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LİSELİ GENÇLERİN TANRI VE DİN İNANCI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR 

ARAŞTIRMA 

A STUDY ON GOD AND RELIGION BELIEF LEVELS OF HIGH SCHOOL TEENS 

Dr. Ali İNAN  

Van 100. Yıl Üniversitesi 

ÖZET 

Ülkemizde son birkaç yıldır gençlerin din ve Tanrı inancı düzeylerinin, dinden uzaklaşma 

şeklinde değiştiğine dair söylemlerin yer aldığı bilinmektedir. Bunun aksi yöndeki söylemler 

de aynı şekilde mevcuttur. Bununla birlikte, gençlerin Tanrı ve din inancı düzeylerini ortaya 

koymaya çalışan nicel çalışmaların sayılarının da az olduğu bilinmektedir. Gençlerin Tanrı ve 

din inancı düzeyleri üzerinde lise gençliği örneğinde bir çalışmanın bu konuya -bu araştırma 

kapsamında- açıklık getireceğini düşündüğümüz için böyle bir çalışmanın yapılmasına karar 

verdik. Araştırma, anket formu aracılığıyla toplam 103 lise öğrencisi üzerinde uygulanmıştır. 

Anket formunda, Tanrı ve din inancı düzeyini betimlemeye yönelik üç başlık altında sunulan 

ifadeler yer almıştır. Bu genel başlıklar; “kutsal kitapların gönderilmesi”, “peygamberlik” ve 

“yaratıcı anlayışı” şeklinde belirlenmiştir. Bu ifadelerin 5 tanesi “kutsal kitapların 

gönderilmesi”, 3 tanesi “peygamberlik” ve 4 tanesi de “yaratıcı anlayışını” anlamaya yönelik 

maddelerdir. Maddelerin şıkları; “Kesinlikle Katılıyorum, Katılıyorum, Kararsızım, 

Katılmıyorum, Kesinlikle Katılmıyorum” şeklinde 5’li likert olarak hazırlanmıştır. Anket, 

2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmıştır. Elde edilen veriler istatistik “SPSS 23.0 for 

Windows” programı ile analize tabi tutulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre liseli gençler 

arasında örneklem grubu kapsamında deizm, ateizm veya agnostisizm şeklindeki inançların 

oldukça düşük seviyede olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte Allah inancı, peygamberlik 

ve dine inanma düzeyleri de oldukça yüksek derecede çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Din Sosyolojisi, Liseli Gençler, Tanrı İnancı Düzeyi, Din İnancı Düzeyi. 

ABSTRACT 

In our country, there have been discourses about the level of religion and God beliefs of 

young people that have changed in the form of getting away from religion in the last few 

years. There are also contrary statements. However, it is known that the number of 

quantitative studies trying to reveal the level of God and religion beliefs of young people is 

also low. We decided to conduct such a study because we think that a study in the example of 

high school youth on God and religion belief levels of young people will clarify this subject- 

within the scope of this research. The research was carried out on 103 high school students 

through the questionnaire form. The questionnaire included statements presented under three 

headings to describe the level of God and religion belief. These general headings have been 

determined as; “sending the holy books”, “prophethood” and “understanding about a 

creative”. 5 of these statements are items for “sending scriptures”, 3 for “prophecy” and 4 for 
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understanding “creative understanding”. It was prepared the choices of the items a 5-point 

likert as “I definitely agree, I agree, Indecisive, I do not agree, I definitely do not agree”. The 

survey was carried out in the academic year 2018-2019. The data obtained were analyzed with 

the statistical program "SPSS 23.0 for Windows". According to the results, beliefs in the form 

of deism, atheism or agnostism were found to be quite low among high school youth within 

the scope of this study. However, belief in God, prophethood and belief in religion were 

found also quite high. 

Keywords: Sociology of Religion, High School Youth, God Belief Level, Religion Belief 

Level. 
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SOSYAL MEDYADA DİN ALGISI ve GENÇLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

EFFECTS ON YOUTH OF RELIGIONAL PERCEPTION IN SOCIAL MEDIA 

Eyüp Mithat AÇIKGÖZ  

ÖZET 

Din kelimesi sözlükte âdet, hüküm, ceza ve itaat gibi manalara gelir. İslâm âlimleri dini farklı 

şekillerde tarif etmişlerdir. Bunların içerisinde en çok benimsenen tarif şudur: “Din; akıl 

sahiplerini kendi hür iradeleri ile en iyiye, en doğruya ve en güzele ulaştıran ilâhî bir 

kurumdur.”  

Sosyal medya ise zaman ve mekân sınırlaması olmadan (mobil tabanlı), paylaşımın, 

tartışmanın esas olduğu bir insanî iletişim şeklidir. Teknoloji, telekomünikasyon, sosyal 

iletişimin kelimeler, görseller, ses dosyaları yolu ile sağlandığı bir yapıya sahiptir. 

Gençlik, çocuklukla erişkinlik arasında yer alan, gelişme, ruhsal olgunlaşma ve yaşama 

hazırlık dönemidir. Aynı zamanda yaşamın en önemli dönüm noktalarından biridir. 

Bu çalışmada, günümüzde toplumun her kesimi tarafından kullanılan, özellikle toplumların 

değişiminde ve gelişiminde son derece etkili olan gençlerce bir yaşam tarzı haline getirilen 

sosyal medyanın içerisindeki dini bilgilerin ve bunlarla alakalı var olan algıların gençler 

üzerindeki etkileri araştırılmıştır. 

 Bu çalışmanın ana amacı sosyal medyanın din ile etkileşimini araştırarak gençlerdeki din 

algısını nasıl etkilediğini anlamak ve olumsuz etkilerine karşı çözüm üretmektir. Din ile ilgili 

var olan veya oluşturulan algıların nasıl, ne şekilde, hangi amaçla yapıldığı; yapılan algıların 

gençliği nasıl etkilediği konusu açıklık kazanmıştır. 

Bu çalışma teorik ve uygulamalı olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Teorik kısımda 

sosyal medya, gençlik, din, dinin etkinliği, din algısı kavramları ve gençlerin sosyal medya 

kullanımı hakkında kaynak taraması yapılmıştır, Bunlara göre sosyal medyada kullanılan 

dilin, yapılan paylaşımların ve elde edilen bilgilerin gençlerin düşünce ve davranışlarında bir 

rehber, hatta önder niteliğinde olduğu görülmektedir. Uygulamalı kısımda ise sosyal 

medyadaki din algısı, dinin gençlerdeki yeri ve etkisini anlamak üzere betimsel olup hem 

niceliksel hem de niteliksel bir yöntem olan mülakat ve doküman analizi tekniği 

kullanılmıştır. Örneklemimiz Ankara ilinde öğrenim gören 15 lise öğrencisi ve farklı yaş 

gruplarından 5 yetişkindir. Elde edilen temel bulgulara göre lise öğrencileriyle yetişkinlerin 

cevapları arasındaki farkların fazla olmasıyla birlikte dini açıdan kuşkular, belirsizlikler 

fazlasıyla görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: sosyal Medya, gençlik, din, din algısı 

ABSTRACT 

The word religion comes to terms with menstruation, judgment, punishment and obedience in 

the dictionary. Islamic scholars have described religion in different ways. Among them is the 
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most adopted recipe: "Religion; It is a divine institution that delivers the mind-boggling to the 

best, the right and the most beautiful with their own free will." 

Social media is a form of human communication where sharing is essential, without time and 

space limitations (mobile-based). Technology has a structure where telecommunications, 

social communication are provided through words, visuals, audio files. 

Youth is a period of development, spiritual maturation and preparation for life, which is 

between childhood and adulthood. It is also one of the most important milestones of life. 

In this research, the religious information in social media, which is used by all segments of 

society today, which is made a lifestyle by young people, which is particularly effective in the 

change and development of societies, and the relevant the effects of perceptions on young 

people have been investigated. 

The main purpose of this study is to study the interaction of social media with religion to 

understand how it affects the perception of religion in young people and to produce solutions 

to its negative effects. How, how, how, for what purpose, the perceptions that exist or are 

created about religion; the issue of how perceptions affect youth has become clear. 

In the theoretical section, social media, youth, religion, the effectiveness of religion, concepts 

of religious perception and the use of social media of young people were scanned, according 

to these, the language used on social media, the shares and the information obtained it is seen 

that young people are a guide or even a leader in their thoughts and behaviors. In the applied 

section, the perception of religion in social media, the interview and document analysis 

technique, which is both quantitative and qualitative method, was used to understand the 

place and effect of religion in young people. Our sample is 10 high school students studying 

in Ankara province and 5 adults of different age groups. According to the basic findings 

obtained, with the high school students and adults' answers, religious doubts and uncertainties 

are seen. 

Keywords: social Media, religion, youth, religional perception. 
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TALAT PAŞA SUİKASTİNDEN GÜNÜMÜZE ERMENİ TERÖR ÖRGÜTLERİ 

TARAFINDAN ŞEHİT EDİLEN DİPLOMATLARIMIZ 

OUR DIPLOMATS WHICH WERE COMPLYED BY TALAT PASA ASSASSINATE TO 

THE TODAY BY THE ARMENIAN TERRORIST ORGANIZATIONS 

Öğr. Gör. Sözer AKYILDIRIM 

Iğdır Üniversitesi 

ÖZET 

Osmanlı Devletinin Birinci Dünya savaşından yenik çıkmasıyla Almanya’ya giden Talat Paşa 

15 Mart 1921 de Sogomon Tehleryan tarafından şehit edildi. İlk kurşunun ardından, Said 

Halim Paşa, Dr.Baheddin Şakir, Cemal Azmi Bey, Cemal ve Enver Paşalarda, Ermeni 

teröristlerin kurşunlarına hedef oldu. Ermeni terörizmi, Ermeni Diasporanın maddi ve manevi 

desteği ve bir takım İstihbarat örgütlerinin hedef göstermeleri sonucu, planlı ve programlı bir 

şekilde yürütülmüştür.  Türk diplomatları ve aileleri Avrupa ve Amerika’da katledilirken ses 

çıkarmayan bu devletler, 1983 yılında Orly Havalimanında kurşunlar ve bombalar batılı 

devletlerin insanını hedef alınca, teröre karşı tavır koydular. 

Türkiye’ye karşı terör yoluyla saldırma amacını taşıyan ilk Ermeni Terör örgütü Asala ve 

JCAG -Ermeni Soykırımı için Adalet Komandoları’dır. Bu örgütler 1975 yılında Lübnan iç 

savaşı esnasında kuruldu. Ermeni terör örgütlerinin saldırılarında 58’i Türk vatandaşı olmak 

üzere 31 Diplomat ve aile mensubu 77 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda insanda yaralandı. 

ABD’nin Santa Barbara kentinde 27 Ocak 1973’te Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu 

Mehmet Baydar ile Konsolos Bahadır Demir’in Ermeni asıllı Gurgen Mıgırdıç Yanıkyan 

tarafından şehit edilmeleri, Türk Diplomatlara yönelik ilk saldırı olmuştur. Söz konusu saldırı 

Türk diplomatlarına karşı suikastlar zincirini başlatmış ve Ermeni terörizmini tetiklemiştir. 

Bu çalışmanın amacı, kronolojik bir sıra ile Ermeni Terör Örgütlerinin diplomatlarımıza 

yönelik terör saldırılarının geçmişini ve bugünü ortaya koymaktır. Konu ile ilgi gazete 

arşivleri, kitaplar ve internet kaynaklarından yararlanıldı. 

Anahtar Kelimeler: Terör, Saldırı, Asala, JCAG, Ermeni 

 

ABSTRACT 

Talat Pasha, who went to Germany after the Ottoman Empire was defeated by the First World 

War, was martyred by Sogomon Tehleryan on March 15, 1921. After the first bullet, Said 

Halim Pasha, Dr. Baheddin Şakir, Cemal Azmi Bey, Cemal and Enver Pasha, were the targets 

of the Armenian terrorists. Armenian terrorism was carried out in a planned and programmed 

manner, as a result of the financial and moral support of the Armenian Diaspora and the 

targeting of some Intelligence organizations. These states, which did not sound when Turkish 
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diplomats and their families were massacred in Europe and America, reacted against terrorism 

in 1983 when bullets and bombs targeted the people of western states at Orly Airport. 

The first Armenian terrorist organization by the terrorist attack against Turkey is aiming for 

Justice commandos and JCAG prime-Armenian Genocide. These organizations were founded 

in 1975 during the Lebanese civil war. In the attacks of the Armenian terrorist organizations, 

31 diplomats and 77 family members, including 58 Turkish citizens, died and many people 

were injured. the US city of Santa Barbara on 27 January 1973, Turkey's Consul General in 

Los Angeles Mehmet Baydar and Consul Bahadir Demir are not killed by the Armenian 

Gurgen Migirdich Yanikyan was the first attacks on Turkish diplomats. The attack started the 

chain of assassinations against Turkish diplomats and triggered Armenian terrorism. 

The aim of this study is to reveal the history and present of Armenian terrorist organizations 

in chronological order. Newspaper archives, books and internet resources were used. 

 Keywords: terror, attack, Asala, JCAG, Armenian 
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YAPAY ZEKÂ SİSTEMLERİNE YAPAY ETİK ENTEGRE EDİLEBİLİR Mİ? 

CAN ARTIFICIAL ETHICS BE INTEGRATED INTO ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

SYSTEMS? 

Gizem KILIÇ 

Doktora Öğrencisi, Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, 

Antalya/ TÜRKİYE 

ÖZET 

Günümüzün en çok tartışılan konularından biri olan yapay zekâ en genel anlamda insan gibi 

davranışlar sergileme,  sayısal mantık yürütme, hareket, konuşma ve ses algılama gibi birçok 

yeteneğe sahip yazılımsal ve donanımsal sistemler bütünü olarak tanımlanmaktadır. Bir başka 

tanım yapmak gerekirse yapay zekâ; bilgisayarların insanlar gibi düşünmesini sağlamaktadır. 

Teknoloji çağı olarak adlandırılan bu dönemde hayatımızı kolaylaştıracak ürünler üretme 

gereksinimi duymaktayız. Gelişmekte olan ülkeler günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için bu 

sistemleri kullanmaktadırlar. Şuan yapay zekâ üzerine çalışmalar yapan birçok bilim insanı 

ortaya çıkacak olan sistemin neler getirdiğini ve neler getireceğini fark etmiş durumda 

değillerdir. 

İnsan, içinde yaşamış olduğu topluma karşı belli sorumlulukları olduğunun bilincinde olan 

varlıktır. Peki, insan bilincine sahip olabilecek olan yapay zekâ sistemlerinin sorumluluğu 

kime ait olacaktır? Yapay zeka sistemlerine bu noktada etik entegre edilebilir mi? İnsan ırkı 

bilimin getirmiş olduğu olumlu yeniliklerin farkında peki yapay zeka ile kendi ürettiğinin 

gerisinde mi kalacaktır? Yapmış olduğumuz araştırmalara göre bilim insanları bu konuda 

ikilemde kalmıştır. İnsanların bu sorulara cevap verebilmeleri ve korkularını yenebilmeleri 

için yapay zeka sistemlerine yapay etik entegre etmeye ihtiyaç duyulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yapay Zeka, İnsan, Etik, Teknoloji 

 

ABSTRACT 

Artificial intelligence, which is one of the most controversial topics of today, is defined as the 

whole of software and hardware systems that have many abilities such as human behavior, 

numerical logic, motion, speech and sound perception. To make another definition, artificial 

intelligence; makes computers think like humans. In this period called technology age, we 

need to produce products that will make our life easier. Developing countries use these 

systems to facilitate their daily lives. Many scientists currently working on artificial 

intelligence have not realized what the system will emerge and what it will bring. 

Man is an entity that is aware of the fact that they have certain responsibilities towards the 

society they live in. So, who will be responsible for the artificial intelligence systems that can 

have human consciousness? Can ethics be integrated into artificial intelligence systems at this 
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point? The human race is aware of the positive innovations brought by science, but will it lag 

behind its own production with artificial intelligence? According to the researches we have 

done, scientists remained in a dilemma about this issue. In order for people to answer these 

questions and overcome their fears, there will be a need to integrate artificial ethics into 

artificial intelligence systems. 

Keywords: Artificial Intelligence, Human, Ethics, Technology 
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BİRİNCİ  DALQA RUS  MUHACİRLERİN BEDİİ VE HATİRA 

EDEBİYATLARINDA TÜRKİYE 

Doç. Dr. Leyla ALİYEVA 

Bakı Slavyan Universitesi, Tercüme Fakültesi, Tercümü Teorisi ve Praktigi Bölümü 

ÖZET 

Amac. XIII. yüzyılın ortalarında  Rus edebiyatı ve tercüme eserlerinde Türkiye ve Türk 

insanıyla ilgili süjeler, konular ve suretler belirli derecede yer almaktaydı. 

XX. yüzyılda kısa, fakat çok önemli bir zaman kesiminde o sayfalara yeni konular eklenmeye 

başladı. Şöyle ki, 20'li yılların başlarında iç savaşların sona ermesi ve Beyaz Ordu'nun 

yenilgisi binlerle Rus göçmenin “Türkiye kıyıları”na savulmasına neden oldu. Bunlar genelde 

mülki şahıslar ve Wrangel'in Gelibolu yarımadasında yerleştirilmiş ordusunun geriye kalan 

kısmıydı. Sürgüne maruz bırakılmış Ruslar'a Türkiyeaçmanın yanı sıra her türlü yardımda da 

bulunuyordu. Gelibolu (Rusça Gallipoli) kelimesi bile Rusça'ya şehitlik ve reşadet, 

vatanseverlik ve inançlara, ideallere bağlılık gibi yeni sembolik anlamlar kazandırmıştı. 

Yönetim. Dönemin insanlarının söylediklerine göre, İstanbul (Rus muhacirlerin düşünce ve 

edebiyatında taşlaşmış bir isim olarak kalan Konstantinopol) yeni Babil'e benziyordu; birkaç 

haftada şehrin nüfuzu 100 bin kadar artmıştı. 

Farklı dillerde konuşan çok sayılı kitleyi kafa kafaya getiren hayat ve yaşam şartları 

İstanbul'da Rusça dergilerde yayınlanan makale, etüt, öykü ve fıkralarda, daha sonra ise geniş 

şekilde hatıra edebiyatlarında yansısını bulmaktaydı. 

Netice. Rus ordusunun Gelibolu'da olmasıyla ilgili belgesel edebiyat bir kısım kaynaklarda 

geçer. Bunların içinde heryönlülüğü, genişliği ve tarihe dayanıklığı açısından en güveniliri 

Miroslav Yovanoviç'in “Balkanlar'da Rus mühacereti. 1920-1940” (M., 2005) kitabı, N. 

Samover'in “A.V. Kartaşev'in Gelibolu mistikası” (M., 1998) makalesi, Rus harbi mühaceret 

tarihiyle ilgili bir kısım belgeler, materyallerdir. 

Bedii edebiyatta İstanbul İ.Bunin'in “Pariste” hikayesinde, Vadim Andreyev'in “Bir seyahatin 

tarihi” kitabında (M., 1974) hatırlanıyor. Eserde geceyi renklerle çevrili ve çok dilli insanların  

yaşadığı İstanbul'un “minareleri altında” geçiren Rus gençlerinin hayat hikayeleriyle bağlı 

noktalar yer alıyor. 

Sonuc. Makalede başlıca amaç muhacir hayatı yaşamış Rus yazarların eserlerindeki  tarz, 

politik görüş ve düçünce farklılığını ortaya koymaktır. 

Anahtar Kelimeler: mühaceret edebiyatı, hatıralar, türk süjeleri, sürgün 
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TARСS - WESTERN RAMAGE OF ANTIQUE TURKS MIGRATION  

FROM ANCESTRAL LAND 

Assoc. Prof. Farit LATYPOV  

Ufa State Aviation Technical University, Republic of Bashkortostan,  

Russian Federation 

ABSTRACT 

The «Altai hypothesis» of Turkic peoples’ ethno genesis and kinship, which was logically 

formulated at the beginning of the XX century, initially contradicted many historical and 

linguistic facts. Moreover, by the middle of the XX century it became obvious that according 

to the lexical-statistical theory and due to the low coincidences frequency, the possible 

kinship of Turkic, Mongolian and Tungus-Manchu languages was «moved beyond acceptable 

historical boundaries». 

In 1979, taking into account the findings made by a number of European academia and the 

historical references in the Old Testament (there are numerous and technologically advanced 

Turkic tribes tag-ar-ma known in the Middle East from the beginning of the II millennium 

BC), we have elaborated a phonoevolutional Parеnt Turkic hypothesis, suggested the Middle 

Eastern origin of a Turkic language family based on the bearers of the Ubeid archaeological 

culture of the VI - IV millennia BC. 

According to DNA analyzes of Palaeo-Aboriginal Europeans the continent was settled in the 

postglacial period by semi nomadic tribes of Asia Minor, Syria, and the South Caucasus, 

moved just from the ancestral lands of ancient Turkic tribes, who had the common macro 

ethnonym tarc (derived from the sage’s name Tag: tag > tarc). Thus, until the middle of the 

II millennium BC the whole of Europe was settled by non-Indo-European tribes (Minoans, 

Tyrrhenes, Etruscans, Iberians, Picts, etc.), whose languages could not be still figured out by 

European academia. 

In 1980, we had developed a method for deciphering texts in the abovementioned languages 

(Consecutive Etymological and Combinatorial Approximation with Phonetic Feedback), 

which allowed us to proceed with the translation of these numerous texts of the XIV - II 

centuries BC found in the area from Syria to Spain and from the north of the African coast to 

Britain.  In 1988, while analyzing the largest Etruscan inscription written on the bandages of 

Zagreb mummy from the Middle Egypt (Thebes, the IV century BC) the evidence of 

CECAPF method reliability was obtained. 

In the following, we carried out literal translations (into Russian, English, Italian and Spanish) 

of the largest Parent-Turkic texts in the Minoan, Tyrrhenian, Etruscan and Iberian languages, 

with their further publication in scientific editions of Russia, Azerbaijan, Kazakhstan, and 

Kyrgyzstan. 

Based on the results of these studies, a number of conclusions were made: 
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1. The principle of modern comparative historical linguistics about the possibility of 

reconstructing the ancient archetypes of the linguistic family by the method of arithmetic 

mean interpolation according to the dominant features of historically known languages is 

erroneous; 

2. The studied Parent Turkic languages of the Western Europe belong to the Pelaro-Bulgarian 

(Etruscan language) and the Canaanite-Kypchak (Iberian, Pictish) dialect subgroups. 

Keywords: Parent-Turkic texts of the Western Europe. 
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İBTİDAİ SİNİF ŞAGİRDLƏRİNDƏ LİNQVİSTİK KOMPETENSİYALARIN 

FORMALAŞDIRILMASINDA DİDAKTİK OYUNLARIN ROLU 

РОЛЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР В ФОРМИРОВАНИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

THE ROLE OF DIDACTIC GAMES IN THE FORMATION OF LINGUISTIC 

COMPETENCES IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS 

P.ü.f.d. QASIMOVA Maya Rəhim qızı 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

XÜLASƏ 

Müasir təhsil sistemi ənənəvi təhsilin müsbət ənənələrinə əsaslanaraq sistemli şəkildə 

modernləşmə, inkişafın innovativ strategiyalarına keçidlə xarakterizə olunur. Təhsildə 

innovativ proseslər təlim-tərbiyənin məzmun və texnologiyalarında bir sıra dəyişikliklərin 

aparılmasını nəzərdə tutur: ənənəvi tədris prosesinin optimallaşdırılması, onun tədqiqat 

xarakterliliyinin təmin edilməsi, öyrənənləri araşdırıcılıq fəaliyyətinə yönəldən təlim 

prosesinin təşkili və s. Pedaqoji innovasiyalar demokratikləşdirmə, humanistləşdirmə, 

inteqrasiya prinsiplərinə əsaslanan, müasir təlim texnologiyalarının tətbiqini nəzərdə tutan 

inkişafetdirici təlimin reallaşdırılmasına istiqamətlənmişdir. 

Bu gün metodik və pedaqoji-psixoloji ədəbiyyatda “kompetensiya” anlayışı geniş şəkildə 

istifadə edilir. İlk dəfə “linqvistik kompetensiya” (linguistic sözündən götürülmüşdür) termini 

Amerika linqvisti N.Xomsk tərəfindən XX əsrin ortalarında işlədilmişdir. N.Xomska görə, 

linqvistik kompetensiya – dil işarələri və onların birləşməsi ilə bağlı mənimsənilmiş qaydalar 

əsasında ədəbi dil baxımından düzgün qurulmuş çoxsaylı cümlələrin başa düşülməsi və nitq 

praktikasında tətbiqi bacarığıdır. Bu, ana dilində nitq fəaliyyətinin yerinə yetirilməsi üçün 

zəruri olan dil qabiliyyətlərini nəzərdə tutur. Amerikalı alim D. Hayms N. Xomskun 

konsepsiyasını tənqid edərək qeyd edir ki, "dildən çoxsaylı istifadə qaydaları mövcuddur ki, 

bunlarsız qrammatika qaydaları əhəmiyyətsizdir”. Bu qaydalar (dildən istifadə qaydaları) nitq 

fəaliyyətinin həyata keçirildiyi situasiyaya uyğun olaraq ifadələrin seçilməsini və anlaşılmanı 

tənzimləyir. Bununla da D.Hayms o vaxta qədər dil qabiliyyəti kimi başa düşülən linqvistik 

kompetensiya anlayışının genişləndirərərək, müxtəlif (dəyişən) həyati situasiyalarda dildən 

məharətlə istifadəni nəzərdə tutan “kommunikativ kompetensiya” anlayışını təqdim etmişdir. 

D.Slobin bu anlayışların məzmununu aydınlaşdırmaq üçün “insanın nəzəri cəhətdən danışmaq 

və anlamaq qabiliyyəti ilə konkret situasiyada nə danışması və anlaması arasında fərqə” 

diqqət çəkmişdir.  

Xarici və yerli tədqiqatçıların dil kompetensiyası haqqında görüşlərini təhlil edərək, aşağıdakı 

nəticələrə gəlmək olur: 1) linqvistik kompetensiya kommunikativ kompetensiyanın əsas 

komponenti hesab edilir, linqvistik kompetensiya olmadan kommunikativ kompetensiya 

formalaşdırıla bilməz; 2) alimlərin əksəriyyəti linqvistik kompetensiyanı öyrənilən dilin dil 

sistemini bütün səviyyələrdə (fonetik, leksik, qrammatik) bilmək kimi nəzərdən keçirir.  
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Dil dərslərində didaktik oyunlardan istifadənin kiçik yaşlı məktəblilərdə linqvistik kompeten-

siyaların formalaşmasına təsirinin tədqiqi problemi aktualdır, çünki dərslərin eynitipliliyi və 

şablonluğu şagirdlərin təhsilə marağını azaldır, tədris prosesini darıxdırıcı edir. İbtidai mək-

təbdən başlayaraq şagirdlərdə ana dilini öyrənməyə maraq oyatmaq üçün dərsi mümkün qədər 

əyləncəli təşkil etmək lazımdır. Məlumdur ki, məktəbəqədər dövrdən ibtidai məktəbə qədəm 

qoyan uşaqlar oyun fəaliyyətindən təlim fəaliyyətinə keçid edirlər və təlim məktəbdə aparıcı 

fəaliyyət növünə çevrilir. Bu səbəbdən ibtidai sinif müəllimi dünənə qədər məktəbəqədər yaş 

dövrünü yaşayan, bu gün isə artıq məktəbliyə çevrilən uşaqların maraq və meyillərinin, oyuna 

olan həvəsinin birdən-birə yox olub gedəcəyinə ümid bəsləməməli, təlim prosesində yeri gəl-

dikcə oyun priyomlarına geniş yer verməlidir. Uşaq bağçasının sonu və birinci sinifin 

başlanğıcı arasındakı çox qısa vaxt ərzində uşaqların sehirli bir qüvvənin təsiri ilə mücərrəd 

öyrəncilərə çevriləcəyinə və daha mühitlə fəal şəkildə, oyunlardan istifadə edərək təmasda 

olmağa ehtiyac hiss etməyəcəklərinə ümid etmək olmaz. Çünki kiçik yaşlı uşaqların təhsili 

üzrə ekspertlər belə bir fikri vurğulayırlar ki, bu yaş dövründə öyrənmə prosesi ilk növbədə 

uşaqların mövcud maraqlarını əks etdirən layihələr və oyun fəaliyyətləri zəminində baş 

verməlidir. Məhz didaktik oyunlar vasitəsilə uşaqların diqqətini mövzuya cəlb etmək, onlarda 

bilik əldə etmək motivini gücləndirmək olar. Oyun prosesində öyrənilən material uşaqlar 

tərəfindən daha yaxşı mənimsənilir və daha uzun müddət yadda qalır. 

Didaktik oyunlardan istifadə yalnız təlimə marağın artmasına deyil, həm də təlimin 

keyfiyyətinin yüksəldilməsinə və əldə edilmiş biliklərin davamlılığına imkan yaradır, diqqət 

və yaddaş kimi psixi proseslərin ixtiyariliyini inkişaf etdirir. Bir çox oyunlar şagirdlərdən 

yalnız zehni deyil, həm də iradi səy tələb etməklə onlarda  təşkilatçılıq, dözümlülük kimi 

keyfiyyətlər formalaşdırır. Oyunda şagirdlər çətinlikləri həvəslə dəf etmək, öz fəaliyyətlərini 

təhlil etmək, hərəkət və imkanlarını qiymətləndirmək bacarıqlarına yiyələnirlər. "Didaktik 

oyun" termininin özündə pedaqoji istiqamət (didaktika) vurğulanır, onun tətbiqi rəngarəngliyi 

əks olunur. Didaktik oyunu əyləncə ilə qarışdırmaq və şagirdi əyləndirmək üçün istifadə 

edilən fəaliyyət növü kimi dəyərləndirmək düzgün deyil. Didaktik oyuna digər tədris işləri ilə 

sıx əlaqədə həyata keçirilən yaradıcılıq fəaliyyətinin bir növü kimi yanaşmaq lazımdır.  

Açar sözlər: ibtidai sinif şagirdləri, pedaqoji innovasiyalar, linqvistik kompetensiya, didaktik 

oyun, kommunikativ kompetensiya, dil qabiliyyətləri. 

 

РЕЗЮМЕ 

Современная система образования, основанная на положительных традициях 

традиционного образования, характеризуется системной модернизацией, переходом к 

инновационным стратегиям развития. Инновационные процессы в образовании 

предусматривают проведение ряда изменений в содержании и технологиях обучения и 

воспитания: оптимизация традиционного учебного процесса, обеспечение его 

исследовательского характера, организация учебного процесса, направленного на 

исследовательскую деятельность учащихся и т.д. Педагогические инновации 
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направлены на реализацию развивающего обучения, основанного на принципах 

демократизации, гуманизации, интеграции, предусматривающего применение 

современных образовательных технологий. 

Сегодня в методической и психолого-педагогической литературе широко используется 

понятие “компетенции”. Впервые термин” лингвистическая компетенция был введен 

американским лингвистом Н.Хомским в середине XX века. По словам Н.Хомска, 

лингвистическая компетенция – это умение понимать и применять в речевой практике 

многочисленные предложения, правильно построенных в языковом отношении с 

помощью усвоенных языковых знаков и правил их соединения. Это подразумевает 

языковые способности, необходимые для выполнения речевой деятельности на родном 

языке. Американский ученый Д. Хаймс критикуя концепцию Н.Хомска, отметил, что 

"существует множество правил использования языка, без которых правила грамматики 

бесполезны". Эти правила (правила использования языка) регулируют выбор и 

понимание выражений в соответствии с ситуацией, в которой осуществляется речевая 

деятельность. Тем самым, Д.Хаймс расширил понятие лингвистической компетенции, 

понимаемой как языковая способность, и ввел понятие “коммуникативная 

компетенция”, обозначающее умелое использование языка в различных изменяющихся 

жизненных ситуациях. С целью прояснения содержаний этих понятий, Д.Слободин 

обратил внимание на "разницу между тем, что человек теоретически способен говорить 

и понимать, и тем, что он говорит и понимает в конкретной ситуации". 

Анализируя взгляды зарубежных и местных исследователей о языковой компетенции, 

можно сделать следующие выводы: 1) лингвистическая компетенция считается 

основным компонентом коммуникативной компетенции, без лингвистической 

компетенции не может быть сформирована коммуникативная компетенция; 2) 

большинство ученых рассматривают лингвистическую компетенцию как знание 

языковой системы изучаемого языка на всех уровнях (фонетической, лексической, 

грамматической). 

Проблема изучения влияния дидактических игр на формирование лингвистических 

компетенций школьников младшего школьного возраста актуальна, поскольку 

однотипность и шаблонность уроков снижают интерес учащихся к образованию, 

делают процесс обучения скучным. Чтобы пробудить интерес к изучению родного 

языка у учащихся, начиная с начальной школы, необходимо организовать урок как 

можно развлекательнее. Известно, что дети, поступившие в начальную школу с 

дошкольного возраста, переходят от игровой деятельности к учебной, и обучение 

становится ведущим видом деятельности в школе. Поэтому учитель начальных классов 

не должен надеяться на внезапное исчезновение интереса и склонности к игре детей, 

проживающих до вчерашнего дня дошкольный возраст, а сегодня превратившихся в 

школьников. Нельзя надеяться, на то, что за очень короткий промежуток времени 

между окончанием детского сада и началом первого класса дети под влиянием 
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магической силы превратятся в абстрактных учащихся и не почувствуют 

необходимости активного взаимодействия со внешней средой, путем использования 

игр. Так как, эксперты по образованию детей младшего возраста подчеркивают мнение, 

что в этот возрастной период процесс обучения должен происходить в первую очередь 

на основе проектов, отражающих интересы детей и игровых действий. Именно 

использованием дидактических игр можно привлечь внимание детей к теме, усилить в 

них мотивацию к приобретению знаний. Материал, изученный в процессе игры, лучше 

усваивается детьми и запоминается дольше. 

Использование дидактических игр позволяет не только повысить интерес к обучению, 

но и повысить качество обучения и долговечность приобретенных знаний, развивать 

произвольность психических процессов, таких как внимание и память. Многие игры 

формируют у учащихся такие качества, как организованность, выносливость, требуя от 

них не только умственных, но и волевых усилий. В игре ученики овладевают навыками 

охотно преодолевать трудности, анализировать свою деятельность, оценивать действия 

и возможности. В самом термине "дидактическая игра" подчеркивается педагогическое 

направление (дидактика), отражается красочность его применения. Неправильно 

смешивать дидактическую игру с забавой и оценивать ее как тип деятельности, 

используемый для развлечения ученика. Следует рассматривать дидактическую игру 

как вид творческой деятельности, осуществляемой в тесной связи с другими учебными 

методами. 

Ключевые слова: ученики начальных классов, педагогические инновации, 

лингвистическая компетенция, дидактическая игра, коммуникативные компетенции, 

языковые способности. 

 

ABSTRACT 

The modern education system, based on the positive traditions of traditional education, is 

characterized by systemic modernization and the transition to innovative development 

strategies. Innovative processes in education involve a number of changes in the content and 

technologies of training and education: optimization of the traditional educational process, 

ensuring its research character, organization of the educational process aimed at research 

activities of students, etc. Pedagogical innovations are aimed at implementing developmental 

learning based on the principles of democratization, humanization, and integration, which 

involves the use of modern educational technologies. 

Today, the concept of “competence” is widely used in methodological and psychological-

pedagogical literature. For the first time, the term “linguistic competence” was introduced by 

the American linguist  N.Chomsky in the middle of the XX century. According to 

N.Chomsky linguistic competence is the ability to understand and apply numerous sentences 

in speech practice, correctly constructed in terms of language with the help of learned 
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language signs and rules for their connection. This implies the language skills necessary to 

perform speech activities in the native language. The American scientist  D.Hymes criticizing 

the concept of N. Chomsky, noted that "there are many rules for using the language, without 

which the rules of grammar are useless." These rules (language usage rules) regulate the 

choice and understanding of expressions according to the situation in which speech activity is 

performed. Thus, D.Hymes expanded the concept of linguistic competence, understood as a 

language ability, and introduced the concept of “communicative competence", which refers to 

the skillful use of language in various changing life situations. In order to clarify the contents 

of these concepts, D. Slobodin drew attention to "the difference between what a person is 

theoretically able to say and understand, and what he says and understands in a specific 

situation." 

Analyzing the views of foreign and local researchers on language competence, we can draw 

the following conclusions: 1) linguistic competence is considered the main component of 

communicative competence, without linguistic competence, a communicative competence can 

not be formed; 2) most scientists consider linguistic competence as knowledge of the 

language system of the studied language at all levels (phonetic, lexical, grammatical). 

The problem of studying the influence of didactic games on the formation of linguistic 

competencies of primary school students is relevant, since the uniformity and pattern of 

lessons reduce the interest of students in education, making the learning process boring. To 

arouse interest in learning the native language among students, starting from primary school, 

it is necessary to organize the lesson as entertaining as possible. It is known that children who 

enter primary school from pre-school age go from playing activities to learning, and learning 

becomes the leading activity in school. Therefore, the primary school teacher should not hope 

for a sudden disappearance of interest and propensity of children to play living until yesterday 

preschool age, and today turned into schoolchildren. We can not hope that in a very short 

period of time between the end of kindergarten and the beginning of the first class, children 

under the influence of magic power will turn into abstract students and will not feel the need 

for active interaction with the external environment, through the use of games. Since, experts 

on the education of young children emphasize the view that in this age period, the learning 

process should occur primarily on the basis of projects that reflect the interests of children and 

play activities. It is the use of didactic games that can draw children's attention to the topic 

and strengthen their motivation to acquire knowledge. The material learned during the game 

is better absorbed by children and remembered longer. 

The use of didactic games allows not only to increase interest in learning, but also to improve 

the quality of learning and the longevity of acquired knowledge, to develop  mental processes 

such as volitional attention and memory. Many games form in students' not only mental 

qualities, but also other qualities such as organization, endurance etc. In the game, students 

acquire the skills to willingly overcome difficulties, analyze their activities, evaluate actions 

and opportunities. The term "didactic game" emphasizes the pedagogical direction (didactics) 
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and reflects the colorfulness of its application. It is wrong to confuse didactic play with fun 

and evaluate it as a type of activity used to entertain the student. It is necessary to consider the 

didactic game as a type of creative activity carried out in close connection with other 

educational methods. 

Keywords: elementary school students, pedagogical innovations, linguistic competence, 

didactic play, communicative competence, language skills. 
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EĞİTİME DAİR KÜRESEL BİR İNCELEME:  

JAPONYA VE TÜRKİYE EĞİTİM SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

A GLOBAL REVIEW ON EDUCATION: 

COMPARISON OF JAPAN AND THE TURKISH EDUCATION SYSTEM 

Doç. Dr. Mine GÖZÜBÜYÜK TAMER  

Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 

ÖZET 

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından geliştirilen Uluslararası Öğrenci 

Değerlendirme Programı (PISA), 1997 yılından itibaren üç yılda bir 15 yaş grubunda örgün 

eğitime devam eden öğrencilerin belirli alanlarda kazandıkları bilgi ve becerilerini sınayarak 

dünya çapında eğitim sistemlerinin değerlendirilmesini sağlamaktadır. PISA araştırması 

öğrencilerin matematik ve fen okuryazarlığı ile okuma becerilerini ölçmek için yapılmaktadır. 

Araştırmanın her bir döngüsünde bir alan ağırlıklı alan olarak seçilmekte ve o alanda 

derinlemesine analizler gerçekleştirilmektedir. PISA araştırmalarına katılan ülke sayısı sürekli 

artmaktadır. Türkiye’de PISA araştırmasına 2003 yılından itibaren katılmaktadır. 

Eğitimde uluslararası izleme araştırmaları ülkelerin durumlarını görmeleri ve diğer ülkelerinki 

ile karşılaştırabilmelerine imkân tanımaktadır. Bu kapsamda PISA ve TIMSS (Uluslararası 

Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması) gibi uluslararası araştırmalara katılan ülke sayısı 

giderek artmakta, ülkeler araştırma sonuçlarını eğitimde yapacakları iyileştirmelerde ve 

politika oluşturmada bir araç olarak kullanmaktadır. Diğer taraftan bu araştırmalar sonunda 

yapılan sıralamalar sıcak tartışmaları da beraberinde getirmektedir. Araştırmanın kendisi ve 

sıralamalara yüklenen anlam akademik dünyada sıklıkla tartışılmakta ve bu araştırmalara 

bağlamının ötesinde bir anlam yüklendiği ifade edilmektedir. Bir diğer deyişle bu araştırmalar 

eğitimle ilgili araştırılan alanlarda bir şey söylemektedir, ancak ülkelerdeki eğitim sistemleri 

ile ilgili her şeyi söylememektedir ve dikkatli yorumlanmalıdır. 

2018 yılında Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) 15 yaş düzeyindeki 

öğrencileri kapsadığı araştırmaya 79 ülkeden 600 binin üzerinde öğrenci katılmıştır. Okuma-

anlama, fen bilimleri ve matematikten oluşan üç kategorinin ilk sıralarında yine Asya ülkeleri 

yer almıştır. Her üç kategoride de birinciliği Çin Halk Cumhuriyeti almıştır.  2018 yılı PISA 

sonuçlarına göre 72 ülke arasında Türkiye son sıralarda; Japonya ise ilk sıralarda yer 

almaktadır. Bu çalışma ile Türk ve Japon eğitim sisteminin karşılaştırılması amaçlanmaktadır. 

Bu amaçla, her ülkenin PISA sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunmak ve karşılaştırma 

yapmak hedeflenmektedir. Bu çerçevede, her iki ülkenin genel görünümlerinin (sosyo-

demografik, ekonomik, siyasi vb.) ardından eğitim sistemlerinin temel özellikleri, yapısı ve 

öncelikleri aktarılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: PISA, eğitim sistemi, Japonya, Türkiye 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/%23_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/%23_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/%23_en
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ABSTRACT 

Programme for International Student Assessment (PISA) developed by the Organization for 

Economic Development and Cooperation (OECD), provides evaluation of education systems 

worldwide by testing the knowledge and skills acquired by students who continue their formal 

education in the 15-year-old group every three years since 1997. PISA research is conducted 

to measure students' mathematics and science literacy and reading skills. In each cycle of the 

research, an area is selected as a weighted area and in-depth analysis is carried out in that 

area. The number of countries participating in PISA research is constantly increasing. Turkey 

participates in the PISA survey since 2003.  

International monitoring research in education allows countries to see their situation and 

compare them with those of other countries. In this context, the number of countries 

participating in international research such as PISA and TIMSS (International Mathematics 

and Science Trends Research) is gradually increasing and countries are using the results of 

research as a tool for improving education and policy making. On the other hand, the rankings 

made at the end of these studies bring spats. The research itself and the meaning attributed to 

the rankings are frequently discussed in the academic world and it is stated that these 

researches give meaning beyond their context. In other words, these surveys say something in 

the fields of education researched, but they don't say everything about education systems in 

countries and should be interpreted carefully. 

More than 600 thousand students from 79 countries participated in the survey, in which the 

Organization for Economic Development and Cooperation (OECD) covers students at the age 

of 15 in 2018. Asian countries were again at the top of the three categories of reading 

comprehension, science and mathematics. The People's Republic of China took the first place 

in all three categories. According to the 2018 PISA results in Turkey is placed ends among 72 

countries; Japan is placed near the top. This study aims to compare the Turkish and Japanese 

education system. For this purpose, it is aimed to evaluate and compare the PISA results of 

each country. In this framework, the basic features, structure and priorities of the education 

systems will be introduced after the general views -socio-demographic, economic, political, 

etc.- of both countries. 

Keywords: PISA, education system, Japan, Turkey 
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SEPARATISM IN SOUTH CAUCASUS AND THE PROCESS OF ITS 

TURNING INTO THE NATIONAL ARMED CONFLICT 

Shubay NURUZADEH ASPU 

Candidate of History, Assistant Professor 

ABSTRACT 

The present article deals with the factor of separatism in South Caucasus and the objective 

and subjective reasons of its transferring into the stage of the national armed conflict. In 

particular, the author draws attention to the Georgian-Abkhazian, Georgian-Asset, and 

Georgian-Adzhar conflicts. Also, the issues, such as the collapse of the Soviet political 

system, the secret position of national minorities, the support of the Armenian separatism by 

M. Garbachov, and the position of neighboring States, are analyzed in the article. Georgian-

Abkhazian, also some other existing conflicts, such as the conflicts of Asetins, Adzhars, were 

to be resolved as soon as they began and the peace was to be established in the region. It is 

undeniable fact that even the Garabagh conflict is being continued on the same scenario. It is 

possible to solve the problems and to stop the national conflicts only in case the USA, Russia, 

iran, and Turkey limit the scope of their interests, the principle of existing territorial integrity 

is taken for ground, and regulation of the conflict is realized impärtially. Another variant for 

the regulation of the conflict is profiting by the opportunities presented by the time when anti-

terror campaign is being conducted. It is mostly known that Russia carries on military 

operations in South Caucasus with the pretence to antiterror campaign. As to the USA, it 

leads anti-terror campaign in the East; Turkey possesses special military power and authority 

on this issue. Deriving profit from the opportunities of the present time, it is even possible to 

put an end to the historical injustice in Garabagh. 

Moldova, Middle Asia, Pre-Baltic, Georgia, Kazakhstan. Both Azerbaijan and Georgia 

became a target for separatism, and even today, this problem is the focus of attention of the 

intemational community. While researching the roots of the Georgian-Abkhazian conflict, it 

becomes clear that the process of the formation of today’s national conflicts started long ago, 

at the beginning of the XX century. On November 8, 1917, when it was intended to found 

People Council of Abkhazia, Georgia did not agree with it.  

The strategy “neither peace nor war” is not suitable for South Caucasus. It is very crucial to 

solve serious problems of the globahzing world. otherwise, they can tum into more serious 

and dangeroüs universal problems. 

Keywords: South Caucasus, separatism, process, national, armed confrontation. 

 

ÖZƏT 

Bu məqalədə Cənubi Qafqazdakı separatizm amili və onun milli silahlı münaqişə mərhələsinə 

keçməsinin obyektiv və subyektiv səbəbləri müzakirə olunur. Xüsusilə müəllif gürcü-abxaz 



       2020 

ANKARA OECD STUDİES CONFERENCE ON CULTURE & HUMANITIES 

 

19-21 Mart 2020                                  ABSTRACT BOOK                          www.oecdstudies.org 
21 

 

12-14 Nisan 2019              ÖZET KİTABI               www.europenjournal.com   

və gürcü-adjar münaqişələrinə diqqət çəkir. Həm də məqalədə sovet siyasi sisteminin 

dağılması, milli azlıqların gizli mövqeyi, erməni separatizminin M. Garbachov tərəfindən 

dəstəklənməsi və qonşu dövlətlərin mövqeyi kimi məsələlər təhlil edilir. Gürcüstan-Abxaziya, 

həmçinin Asetins, Aczhars münaqişələri kimi bir sıra mövcud münaqişələr, başlayan kimi və 

bölgədə barışıq bərqərar olunduqdan sonra həll edilməli idi. Hətta Qarabağ münaqişəsinin də 

eyni ssenaridə davam etdirilməsi danılmaz faktdır. Problemləri həll etmək və milli 

münaqişələri dayandırmaq mümkündür, yalnız ABŞ, Rusiya, İran və Türkiyə onların maraq 

dairəsini məhdudlaşdırdıqda, mövcud ərazi bütövlüyü prinsipi əsas götürülərsə və 

münaqişənin tənzimlənməsi həyata keçirilsə. Münaqişənin tənzimlənməsinin başqa bir 

variantı antiterror kampaniyasının aparıldığı dövrün verdiyi fürsətlərdən faydalanmaqdır. 

Rusiyanın Cənubi Qafqazda hərbi əməliyyatların antiterror kampaniyası bəhanəsi ilə apardığı 

məlumdur. ABŞ-a gəlincə, Şərqdə antiterror kampaniyasına rəhbərlik edir; Türkiyənin bu 

məsələdə xüsusi hərbi gücü və səlahiyyəti var. İndiki zamanın fürsətlərindən qazanc əldə 

edərək, Qarabağdakı tarixi ədalətsizliyə son qoymaq da mümkündür. 

Moldova, Orta Asiya, Pre-Baltik, Gürcüstan, Qazaxıstan. Həm Azərbaycan, həm də 

Gürcüstan separatizmin hədəfinə çevrildi və bu gün də bu problem beynəlxalq ictimaiyyətin 

diqqət mərkəzindədir. Gürcüstan-Abxaziya münaqişəsinin köklərini araşdırarkən məlum olur 

ki, bugünkü milli münaqişələrin yaranması prosesi çoxdan, XX əsrin əvvəllərində 

başlamışdır. 8 Noyabr 1917-ci ildə Abxaziya Xalq Şurasının yaradılması nəzərdə tutulanda 

Gürcüstan bununla razılaşmadı. 

"Nə sülh, nə də müharibə" strategiyası Cənubi Qafqaz üçün uyğun deyil. Qloballayan 

dünyanın ciddi problemlərini həll etmək çox vacibdir. əks halda daha ciddi və təhlükəli 

ümumbəşəri problemlərə düşə bilər. 

Açar sözlər: Cənubi Qafqaz, separatizm, proses, milli,  silahlı qarşıdurma. 
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MƏDƏNİYYƏTDƏ RİTUALIN FUNKSİONAL SEMANTİKASI 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Sərxan XAVƏRİ 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun aparıcı elmi işçisi 

ÖZƏT 

Hər bir milli mədəniyyətin öyrənilməsində ritualın müstəsna yeri vardır. Ritualistlərə görə, 

mərasimləri öyrənmədən milli mədəniyyətin mahiyyətini, xüsusən onun funksional 

səciyyəsini  anlamaq mümkün deyildir.  

Ritual/mərasim, əslində, cəmiyyətin strukturunu özündə əks etdirən modeldir. Onu 

öyrənməklə cəmiyyətin strukturunu, mədəniyyətin mənalı işarələrini və onlar arasındakı 

kombinasiyaları öyrənmək mümkündür. Bu da ritualın ibtidai cəmiyyətin həyatındakı 

“fövqəladə” funksiyasını ortaya qoyur. V.N.Toporov yazırdı ki,  kosmoloji çağ insanı həyatın 

mənası və onun məqsədini məhz ritualda  insan kollektivinin əsas ictimai və iqtisadi 

fəaliyyətində görürdü.  

V.N.Toporovun bu fikrində üç konsept mühümdür: 

1. “Kosmoloji çağ insanı”. Müəllif “kosmoloji çağ insanı” dedikdə ibtidai icma quruluşunda 

yaşayan insanı, başqa sözlə, mif çağı insanını nəzərdə tuturdu.  

2. Rtual kosmoloji çağ insanının həyatının mənası və məqsədini təşkil edir. 

3. Ritual  insan kollektivinin əsas ictimai və iqtisadi fəaliyyətini modelləşdirir. 

Azərbaycanda ritualları oğuz mətnləri əsasında araşdıran Seyfəddin Rzasoy rituallar üçün 

aşağıdakı xüsusiyyətləri müəyyənləşdirir: 

 Ritualda təcəssüm olunan hərəkət ixtiyari olmayıb, konkret struktur sxemlərinə söykənir; 

 Ritual toplumun ehtiyaclarına xidmət edərək struktur pozulmalarının aradan qaldırılması 

naminə icra edilir; 

 Ritual insanların müqəddəs qüvvələrlə ünsiyyətinin təmin edilməsinin vasitəsidir. 

Buradan ritualın – ibtidai dramın funksional semantikası boy verir: ritual cəmiyyətdəki 

struktur pozulmalarının aradan qaldırılmasına xidmət edir. 

Beləliklə, bütün bu deyilənlərdən aydın olur ki, folkorda ritual/mərasim sosial funksiya 

daşıyır. Mərasimlərin tipindən, növündən, janrından asılı olmayaraq, onlar harada struktur 

pozulmaları (sosial konfliktlər, xəstəliklər, fərdi-psixi pozulmalar, toy, yas və s. ehtiyaclar) 

varsa, onu aradan qaldıraraq, cəmiyyətdaxili harmoniyanı bərpa edir.  

Açar sözlər: ritual, folklor, mifologiya, sosial funksiya, semantika 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ АБСТРАКТНОЙ ЛЕКСИКИ ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА 

BIR YABANCI DİLİN SOYUT KELİMELERİNİN ÖĞRENİLMESİ  ÖZELLİKLERİ 

SPECIAL FEATURES OF STUDYING ABSTRACT LEXICS OF FOREIGN LANGUAGE 

Doç. Dr. Marina AGİYENKO 

Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimleri Fakültesi Rus Dili ve Edebiyeti bölümü. 

РЕЗЮМЕ 

В настоящее время при изучении слов иностранного языка, обозначающих физически 

осязаемые предметы, и слов, обозначающих отвлеченные понятия, используются одни 

и те же принципы – контекстный, лексико-синтаксический, системный, списочный. 

Между тем, весь набор и семный состав значений абстрактного слова в родном и 

иностранном языке не совпадают. В результате учащиеся испытывают трудности при 

переводе других значений одного и того же слова в родном или изучаемом языке и 

нуждаются в изучении новых списков слов. Этот способ изучения языка, на наш взгляд, 

является экстенсивным и противоречит естественному освоению языка. 

В докладе обосновывается метод изучения всей системы значений слова с абстрактной 

семантикой, представленных в дефинициях толковых словарей, при первичном 

представлении лексемы. 

Теоретико-методологическую базу проведенного исследования составляют: 

1. модель прототипической ситуации как источник производных значений слова и 

понятие об основных механизмах языкового расширения (Г.И. Кустова); 

2. идея о существовании разных типов знания: интернализованное знание 

(входящее в подсознание, выражаемое глаголом типа «ощущать») и интеллектуальное 

знание (выражаемое глаголом типа «узнать» (от кого-либо) (Noriko Akatsuka 

McCowley); 

3. трёхкомпонентная теория памяти (Э. Тулвинг). Семантическая память 

(наряду с эпизодической и процедурной) позволяет индивидууму «иметь внутренние 

репрезентации и обработанные конструкции мира».  

Сутью предлагаемого метода является изучение всего комплекса значений 

многозначного слова как «когнитивного текста» (М.И. Агиенко) с центральным 

сюжетом – прототипической ситуацией, что сводится к обратному процессу 

образования понятий – не от единичного значения к их сумме, а от суммы значений к 

образу фрагмента мира. Предлагаются конкретные виды заданий для освоения 

национальной особенности «когнитивного текста» значений.  

Ключевые слова: абстрактная лексика, прототипическая ситуация, семантическая 

память, национальные особенности, когнитивный текст 
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ÖZET 

Fiziksel olarak somut nesneleri ifade eden yabancı dil kelimeleri ve soyut kavramları ifade 

eden kelimeler incelendiğinde, aynı ilkeler kullanılmaktadır - bağlamsal, sözdizimsel, 

sistemik, planlanmış. Bu arada, tüm kelime ve soyut bir kelimenin anlamlarının yerli ve 

yabancı dillerindeki anlamlarının seminal kompozisyonu uyuşmuyor. Sonuç olarak, 

öğrenciler aynı kelimenin kendi anlamlarını anadillerinde veya çalışılan dillerinde çevirmekte 

zorluk çekerler ve yeni kelime listelerini öğrenmeleri gerekir. 

Makale, açıklayıcı sözlüklerin tanımlarında sunulan ve bir belirtecin ilk temsili ile bir 

kelimenin tüm anlam sistemini inceleme yöntemini doğrulayacaktır. 

Çalışmanın teorik ve metodolojik temeli: 

1. bir sözcüğün türev anlamlarının kaynağı ve dil genişlemesinin temel mekanizmaları (G.I. 

Kustova) kavramı olarak prototip bir durum modeli; 

2. farklı bilgi türlerinin varlığı fikri: içsel bilgi (bilinçaltında yer alan, “hissetme” türünde bir 

fiil ile ifade edilir) ve entelektüel bilgi (öğrenilecek türden bir fiil ile ifade edilir) (Noriko 

Akatsuka McCowley); 

3. üç bileşenli bellek teorisi (E. Tulving). Anlamsal bellek (epizodik ve prosedürel ile birlikte) 

bireyin “dünyanın iç temsillerine ve işlenmiş yapılarına sahip olmasını” sağlar. 

Önerilen yöntemin özü, çok değerli bir kelimenin anlamlarının tüm kompleksinin, merkezi bir 

plan olan “bilişsel bir metin” (M. Agienko) olarak - tek bir değerden toplamlarına değil, 

değerlerin toplamından azalan prototipik bir durumla incelenmesidir, dünyanın bir parçasının 

görüntüsü. Anlamların “bilişsel metninin” ulusal özelliklerine hakim olmak için özel görev 

türleri önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: soyut kelime bilgisi, prototip durum, anlamsal bellek, ulusal özellikler, 

bilişsel metin. 

 

ABSTRACT 

Currently, the same principles – contextual, lexical and sintactical, systemic, list of new 

words – are used in the study of foreign language words denoting tangible objects and words 

denoting abstract concepts. However, the whole set of meanings of abstract words in the 

mother tongue and the foreign language do not match. As a result, students have difficulty 

translating other meanings of the same word into their mother tongue or the foreign language 

and they need to study new lists of words. This way of learning a language, in our view, is 

extensive and contradicts the natural mastery of a language. 

In the report, we substantiate the method of studying the whole system of meaning of a word 

with abstract semantics, represented in the definitions of dictionaries, at the initial 

representation of the word. 
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The theoretical and methodological base of the study is: 

1. a model of a prototypical situation as a source of derivative meanings of a word and the 

concept of the basic mechanisms of language extension (G.I. Kustova); 

2. the idea of the existence of different types of knowledge: internalized knowledge 

(subconscious knowledge, expressed by a verb “feel”) and intellectual knowledge (expressed 

by a verb “to learn” (from someone) (Noriko Akatsuka McCowley); 

3. three-component theory of memory (E. Tulving). Semantic memory (along with episodic 

and procedural) allows the individual "to have internal representations and processed 

constructions of the world". 

The core of the method rests in the study of the whole complex of meanings of a polysemous 

word as a “cognitive text” (M.I.Agienko) with a central plot - a prototypical situation, which 

is reduced to the inverse process of the formation of concepts - not from a single meaning to 

their sum, but from the sum of the meanings to the image of a fragment of the world. Specific 

types of tasks are proposed for mastering the national features of the “cognitive text” of 

meanings. 

Keywords: abstract vocabulary, prototypical situation, semantic memory, national features, 

cognitive text 
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МИФОПОЭТИКА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ И РУССКОЙ  РЕАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ПРОЗЫ РУБЕЖА XX-XXI ВЕКОВ (ОБРАЗ «ПОРОГОВОЙ» ЛИЧНОСТИ). 

AZERBAYCAN VE RUS MİTOPOETİĞİ XX-XXI YÜZYILLARIN BAŞINDA 

GERÇEKÇİ NESİR (“EŞİK” KİŞİLİĞİNİN GÖRÜNTÜSÜ). 

MYTHOPOETICS OF AZERBAIJAN AND RUSSIAN REALISTIC PROSE AT THE 

TURN OF THE XX-XXI CENTURIES (IMAGE OF A “THRESHOLD” PERSONALITY). 

Doç. Dr. Tamilla ALİYEVA 

Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimleri Fakültesi Rus Dili ve Edebiyeti bölümü. 

РЕЗЮМЕ 

Кризис на рубеже ХХ и ХХI веков тоталитарного советского общественного строя, 

господствующей ортодоксальной идеологии и методологии социалистического 

реализма глубоко отразились в духовном мире, искусстве и литературе бывших 

советских народов. Возникшие в этот период литературно-эстетические течения, 

являющиеся своеобразным продолжением творчества шестидесятников, с одной 

стороны, принципиально отличались от канонов соцреализма, с другой стороны, 

возрождали традиции классической литературы и фольклора. В отличие от догматов 

«социалистической по содержанию» и «национальной по форме» ортодоксальной 

«советской литературы», многие писатели рубежа веков значительно расширили 

тематику, углубили содержание и обогатили поэтику литературного процесса новыми 

жанровыми модификациями и стилевыми средствами, многие из которых генетически 

восходили к национальным устно-поэтическим традициям. В литературе бывших 

советских народов взамен тенденциозного освещения социально-бытовых вопросов 

общества постепенно стали преобладать интерес к вечным проблемам и философской 

сути бытия, планетарное мышление и условно-метафорическое мироощущение, 

стремление дойти до глубинных причин и смысла происходящих в мире 

апокалипсических коллизий.  

Таким образом, начался процесс трансформации соцреалистической эстетики, отказ от 

натуралистической типизации и прямолинейности, авторитарной авторской позиции и 

в целом от «чужого священного слова и вообще священного и авторитарного слова с 

его непререкаемостью, безусловностью» (Бахтин М.М., с.337.). В этом процессе 

кардинального обновления и глубинной трансформации эстетического мировосприятия 

и поэтики литературного творчества последней трети ХХ – начала XXI веков особую 

роль сыграли литературные и устные традиции, в первую очередь мифопоэтический 

пласт национальных культур. В рассматриваемый период устная традиция и 

мифопоэтическое мировосприятие стали одними из основных текстообразующих 

факторов литературы бывших советских народов, благодаря активному диалогу устной 

традиции с современной словесностью национальные литературы обогатилась 

оригинальными поэтическими элементами и жанровыми формами.  
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Ключевые слова: Русская проза, азербайджанская проза, мифопоэтика, «пороговый» 

персонаж, мифотворчество, рубеж веков. 

 

ÖZET 

Totaliter Sovyet sosyal sisteminin yirminci ve yirmi birinci yüzyıllarının başındaki kriz, 

sosyalist gerçekçiliğin egemen ortodoks ideolojisi ve metodolojisi eski Sovyet halklarının 

manevi dünyasına, sanatına ve edebiyatına derinden yansımıştır. Bu dönemde ortaya çıkan, 

altmışların çalışmalarının bir tür devamı olan edebi ve estetik hareketler, bir yandan, sosyalist 

gerçekçilik kanonlarından temel olarak farklılaştı, klasik edebiyat ve folklor geleneklerini 

canlandırdı. Ortodoks “Sovyet edebiyatı” nın “içerikte sosyalist” ve “ulusal formda” 

dogmalarının aksine, yüzyılın başındaki birçok yazar konuyu önemli ölçüde genişletti, içeriği 

derinleştirdi ve edebi sürecin şiirini yeni tür modifikasyonları ve stilistik araçlarla 

zenginleştirdi; sözlü ve şiirsel gelenekler. Eski Sovyet halklarının literatüründe, toplumun 

sosyal sorunlarının eğilimli bir şekilde kapsanması yerine, sonsuz sorunlara ve varlığın felsefi 

özüne, gezegensel düşünceye ve şartlı olarak mecazi bir dünya görüşüne, kıyamet 

çarpışmalarının kök nedenlerine ve anlamlarına ulaşmak arzusu giderek yaygınlaşmaya 

başladı. 

Böylece, sosyalist-gerçekçi estetiğin dönüşümü süreci, doğalcı tiplemenin ve açıklığın 

reddedilmesi, otoriter yazarın konumu ve genel olarak “başkasının kutsal kelimesi ve 

genellikle kutsal ve otoriter kelimesinin tartışmasızlığı, koşulsuzluğu ile” başladı (Bakhtin 

M.M., s.337). ). 20. yüzyılın son üçte birinde ve 21. yüzyılın başlarında estetik dünya 

görüşünün ve edebi yaratıcılığın şiirinin bu kardinal yenilenme ve derin dönüşümü sürecinde, 

edebi ve sözlü gelenekler, özellikle ulusal kültürlerin mitopoetik katmanı özel bir rol oynadı. 

İncelenen dönemde sözlü gelenek ve mitopoetik dünya görüşü, eski Sovyet halklarının 

literatüründe ana metin oluşturan faktörlerden biri haline geldi, modern gelenekle sözlü 

geleneğin aktif bir diyaloğu sayesinde ulusal edebiyat, orijinal şiirsel unsurlar ve tür 

biçimleriyle zenginleştirildi. 

Anahtar kelimeler: Rus nesir, Azerbaycan nesir, mitopoetik, “eşik” karakter, yaratıcı 

mitoloji, yüzyılın başında. 

 

ABSTRACT 

The crisis at the turn of the twentieth and twenty-first centuries of a totalitarian Soviet social 

system, the dominant orthodox ideology and methodology of socialist realism was deeply 

reflected in the spiritual world, art and literature of the former Soviet peoples. The literary and 

aesthetic movements that arose during this period, which are a kind of continuation of the 

work of the sixties, on the one hand, fundamentally differed from the canons of socialist 

realism, on the other hand, revived the traditions of classical literature and folklore. Unlike 

the dogmas of “socialist in content” and “national in form” of orthodox “Soviet literature”, 
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many writers of the turn of the century significantly expanded the subject, deepened the 

content and enriched the poetics of the literary process with new genre modifications and 

stylistic means, many of which genetically went back to national oral and poetic traditions. In 

the literature of the former Soviet peoples, instead of a tendentious coverage of social issues 

of society, interest in eternal problems and the philosophical essence of being, planetary 

thinking and a conditionally metaphorical worldview, a desire to reach the root causes and 

meaning of apocalyptic collisions in the world gradually began to prevail. 

Thus, the process of transformation of socialist-realist aesthetics began, the rejection of 

naturalistic typification and straightforwardness, authoritarian author’s position and, on the 

whole, from “someone else’s sacred word and generally sacred and authoritarian word with 

its unquestionability, unconditionality” (Bakhtin M.M., p.337. ) In this process of cardinal 

renewal and profound transformation of the aesthetic worldview and poetics of literary 

creativity in the last third of the 20th and beginning of the 21st centuries, literary and oral 

traditions, especially the mythopoetic layer of national cultures, played a special role. In the 

period under review, oral tradition and mythopoetic worldview became one of the main text-

forming factors in the literature of the former Soviet peoples, thanks to an active dialogue of 

oral tradition with modern literature, national literature was enriched with original poetic 

elements and genre forms. 

Keywords: Russian prose, Azerbaijani prose, mythopoetics, “threshold” character, myth-

making, the turn of the century. 
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ANNA AHMATOVA VE KİEV 

ANNA AKHMATOVA AND KİEV 

Doç. Dr. Kamala Tahsin KARİMOVA 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Rus Dili ve  

Edebiyatı Bölümü 

ÖZET  

Anna Ahmatova şiirlerinde Leningrad (şimdiki St. Petersburg) ile ayrılmaz bir bütün 

olduğunu yazmıştı. Ve Kiev’le de ayrı değildi, çünkü duvarlarında onun gölgesi kalmıştı. 

Anna Andreevna Ahmatova (gerçek soyadı Gorenko) 23 Haziran 1889 yılında Odessa’nın 

altında bulunan, Sarakini yazlığında, emekli bir filo makine mühendisinin ailesinde doğdu. 

Kız, yaklaşık bir yaşındayken, babası emekli oldu ve aile St. Petersburg’a taşındı – önce 

Pavlovsk'a ve daha sonra Anna’nın çocukluğunun geçtiği Tsarskoye Selo'ya. Anna Ahmatova 

hayatını St. Petersburg-Petrograd-Leningrad ve bu şehirlerin yöreleriyle sıkı sıkıya bağladı. 

Savaş günlerinde sık sık vatanını hatırlayan Anna Ahmatova, gölgesinin onun duvarlarında 

kaldığını yazdı. Hayatını anlattığı kitabında Kiev sayfaları da bulunmaktadır. Kim bilir, Kiev 

olmadan, belki de zarif edebiyatseverlerin Anna Ahmatova olarak tanıdığı Anna Gorenko'nun 

kaderi farklı bir şekilde gelişirdi. Daha mı iyi? Daha mı kötü? Buna kesin bir cevap vermek 

çok zor. Ama büyük olasılıkla farklı bir şekilde… 

Şair için Kiev‘in anlamı neydi? Hangi iplerle ve neden tekrar tekrar bu şehir onu kendine 

çekiyordu? Bu soruların cevapları, Anna Ahmatova'yı ve dolayısıyla onun yaratıcılığını daha 

iyi tanımamıza yardımcı olacaktır. 

Anna Ahmatova inanılmaz bir hafızaya sahipti ve kendi küçüklüğünü bile hatırlıyordu. Zaten 

yaşlılığında otobiyografik bir kitap yazacaktı (Osip Mandelstam'ın «Zamanın gürültüsü» 

eserini örnek olarak seçti). Bu amaçla, aniden belleğinde ortaya çıkan anılarını, kabataslak bir 

şekilde ve onları tek bir kitaba indirgemeyi ümit ederek kaydetmeye başladı. Ne yazık ki, 

bunu yapmak için zamanı yoktu, ancak hayatta kalan kayıtlar (“Günlüğün broşürleri” adlı yazı 

ve farklı yılların not defterlerine dağıtılmış diğer yazılar) hayatının bazı gerçeklerini ve 

olaylarını geri yükleme fırsatı sundu. 

Özellikle, beş yaşındayken ilk kez Kiev’i ziyaret ettiği bir kayıt vardır. Tüm kış boyunca 

Gorenko ailesi “National” Hotel'de yaşadı (Ahmatova notlarında “Besarabya pazarının 

üzerinde” bir otelde yaşadıklarından bahsediyor). Bu kayıtlar sayesinde biz, Ahmatova’nın 

gözünden Kiev yolculuğumuza başlamış oluyoruz. 

Anna Ahmatova ilk şiirini 11 yaşında yazdı.13 yaşındayken hayatında büyük rol oynayan bir 

adamla tanıştı. O bir lise öğrencisiydi ve kendisinden sadece üç yaş büyüktü ama baskı için 

ilk şiir koleksiyonunu hazırlıyordu. Adı Nikolay Gumilev'di. 

Anahtar Kelimeler: Kiev şehri, şiirler, yaratıcılık, otobiyografik kitap 
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ABSTRACT 

Anna Akhmatova wrote in her poems that she was inseparable from Leningrad. And with 

Kiev it is also not separated, because its shadow remained on its walls. 

Anna Andreevna Akhmatova (real name Gorenko) was born on June 23, 1889 near Odessa, in 

the cottage of Sarakini, in the family of a retired engineer-mechanic of the fleet. When the girl 

was about a year old, her father retired and the family moved to St. Petersburg - first to 

Pavlovsk, and then to the Tsarist village, where Anna spent his childhood. Anna Akhmatova 

forever connected her life with St. Petersburg - Petrograd - Leningrad and its surroundings. 

Remembering her hometown in the days of the war, she wrote that her shadow remained on 

its walls. But in the book of her life there are also Kiev pages in which it is time to read. Who 

knows, without Kiev, maybe the fate of Anna Gorenko, known to fans of fine literature as 

Anna Akhmatova, has developed differently. Is it better? Is it worse? You never can tell. But, 

most likely, in a different way... 

What was Kiev for the poet? What threads and why attracted again and again? The answers to 

these questions will help, I think, to get to know Anna Akhmatova better, and hence her work. 

Anna Akhmatova had an amazing memory, and remembered herself from a very young age. 

Already in old age she was going to write an autobiographical book (the model was chosen 

“The Noise of Time” by Osip Mandelstam). To this end, she began to record her memories, 

while still sketchy, episodes that suddenly surfaced in memory, hoping to reduce them into 

one book. Unfortunately, she did not have time to do it, but the surviving records (the so-

called "Leaves from the diary" and other notes scattered in notebooks and notebooks of 

different years) give an opportunity to restore some facts and events of her life. In particular, 

there is a record that she visited Kiev for the first time at the age of five. All winter the 

Gorenko family lived then, apparently, in the hotel "National" (Akhmatova mentions in her 

record that they lived in a hotel “above the Bessarabian market”). From here we begin our 

“journey” to the Akhmatova places of Kiev. 

At the age of 11, she wrote her first poem. At the age of 13 she met a man who played a big 

role in her life. He was a high school student and only three years older than her, but was 

already preparing his first collection of poems for printing. His name was Nikolai Gumilev. 

Keywords: Kiev city, poems, creativity, autobiographical book 
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АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ДРАМАТУРГИЯ В РУССКИХ 

ПЕРЕВОДАХ 

RUSÇA ÇEVİRİLERDE AZERBAYCAN KLASİK DRAMATURJİSİ 

AZERBAIJAN CLASSICAL DRAMATURGY IN RUSSIAN TRANSLATIONS 

Айнур Али АЛИЕВА 

диссертант, старший преподаватель кафедры «Языков» Азербайжанского университета 

туризма и менеджмента, г. Баку 

 

АННОТАЦИЯ 

Художественные особенности переводов комедий М.Ф. Ахундова. 

 

А.М. Горький в начале 1930-х годов писал: «Изучение литературы национальных 

регионов, взаимное обогащение всех братских литератур – вот тот обширный и весьма 

разносторонний круг насущных вопросов, которыми можно и должно заниматься». 

Мысль эта, высказанная около ста лет тому назад, остаётся и сегодня плодотворной и 

актуальной. 

Однако, прежде чем приступить к критическому анализу переводов комедий Ахундова 

на русский язык, считаем целесообразным сказать несколько слов из истории этих 

переводов и откликах на них. Самыми значительными из русских переводов является 

авторство всех шести комедий. 

Впервые переводы собственных комедий М.Ф. Ахундовым были осуществлены в 1850-

х годах. Известный русский писатель В.А. Сологуб в 1852 году переделал одну из его 

комедий «Медведь, победитель разбойника» непосредственно для постановки на сцене 

Тифлисского театра, директором которого он являлся. 

Далее, О.И. Сенковский ещё в 1824 году первым перевёл на русский язык 

азербайджанскую сказку «Деревянная красавица». Впоследствии он опубликовал её в 

«Полярной звезде» за 1824 год. Затем он написал сопроводительную статью, указав на 

«необходимость тщательного изучения комедий господина Фет-Али Ахундова».  

В заключении статьи о русских переводах комедий Ахундова отметим, что, помимо 

Азиза Шарифа, среди переводчиков значатся поэт Сулейман Рустам и А. Яковлев (ими 

совместно переведён отрывок из комедии «Медведь, победитель разбойника»). Кроме 

того, некоторые комедии Ахундова были переведены журналистом Эйнали 

Султановым («Молла Ибрагим Халил, алхимик» и «Приключения скряги»). 

Кючевые слова: художественные особенности, история переводов, комедия, 

драматургия 

 

ÖZET 

M.F. Ahundov'un komedi çevirilerinin sanatsal özellikleri. 

1930'ların başında, A.M. Gorky şöyle yazmıştır: “Ulusal bölgelerin literatürünün 

araştırılması, tüm kardeşlik literatürlerinin karşılıklı zenginleştirilmesi, ele alınabilecek ve ele 
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alınması gereken çok çeşitli acil konulardır.” Yaklaşık yüz yıl önce ifade edilen bu düşünce 

bugün verimli ve konuyla ilgili olmaya devam ediyor. 

Bununla birlikte, Akhundov'un komedilerinin Rusçaya çevirilerinin eleştirel bir analizine 

başlamadan önce, bu çevirilerin tarihinden ve onlara verilen yanıtlardan birkaç kelime 

söylemenin uygun olduğunu düşünüyoruz. Rusça çevirilerin en önemlisi altı komedinin de 

yazarlığıdır. 

İlk kez 1850'lerde M.F. Ahundov'un kendi komedilerinin çevirileri yapılmıştır. Ünlü Rus 

yazar V.A. Sologub 1852'de yönetmenliğini yaptığı Tiflis Tiyatrosu'nun sahne prodüksiyonu 

için “Soyguncunun Kazanı Ayı” adlı komedilerinden birini yeniden ürertti. 

Daha sonra, O.I. Senkovsky 1824 yılında, Azerbaycan masalı “Ahşap Güzeli” ‘ni Rusçaya 

çeviren ilk kişi oldu. Daha sonra onu 1824'te “Polar Star”'da yayımladı. Daha sonra bir kapak 

makalesi yazdı ve “Sayın Fet-Ali Ahundov'un komedilerinin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi 

gereğine” işaret etti. 

Ahundov'un komedilerinin Rusça çevirileri hakkındaki makalenin sonuç bölümünde, Aziz 

Şerif'in yanı sıra çevirmenler arasında şair Süleyman Rüstem ve A. Yakovlev'in de yer aldığı 

(“Soyguncunun Kazanı Ayı” adlı komediden bir alıntıyı ortaklaşa tercüme ettikleri) dikkat 

çekmektedir. Buna ek olarak, Ahundov'un komedilerinden bazıları gazeteci Eynali Sultanov 

(“Molla İbrahim Halil, simyacı” ve “Cimrinin Maceraları”) tarafından tercüme edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: sanatsal özellikler, çeviriler tarihi, komedi, drama 

 

ABSTRACT 

Artistic features of translations of comedies by M.F. Akhundov. 

A.M.  Gorky wrote in the early 1930s: “The study of the literature of national regions, the 

mutual enrichment of all fraternal literature is that vast and very diverse range of pressing 

issues that can and should be addressed.”  This thought, expressed about a hundred years ago, 

remains fruitful and relevant today. 

However, before starting a critical analysis of the translations of Akhundov's comedies into 

Russian, we consider it appropriate to say a few words from the history of these translations 

and the responses to them.  The most significant of the Russian translations is the authorship 

of all six comedies. 

For the first time translations of M.F.  Akhundov was carried out in the 1850s.  Famous 

Russian writer V.A.  Sologub in 1852 remade one of his comedies “The Bear, the Winner of 

the Robber” directly for staging on the stage of the Tiflis Theater, of which he was the 

director. 

Then, O.I. Senkovsky in 1824 was the first to translate into Russian the Azerbaijani fairy tale 

"The Wooden Beauty." He subsequently published it in the Polar Star in 1824. He then wrote 

a cover article, pointing to "the need for a thorough examination of Mr. Fet-Ali Akhundov's 

comedies." 

In conclusion of the article on Russian translations of Akhundov’s comedies, we note that, in 

addition to Aziz Sharif, the translators include poet Suleiman Rustam and A. Yakovlev (they 
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jointly translated an excerpt from the comedy “The Bear, the Winner of the Robber”).  In 

addition, some of Akhundov’s comedies were translated by journalist Eynali Sultanov 

(“Molla Ibrahim Khalil, Alchemist” and “Adventures of the Hunks”). 

Keywords: artistic features, translation history, comedy, dramaturgy 
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ÖZELLİKLE YABANCI DİL OLARAK RUSÇA DERSLERDE ARGO DİL 

ÖĞRENMESİ  

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ СЛЕНГА НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК 

ИНОСТРАННОГО 

FEATURES OF THE STUDY OF SLANG IN CLASSES OF RUSSIAN AS A FOREIGN 

LANGUAGE 

Doç. Dr. Larysa SOKOLSKA  

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,  

Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü, Ağrı 

ÖZET 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümünde Çağdaş Sözlü Anlatım 

Yöntemleri dersi mevcuttur. 

Gerçekten de, son birkaç on yılda, birçok dilbilimci, yabancı bir dil öğrenme sürecinde sözlü 

konuşma dilinin özelliklerini incelemenin olağanüstü önemine odaklanmış, bunu doğrudan 

canlı iletişim sağlayan konuşma dili olduğunu ve aynı zamanda dili çalışılan toplumun  

mevcut durumunu anlaşılmasına yardımcı olduğunu açıklamışlardır. Bu anlamda belirleyici 

olan, "konuşma dilini tek gerçek dil olarak kabul eden ünlü İsviçreli dilbilimci Charles 

Bally'nin ve diğer tüm konuşma biçimlerini değerlendirme normu" dur. 

Son yıllarda, Rus dilinde, farklı yaşlardaki ve farklı mesleklerden insanların sıradan konuşma 

dilinde çok sayıda argo kelime ve ifade kullanma eğilimi olduğu için, bu kelime katmanını 

incelemek önemlidir ve eğitim kursunun önemli ve organik bir parçasıdır.      

“Bu çalışmada Rusça argo kelimeler ve ifadeler araştırması nedir”, “Rusçayı yabancı dil 

olarak öğrenme sürecinde yukarıda bahsedilen kelime dağarcığı nasıl seçilir”, “Argo çalışılan 

sınıfları hazırlarken ve yürütürken hangi noktalara özellikle dikkat edilmeli?” Sorulara pratik 

iş     deneyimini de kullanarak cevap vermeye çalışacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Rusça'yı yabancı dil olarak öğretme yöntemleri, sözlü konuşma dili 

oğrenmesi, Rusçada argo sözcükler ve ifadeler, Rusça'yı yabancı dil olarak öğrenme 

sürecinde argo kelıme bilgisi için seçim kriterleri. 

 

АННОТАЦИЯ 

Одним из учебных предметов, предусмотренных для изучения турецкими студентами-

филологами учебным планом отделения русского языка и литературы  Агрыйского 

университета имени Ибрагима Чечена, является «Çağdaş Sözlü Anlatım Yöntemleri», что 

в дословном переводе с турецкого означает «Современные методы устного 

выражения». 
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Действительно, последние несколько десятилетий многие лингвисты акцентируют 

внимание на исключительной вважности изучения особенностей устной разговорной 

речи в процессе изучения иностранного языка, объясняя это тем, что именно 

разговорная речь обеспечивает непосредственное живое общение, а также способствует 

пониманию современного состояния общества, язык которого изучается. Показательны 

в этом смысле слова известного швейцарского лингвиста Шарля Балли, который считал 

«разговорный язык единственным истинным языком и нормой оценки всех прочих 

форм речи». 

В связи с тем, что в последнее время в русском яыке наметилась тенденция 

использования огромного количества сленговых слов и выражений в обычной 

разговорной речи людей разного возраста и разных профессий, изучение данного 

пласта лексики является актуальным и составляет важную и органичную часть 

учебного курса ««Çağdaş Sözlü Anlatım Yöntemleri».  

Что собой представляет сленговые слова и выражения в русском языке? Как 

осуществлять отбор вышеназванной лексики в процессе изучения русского языка как 

иностранного? На какие моменты обратить  особое внимание при подготовке и 

проведении занятий, на которых изучается сленг? В своём выступлении автор делится 

практическим опытом работы, стараясь дать ответы на поставленные вопросы. 

Ключевые слова: методика преподавания РКИ, изучение устной разговорной речи, 

сленговые слова и выражения в русском языке, критерии отбора сленговой лексики в 

процессе изучения РКИ. 

 

ABSTRACT 

One of the subjects envisaged for study by Turkish students-philologists of the curriculum of 

the Russian department of the Ibrahim Chechen Agri University is Çağdaş Sözlü Anlatım 

Yöntemleri, which literally translates from Turkish as “Modern methods of oral expression”. 

Indeed, over the past few decades, many linguists have focused on the exceptional importance 

of studying the features of oral colloquial speech in the process of learning a foreign 

language, explaining this by the fact that it is conversational speech that provides direct live 

communication, and also helps to understand the current state of the society whose language 

is being studied. Indicative in this sense are the words of the famous Swiss linguist Charles 

Bally, who considered "spoken language to be the only true language and the norm for 

evaluating all other forms of speech." 

Due to the fact that in recent years there has been a tendency in the Russian language to use a 

huge number of slang words and expressions in ordinary spoken speech of people of different 

ages and different professions, studying this layer of vocabulary is relevant and is an 

important and organic part of the training course “Çağdaş Sözlü Anlatım Yöntemleri". 
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What is slang words and expressions in Russian? How to select the aforementioned 

vocabulary in the process of learning Russian as a foreign language? What points should I pay 

special attention to when preparing and conducting classes in which slang is studied? In his 

speech, the author shares his practical work experience, trying to give answers to the 

questions posed. 

Key words: methods of teaching Russian as a foreign language, the study of oral colloquial 

speech, slang words and expressions in Russian, selection criteria for slang vocabulary in the 

process of studying Russian as a foreign language. 
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YAPAY ZEKÂ’DA BELLEK KAVRAMI 

MEMORY CONCEPT IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

Uzm. Yağmur ÖNER 

Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Bölümü, 

Antalya/ TÜRKİYE 

ÖZET 

Zihin felsefesinin odağında yer alan Bellek kavramının, Antik çağdan modern zamanın 

popüler konusu olan yapay zekâ sahasına değin önemli bir yere sahiptir. Antik Yunan 

mitolojisinden Mnemosyne’in armağanı olan bellek kavramını, Platon’un Menon ve Phaidon 

diyaloğunda geliştirdiği anamnesis kuramı ile ele alarak, diyalogda ifade edilen anamnesis 

kuramı analiz edilecektir. Sokratik felsefeyle Platon’un kendi metafiziği arasındaki eşiği 

oluşturan bu kuram bilgiye a priori bir biçimde ulaşma düşüncesinden kaynaklandığı, 

insanların doğuştan gelen bilgilere sahip olması ve öğrenmenin zihnin kendi öz kaynaklarında 

türetilmesinin nasıl mümkün olduğunu sergilemeye çalışılacaktır. Bir diğer yandan yapay 

zekâ ve bu temelde çalışan teknolojik sistemler üzerine yüklediğimiz anlamların nasıl 

sonuçlar doğurduğu üzerinde durularak kuram dâhilinde çıkarım sağlanılacaktır. Söz konusu 

kuramsal altyapı felsefi kavramlar ve felsefi bir paradigma içerisinde verilmelidir. Yapay zekâ 

alanındaki bilimsel araştırmalar ve eşzamanlı yürütülen teknolojik gelişmelerin bellek izinin 

nasıl yorumladığını, fiziksel bir altyapı ile bilinç arasındaki bir etkileşimin mümkün 

olabilirliğini gerçekten gösterilir mi? Bu çalışmada, insan zihninin öğrenme ve öğretmede 

zihinsel damıtılması üzerine bellek kavramının önemi üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Bellek, Anemnesis, Yapay zekâ, Zihin   

 

ABSTRACT 

The concept of Memory, which is at the center of the philosophy of the mind, has an 

important place from the ancient times to the artificial intelligence field, which is the popular 

subject of modern time. The anamnesis theory expressed in the dialogue will be analyzed by 

considering the concept of memory, which is the gift of Mnemosyne from Ancient Greek 

mythology, by Plato's anamnesis theory developed in Menon and Phaidon dialogue. This 

theory, which constitutes the threshold between Socratic philosophy and Plato's own 

metaphysics, will be tried to demonstrate how it is possible for people to have innate 

knowledge and to derive learning in their own resources. On the other hand, an inference will 

be provided in the theory option by emphasizing the effects of artificial intelligence and the 

meanings we place on the technological systems working on this basis. The theoretical 

background in question should be given within philosophical concepts and a philosophical 

paradigm. Is it really demonstrated how scientific research and the simultaneous technological 

developments in the field of artificial intelligence interpret the memory trace, the possibility 
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of an interaction between a physical infrastructure and consciousness? In this section, the 

importance of the concept of memory on the mental distillation of the human mind in learning 

and teaching will be emphasized. 

Keywords: Memory, Anamnesis, Artificial intelligence, Mind 
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KADININ AİLEDEKİ YERİ  

WOMEN'S PLACES İN THE FAMILY   

ÜMMÜ ER 

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Lisans Öğrencisi, Fen-Edebiyat Fakültesi 

ÖZET 

Aile, evlilik ve kan bağına dayanan karı koca çocuklar kardeşler arasındaki ilişkilerin 

oluşturduğu toplumdaki en küçük birliktir. 

İslam öncesi  aile ise devletin çekirdeğini oluşturmaktadır. Evliliğin sembolünü “eb” evi  

ifade etmektedir. Eski Türklerde evin bir diğer anlamı ise “ocak ”tır. 

Tarihte,  hayatlarını avcılık ve toplayıcılık yaparak sürdüren ilk toplumlarda işbölümü yaşa ve 

cinsiyete göre şekillenmiştir. Erkekler avcılık görevini yerini getirirken kadınlar, yabanıl 

tahılların toplanılması, pişirilmesi ve çocukların yetiştirilmesiyle görevlidirler. 

Ortaçağ döneminde ailenin yapısı, üretim ilişkileri temelinde yeniden şekillenmeye 

başlamıştır. Erkek ve kadınlar belirli dönemlerde derebeyleri adına çalışmaları karşılığında 

derebeyleri, onları korumakla yükümlüdür. 

İslam vahyi Arap yarımadasına gönderilmeden önce, örf ve adetlerin belirlediği ve öteden beri 

yürürlükte olan aile hukuku işlemekteydi. İslam’da kadının kocasına karşı görev ve 

sorumlulukları olduğu gibi, kocanın da hanımına karşı görev ve sorumlulukları 

bulunmaktadır. 

Modernleşme süreciyle aile, kadının eşitlik talepleri ekseninde yeniden rol dağılımının 

yapıldığı bir kurum olmuştur. Kadının erkekle eşit hakka sahip olma isteği ve modern 

kültürün kadını; toplum, siyaset ve kamusal alanda daha işlevsel kılması, yeniden rol dağılımı 

yapılmasına neden olmuştur. Baba erkil aile biçiminin önemini kaybetmeye başladığı modern 

dönemde kadın, sadece anne olarak değil, aynı zamanda çalışan, meslek sahibi olan, karar 

veren yani erkek ile arasındaki rol dağılım farklılığını en aza indiren bir eşitliğe sahiptir. 

Aile içi şiddetin muhtemel diğer bir mağduru olan çocuklar, aklen ve bedenen henüz olgunluk 

seviyesine ulaşmamış olduklarından, onlar adına karar verme yetkisi bulunan ebeveynlerinin 

türlü yönlendirme ve etkisine açıktırlar 

Anahtar Kelimeler: Kadın, Aile, Şiddet 

 

ABSTRACT 

Based on family, marriage and blood ties, husband and wife children are the smallest union in 

the society, which is formed by the relations between siblings. The pre-Islamic family is the 

core of the state. The symbol of marriage is the "eb" house. Another meaning of the house in 

the old Turks is the "hearth".   In the first societies that lived their lives by hunting and 
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gathering, the division of labor was shaped by age and gender. While men fulfill their hunting 

duties, women are in charge of collecting wild grains, cooking them and raising children.   In 

the medieval period, the structure of the family began to be reshaped on the basis of 

production relations. Men and women are obliged to protect their fiefs in return for their work 

on behalf of their fathers at certain times.   Before Islamic revelation was sent to the Arabian 

peninsula, family law, which was determined by customs and traditions and had been in force 

for a long time, was in effect. In Islam, the woman has duties and responsibilities towards her 

husband as well as her husband.    With the modernization process, the family became an 

institution where the role distribution is made again in the axis of women's equality demands. 

The desire of women to have equal rights with men and women of modern culture; making it 

more functional in society, politics and public sphere resulted in a re-distribution of roles. In 

the modern era, when the paternal family style has started to lose its importance, the woman 

has an equality not only as a mother, but also working, having a career, making a decision, 

that is, minimizing the difference in role distribution between men. Children, another possible 

victim of domestic violence, are vulnerable to the kind of guidance and influence of their 

parents, who have the power to decide on their behalf, as they have not yet reached their 

maturity level.      

Keywords: Woman, Family, severity 
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A.P.ÇEHOV VE AZERBAYCAN EDEBİYATI 

A.P.CHEKHOV AND AZERBAİJAN LİTERATURE 

Doçent Gasimova Salima Cebrail kızı 

Bakü Slavyan Üniversitesi, Edebiyat teorisi ve dünya Edebiyatı Bölümü,  

Bakü, Azerbaycan 

ÖZET 

1. Amaç. 20. yüzyılın ilk otuz yılında Azerbaycan'ın demokratik kültürü ilk etapta 

yeni aydınların en iyi temsilcileri tarafından şekillendirildi. Temel olarak 19. yüzyılın ikinci 

yarısında büyüyen genç bir kuşaktı. Birçoğu Rus eğitimi aldı: C.Memmedguluzade, 

A.Hagverdiyev, N.Vazirov, N.Narimanov ve diğerleri. Gelişmiş Rus Edebiyatı ve kültürü ile 

iletişim sadece dini karanlığı, aile hayatının Ortaçağ kurallarını, feodal ataerkil yaşamın 

apostatik güçlerini ve o yılların sınırsız polis gücü yönetimine karşı mücadele girişimlerini 

güçlendirdi. Çağdaş ve sosyal bağımsız bir pozisyondan A.P.Çehov'un yaratıcılığını 

düşünürsek, o zaman bu olumsuzluğa karşı mücadele bir anlamda eskidir, o zaman 

Azerbaycan aydınları için bu tarihi dönemde belirleyici olmuştur. Bu açıdan Çehov'un 

Azerbaycan ilerici yazarlarına yönelik hikayelerinin ve hikayelerinin rolünü ve önemini takdir 

etmek önemlidir. 

2. Yöntem. Araştırma çalışmalarında karşılaştırmalı analiz yöntemini kullanarak 

Çehov'un C.Memmedguluzade, A.Hagverdiyev'in eserleri arasındaki ilişki daha da parlak 

görünüyor. Bu yazarların "küçük tür"deki çalışmaları, sırasıyla gazetecilik ve dramaturji 

tarafından çift etki altında gelişti: bir yandan ulusal literatürde M.F.Ahundov tarafından 

ortaya konan eleştirel gerçekçiliğin yönünü geliştirdiler ve iyileştirdiler. Öte yandan, Rus 

klasiklerinin bazı fikirlerine hakim oldular. 

3. Nəticə. Bizim görüşümüze göre, C.Memmedguluzade, A.Hagverdiyev'in 

eserlerinde, Çehov'un dünya görüşüne benzerlikler ve farklılıklar daha canlı bir şekilde 

yansıtılmaktadır. İlk bakışta, çeşitli edebi türlere sadakat, Azerbaycan yazarlarının dünya 

görüşünün ve ideolojik düşüncelerinin yakınlaşmasını engelliyor gibi görünebilir. Aslında, 

C.Memmedguluzade gazeteci-hicivci, A.Hagverdiyev-yazar ve oyun yazarıydı. Fakat onların 

19. yüzyılın Rus klasik edebiyatının Çehov ve diğer temsilcileri ile olan yakınlığı, öncelikle 

Azerbaycan'ın Rus kültürü, siyaseti ve devletliği ile yakından ilişkili tarihsel gelişimini 

belirleyen nesnel koşullardan kaynaklanıyordu.  

4. Sonuç. Bu nedenle, Çehov'un yaratıcılığıyla kıyaslama oldukça doğal 

görünmektedir; bu, Azerbaycan sanatçılarının eserlerinin 19.-20. yüzyılların başında ulusal 

edebiyatın gelişimindeki rolü ve önemi ile doğrulanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: eleştirel gerçekçilik, Azerbaycan edebiyatı, edebi yaratıcılık, hikaye, rus 

edebiyatı. 
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ABSTRACT 

1. Aim. 20. in the first thirty years of the century, Azerbaijan's democratic culture was 

shaped in the first place by the best representatives of the new intellectuals. 19, basically. it 

was a younger generation growing up in the second half of the century. Many received 

Russian education: C.Mammadguluzade, A.Hagverdiyev, N.Vazirov, N.Narimanov et al. 

Communication with advanced Russian literature and culture only strengthened the religious 

darkness, the medieval rules of family life, the apostatic powers of feudal patriarchal life, and 

the attempts of those years to fight against unlimited police force rule. A from a contemporary 

and socially independent position. If we think of Chekhov's creativity, then the struggle 

against this negativity is old in a sense, then it was decisive for the Azerbaijani intellectuals in 

this historical period. In this respect, it is important to appreciate the role and importance of 

Chekhov's stories and stories for Azerbaijani Progressive Writers. 

2. Methods. Using the comparative analysis method in his research studies, Chekhov's 

C.Mammadguluzade, A.Hagverdiyev the relationship between hagverdiyev's works seems 

even brighter. The work of these writers in the "small genre" developed under double 

influence by journalism and dramaturgy, respectively: on the one hand, they have developed 

and improved the direction of critical realism laid the foundation of M.F.Akhundov in 

national literature. On the other hand, they mastered some ideas of Russian classics.  

3. Results. In our view, C.Mammadguluzade, A.Hagverdiyev's works, similarities and 

differences to Chekhov's Worldview are more vividly reflected. At first glance, loyalty to 

various literary genres may seem to hinder the rapprochement of the worldview and 

ideological considerations of Azerbaijani writers. Actually, C.Mammadguluzade journalist-

satirist, A.Hagverdiyev-was a writer and playwright. But their 19. the affinity of the century's 

Russian classical literature with Chekhov and other representatives was primarily due to 

objective conditions that determined the historical development of Azerbaijan closely related 

to Russian culture, politics and statehood. 

4. Conclusion. For this reason, the comparison with Chekhov's creativity seems quite 

natural; this is the 19th edition of the works of Azerbaijani artists.- 20. it is attested by its role 

and importance in the development of national literature in the early centuries. 

Keywords: critical realism, Azerbaijani literature, literary creativity, story, russian literature. 
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BİR İŞİ GÜZEL YAPMANIN KUR’AN’DAKİ ADI: İHSAN 

NAME IN THE QUR'AN TO DO AN ACTION GOOD: IHSAN 

Dr. Öğr. Üyesi Merve SAÇLI  

Şırnak Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Tefsir Anabilim Dalı 

ÖZET  

Yüce Allah biz kullarını “ahsen-i takvîm” üzere, yani gerek ruh gerekse vücut ve şekil 

açısından en güzel sûrette yaratmış ve bununla beraber her yarattığını güzel yapmıştır. 

Yarattığı mahlûkâtın dünya hayatındaki varlıkları süresince de lütuf ve ikrâmını üzerlerinden 

eksik etmemiştir. Buna mukâbil onlardan da bahşettiği bu nimetlerin şükrünü ve gereğini 

yerine getirmelerini istemiştir. Buna göre kul da tıpkı Allah’ın kendisine ihsanda bulunduğu 

gibi başkalarına ihsanda bulunacak, böylelikle Rabbinin rızasını kazanacak ve yine 

karşılığında O’nun katından daha büyük lütuf ve ihsanlara mazhâr olacaktır. İşte bu noktada 

karşımıza öyle bir kavram çıkmaktadır ki tüm bir hayatın ana gâyesi ve temel felsefesini öz 

bir şekilde ifâdeye kâfi gelmektedir. Bu kavram “ihsan”dır. Gerek Kur’ân-ı Kerim’de gerekse 

hadis-i şeriflerde bu kavrama sıkça vurgu yapılması ve hayatın her alanında böylesine tavsiye 

buyurulması bizi bu konuyu inceleme isteğine sevk etmiş ve konunun izâhı çabasına 

yöneltmiştir. Tebliğimizde ilk olarak “ihsan” kavramının mâhiyeti üzerinde durulacak, bu 

noktada Kur’an’a göre ihsanın özne ve nesnelerine yer verilecek ve vasıflarına değinilecektir. 

Sonrasında ise dünya hayatında güzel davranan ihsan sahiplerinin, söz konusu ihsanlarının bir 

neticesi olarak gerek bu dünyada gerekse uhrevî hayatta nâil olacakları lütuf ve mükâfatlar 

açıklanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Tefsir, Kur’an, İhsan, Muhsin, Nimet. 

 

ABSTRACT 

Allah The Almighty created us, His servants, as “ahsan e taqweem”, that is, in the most 

beautiful manner in terms of both soul and body. However, he has made every creature 

beautiful. During the existence of the creature he created in the world life, he did not deprive 

them of his grace and blessings. Thus, He asked them to fulfill the gratitude and necessity of 

these blessings He bestowed. Accordingly, the servant will bestow on others, just as God has 

bestowed on him. In this way, he will gain the approval of his Lord, and will again be granted 

to greater favor and rewards. At this point, we come across such a concept that it is sufficient 

to express the main goal and basic philosophy of a whole life in an essential way. This 

concept is “ihsan”. The frequent emphasis on this concept in both the Qur'an and the hadiths 

and the recommendation of such advice in all areas of life have prompted us to research this 

issue and lead to explanation. In our paper, the nature of the concept of “ihsan” will be 

emphasized first, at this point the subjects and objects of “ihsan” according to the Qur'an will 

be included and their features will be mentioned. Afterwards, the grace and rewards of the 
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beneficiaries who behave beautifully in the world life will be explained both in this world and 

in the divine life. 

Keywords: Tafsir, Quran, Ihsan, Mohsen, Blessing. 
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KUR’ÂNÎ BİR ÖĞÜT OLARAK YAPILAN İYİLİĞİN KIYMETİNİ YERE 

DÜŞÜRMEMEK 

NOT TO LOSE THE VALUE OF FAVOR DONE AS A COURSE OF THE QUR'AN 

Dr. Öğr. Üyesi Merve SAÇLI  

Şırnak Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Tefsir Anabilim Dalı 

ÖZET  

İhlâs ve samimiyet, yapılan tüm işlerin özüdür. İçten gelerek yapılan bir işin değerini hiçbir 

şeyle kıyas etmek mümkün değildir. Ancak bazen bazı iyi ve güzel davranışlar, fâillerinin 

taşımış oldukları kötü ve fâsid niyet sebebiyle anlam kaybına uğramaktadır. Örneğin yapılan 

bir iyilik şayet sırf Allah rızası ve başka kimselere faydalı olmak adına hâlis bir niyete uygun 

olarak gerçekleştiriliyorsa gerek insanlar gerekse Allah indinde hak ettiği kıymete elbette 

ulaşacaktır. Fakat söz konusu iyilikte ya da görünürde iyi gibi duran bu eylemde başkalarına 

gösteriş yapmak gibi hoş ve samimi olmayan bazı niyetler gözetilmişse o takdirde bu amelin 

değeri de bu niyet nispetinde söz konusu olur. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v.) de “Ameller 

niyetlere göredir” buyurarak bu hakikate dikkatleri çekmiştir. Buna göre bir amelin değeri 

sonucundan ziyade başlangıcına, yani işin başında onda gözetilen niyete göredir. Kur’ân-ı 

Kerîm’de de bu noktaya, infak etmede gösteriş ve başa kakma çerçevesinde değinilmiş olup 

inananlara böyle yaparak amellerinin kıymetini düşürmemeleri konusunda ikazda 

bulunulmaktadır. Bizim de bildirimizde amacımız, yapılan iyiliklerin değerini düşürecek 

böyle bir tehlikeye Kur’an perspektifinden bir çözüm arayışı ortaya koymaya çalışmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Tefsir, Kur’an, İyilik, Niyet, Kıymet. 

 

ABSTRACT 

Sincerity and candor are the essence of all work done. It is not possible to compare the value 

of an act done intimately with anything. However, sometimes some good behaviors lose their 

meaning due to the bad intentions of those who do. For example, if a favor is carried out in 

accordance with a sincere intention just to gain the consent of Allah and be beneficial to other 

people, it will surely reach the value it deserves both in people and in God. But if some 

unpleasant and insincere intentions such as showing off others are shown in this favor or in 

this action that looks good in sight, then the value of this purpose will be in proportion to this 

intention. As a matter of fact, The Prophet (pbuh) drew attention to this truth by saying, “The 

deeds are according to intentions”. Accordingly, the value of a deed is based on the beginning 

rather than the result, that is, the intention that is observed in it at the beginning of the work. 

In the Qur'an, this point is also mentioned in the framework of showing off and taunting 

dealing with charity, and believers are warned not to undermine their deeds by doing so. In 

our paper, our aim is to try to find a solution to such a danger that will reduce the value of the 

goodness from the Qur'an perspective. 

Keywords: Tafsir, Quran, Favor, Intent, Value. 



       2020 

ANKARA OECD STUDİES CONFERENCE ON CULTURE & HUMANITIES 

 

19-21 Mart 2020                                  ABSTRACT BOOK                          www.oecdstudies.org 
46 

 

12-14 Nisan 2019              ÖZET KİTABI               www.europenjournal.com   

KUR’ÂN’IN VE SÜNNETİN ÖVGÜSÜNE MAZHÂR OLAN HAKİKİ PEHLİVAN 

TAVRI: ÖFKEYİ YENMEK 

REAL WRESTLER ATTITUDE THAT DESERVES THE PRAISE OF THE QUR'AN AND 

THE SUNNAH: OVERCOMING ANGER 

Dr. Öğr. Üyesi Merve SAÇLI  

Şırnak Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Tefsir Anabilim Dalı 

ÖZET  

Biyolojik olarak vücutta kanın ansızın harekete geçmesiyle oluşan öfke duygusu, doğası 

oldukça karışık, beşerî bir infial hâlidir. Öfkeyi besleyen dinamikler çok çeşitli olmakla 

beraber öfkenin insan tabiatının zaruretlerinden biri olduğunu kabul etmek gerekir. Zira 

yeryüzünde öfkeden tamamen arınmış tek bir kimse mevcut değildir. İstesek de istemesek de 

öfke duygusu yaratılışımıza yerleştirilmiş, kişiliğimizin temel bir parçasıdır. Dolayısıyla 

öfkeyi tümden tabiatımızdan söküp atabileceğimiz bir mekanizma söz konusu olmadığı gibi 

buna gerek de yoktur. Önemli olan, öfke başgösterdiği sırada onun nasıl karşılanması 

gerektiğidir. Zira öfke yenilmediği takdirde insanın nefsine ağır bir yüktür. Fakat nefs, 

müsamaha gösterip, kalp affedince insan o yükün altından kurtularak mânen ferahlığa 

kavuşur. Öfkeyi yenme ilk aşamada iyi bir adım olsa da tek başına yeterli değildir. Sonrasında 

bunu affın da takip etmesi gerekir. Ancak bu takdirde kişiyi Allah’ın sevgi ve övgüsüne 

mazhar kılacak güzel davranış tamamlanmış olur. Şu da vardır ki hakiki affedici “el-Afüvv” 

olan Allah Teâlâ’dır. O halde kullarının da O’nun ahlâkıyla ahlâklanarak affedici olmaları 

gerekmektedir. Bu çerçevede tebliğimizde öfke duygusuyla başa çıkmanın Kur’ânî reçetesi 

üzerinde durmayı hedeflemekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Tefsir, Kur’an, Öfke, Af, Nefs. 

 

ABSTRACT 

Biologically, the feeling of anger caused by the sudden activation of blood in the body is a 

mixed form of humanitarian reaction. Although the dynamics that nurture anger are very 

diverse, it is necessary to accept that anger is one of the imperatives of human nature. Because 

there is no one on earth completely free from anger. Whether we want it or not, the feeling of 

anger is an essential part of our personality, embedded in our creation. Therefore, there is no 

mechanism for removing anger from our nature and also there is no need for it. The important 

thing is how it should be met when anger looms. Because if anger is not defeated, it is a heavy 

burden on man's ego. However, when the ego shows tolerance and the heart forgives, one can 

get rid of that burden and get relief. Even though defeating anger is a good step in the first 

stage, it is not enough by itself. Forgiveness should then follow it. However, in this case, the 

beautiful behavior that will make the person worthy of the love and praise of Allah is 

completed. In addition, it is Allah (al-Afuw) who truly forgives. So His servants must be 
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merciful by moralizing with His morality. In this context, we aim to focus on the Qur'anic 

recipe for dealing with the feeling of anger in our paper. 

Keywords: Tafsir, Quran, Anger, Mercy, Nafs. 
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KADINLARA UYGULANAN TOPLUMSAL BASKI 

Fatma ÖZTÜRK GÜLER 

Doktora Öğrencisi, Gazi Üniversitesi, Eğitimde Ölçme Değerlendirme ABD 

ÖZET 

Kadınlığın, erkekliğe göre düşük görülmesi ve kabul edilmesi; kadınların toplum içinde 

ezilmesine ve küçümsenmesine sebep olmuştur. Felsefe ve özgürlük simgesi olarak bilinen 

Antik Yunan’da bile kadınların evden yalnız çıkmalarına izin verilmemiştir. Kadınlar, 

erkeklere verilen eğitimi alamamış, cahil bırakılmışlardır. “En iyi kadın, kendinden söz 

edilmeyendir.” denilerek kadınları ıssızlaştırmaya çalışmışlardır. Hatta Orta Çağ’da en çok 

ezilen ve en çok idam edilenler yine kadınlardır (Başçı, 1999, s.67). 

Toplumda bir alt statüye indirgenen kadınlara, toplumun uyguladığı baskılar vardır. Bu 

baskılar, tabu ve kurallardır. Bu tabu ve kurallara, kadının namusu denilebilir. Bir kadının 

namusu her toplumda değerli görülmüştür. Toplum tarafından öngörülen tabu ve kurallara 

karşı çıkan kadınlar, toplum tarafından kötü görülerek ve ayıplanarak toplum tarafından 

büyük bir baskıya maruz bırakılmışlardır. Kadının namusu, kadının hapishanesi olmuştur. 

Kadınların bu baskı altında kalması için ise, cahil bırakılmışlardır. Kadınlar cahil kalarak ya 

da düşük bir eğitim ve öğretim alarak toplumda ezilmeye mahkûm edilmişlerdir. Bundan 

dolayı da olması gerekeni bu şekilde zannetmekte ve kabullenmektedir (Asena, 2008, s.56). 

Anahtar Kelimeler: Kadın, namus, toplumsal baskı 

 

ABSTRACT 

That womanhood is underestimated with regard to manhood causes that women are belittle 

and estimated in society. In Ancient Greece (known as the symbol of philosophy and 

freedom), women are not allowed to leave the house alone. Women did not receive education 

that was given to men, and they were left ignorant. They tried to turn women down with the 

sentence which is “The best female is the one who is not talked about herself.” However, 

those were the women who were the most oppressed and the most executed in the Middle 

Ages (Başçı, 1999, s.67). 

There is the pressure of society to women who are demoted to a lower status. This pressure is 

taboos and rules. These taboos and rules can be called as woman’s virtue. A woman’s virtue 

is of value in every society. Women, who oppose the taboos and rules envisioned by 

community, are subjected to a great deal of pressure by community. Woman’s virtue becomes 

woman’s prison. They are kept in ignorance so they are exposed to be under the pressure by 

community. Women are sentenced to be oppressed in society by taking a low education or 

being ignorant. Therefore, they suppose and accept it (Asena, 2008, s.56). 

Keywords: Women, virtue, the pressure of society 
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TÜRKİYE'DE KAMU, ÖZEL VE SİVİL TOPLUM SEKTÖRÜNÜN EVDE SAĞLIK 

VE BAKIM HİZMETLERİ SUNUMUNDA EŞGÜDÜMÜ 

COORDINATION OF PUBLIC, PRIVATE AND CIVIL SOCIETY IN THE 

PRESENTATION OF HOME HEALTH AND CARE SERVICES IN TURKEY 

Dr. Öğr. Üyesi Ergün HASGÜL 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi,  

Sosyal Hizmet Bölümü 

ÖZET 

Evde sağlık ve bakım hizmetleri, çok disiplinli bir alan olması nedeniyle sağlık ve sosyal 

bilimlerin son yıllarda çalışmalar yaptığı bir hizmettir. Bu hizmet, yaşlılar, engelliler, hastalar, 

yatağa bağımlı bireyler gibi toplumsal ve kamusal hizmetlere ulaşmakta zorluk yaşayan 

insanlara verilen bir hizmettir. Bu hizmetin kamu, özel sektör ve sivil toplum tarafından 

verilen bir hizmet olması mevzuat çalışmalarının yapılmasını gerekli kılmıştır. Mevzuat 

çalışmaları sonrasında, ABD’de yaklaşık 50’yıldır, Türkiye’de ise yaklaşık 15 yıldır kamu 

kurumları, özel sektör ve sivil toplum tarafından yürütülen bu hizmetler ile ilgi eşgüdüm 

sorunları hizmetin kalitesini, etkililiğini, sürdürülebilirliğini, hizmet alan insanların sayısını 

olumsuz olarak etkilemektedir.  Bu makale Türkiye’de sunulan evde sağlık ve bakım 

hizmetlerinde kamu hizmetlerinin, özel sektörün ve sivil toplumun faaliyetlerini ve 

eksikliklerini araştırmak için hazırlanmıştır. Evde sağlık ve bakıma ihtiyaç duyan yaşlı, 

engelli, hasta ve yatağa bağımlı bireylerin kamu, özel sektör ve sivil toplumun eşgüdümü ile 

çözülebilecek sosyal sorunları değerlendirilerek öneriler sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Eşgüdüm, Evde Bakım, Evde Sağlık, Kamu, Özel Sektör, Sivil Toplum 

ABSTRACT 

Health and care services at home is a service that health and social sciences have been 

working in recent years as it is a multi-disciplinary field. This service is a service provided to 

people who have difficulties in accessing social and public services, such as the elderly, 

disabled, patients, bedridden individuals. The fact that this service is a service provided by the 

public, private sector and civil society has made it necessary to carry out legislative studies. 

After the legislative work, these services, which carried out by public institutions, private 

sector and civil society, for 50 years in USA, for 15 years in Turkey, are of interest with 

coordination problems causes to decrease the quality of service, negative effects on 

effectiveness, sustainability and number of people serving area. This article presented to 

investigate problems and actions public services, private sector and CSOs in home health and 

care services in Turkey. Social problems that can be solved by the coordination of the public, 

private sector and civil society of the elderly, disabled, patient and bedridden people who 

need home health and care services are evaluated and suggestions are presented. 

Keywords: Civil Society, Coordination, Home Care, Home Health, Private Sector, Public 
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ANALİTİZM ÜMUMİ DİLÇİLİK HADİSƏSİ KİMİ 

ANALYTICISM  AS A COMMON LINGUISTIC EVENT 

АНАЛИТИЗМ КАК ОБЩЕЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ 

Məhəmməd Qərib oğlu VƏLIYEV 

Gəncə Dövlət Universiteti 

XÜLASƏ 

Analitizm  və  analitik formalar ümumi dilçilikdə fundamental  problemlərdən  hesab edilir. 

Məqalə analitizm  hadisəsi və bu hadisə nəticəsində meydana gələn mürəkkəb formaların 

tədqiqinə həsr edilmişdir. Həmin problem müəyyən araşdırmaların obyekti olmasına 

baxmayaraq hələ də dilçilər tərəfindən ciddi mübahisə yaradan və ümumi  dilçiliyin tədqiqata 

ehtiyacı olan sahələrindəndir. Tədqiqat göstərir ki, analitizm hadisəsi və analitik formalar 

ədəbi dilin müəyyən mərhələsində formalaşmış və inkişaf etmişdir. Həmin formalar müxtəlif 

dillərin morfoloji quruluşunda müəyyən yer və mövqe tutur. Analitik  formanın sinonimi kimi 

analitik konstruksiya və sözbirləşməsi terminoloji vahidlərindən də istifadə olunur, onların 

bir-biri ilə münasibətləri,  eyni zamanda ümumi və fərqlənən cəhətləri də mövcuddur. 

Məqalədə feilin analitik formalarının tərkib hissələrinin təhlili göstərir ki, bu formaların 

ünsiyyət prosesində,  informasiyavericilikdə çox böyük rolu var. Təhlil analiz və sintezin 

qarşılıqlı münasibətlərinidə üzə çıxarır.  

Analitizm dilin qrammatika və leksemikasında söz yaradıcılığı vasitəsi kimi aydınlaşdırılmış 

və konkretləşdirilmişdir. Söz yaradıcılığı və sözyaradıcı məna mexanizmi kimi dilin müxtəlif 

səviyyələri üzrə kompleks xarakterik əlamətləri öyrənilir. Ortaya çıxan yeni analitik quruluş 

leksik deyil,  daha çox qrammatik bir mənanı ifadə edir. 

Açar sözlər: analitizm, sintetizm, analitik formalar, analitik feillər, analitizm dərəcəsi 

 

ABSTRACT 

Analytism are considered as one of the fundamental problems. The article is dedicated to the 

event of analyticism and investigating the complex forms appearing as a result of this event. 

Through this problem was the subject of some researches linguistic considers it as a field 

which leads to serious disscussions and needs to be examined. Researches show that the event 

of analyticism and analytic forms had formed and developed in a certain stage of the literary 

language. These forms have special places and positions in morphological structures of 

different languages. The synthesis terminology unit and analytical construction are used to 

present as the synonym of the analytic form. They have relations as well as common and 

different aspects. In the article, the analysis of components of the analytical forms of the verb 

show that these forms play a great role in the communication and informing process. The 

analysis reveals the attitude of analysis and synthesis. 
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Analyticism is explained and concretized as means of the verbalism in the grammar and 

lexicology of the language. Complex characteristics  on different levels of language are 

learned as a meaning mechanism of word-building. The appearing new structure expresses a 

grammatical meaning more than lexical. 

Keywords: analytical, syntatical, analytical forms, analytical verbs, analytical degre 

 

АННОТАЦИЯ 

Аналитизм и аналитические формы в обще лингвистике считается одним из 

фундаментальных проблем. Статья посвящается на исследование аналитизм и 

образовавшихся сложных форм в процессе аналитизма. Не смотря что, тот проблем 

является объектом определенных исследований, еще продолжается серозное споры 

среди филологов и остается одним из субъектов требующих исследовании обще 

лингвистике. 

Исследование показывает что аналитизм и аналитические формы  образовались и 

развивались на определенном этапе литературного языка. Это формы занимает 

определенное место в морфологическом структура разных языков.  Используется 

терминологические единицы аналитические конструкций и словосочетание как 

синонимы  аналитические формы, существует отношение их друг-другом 

одновременно обще и различающие стороны. В статье анализ составлявших частей 

аналитических формы глагола показывает, что в процессе отношений и передаче 

информации эти формы играет большую роль. Исследование выражается взаимных 

отношений анализа и синтеза.  

Аналитизм расследован конкретизирован в грамматике и лексемике   языка как 

средство словообразования. Словообразование и как механизм слово образования 

изучается комплексно характерические  явления по разом степени языка.  

Ключевие слова: аналитизм, синтетизм, аналитические формы, аналитические 

глалолы, степен аналитизма 
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ŞANLIURFA’DA AB PROJESİ İLE ÜRETİLEN KİLİM ÖRNEKLERİ 

EXAMPLES OF RUGS PRODUCED BY THE AB PROJECT IN ŞANLIURFA 

Dr. Öğr. Üyesi Semra KILIÇ KARATAY 

Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi, Resim-İş Öğretmenliği 

ÖZET 

Havlı veya düz dokuma örneklerimiz kültür varlıklarımızın en önemli parçalarındandır. 

Dokumalarda kullanılan malzeme, renk kompozisyonu, motifler ve desen kompozisyonu 

dokumaların bulunduğu yörenin kültür kimliğinin açıklanmasında önemli yer tutmaktadırlar. 

Dokuma sanatı ilk olarak insanların barınma ve ısınma ihtiyacı sonucunda ortaya çıkmış 

öncesinde daha sade iken zamanla zengin desen kompozisyonlarının kullanıldığı 

görülmektedir. Özellikle de kullanılan malzeme, kalite ve desen kompozisyonları zenginlik 

sembolü olarak bile kullanılmıştır. Dokumalar tarihin izlerini taşıyan ve dokunduğu dönemin 

özelliklerinin belirlenmesinde somut birer belge niteliğindedir. Günümüzde dünyada ilk 

dokuma örneği olmayıp ama en eski dokuma örneği olarak bilinen M.Ö. 3 ile 5. yüzyıllara 

tarihlenen Pazırık Halısı desen kompozisyonu olarak oldukça zengin ve döneminin en somut 

belgesidir. Şanlıurfa ilinde de dokuma sanatının başlangıç tarihi net olarak bilinmemektedir. 

Bölgedeki dokuma örneklerinin özellikleri incelendiğinde dokumanın çok eski tarihlere 

dayandığı düşünülmektedir.  

Şanlıurfa’ya bağlı 10 ilçenin 30 köyünde alan araştırması ile dokunmuş dokuma örnekleri 

bulunarak, bu dokumaların kalite, desen ve kullanılan motifler yörede kullanılan isimleri ile 

kayıt altına alınmıştır. Kayıt altına alınan ve desen olarak kullanılan dokumalar kalite ve 

malzeme kalitesi karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmesi yapılmıştır. Reprodüksiyon olarak 

dokunan dokuma örnekleri ve dokuma örneklerinde kullanılan motifler yöresel isimleri ile 

açıklanmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Şanlıurfa, El sanatları, Dokuma, Kilim  

 

ABSTRACT 

Our pile or plain weave samples are among the most important parts of our cultural assets. 

The material, color composition, motifs and pattern composition used in weavings have an 

important place in explaining the cultural identity of the region where the weavings are 

located. Weaving art first appeared as a result of people's need for shelter and heating, while it 

is seen that while it was more plain, rich pattern compositions were used over time. Especially 

the material, quality and pattern compositions used have been used even as a symbol of 

wealth. Weavings are concrete documents in determining the characteristics of the period they 

touch and bear the history. Today, it is not the first weaving sample in the world, but it is 

known as the oldest weaving sample. The Pazirik Carpet, dated to the 3rd and 5th centuries, is 

very rich in pattern composition and is the most concrete document of its period. The starting 
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date of the weaving art in the province of Şanlıurfa is not clearly known. When the 

characteristics of the weaving samples in the region are examined, it is thought that the 

weaving dates back to very old dates. 

In the 30 villages of 10 districts of Şanlıurfa, field weaving samples were found by field 

research and the quality, pattern and motifs of these weavings were recorded with the names 

used in the region. The quality and material quality of the woven fabrics that are registered 

and used as patterns are evaluated comparatively. Weaving samples and motifs used in 

weaving samples are tried to be explained with their local names.  

Keywords: Şanlıurfa, Handicrafts, Weaving, Rug  
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2000 YILLARA KADAR AKSARAY İLİNDE HALI DOKUMA YERLEŞKELERİNE 

BİR ÖRNEK ‘‘ARMUTLU KÖYÜ’’ 

AN EXAMPLE OF CARPET WOVEN FACILITIES IN AKSARAY PROVINCE UP TO 

2000 YEARS '' ARMUTLU VILLAGE '' 

Dr. Öğr. Üyesi Semra KILIÇ KARATAY 

Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi, Resim-İş Öğretmenliği 

ÖZET 

İnsanoğlunun ilk olarak soğuktan korunmak ve barınaklarını ısıtmak amacı ile dokudukları 

dokumalar zamanla sanata dönüşmüş ihtiyaçtan ziyade sanat haline gelmiştir. Dokumalarda 

görülen zengin kompozisyonlar bunun en güzel örneğidir. Evlerde ve duvar kenarlarında evin 

ısınması için yer yaygısı veya duvar örtüsü olarak kullanılan dokumalar zaman geçtikçe daha 

değerli olmuşlardır.  

Armutlu köyünde dokuma 2000 yıllara kadar devam etmiş daha sonra ki yıllarda dokuma 

azalmıştır. Özellikle de çeyizlik dokumalar olarak taban, yastık, minder ve seccade halılarının 

dokunduğu bilinmektedir. Ancak günümüze gelindiğinde dokuma sanatının bitmek üzere 

olduğu yapılan alan araştırması ile saptanmıştır. 

Yapılan çalışma ile Armutlu köyünde bulunan dokumalar, dokumalarda kullanılan 

malzemeler, dokumaların sınıflandırılması ve kullanılan iplerin renklendirilmesi hakkında 

bilgi toplanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Halı, İp, Dokuma, Sanat, Armutlu Köyü 

 

ABSTRACT 

The weaving weaved in order to protect human beings from the cold first and to heat their 

shelters has become art rather than the need for art. The rich compositions seen in textiles are 

the best example of this. The weavings used as floor coverings or wall coverings to warm up 

the house at the houses and on the walls were more valuable as time passed. 

The weaving in the village of Armutlu continued until 2000, and the weaving in the later 

years decreased. In particular, dowry weavers, pillows, cushions and prayer rugs are known as 

weaving. However, it is determined by the field research that the art of weaving is about to 

end. 

In this study, we found information about weaving in the village of Armutlu, the materials 

used in weaving, the classification of weavings and the coloration of the ropes used. 

Keywords: Carpet, Rope, Weaving, Art, Armutlu Village 
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AKSARAY YÖRESİ GELENEKSEL KADIN KIYAFETLERİ 

TRADITIONAL WOMEN CLOTHES IN AKSARAY 

Dr. Öğr. Üyesi Semra KILIÇ KARATAY 

Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi, Resim-İş Öğretmenliği 

ÖZET 

Giyinme insanoğlunun en önemli ihtiyaçlarından biri olup zaman, millet ve bulunduğu bölge 

bakımından farklılık göstermekte ve bulunduğu bölgede o milletin kültür değerleri arasında 

önemli yer tutmaktadır. Toplumlar yaşadıkları toprakların gösterdiği gelişime bağlı olarak 

giyim ve kuşamda da gelişme yaşamış, bunun sonucunda her toplumun yaşam koşullarına 

göre kendine has gelenek, görenek, örf ve adetleri kültür kimliklerinin bir ögesi olarak var 

olmuştur. 

Aksaray vilayet olmadan ilçe ve bucak olarak farklı illere bağlı olarak tarihte yerini almıştır. 

Kıyafet olarak özellikle 1990 yıllara kadar geleneğini bozmamış ve hatta bu geleneğin izlerini 

bugüne kadar getirmeyi başarmıştır. 

Aksaray ve çevresinde giyilen geleneksel kıyafetler incelendiğinde zengin bir kültür ortaya 

çıkmaktadır. Kadife işliği, cepkeni, üç etek gelinlikleri, çorap ve patikleri, başörtüleri, atkı, 

fes ve kuşak gibi kıyafet örnekleri ile zengin bir kültürü yansıtmaktadır. Aksaray yöresi 

yöresel kıyafet örnekleri araştırılarak yazılı kaynak haline getirilmesi için alan araştırması 

yapılmış, ses ve görüntüler ile yapılan görüşmeler yazılı kaynak haline getirilerek paylaşımı 

amaç edinilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Aksaray, örf, kıyafet, kültür, geleneksel 

 

ABSTRACT 

Our pile or plain weave samples are among the most important parts of our cultural assets. 

The material, color composition, motifs and pattern composition used in weavings have an 

important place in explaining the cultural identity of the region where the weavings are 

located. Weaving art first appeared as a result of people's need for shelter and heating, while it 

is seen that while it was more plain, rich pattern compositions were used over time. Especially 

the material, quality and pattern compositions used have been used even as a symbol of 

wealth. Weavings are concrete documents in determining the characteristics of the period they 

touch and bear the history. Today, it is not the first weaving sample in the world, but it is 

known as the oldest weaving sample. The Pazirik Carpet, dated to the 3rd and 5th centuries, is 

very rich in pattern composition and is the most concrete document of its period. The starting 

date of the weaving art in the province of Şanlıurfa is not clearly known. When the 

characteristics of the weaving samples in the region are examined, it is thought that the 

weaving dates back to very old dates. 
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In the 30 villages of 10 districts of Şanlıurfa, field weaving samples were found by field 

research and the quality, pattern and motifs of these weavings were recorded with the names 

used in the region. The quality and material quality of the woven fabrics that are registered 

and used as patterns are evaluated comparatively. Weaving samples and motifs used in 

weaving samples are tried to be explained with their local names.  

Keywords: Şanlıurfa, Handicrafts, Weaving, Rug  
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KÖROĞLU PSİKOLOJİSİNDE   “ZIT VE ÇİFT İKİZLER" PRENSİBİ 

"OPPOSITE AND DOUBLE TWINS" PRINCIPLE IN KOROGLU PSYCHOLOGY 

Doç. Dr. Safa KARAYEV 

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi, Folklor Enstitüsü  

ÖZET 

Makalede Köroğlu karakterinin poetikası "ikizler mit modeli" bağlamında araştırmaya  

alınmıştır. Meseleye bu bağlamda bakıldığında destandaki epik kahramanın ve onunla bağlı 

olayların "zid ve çift ikizler" prensibine uygun şekilde kurulduğu belli oluyor. Ortak Türk 

kültürü bağlamında Köroğlu karakterinin kültürel kahraman ve trikster gibi faaliyet 

göstermesi de işte karakterin bu yapısından kaynaklanmaktadır. 

Köroğlu'nun ayrılmaz silahdaşları olan Kırat ve Düratın da ikizler miti bağlamında 

araştırmaya katılımı onun doğasındaki mitolojik katın daha derinden anlaşılmasına olanak 

sağlıyor. Araştırma sonuçunda belli oluyor ki, birbirine zıt karaktere sahip bu atlar kültürel 

kahraman ve trikster gibi Köroğlu'nun iki dünyada (kaos ve kozmosda) hareket etmesini 

sağlayan mitolojik varlıklardır. 

Geleneksel folklor kültüründe her karakterin faaliyet sınırları bu kültürün enerji çekirdeğini 

oluşturan mitolojik düşünce tarafından belirlenmektedir. Çünkü bu kültürün en özgün yönü 

bireysel düşüncenin kollektifin normları (yaratıcılık ve yaşam seviyesinde) bağlamında  

kendini belirtmesidir. Bu kültür içinde her yeni yaratıcılık aktı geleneğin yeniden 

canlandırılması gibi anlaşılmalıdır. Bu açıdan bakarsak Köroğlu karakterinde görülen 

birbirine zıt özellikler (hatta ahlak konularında) ona ayrı-ayrı aşık veya diğer folklor 

söyleyicileri tarafından gelenekten kenar verilmiş nitelikler olmayıp, aslında onun mitoloji 

katdakı özellikleri üzerinde boy veren belirtileridir.  

Anahtar kelimeler: ikizler miti, Kırat ve Dürat, kültürel kahraman, trikster.  Köroğlunun 

psikolojisi  

 

ABSTRACT   

In the article the poetics of Koroglu character is investigated in the context of “the model of 

twins’ myth”. Looking through the problem it is known that the epic hero in the epos and 

events about him have been formed due to the principle of “the opposite and parallel twins”. 

In the context of common Turkic culture acting of Koroglu character as a hero and a trickster 

is formed from the structure of this character. 

Investigating Girat and Durat in the context of twins’ myth which are the undivided associates 

of Koroglu creates the opportunity to understand the mythic layer in his nature. As a result of 

the investigation it is known that these horses having the opposite qualities to one another are 
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the mythical creatures which ensure the movement of Koroglu in two worlds (chaos and 

cosmos) as a cultural hero and trickster. 

One of the succesful approaches in the development of psycho analitic folklore is the 

explanation of folklore facts. According to this approach the same semantics is marked with 

the different motives. This motives are symbolic equivalents of each other. According to this 

point of view the psychosemantics of folklore facts can be learned deeply with the help of 

symbolic equivalents. While researching folklore facts from this point of view we learn that 

blindness and having no children are also symbolic equivalents. And they can replace each 

other in the expression of castration. From different versions belonging to the dastan named 

Koroglu it becomes clear that the facts of father's being blind and son's having no children are 

related. In this article the psychosemantic relations as blindness and having no children is 

learned.  

Keywords: the myth of twins, Girat and Durat, cultural hero, trickster, The psychology of 

Koroglu 
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SAMUEL TAYLOR COLERİDGE’İN THE RIME OF THE ANCIENT MARINER 

ADLI ŞİİRİNİN EKOELEŞTİREL AÇIDAN ANALİZİ 

ECOCRITICAL ANALYISIS OF SAMUEL TAYLOR COLERIDGE’S THE RIME OF 

THE ANCIENT MARINER 

Dr. Öğr. Üyesi Turan Özgür GÜNGÖR 

Kafkas Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi 

ÖZET 

Günümüzde çevre sorunları en sık karşılaşılan ve etkisi en çok hissedilen sorunların başında 

yer almaktadır. İnsanlık tarihi kadar eski olan çevre sorunları, özellikle Sanayi Devriminden 

sonra etkisini daha çok hissettirmeye başlamıştır. Önceleri sadece, avlanmayı kolaylaştırmak 

ve tarım arazileri açabilmek için ormanların yok edilmesiyle başlayan ve bölgesel düzeyde 

hissedilen bu sorun günümüzde, hava, su, toprak ve su kirliliği gibi çok ciddi seviyede küresel 

olarak hissedilmektedir. Sanayi Devrimi ile beraber fosil yakıtların yoğun biçimde 

kullanılması, çevre sorunlarını felaket düzeyine çıkarmıştır. Günümüzde çevre sorunlarından 

bahsederken, çevre sorunu yerine çevre felaketi terimi kullanılmaktadır. Bu da durumun 

ciddiyetini göstermektedir.  

Bu sorunun anlatılmasında ve aktarılmasında edebiyatın rolü inkâr edilemez. Kurgusal ya da 

kurgusal olmayan edebiyat, pek çok insana ulaşabildiği için bu sorunların daha fazla insan 

tarafından bilinmesinde ve daha fazla insanın bilinçlenmesinde önemli bir role sahiptir. Doğa 

insanlar tarafından bilinçsizce yıkıma uğramaktadır. Bu sadece doğaya değil, doğanın 

ayrılmaz bir parçası olan insanoğlunun yıkımı anlamına da gelmektedir.  

Bu çalışmada insanın doğaya zarar verme sürecinden, çevresel sorunlara tepki olarak 

meydana gelen oluşumlardan, edebiyatta çevre bilinci oluşturulması bilincinden, çevre 

okuryazarlığının geliştirilmesi için gerçekleştirilen çalışmalardan bahsedildikten sonra, bu 

bilincin oluşmasında en etkili olanlardan ekoeleştirel eleştiriden bahsedilecektir. 

Ekoeleştirinin ne olduğu,  nasıl bir gelişim sergilediği, amaçlarının ne olduğu gibi konular 

tartışılacaktır. Bu bağlamda, doğa ve insan ilişkileri irdelenecek ve bu ilişkilerin ele 

alınmasında Romantizm’in etkilerinden bahsedilecektir. William Samuel Taylor Coleridge’in 

The Rime of the Ancient Mariner adlı eserindeki insan-doğa ilişkisi üzerinde durulacaktır ve 

bu eser ekoeleştirel bakış açısıyla incelenecektir.   

Anahtar Kelimeler: ekoeleştiri, Coleridge,  Romantizm, çevre sorunları, ötekileştirme  

 

ABTRACT 

Nowadays, environmental problems are among the most common and influential problems in 

the world. Environmental problems, which are as old as the history of humanity, began to be 

felt more deeply after the Industrial Revolution. This problem, which was initially felt only at 
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the regional level with the destruction of forests in order to facilitate hunting places and to 

open agricultural lands, is now being felt at a very global level, such as air, water, soil and 

water pollutions. After the Industrial Revolution, the intensive use of fossil fuels brought 

environmental problems to disaster levels. Today when people mention about environment 

problems, the term environmental disaster is used instead of environmental problems. This 

term may be remarkable enough to express the severity of the problem.  

The role of literature in explaining and transmitting such environmental problems cannot be 

denied. Since fiction or non-fiction literature can reach many people, it has an important role 

in informing more people about these problems and raising people’s awareness more widely. 

Nature is unconsciously destroyed by human beings. This means not only the destruction of 

nature, but also the human beings that are inseparable part of nature.  

In this study, after mentioning some related issues such as harmful effects of human beings to 

nature, the constitutions which were established as a reaction against environmental problems, 

the function of literature in creating awareness, the efforts of creating ecological reading and 

the establishment of eco-criticism which is one the most remarkable contributions to the 

increase people’s awareness in environmental problems will be discussed. Some subjects such 

as what the eco-criticism is, how it has evolved, what the aims are of eco-criticism will be 

discussed. In this context, nature and human relations will be examined and the effects of 

Romanticism will be discussed. Coleridge’s The Rime of the Ancient Mariner will be 

analyzed and this work will be examined from an eco-critical perspective. 

Keywords: eco-criticism, Coleridge, Romanticism, environmental problems, othering 
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ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BÜNYESİNDE KURULAN (SODİGEM)’ İN 

FAALİYETLERİ 

ACTIVITIES OF ESTABLISHED BY ESKİŞEHİR ANADOLU UNIVERSITY 

(SOGIDEM) 

Mustafa Sarper ALAP 

Doktora Öğrencisi, Kırıkkale Üniversitesi 

ÖZET 

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte tüm dünya dijital bir hayata merhaba demiştir ve bunun 

sonucunda sosyal medya kavramı ortaya çıkmıştır. Günümüzde sosyal medya en çok ilgi 

gören haber aracı konumundadır.  Dünyada akıllı telefonların yaygınlaşması ile birlikte 

insanlar akıllı telefonlara bağımlı bir hale gelmiştir. Yediden yetmişe tüm insanlar tüm 

olayları sosyal medyadan takip etmektedir. 

Akıllı telefonlarda tüm özellikler yer almaktadır. Bu özelliklerin yanında birçok uygulama da 

akıllı telefonlarda yer almaktadır. Akıllı telefonlarla yazılı mesajların yanında görüntülü 

olarak ta konuşulabilmektedir. Akıllı telefon uygulamalarında insanlar sosyalleşme çabası 

içindedirler. Akıllı telefonun çok faydalı uygulamaları bulunmaktadır. Ancak bu faydalı 

uygulamaları suiistimal eden birçok ta yazılım bulunmaktadır. İnsanlar bankadan para 

transferi yapmak veya kredi kartı borcunu ödemek için bir onayla tüm işlerini banka şubesine 

gitmeden kolayca yapabilmektedirler, ancak herhangi bir yolla telefona bulaşan bir virüs ile 

insanlar çeşitli yollarola dolandırılmaktadırlar. 

Akıllı telefonlar ile birlikte gelişen sosyal medya ile ilgili insanları bilgilendirmek için sosyal 

medya iletişim merkezleri kurulmaya başlanmıştır. BU konuda ilk çalışmayı 2019 yılında 

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomak’ın öncülüğünde Prof. Dr. Levent 

Eraslan tarafından SODİGEM (Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve 

Araştırma Merkezi) isimli bir merkez kurulmuştur.  

SODİGEM, sosyal medya ile ilgili her türlü araştırma faaliyeti yapmaktadır. Merkez, 

kurulduğu gün itibariyle öğrencileri ve halkı bilgilendirmek için çeşitli faaliyetler 

gerçekleştirmektedir. SODİGEM, öncelikli olarak alanında uzman elemanları temin etmiştir. 

Kurum elemanları akademisyen, doktora ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşmaktadır. Tüm 

sosyal medya, kurum çalışanları tarafından takip edilmekte ve alınan veriler doğrultusunda 

raporlar hazırlanarak çeşitli eğitim seminerleri gerçekleştirilmektedir. Bunun yanında merkez 

tarafından öğrencileri ve halkı bilgilendirmek maksadıyla çeşitli kitapçıklar ve posterler 

hazırlanmaktadır. 

SODİGEM tarafından 2019 yılında Anadolu Üniversitesi kampüsünde ve Eskişehir’in il ve 

ilçelerinde yer alan eğitim kurumlarında öğrencileri sosyal medya konusunda bilgilendirmek 

için eğitim seminerleri verilmeye başlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal, Medya, Eğitim, Merkez 
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ABSTRACT 

With the development of technology, the whole accepted to a digital life. Today, social media 

is the most popular news portal. With the spread of smartphones in the world, people have 

become addicted to smartphones. All people from seven to seventy follow all the events on 

social media.  

All features are included in smart phones. In addition to these features, many applications are 

also available on smartphones. It can also be spoken by video alongside written messages via 

smart phones. In smartphone applications, people are trying to socialize. The smartphone has 

very useful applications. However, there are many softwares that abuse these useful 

applications. People can easily do all their work without going to the bank branch with a 

confirmation to transfer money from the bank or pay their credit card debt, but people can be 

scammed in a variety of ways with a virus transmitted to the phone by any means. 

Social media communication centers have started to be established in order to inform students 

and people about social media developing with smart phones. SODIGEM (Social Media and 

Digital Security Education, Application and Research Center) was established by under the 

leadership of  Rector of Anadolu University Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı and Prof. Dr. 

Levent Eraslan in 2019, Eşkişehir Anadolu University.   

SODIGEM conducts all kinds of research activities related to social media. As of the day it 

was founded, the center carries out various activities to inform students and the public. 

SODIGEM primarily provided expert staff in its field. Institution staff consists of 

academicians, doctorate and graduate students. All social media are monitored by the 

employees of the institution and various training seminars are organized by preparing reports 

in line with the data received. In addition, various booklets and posters are prepared by the 

center to inform students and the public. 

Training seminars were started by SODIGEM in 2019 to inform students about social media 

in Anadolu University campus and educational institutions located in the provinces and 

districts of Eskişehir. 

Keywords: Social, Media, Education, Center 
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THE IMPACT OF CIVIL AVIATION LIBERALIZATION POLICY ON AIR 

TRANSPORT INDUSTRY IN UNITED KINGDOM 

Salih KALAYCI 

Bursa Technical University 

ABSTRACT 

The vast majority of the academic work in terms of liberalization policy of civil aviation has 

taken place in literature. In this context, the impact of civil aviation liberalization and its 

policy implementation on the airline industry have been discussed in detail. International air 

transport services are organized by bilateral Air Services Agreements which is accepted by 

many countries. Majority of the bilateral Air Services Agreements are held on Chicago 

Convention, and it was criticized that it is pretty inefficient and constrictive to serve in civil 

aviation markets. However, United Kingdom and some other economies have embarked on 

the liberalization of bilateral ASA by obtaining influential positive results. Deregulations lead 

to provide incentives between airlines to achieve higher profits and lower operating costs. 

Deregulation of civil aviation provides advantages to consumers and the air transport markets 

in UK. Besides, huge profits are obtained from higher frequency after deregulation, which 

ensures better service quality. In addition, open skies policies that contain pure cabotage 

which allows carriers to compete in local markets of any economies, will enhance frequency 

of aircraft travel, competition. Civil aviation liberalization policy serves a crucial function in 

the allocation and realization of welfare gains related to deregulation. Thus, UK government 

should perform the deregulation strategies and airport slot distribution policies. 

Keywords: International Trade, International Economics, Air Transportation. Deregulation 

Liberalization. 
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TƏHSİLİN HUMANİSTLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ MÜƏLLİMİN DEMOKRATİK IŞ 

ÜSLUBU 

HUMANIZATION OF EDUCATION AND DEMOCRATIC WAY OF TEACHING 

Kəmalə Rüstəm qızı Quliyeva 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

ÖZET 

 “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda humanistləşdirmə təhsil 

sahəsində dövlət siyasətinin başlıca prinsiplərindən biri kimi irəli sürülür. 

Təlim-tərbiyə prosesinin əsas subyektləri olan müəllim-şagird münasibətlərinin qarşılıqlı 

hörmət, etimad və etibar əsasında qurulması, şagirdin hüquq və azadlıqlarına hörmət, onun 

potensial imkanlarının inkişafını təmin etmək kimi mühüm məsələlərin diqqət mərkəzində 

saxlanılması humanistləşdirmə prinsipinin başlıca şərti hesab olunur.  

Təhsilin humanistləşdirilməsi müəllimdən demokratik iş üslubu tələb edir. Bunun üçün hər bir 

müəllim qarşısındakı şagirdə gələcəyin böyük adamı kimi baxmağı, onun arzu və istəklərinə, 

maraq və tələbatlarına diqqətlə yanaşmağı, rəy və təkliflərini nəzərə almağı, kollektivdəki 

münasibətləri tənzimləməyi, sağlam mənəvi-psixoloji mühit yaratmağı bacarmalıdır. 

Şagirdlərlə dialoq və əməkdaşlıq şəraitində fəaliyyət göstərmək üçün müəllim ünsiyyət 

prosesində bir sıra vəzifələri və texnoloji əməliyyatları həyata keçirməlidir. 

İlk vəzifə şagirdin ünsiyyət üçün “kəşf edilməsi” dir. Bu vəzifəni yerinə yetirərkən müəllim 

aşağıdakı texnoloji əməliyyatlardan istifadə edir: plastik vəziyyətin seçilməsi və birbaşa 

təmasın yaradılması. Təcrübə göstərir ki, plastik obraz vasitəsilə ötürülən informasiya qarşı 

tərəfin  əhvali-ruhiyyəsinə təsir göstərdiyindən dərsdə müəllimin duruşu, yerişi, komfort və ya 

diskomfort yarada bilər. Müəllimin şagirdlərlə birbaşa təması verbal (nitq), qeyri-verbal 

(mimika, jestlər), vizual (baxış) və taktil (xüsusilə aşağı siniflərdə başını sığallamaq, nəvaziş 

göstərmək) yolla həyata keçirilir. 

 İkinci vəzifə uşağın pedaqoji ünsiyyətdə iştirak etməsidir ki, bu zaman aşağıdakı texnoloji 

əməliyyatlar yerinə yetirilir: rəğbət nümayiş etdirilməsi, maraq oyatmaq, kömək göstərmək. 

Müəllimin rəğbətini hiss edən şagirdlər psixoloji gərginlikdən azad olur, öz imkan və 

yaradıcılıqlarını nümayiş etdirməyə və yüksək nəticələr əldə etməyə çalışırlar. 

 Maraq oyatmaq-müəllimin sual vermək və dinləmək bacarığında özünü göstərir. Çətin 

situasiyada qalmış şagirdə kömək etmək onun pedaqoji ünsiyyətdə iştirakını birbaşa 

reallaşdırır. 

Üçüncü vəzifə şagirdin pedaqoji ünsiyyətdə yüksəldilməsidir. Bu zaman həyata keçirilən 

texnoloji əməliyyatlar-uşağın olduğu kimi qəbul edilməsi, optimist sərhəddin saxlanılmasıdır. 

Müəllim şagirdin pozitiv keyfiyyətlərinə istinad edərək onun fəaliyyətini stimullaşdırır. 

Kömək göstərməsi üçün uşaqdan xahiş etmək onda öz qüvvə və bacarığına, qabiliyyətinə 
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inam oyatmaq, gələcəyinə nikbin nəzərlərlə yanaşmaqdır.Beləliklə, yuxarıda göstərilən 

vəzifələr və texnoloji əməliyyatlar müəllim-şagird ünsiyyətinin humanist əsasda qurulmasına 

zəmin yaradır. 

Açar sözlər: humanistləşdirmə, pedaqoji ünsiyyət, demokratik üslub 

ABSTRACT 

The humanization of education requires a democratic way of teaching. To do this, look at 

each student as a future adult, his wishes and desires, be attentive to their interests and needs, 

to take into account their opinions and suggestions, to regulate relations in the collective; be 

able to create a healthy spiritual and psychological environment. In order to engage in 

dialogue and collaboration with students, the teacher must carry out a number of tasks and 

technological operations in the communication process. 

The first task is to "discover" the student's communication. In performing this role, the teacher 

uses the following technological procedures: choosing a plastic position and creating direct 

contact. 

Experience shows that teacher's stance in the lesson as the information transmitted through 

plastic images influences the mood of the opposite party, course, can create comfort or 

discomfort. 

Teacher's direct contact with students verbal non-verbal (facial expressions, gestures), visual 

(review) and tactile (especially in lower grades) to show empathy). 

The second task is to engage the child in pedagogical communication, where the following 

technological operations are performed: to show compassion, to arouse interest, to help. 

Students who feel sympathy for the teacher are relieved of psychological stress and try to 

demonstrate their abilities and creativity and achieve high results. 

 Wake-up is a teacher's ability to ask questions and listen. Helping a student who is in a 

difficult situation directly implements his or her participation in pedagogical communication. 

The third task is to raise the student in pedagogical communication. The technological process 

performed at this time is to maintain the optimistic boundary of the child's acceptance. The 

teacher stimulates his / her activity by referring to the student's positive qualities. Asking the 

child to help them build their confidence in their abilities and abilities, 

The future is optimistic. Thus, the aforementioned tasks and technological operations create a 

humanistic basis for teacher-student communication. 

Keywords: humanization, pedagogical communication, democratic style 
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ÖZET 

Bu makalede, bir sağduyu filozofu olan Thomas Reid’in kendi çağında yaşamış olan ampirist 

filozof olan David Hume ve Descartes ile başlayıp Malebranche, Locke ve Berkeley ile devam 

eden idealist felsefeye karşı cevap verme niteliğinde ortaya koyduğu algı teorisinde görme 

duyusunun yeri ve fonksiyonları ele alınacaktır. Thomas Reid, derli toplu bir şekilde algı 

konusunu “An Inquiry into the Human Mind” isimli eserinde ele almıştır. Biz de makalemizde 

Reid’in bu eserini ana kaynak olarak ele alacak ve Reid’in algı ile ilgili görüşlerinin yanı sıra 

temelde görme duyusunu ele alış tarzını aktarmaya çalışacağız. Sağduyu Felsefesinin kurucusu 

olan Thomas Reid, maddi dünyanın olmadığını savunan filozoflara algı teorisi ile cevap 

vermektedir. Temel tecrübî bir bilgi kaynağı olan algı, başka bir bilgi kaynağına bağlı 

olmaksızın bilgi ve gerekçelendirilmiş inanç üretir. Algı, bizi kuşatan dünyayı, belli aralıklarda 

çevreden gelen uyaranların duyu organlarımıza yaptığı etkiler yolu ile tanıma ve kavrama 

demektir. Algı süreci; algılayan özne, algılanan nesne, duyusal deneyim ve nesne ile özne 

arasındaki ilişki olmak üzere, dört unsurdan oluşmaktadır. Tatma, koklama, işitme ve dokunma 

duyumlarının da algılamada etkili olmasına karşın görme, Tanrı bilgisinden bahseden en 

mükemmel bilgi türüdür. Kendisinde fiziksel anlamda herhangi bir değişiklik olmayan 

nesnenin ona olan bakış açısına, mesafeye, bulunduğu ortamın şartlarına ve zamana göre göze 

farklı şekilde görünmesi görünüş ve gerçeklik arasındaki farkı ortaya koymaktadır. Görünüş 

aslında gerçekliğe zihnimizi yönlendiren bir işaret görevine sahiptir. Zihnin hızlı bir şekilde 

işaretten işaret edilen nesneye geçmesi kendinde kökleşmiş dikkatsizliğin sonucudur. Farklı 

mesafelerden ve yönlerden baktığımız bir nesnenin gözümüze farklı görünümler sunmasına 

rağmen, aynı nesne olduğuna dair kanaatimiz tamdır. Bunu oluşturan ise deneyimlerimizdir. 

Gözün gördüğü nesne ile ilgili kavrayışında, önceden sahip olduğu bilgilerin yeri önemlidir. 

Hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığımız bir nesneyi görsek dahi bir algıya sahip olamayız. 

Duyular, nesne hakkında gerçekte nasıl olduğu bilgisini değil nasıl göründüğü bilgisini 

vermektedir. Duyular dış dünya ve dış dünyadaki nesneler hakkında tam bir bilgi kaynağı 

olmasa da dış dünyanın sunduğu görünüşlerin dolaysız bilgisinin kaynağıdırlar. Görünür şekli 

zihne sunmak konusunda görevli hiçbir duyum olmadığını ifade eden Reid, bunun bizim 

bilincinde olmadığımız halde maddi izlenim tarafından göze önerildiğini ifade etmektedir. 

Doğanın görünür şekli nesnenin somut şeklinin ve durumunun bir işareti olarak tasarladığı ve 

bunu kullanmayı bize içgüdüsel olarak öğrettiği söylenebilir. Reid, gözlerin üç boyutlu görme, 

paralel hareket etme, nesnenin görüntüsünü retinada ters oluşan resme rağmen düz görme ve 
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iki gözle tek görme yeteneklerinin tamamının Yaratıcımız tarafından yapımıza konulan 

yasaların sonucu olduğunu ortaya koymaktadır. 

Anahtar kelimeler: Sağduyu, Algı, Görme, Görünüş, Gerçeklik 

ABSTRACT 

In this article, the place and functions of the sense of sight will be discussed in the theory of 

perception in which Thomas Reid, a common sense philosopher, David Hume and Descartes, 

who lived in his own age, responded to the idealist philosophy that started with Malebranche, 

Locke and Berkeley. Thomas Reid dealt with the issue of perception in his work "An Inquiry 

into the Human Mind". In our article, we will consider this work of Reid as the main source 

and try to convey Reid's perceptions about perception as well as his way of seeing the sense of 

sight. Thomas Reid, the founder of Common Sense Philosophy, responds to philosophers who 

argue that there is no material world with the theory of perception. Perception, which is a basic 

experiential source of information, produces knowledge and justified belief, regardless of any 

other source of information. Perception means knowing and comprehending the world that 

surrounds us through the effects of stimuli from the environment at certain intervals on our 

sensory organs. Perception process; The perceiving subject consists of four elements, the 

perceived object, the sensory experience and the relationship between the object and the subject. 

Although tasting, smelling, hearing and touching sensations are also effective in perception, 

seeing is the perfect type of information that talks about the knowledge of God. The fact that 

the object, which does not have any physical changes in itself, appears differently to the eye 

according to its perspective, distance, conditions of the environment and time, reveals the 

difference between appearance and reality. Appearance actually has the task of a sign that 

directs our minds to reality. The rapid transition of the mind from the sign to the pointed object 

is the result of careless carelessness in itself. Although an object we look at from different 

distances and directions offers different views to our eyes, we are completely convinced that it 

is the same object. What creates this is our experience. In the comprehension of the eye about 

the object it sees, the place of the information it previously possesses is important. Even if we 

see an object that we do not have any information about, we cannot have a perception. The 

senses provide information about how the object looks, not about how it actually is. Although 

the senses are not a complete source of information about the outside world and the objects in 

the outside world, they are the source of the direct knowledge of the views that the outside 

world offers. Expressing that there is no sense of duty to present the visible form to the mind, 

Reid states that this is recommended to the eye by material impression even though we are not 

conscious. It can be said that the visible form of nature is designed as a sign of the concrete 

shape and condition of the object and teaches us to use it instinctively. Reid reveals that the 

ability of the eyes to see in three dimensions, to move in parallel, to see the image of the object 

in spite of the opposite image in the retina, and to see one by one with two eyes is the result of 

the laws made by our Creator. 

Keywords: Common sense, Perception, Sight, Appearance, Reality 

  2020 

ANKARA
OECD STUDİES CONFERENCE ON CULTURE & HUMANITIES

19-21 Mart 2020                                  ABSTRACT BOOK                          www.oecdstudies.org 
67 


	Kapak
	0
	I CONFERENCE ID
	II PHOTO GALLERY
	III SCİENTİFİC COMMITTEE
	IV PROGRAM
	V CONTENT
	VIII ABSTRACT BOOK.



