
opinions. This paper will briefly describe the historical evolution of the madrasah and 
shows how politics and madrasah education influenced each other even from the birth 
of Bangladesh and how this culture is continuing in present Bangladesh.

Keywords: education, madrasah, secularism, Aliyah Madrasah, education commission. 

Discipline: Social Science Institute, Religious Education

*  Master’s Student, Marmara University, Social Science Institute, Theology Faculty, Department of Religious Education. 
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26. OTURUM
“The Concept of the Political” by Carl Schmitt

Marryam Shah*

Abstract

In this paper, to understand the Concept of the Political, Schmitt’s idea of a political system 
is examined. His main focus is to safeguard politics from the philosophy of liberalism 
as according to Schmitt, the liberal school of thought’s ideas are designed in a way that 
actually will lead on to eliminating politics altogether, which will prove detrimental to 
our modern society. Karl Schmitt has explained what he believes to be the fundamental 
nature of politics and how important its role is in the modern day. As liberalism talks 
about peace and no conflict, Schmitt equates that as an attempt to eliminate the political 
system as liberalism doesn’t recognize this distinction. For the purpose of this paper, 
the political philosophy of Schmitt is examined and analyzed in today’s political world 
to understand its efficacy. The “Descriptive Qualitative Research” approach is used in 
doing so. The data analyzed is secondary in nature and literature review of existing 
journals, web articles, and books has been used as the main source of data.

Keywords: Political Thought, Utopianism, Liberalism, Friend vs. Enemey, Concept of 
Thumos.

*  Kocaeli Üniversitesi,Siyaset Ve Sosyal Bilimler Programi.
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26. OTURUM
Yeni Küresel Din Olarak Tanıtılan İbrahimîliğin İslâm İnancı Açısından 

Tehlikeleri
Mustafa Kutmanoğlu*

Özet

Daha önce “Dinlerarası Diyalog” adıyla hatırlayacağımız projenin benzeri veya daha 
gelişmiş ve İslam inancı açısında oldukça tehlikeli bir şekli 2000’li yılların başlarında 
“İbrahmilik” adıyla duyulmaya başladı. Projenin amacı, semavi üç dinin (Yahudilik, 
Hıristiyanlık ve İslâm) birleştirilmesi ve yeni küresel tek dinin çatısı altında kaynaştırılması 
fikrine dayanmaktadır. Söz konusu fikrin projeye dökülmesi 1990, uygulamaya geçmesi 
2000, ve nihayet ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesinde kurumsallaşması 2013 yılında 
gerçekleşmiştir. Bunun somut bir adımı olarak Abu Dabi’de “İbrâhimî İbadethane” adı 
altında cami, kilise, sinagog içeren ve 2022 yılında açılması planlanan dev bir külliye 
inşa edilmektedir. Dahası bu proje üç dinin mabetlerini tek yerde toplamakla kalmayıp 
onların kutsal kitaplarını yani Tevrat, İncil ve Kur’an’ın tek kitap olarak basılması 
projesini de açıklanmıştır.

Bu araştırmamızda bu projenin arkasında duran devletlerin yayınladıkları raporlar ve 
açıklamalarından hareketle söz konusu yeni küresel dinin söylemleri ardındaki amaçları 
ve bunların İslam inancı açısından tehlikelerine değinmeye çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: Küresel Din, Dinlerin Birliği, İbrahimîlik

Disiplin: Temel İslam Bilimleri/Kelam

*  Marmara Üniversitesi SBE Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Doktora Öğrencisi.
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Erdem Hamaratlı, Yasmin 
Mahkmudova

Yedi İklim Türkçe Öğretim Setinde Kullanılan Tartışmacı Metinlerin İncelenmesi (B2-
C1 Ders Kitabı Örneği)

Zohaib Hassan Sain Challenges in Quality of Education in Higher Education Institutions (HEIs) of Pakistan 
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27. OTURUM

Metinlerarasılık Bağlamında: “Dinle Sana Bir Nasihat Edeyim”
Nasratullah Morad*

Şahin Köktürk**

Özet

Bu çalışmada, âşık edebiyatının en önemli saz şairlerinden biri olan Karacaoğlan’ın “Dinle 
sana bir nasihat edeyim” mısrasıyla başlayan, öğütleme türündeki şiiri metinlerarası 
ilişkiler açısından incelenmiştir. Gönderen metin-gönderilen metin/ler ilişkisini ortaya 
çıkarmayı amaçlayan metinlerarasılık, bu ilişkilerin hangi teknikler veya söz sanatlarıyla 
gerçekleştiğini de açıklar. Kubilay Aktulum bu teknikleri ortakbirliktelik ve türev 
ilişkileri ana başlıkları altında toplamıştır. 

Metinlerarasılık sonuçta bir yazar/şairin beslendiği/yararlandığı kaynaklarla olan 
-olumlu veya olumsuz- münasebetini de belirgin hale getirir. 

Karacaoğlan’ın, öğüt içerikli bu şiirine metinlerarası ilişkiler açısından bakıldığında 
dinî ve millî olmak üzere iki kaynaktan yararlandığı, dinî olarak âyet ve hadislere, millî 
kaynaktan ise atasözü ve deyimlere göndermelerde bulunduğu görülmektedir.

Bu şiirin metinlerarası ilişki teknikleri aracılığıyla incelenmesi, Karacoğlan’ın istifade 
ettiği bu iki kaynağı ne kadar önemsediğini ve değer verdiğini de ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeleri: Metinlerarasılık, Karacaoğlan, Nasihat, Atasözü, Deyim, Âyet, 
Hadis.

Disiplin: Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

*  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı doktora öğrencisi.
**  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyatı Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi.
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27. OTURUM

Arapçanın Türkçeden Aldığı Kelime ve Ekler
Hussein Shukur*

Özet

Türkler ile Araplar bin yılı aşkın aynı toprağı ve dini paylaşmışlardır. Aynı toprağı 
paylaşarak batı işgallerine karşı beraber savaşmışlardır. 7. yüzyılda Emevi komutanı 
Ubeydullah Bin Ziyad tarafından her yıl 200 asker Irak’a yerleştirilmiştir. Bu sayede 
Türkler İslam ordusunu savunmuşlardır. Bu noktadan itibaren Türkler ile Araplar 
arasında iletişim daha da güçlenmiştir. Aynı toprağı ve dini paylaşmakla zamanla kültür 
alışverişinde bulunmuşlardır. Bu alışverişin başında dil de vardır. Türkçeye pek çok 
Arapça kelime girmiştir. Bunun yanında Arapça da Türkçeden birçok kelime almıştır. 
Bu kelimeler farklı alanlarda olup yerli ağızlara kadar yerleşmektedir. Hatta ve hatta 
farklı Arap ülkeleri farklı Türkçe kelimeler almıştır. Aldıkları kelimelerde zaman zaman 
ses değişiklikleri olmuştur. Bu değişiklikler genellikle Arapçada bulunmayan sesler 
üzerinde geçerlidir. Yanı sıra arkaik kelimeler de tespit edilmektedir. Bazı kelimeler 
Türkiye Türkçesinde kullanılmamasına rağmen bazı Arap ülkelerinde kullanılmaktadır. 
Arapçada Türkçe kelimelerin bugüne kadar sürmesinin sebeplerinden biri de o 
ülkelerdeki yaşayan Türklerdir. Bu ülkelerdeki yaşayan Türkler, Araplarla etkileşim 
halinde oldukları için kültür ve dil alışverişi devam etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe,  Arapça,  Alıntı Kelimeler, Ağızlar.

*  Hussein Ahmed Shukur SHUKUR, Sakarya Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora).
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27. OTURUM

Cezayir 2 Üniversitesinde Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin 
Türk Dili ve Kültürünü Geliştirmek için Kullandıkları Kaynaklar

Lynda Inas Haddad*

Özet

Cezayir’de Türkoloji bölümü, Yunus Emre Enstitüsü ve Cezayir 2 Üniversitesinin iş 
birliği ile 2013 yılında açılmıştır. Böylece Cezayirli öğrenciler, yabancı dil olarak Türkçe 
öğrenmeye başlamıştır. Cezayir 2 Üniversitesinin Yunus Emre Enstitüsü ile anlaşması 
olması nedeniyle Türkçe derslerinde Yunus Emre Enstitüsünün Yedi İklim Türkçe kitap 
seti ders materyali olarak kullanılmaktadır. Ancak Cezayirli öğrencilerin, bu dili daha 
kolay öğrenmeleri için sadece ders kitaplarının yeterli olmadığında bir gerçektir. Bu 
nedenle Cezayir 2 üniversitesinde Türkçe öğrenen öğrencilerin ders kitapları dışında 
Türk dilini ve kültürünü daha hızlı ve kalıcı öğrenmeleri için başka materyallere de 
ihtiyaçları vardır.  İşte Cezayir 2 üniversitesinde Türkçe öğrenen öğrencilerin Türkçeyi 
daha iyi öğrenebilmeleri için başka materyal ve kaynaklarda faydalanıp faydalanmadığını 
araştırmak bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Cezayir 2 Üniversitesindeki 
öğrencilerin Türkçe öğrenme durumları ve Türk dilini ve kültürünü öğrenmek adına 
kullandıkları materyallere ilişkin görüşlerinin belirlenmesine yönelik araştırma sorusuna 
cevap arayan bu çalışma, nicel desende bir tarama araştırmasıdır. Bu araştırmayı yapmak 
için 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Cezayir 2 Üniversitesi, Türkoloji bölümündeki 
farklı seviyelerde Türkçe öğrenen Cezayirli öğrencilerin fikirleri ve düşünceleri anket 
aracılığıyla toplanmıştır. Öğrencilerden toplanan bu veriler, öğrencilerin eğitim 
seviyelerine göre yüzde-frekans olarak sunulacaktır. Araştırmanın amacı, Cezayir 2 
Üniversitesindeki öğrencilerin Türkçe öğrenme durumlarını ve bu öğrencilerin ders 
dışında Türkçe öğrenmek amacıyla kullandıkları farklı materyalleri tespit etmektir. 
Aynı zamanda, öğrencilerin kullandıkları farklı materyallere öğretmenlerin dikkatini 
çekmektir.

Anahtar kelimeler: yabancı dil olarak Türkçe, Cezayir’de Türkçe öğretimi, yabancı dil, 
Türkçe kaynak, dil.

*  Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
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27. OTURUM

Yedi İklim Türkçe Öğretim Setinde Kullanılan Tartışmacı Metinlerin 
İncelenmesi (B2-C1 Ders Kitabı Örneği)

Erdem Hamaratli* 

Yasmin Mahkmudova**

Özet 

Yabancı dil öğreniminde bireyin hedef dilde okuma, yazma, dinleme ve konuşma 
açısından yeterli düzeye ulaşması gerekir. Anlama becerilerinden olan okuma, söz varlığı 
oluşturma, dil yapılarının öğretimi, söylem bilgisi kazandırma, metin organizasyonu 
öğretme gibi açılardan diğer beceri alanlarını da destekleyen bir alandır. Bu sebeple, 
yabancı dil öğretim kitaplarında yer alan okuma metinlerinin iyi kurgulanmış, Avrupa 
Diller Ortak Çerçeve Metni’nin (ADOÇM, 2020) öngördüğü kazanımları sağlayacak 
şekilde ve farklı metin türlerinde iyi örneklerden oluşturulmalıdır. ADOÇM’de ve Maarif 
Vakfı tarafından hazırlanan Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı’nda 
(TYDÖP, 2019) yer alan kazanımlara bakıldığında orta ve ileri seviyelerde tartışmacı 
metinlere yönelik kazanımların yoğunlaştığı görülmektedir. Bilgilendirici metinler 
içerisinde kabul edilen tartışmacı metin, bir konuda metin yazarının kendi bakış açısını 
ve iddialarını destekleyip karşı düşünce ve iddiaları çürütmeye çalıştığı, bunu yaparken 
de gerekçe, örnek ve verileri kullandığı metin türüdür. Bu çalışmada, Türkçe öğretiminde 
yaygın olarak kullanılan Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti’nde (B2-C1) kullanılan 
tartışmacı metin örnekleri, kullanım sıklıkları, metin türü özellikleri, metin türü öğretim 
stratejileri, etkinlikleri, tercih edilen konular bağlamında incelenmiştir. Nitel araştırma 
modellerinden doküman incelemesi yöntemiyle hazırlanan çalışmada veriler doküman 
analizi ve betimsel analiz yoluyla çözümlenmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Türkçe öğretimi, okuma, metin türü, tartışmacı metin, ders kitabı.

*  Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi.
**  Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi.
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27. OTURUM
                             

Challenges in Quality of Education in Higher Education Institutions (HEIs) 
of Pakistan

Zohaib Hassan Sain*

Abstract

The purpose of this study is based on exploratory research to identify “Challenges in 
Quality of Education in HEIs of Pakistan”. Exploratory research approach is used to achieve 
the objectives of the study in less time and inexpensive means. From the last few years, 
Pakistan is facing a lot of challenges in education sector such as curriculum, less training 
institutions, corruption in education, teacher’s behavior, less research work. Emerging 
issues in education sector are less training institutions and trend towards research work 
which is essential to follow for the growth and strength of any economy. The purpose of 
our research is to identify the major challenges in educational sector in Pakistan which 
the educational sector is suffering from last few years. The researcher used triangulation 
in order to carry the reliability and validity of the data for results. So, to conduct this 
triangulation the researcher used questionnaire for the students, questionnaire for the 
teachers and interviews of the management. . In this regard primary data was collected 
from the focused group of students using a sample of 100 questionnaires for each 
university were filled by the students of the selected five universities. This attempt of 
conducting the research will play an important role in the development of Pakistan. In 
this research Curriculum, Corruption in education, less training institutions, Teacher’s 
behavior and less research work are independent variables and Quality of Education 
is dependent variable. In future, we will research on the solution of these problems. 
To increase the literacy rate, the Govt. of Pakistan has announced that the education is 
compulsory for sixteen years old for every citizen. 

Keywords: Curriculum, Corruption, Teacher’s Behaviour, Research Work.

Discipline: International Student Studies

*  Superior University, Faculty of Business & Management Sciences.
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Abdulhamid Gunda Employment Practices of the Filipino Household Workers in Turkiye

Goran Hussein
Socio-Cultural Structures and Implementation of Women’s Rights in Northern Iraq- The 
Case of Erbil City

Ramazan Ali 
Mahmoodi Afganistan’da Taliban Siyasetinde Kadınların Durumu

Foday Justice Jalloh
Irregular Migration and Youth: Understanding ECOWAS’ Migration Policy Framework and 
Economic Impacts of ‘Temple Run’ on Youths in Sierra Leone.

Abdihakim Mohamed 
Ahmed Intra-state conflicts in the Middle East and Africa and their consequences.
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28. OTURUM

The Employment Practices of Filipino Household Workers in Türkiye
Abdulhamid Gunda*

Abstract

This phenomenological study aimed to explore the experiences of migrant Filipino 
Household Workers in Turkey in the context of employment practices. In-depth Interviews 
was utilized to gather the primary data for this qualitative research. Specifically, eighteen 
(18) Filipino household workers who were selected through snowball sampling method 
have given their consent and participated to the study. Depending on the preferences 
of the participants, the interviews were conducted online and face-to-face. Moreover, 
thematic analysis inclusive of transcriptions, coding, themes creation and analysis was 
used for the data analyses. The study revealed the experiences of Filipino household 
Workers in Turkiye in terms of their employment practices and some aspects of their 
working conditions. Specifically, the thematic analysis revealed main themes that 
correspond to the workers’ employment practices such as pre-employment practices, 
job search practices and the use of formal employment practices. Furthermore, working 
condition issues raised by the workers are summed up into main themes such as vague 
job descriptions, long working hours, remuneration issues and common causes of 
argument with employers. These findings of the study are significant in terms of its 
potential contribution to policy development in migrant domestic services particularly 
in terms of labor market access and employment practices for migrant domestic workers. 
Furthermore, it can contribute to the knowledge base of social work education and 
practice. Migrants and domestic workers are identified in social work as vulnerable and 
to some extent, disadvantaged. Therefore, it is a mandate of the profession to protect 
and promote their well-being through scientific research such as this work in order to 
advance policies and advocacies beneficial to this vulnerable group.

Keywords: Social Work, Employment Practices, Working Conditions, Migrant Worker, 
Domestic Work.

*  PhD Candidate at istanbul Sabahattin Zaim University, Institute of Graduate Studies, Department of Social Work.
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28. OTURUM

Socio-Cultural Structures and Implementation of Women’s Rights in 
Northern Iraq- The Case of Erbil City

Goran Hasan Hussein*

Abstract

Theoretically, human rights are rights inherent to all human beings, regardless of sex, 
religion, language, color, race, nationality, ethnicity, or any other status in society. 
Human rights are universal irrespective of the status of people and where they live. 
Many countries have recognized the Universal Declaration of Human Rights in their 
constitutions; however, many difficulties arise in their implementation due to the fact 
that the implementation of human rights has strong relevance to socio-cultural structures. 

The main aim of this study is to determine the effects of socio-cultural conditions on 
the implementation of women’s rights and to investigate the rights of women living 
northern Iraq. In the study, the qualitative method is considered the best choice. The 
population of this study have been selected from women who live in different places 
in the city center of Erbil and countryside of the city. The purposive sampling method 
is considered as the best sample choice for this research in the study. Furthermore, the 
collection of the data achieved by semi-structured interviews and the ZOOM platform 
has been used to interview the participants. After the findings examined the results of the 
study determined with some socio-cultural factors such as tribal reconciliation, making 
second up to fourth wife outside of Northern Iraq, staying silence against violence 
especially sexual abuse and harassment, and honor killings, which become barriers for 
implementing, improving, and protecting women’s rights in the region.

 

Keywords: Women’s Rights, Human Rights, Northern Iraq, Socio-Cultural Structure.

*  Salahaddin University, College of Arts, Department of Sociology. Erbil- Iraq. 
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28. OTURUM

AFGANİSTAN’DA TALİBAN SİYASETİNDE KADINLARIN DURUMU
Ramazan Ali Mahmoodi*

Özet

Afganistan tarihinde kadınların statüsü en çok tartışılan konulardan biridir. Tarih boyunca 
her türlü imkândan mahrum bırakılan kadınlar, toplumsal ve siyasal ayrımcılığa maruz 
kalmışlardır. Afganistan toplumu aslında ataerkil bir yapıya sahiptir. Bütün fırsatlar 
erkeklerin elindedir. Genel olarak ekonomik, siyasal ve toplumsal alanlarda kadın ve 
erkek arasındaki eşitsizlik ve ayrımcılık açıkça görülmektedir. Kadınların özgürlüğü, 
eşitliği, toplumsal ve siyasal konumu doğrultusunda hiçbir zemin hazırlanmamıştır. 
Afganistan toplumundaki kültürel zayıflık ve gerilik nedeniyle, kadınlar için uygun 
bir ortamın olmadığı aşikârdır. Bir yandan, kadınlar sürekli kültürel ve entelektüel 
yoksullukla karşı karşıya kaldılar. Öte yandan her türlü işkenceye, zulme ve şiddete 
maruz kaldılar. Afganistan toplumu geleneksel bir toplum olduğu için kadınların rolüne, 
konumuna ve haklarına çok az ilgi gösterildi ya da hiç ilgi gösterilmedi.

Ülkedeki tüm siyasal ve toplumsal kararlar kadınların olmadan alınmaktadır. 
Tarih boyunca, Afgan kadınlarının tüm haklarından yoksun bırakılmasında Afgan 
politikacılar ve yöneticilerinin rolü çok açık olmuştur. Özellikle son otuz yılda bu sorun 
artmış ve Afgan kadınları, Afgan erkeklerinin gözünde ikinci cinsiyet olarak kabul 
edilmiştir. Ancak Taliban yönetiminin iki dönemi kadınlar için çok zor ve tehlikeli bir 
dönem oldu. Bu dönemde Taliban yöneticileri kadınlara karşı en sert kuralları uyguladı. 
Taliban döneminde kadınlar siyasette, eğitimde, istihdamda, sanatta ve hayatın birçok 
alanında yoksun bırakıldı. Bu nedenle, bu çalışma Afganistan’da Taliban siyasetinde 
kadınların durumunu sosyolojik bir perspektiften incelemeyi amaçlamaktadır. Bu konu 
incelendiğinde bazı önemli parametreler ortaya çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Afganistan, Taliban, Siyaset, Afgan Kadınları, Şiddet, Ayrımcılık, 
Ataerkillik.

*  Selçuk Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Doktora Öğrencisi.
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28. OTURUM

Irregular Migration and Youth: Understanding ECOWAS’ Migration Policy 
Framework and Economic Impacts of ‘Temple Run’ on Youths in Sierra 

Leone
Foday Justice Jalloh*

Abstract

The 2011 Arab Spring sparked a huge migration crisis in the world which West African 
youths used as an opportunity to escape poverty and unemployment. This route of escape 
has earned the moniker “temple run. “While the “temple run” irregular migration crisis 
in Sierra Leone has had some financial advantages for both enablers and clients, such 
migration has also negatively impacted the nation’s youth. The success of this youth 
irregular migration crisis significantly questions the effectiveness of the migration policy 
frameworks of the Economic Community of West African States (ECOWAS). This has led 
to the questions “How effective are the migration policy frameworks of the ECOWAS? 
What are the economic impacts of ‘temple run’ on Sierra Leonean youths? What are the 
multiplier effects of ‘temple run’ on participants’ relatives?” Hence, this study examined 
the effectiveness of the migration policy frameworks of ECOWAS and further assessed 
the economic effects of ‘temple run’ irregular migration on youth participants in Sierra 
Leone. It also investigated the process’ multiplier economic impacts on participants’ 
relatives. Interviews from both ‘temple-run’ migrants who successfully crossed the 
Mediterranean Sea to Western European countries and returnees, as well as secondary 
data on ECOWAS migration policies were used in the conduct of this study. The study 
concluded that ECOWAS’s policy on migration, particularly its approach to irregular 
migration, has been inefficient. The study comes to the additional conclusion that while 
the “temple run” had adverse economic repercussions on the young participants, it also 
had adverse multiplier effects on their families.

Keywords: Arab spring, ‘Temple-run-irregular-migration,’ Migrant smuggling & 
trafficking, policy framework, economic impacts, ECOWAS.

Discipline: MA Peace, and Conflict Studies, Department of International Relations
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28. OTURUM

Intra-state Conflicts in the Middle East and Africa and their Consequences
Abdihakim Mohamed Ahmed*

Abstract

The scholars defined the concept of interstate conflict as when individuals are present 
in a specific situation in which they disagree with their opinion, views, or judgment on 
something, and the conflict may start from mere words and then develop into a loud 
shouting, and conflict is also known as the competition of a group of people together 
over Make a specific decision, which may be related to them personally, or in the work 
environment, or in something affecting people, or things that the outcome of the conflict 
has a clear influence on The nature of the conflict is the situation, or the body that appears 
within the dialogue, or the situation that leads to the occurrence of conflict between 
people and my paper will discuss the conflicts in the middle east and Africa for their 
intrastate issues. 

Keyword: Africa and Middle East conflicts states.

Discipline: Department of International relations 
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Uluslararası Öğrencilerin Çalışma Koşulları: İstanbul Örneği
Öğr. Gör. Emrullah Tekin*

Özet

Üretim ve mülkiyet ilişkilerinin değişmesi sonrasında yaşanan küreselleşme olgusu 
ve farklılaşan insan hareketliliği, bireylerin düşünce yapıları üzerinde bir değişim 
yaratarak sürekli ve daha kaliteli bir eğitime duyulan ihtiyacı artırmış ve eğitimin 
uluslararasılaşmasına neden olmuştur. Eğitimin uluslararasılaşmasına ise başka bir 
ülkede yükseköğrenim gören uluslararası öğrencilerin sayısını, yoğunluğunu ve 
karşılaştıkları sorunları artırmıştır. 

Bu kapsamda bu çalışma, başka bir ülkede yükseköğrenim gören öğrenciler şeklinde 
tanımlanan uluslararası öğrencilerin karşılaştıkları sorunlarını çözmek için başvurdukları 
emek piyasasında, yaşadıkları problemleri ele almıştır. Bu amaç doğrultusunda 
İstanbul’da en çok uluslararası öğrenciye sahip olan beş yükseköğrenim kurumundan 
toplamda yirmi beş uluslararası öğrenciyle bir alan araştırması gerçekleştirilmiş; elde 
edilen veriler, ilgili literatür çerçevesinde incelenmiştir. Sonuç olarak uluslararası 
öğrencilerin ağırlıklı olarak, uzun sürelerde, ağır çalışma koşulları altında ucuz emek 
gücü olarak çalıştıkları ortaya çıkmıştır.

Anahtar kelimesi: Uluslararası Öğrenciler, Çalışma, Eğitim, Küreselleşme.

*  Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
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Afghan Student Migrants in Turkey (İstanbul) Challenges and Opportunities 
in the Years 2020/2021
Sayed Wafiullah Safawee*

Prof. Dr. Nasuh Uslu**

Abstract

Immigration is one of the controversial issues in the 21st century, although the number. 
According to the United Nations, by 2019, migrant populations around the world have 
reached 272 million (Edmond, 2020). Humans migrates from different countries for 
a variety of reason, such as security, economic, and social issues. Among other types 
of immigration, there is student migration or education migration, where they face 
different opportunities and challenges, and Afghan student migrants are more or less 
the same as other migrant students. While the phenomenon of student immigration is 
spreading, scientific resources regarding the situation of Afghan immigrant students are 
not available. As a starting point for a phenomenon that has been practically experienced, 
the aim of this research is to find out the challenges and opportunities of Afghan migrant 
students in Istanbul in private universities in the years 2020–2021. To investigate the 
purpose of this study, qualitative research with triangular methods of data collection, 
data analysis and observation that is consistent with the interview has been use. The 
result based on push factors such as poor educational conditions, weak education system 
and instability in Afghanistan, and the quality of education, common culture, security, 
job opportunities and freedom as pull factors has made Turkey as an attractive place for 
Afghan students. But more than half of the Afghan students have experienced problems 
in the process of official documentation that are solvable, which can be beneficial for the 
immigrant student, and for the host country. 

Keywords: Afghan students, Education Migration, Challenges, Opportunities.
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The role of the private sector and civil society organizations in alleviating the 
humanitarian crisis in conflict-affected areas in Yemen

Ibrahim Mabrook Altomoor*

Abstract

This paper studied the important contribution and the roles played by the private sector 
and civil society organizations in reducing the humanitarian crisis in areas affected by 
the conflict, the light was shed on these organizations role in Yemen as a region affected 
by civil war and conflicts which exhausted it. With the presence of the effective role of the 
private sector in Yemen, the civil society organizations were also available, and strived 
to contribute in achieving relatively stability and reducing the humanitarian crisis by the 
implementation of various activities in several governates. Moreover, the extent of their 
importance and effectiveness in the absence of the public sector. Some previous studies 
and research that related to the roles of these two sectors was addressed. In addition, it 
was found that civil society organizations played an important role in peace-building 
and reconstruction processes, also these organizations contributed to creating a kind of 
stability in the areas affected by conflicts and wars.

keywords:Private sector - NGOs - civil society organizations - peace building.
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Analyzing Ground of Islamic Intellectual History: Founding Scholar, 
Founding Works, and Founding Institution

Abdullah al-Mamun*

Abstract

This work is aimed to analyze the nature and characteristics of the founding scholars, 
works and institutions of Medieval Islamic history and how they played an essential role 
in creating and developing an intellectual ground.   

Islamic encourages and emphasizes reading and writing, researching, discovering, 
and inventing new concepts and thoughts from its commencement. It got many shapes 
and trends when Islam as a ‘Din’ spread to the major continents over the decades. 
And the Muslims led significant parts of the world, established several empires, and 
developed civilizations, i.e., the Ottomans, Safavids, and Baburids. These civilizations 
were built based on the principles of their religion, or minimum religious thoughts and 
ideas played the most crucial role in giving an option to the integration of the local 
intellectual traditions through scholars from local or outside. Sometimes, one scholar or 
his work could be used throughout the continents or empires. Likewise, an institution 
could also play the same role in disseminating and producing knowledge. Besides this, 
every empire or knowledge tradition had its Muslim scholars who contributed to being 
adaptable to their land or cultural center, considering other Muslim trends’ experiences. 
All these developments created intellectual grounds that helped produce future scholars 
and institutions. Scholars and ground were interconnected; scholars shaped the ground 
through their works and institutions, and the ground holistically generated future 
scholars, mass consciousness and the continuity of knowledge trends.    

A theory of the conceptual background of intellectual history is expected to be developed 
holistically using the qualitative method with theories of intellectual history. That is the 
connectivity and dependency on each other and the founding scholars’ explicit role in 
understanding intellectual ground.  

Keywords: Intellectual Ground, Founding Scholars, Founding Works, Founding 
Institutions, Muslim Civilization.
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