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Vitality of Recognition: Cultural and Psychological Notions of Solidarity 
 

Slobodan D. PAICH1    

 

Abstract  

 

The paper’s starting point for looking at origins of solidarity begins with a brief reflection on 

mirror neurons and child development as roots of cultural experience. The main thesis of this 

paper is solidarity and social bonding as spontaneous natural responses to cultural, shared and 

practiced procedures. Included is an overview of some sociological traditional theories of 

solidarity will contextualize example of the non-theoretical doing and making aspects of 

cultural expressions that trigger solidarity. 

1. Intentional Sound: Social bonding in indigenous, ancient and folkloric traditions 

2. Relationship to Birds: as discrete continuity traced in the social, idea changing worldviews 

3. Community Engagement and Art Practice: Four Contemporary examples of inadvertently 

evoking, encouraging Solidarity 

Summery opens with a brief overview of one contemporary reflection on historic continuity 

where sound plays cohesion role: Razia Sultanova's Female Celebrations in Uzbekistan and 

Afghanistan: The Power of Cosmology in Musical Rites. Followed by examples of intended 

and actual attempts of Artship Initiatives towards balance virtual and visceral learning 

experiences and create possible open ended, considered social containers for mutual care and 

solidarity were Art plays a part with its achievable mastery and skills of communicating. 

 

Keywords: solidarity, Durkheim, community engagement, art practice, social bonding 
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How the Coronavirus Pandemic Contributed to the Rise of Authoritarianism in 

the Eurasian Region? 
 

Valeri MODEBADZE1    

 

Abstract 

 

The aim of this research was to explain how the coronavirus pandemic caused the rise of 

authoritarianism in the Eurasian continent.  Many autocratic leaders have taken advantage of 

the crisis to accumulate more power and impose harsh restrictions on people.   International 

organizations and human rights activists often complain that human rights conditions have 

considerably worsened since the spread of pandemic in many countries of the Eurasian 

continent.  We have witnessed the rise of authoritarianism across Eurasia.  With regards to 

research methods a document analysis method was used in order to obtain objective and reliable 

information about the rise of authoritarianism.  The research revealed that there is a strong 

causal relationship between the spread of COVID-19 and the rise of authoritarianism.   The 

coronavirus pandemic offered an excellent opportunity to European and Asian leaders to 

concentrate as much power as possible in their hands.  There is a widespread fear among human 

rights activists that many leaders will not relinquish the extraordinary powers that they have 

accumulated, once the pandemic will be over.  

  

Keywords:  rise of authoritarianism, COVID-19, coronavirus pandemic, violation of human 

rights.   
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Effective Teaching Strategies at HEIs of Eurasia 
 

Duishon SHAMATOV1    

 

Abstract 

 

Higher education institutions' instructors should possess and practice effective teaching 

approaches, which should be closely aligned with learning objectives.  

Effective teaching uses strategies that support a variety of learning styles. The definition of 

learning strategies in the literature varies. They are sometimes referred to as 'teaching methods', 

'styles', 'pathways', or 'approaches.  

When writing a review of strategies or approaches, it is important to mention Paulo Freire, who 

had a significant influence on the concept of student-oriented learning. In Freire's banking 

concept of education, students receive information passively, where the main source of 

knowledge is the teacher. The teacher-oriented approach concentrates on students "accepting 

superficial learning" (Besart et al., 2013, p. 2). Conversely, the student-oriented approach 

implies the use of methods, attitudes and behaviors (Sablonier et al., 2009, p. 630) that are 

significantly different from those used by teachers in traditional classes. This approach helps to 

move further from teaching methods aimed at filling students' minds with information, 

passively, according to the superficial teaching method. The shift from a teacher-oriented 

classroom to a student-oriented one offers great opportunities for educators in any subject area.  

This article has discussed some effective teaching strategies that can be incorporated into 

university classes to enhance student learning end presents overview of effective teaching 

strategies in higher education institutions. In particular ( sonuçta denebilir)  we have presented 

ideas using cooperative learning to support a variety of learning styles and greater depth of 

knowledge. 

 

 

Keywords: quality of education, teaching strategies, learning objectives 
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Kırgız Destanlarında Sayılar 
Abdulselam ARVAS1  

  

Öz 

 

Bu bildiride Kırgız destanlarındaki sayılar hakkında bilgi verilecektir, ancak konunun tam 

anlaşılması için üç husustan bahsetmek gerekir. Bu yüzden, öncelikle destan terimi, Kırgızlar 

ve Kırgız destanları hakkında çok kısa bilgi vermek faydalı olacaktır. Millî eserler olan 

destanlarda her toplum ve her anlatıcı kendi halkını yüceltmektedir. Bir toplum hakkındaki 

kahramanlık olaylarını anlatan destanlar tarihî olayları kapsamakta ama aynı zamanda 

olağanüstü özellikler içermektedir. Destanlar, genelde uzun dizelerden oluşan manzum 

hikâyelerdir. Çin kroniklerine göre ilk devletlerini MÖ 201 yılında bugünkü Kırgızistan 

topraklarında kuran Kırgızlar Yenisey ve Orhon Yazıtlarında da Türk kavimlerinden biri olarak 

belirtilmektedir. Bu bilgilerden Kırgızların tarihinin çok eski olduğu ve bu eski tarihe bağlı 

olarak onların çok fazla destana sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu destanlarda hem tarihî hem 

olağanüstü olaylar anlatılmakta olup bunlardan birkaçı şöyledir: “Manas”, “Er Töştük”, 

“Kococaş”, “Kurmanbek”, “Seyitbek”, “Şırdakbek”, “Er Tabıldı”, “Cañıl-Mırza”, “Kedeykan”, 

“Sarinci Bököy”, “Toltoy”, “Bagış”, “Er Koşoy”, “Boston”, “Coodarbeşim”. Çok eski 

dönemlerde keşfedilen sayılar ise günlük hayatta çok pratik olup insanlar için birçok kolaylıklar 

sağlamıştır. Mesela zamanı ölçme, kiloyu tartma, hesap yapma sayı sistemi ile mümkün 

olmuştur. Sayıların ortaya çıkışının tüm milletler için ortak bir geçmişe sahip olması 

muhtemeldir. Ancak sonradan birbirinden uzaklaşan insanlar farklı coğrafyalarda yeni kavimler 

oluşturmuş, daha sonra yeni coğrafyalarda bu kavimler tekrar birbirine karışarak bir lider 

etrafında millet olmuştur. Farklı coğrafyalarda oluşan bu milletlerin bir ortak sayı sistemi 

geliştirmiş olması çok mümkün görünmektedir. Bundan ötürü, sayılar ulusların ortak geçmişi 

hakkında ipuçları vermektedir. Örneğin Türk, Kırgız, Türkmen, Kazak, Özbek gibi toplumlarda 

sayılar aynıdır. İşte bu bildiride, Kırgız destanlarında geçen sayılar ve bunların anlamları 

hakkında bilgi verilecektir. Ancak sayılar hakkında bilgi verirken bütün sayılar yerine 3, 5, 7, 

9, 40 gibi destanlarda kalıplaşmış geleneksel sayılar ele alınacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Kırgızlar, destan, gelenek, sayılar. 
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Şiir ve Görsel Sanatlar Arasında Küratoryal Köprüler: ‘Çekim Merkezi Olarak 

Şiir’ Sergisi Örneği 
 

İpek ÇANKAYA1 

  

Öz 

 

Bu çalışma iki kardeş disiplin olan şiir ve görsel sanatlar arasında yaratılan sanatsal işbirliğini 

küratoryal pencereden inceler. Çalışmaya örnek oluşturan, halka sanat projesi-İstanbul ve 

Artship Initiatives-San Francisco’nun devam eden, çok-yıllı projesidir. Projenin her ayağında 

halka ve Artship’in yakın çalıştığı görsel sanatçılar yine aynı yakınlıktaki bir kadın şairin tek 

bir şiirine yanıt verirler. Projenin ilk iki sergisi 2019 ve 2020’de gerçekleşmiş olup üçüncü 

ayağı planlama aşamasındadır. Projenin belirgin küratoryal yaklaşımı samimiyetin değeri, ekip 

çalışması ve ilişkiler ile tanımlanmaktadır. Bu paradigma herhangi bir sergi yapma biçiminin 

eleştirisi değildir; kendi başına bir birimdir. Yabancılaştırma, metalaştırma, şoke etme ve 

pazarlama teknikleri bu paradigmanın dışında kalır. Amacı ve sorduğu açık uçlu sorular, her iki 

disiplinde de ifadenin ve paylaşımın içsel süreçlerini araştırmaya, onurlandırmaya ve özgün 

sesleri güçlendirip aralarında yeni bağlar kurmaya yöneliktir. Bu çalışma; projenin küratoryal 

hassasiyetlerinin ve diğer ögelerinin üzerinden geçerek, şiir ve görsel sanatlar arasındaki 

ilişkisel ve ilham veren yanlara eğilir. Amacı, projenin kurduğu dinamikler üzerinden, iki 

disiplin arasındaki köprüleri genişletmeye ve birlikte çalışabilecek kişi, grup ve çevreleri 

çeşitlendirip büyütmeye yönelik yollar hakkında sorular sormaktır. Tartışma geriye dönük 

eleştirel düşüncelere, tanıklıklara ve arşivsel malzemeye dayanır. 

  

Anahtar Kelimeler: görsel sanatlar, küratoryal çalışmalar, sergi, sergi yönetimi, şiir 
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İllüstrasyon Afişleri Üzerine Bir Analiz: Wiktor Gorka 
 

Özlem KUM1  

  

Öz 

 

İllüstrasyon bir kavram, metin veya sürecin görsel olarak ifade edilmesine denir, kelime anlamı 

'resimleme'dir. İllüstrasyon, afiş, dergi, kitap, öğretim materyalleri, animasyon, video oyunları 

ve filmler gibi mecralarda yaygın olarak kullanılmaktadır ve  bir fikir,  mesajı etkili şekilde 

hedef kitleye aktarmada kullanılan önemli bir görsel iletişim aracıdır. Afiş, tasarım ve sanat 

kaygısını içinde barındıran ,izleyende merak uyandıran ,onu cezbeden, isyan, şüphe ya da korku 

duygularını harekete geçiren bir iletişim aracıdır.  illüstrasyonun afişte kullanılması ile 

izleyiciye mesaj güçlü şekilde iletilmektedir. Wiktor Gorka  afişte  illüstrasyon tekniğinden 

yararlanarak çalışmalar yapmış, dünya çapında ödüllü, Polonya’lı bir grafik tasarım 

sanatçısıdır. Çalışmada örnek olarak seçilen 10 illüstrasyon afişi, biçim, renk, konu, verilen 

mesaj yapısı bakımından eserlerin kendine has üslubu değerlendirilmiştir. Bu 

değerlendirmelerden yola çıkılarak biçimsel genellemeler yapılmaya çalışılmıştır. Bu biçimsel 

sınıflandırma ile afişler biçim, renk, konu ve verilen mesaj  olarak genel hatları ile incelenmiştir. 

Bu çalışma, betimsel tarama modelinde nitel bir araştırmadır. Wiktor Gorka’nın  illüstrasyon 

çalışmaları biçim, renk, konu ve verilen mesaj  olarak incelendiğinde , basitlik ve netliği etkili 

şekilde kullandığı, metaforlar, mizah ve hicivler ile konuları ele alan tasarımlarının da olduğu 

sonucu ulaşılmıştır. Farklı ifade biçimlerine de sık sık başvuran Gorka,  tipografi ve mizanpaj 

arasında sağlam bağlar kurmuştur. Somut görselleri stilize ederek deformasyonlarla özgün 

formlar oluşturmuştur. Renk kullanımındaki uyum biçimlerle bütünlük içinde 

kompozisyonlanmıştır. İllüstrasyon afişleri konu ve mesaj bağlamında, tasarlandıkları zamanla 

uyum içinde, kültürel çevreleri ile birleştirilmiş olarak tasarlanmıştır. Gorka afişlerinde  

toplumsal konuları , sirk gösterilerini, film afiş içerklerini ele almıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Wiktor Gorka , illüstrasyon, afiş. grafik tasarım, analiz 
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Koku ve Hafıza 
 

Burak AYAZ1  

  

Öz 

 

Disiplinlerarası söylem araştırmasına ve paylaşımına sağlayan, koku duyusunun hafıza 

çalışmalarına dâhil edilmesiyle ilgili bu çalışma; tarihsel araştırmalardan, günlük mutfak 

pratiklerinden ve görsel sanat keşiflerinden gelmektedir. “Aroma Skeçleri” sergisinin yakın 

tarihte yayınlan kataloğunda, bu makalenin yazarı şunları söyledi: Çoğu kez aromaların 

varlığını hafife alırız. Oysa koklama duyusunun görsel bir şöleni ve bellekle arasında gizemli 

bir bağ̆ vardır. Aroma Eskizleri koklama duyusunun bize sunduklarının tanığıdır. Her daim 

bizimle olan efemeral bir deneyimi minyatür heykeller aracılığıyla dile getirir. Bu çalışma 

aromatik malzemeler kullanılarak bellek ve koku arasında zihne üşüşen bağları ifade etme 

çabası taşır. Serginin küratörü şunları söyledi: Bu çalışma, Burak Ayaz'ın özellikle Orta 

Doğu'dan miras kalan, ancak orta Asya, Afrika ve Akdeniz'in diğer bölgelerine ait adetlerde de 

yer bulan, bitkilerin aromatik ve besin kaynağı olarak kullanımına dair biyolojiye olan ilgisi ve 

bu konudaki araştırmalarına dayanmaktadır. Aromatik ve yenilebilir bitkilerin varlığı, Aroma 

Skeçlerinin insanın somut varlığı ve uyandırılmış hafızası üzerine fragmanların başlangıç 

noktasıdır. Makale aynı zamanda tıbbi ve aromatik bitkilerin antik topluluklar tarafından 

kullanımı ile ilgili kolektif hafızanın etkisini araştırıyor. Referanslardan biri, J. Scurlock 

“Sourcebook for Ancient Mesopotamian Medicine” isimli kitaptır. Makalenin amacı, koku ve 

hafıza ilişkisini genel kültürden görsel sanata taşıyarak ve hafıza çalışmaları için araştırma 

metodolojilerini genişleterek disiplinlerarası araştırmalara katkıda bulunmaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: koku hafızası, aroma eskizleri, antik tıp, duyusal sanatlar, görsel sanatlar 
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Çıplaklık ve Sanatta Nü 
 

Münüre ŞAHİN 
 

Öz 

 

Korku alışık olduğumuz durumun değişmesi veya kaybolması ile başlar. İlk korku, çocuğun 

anne karnındaki lüks hayatının elinden alınmasıyla başlar. Büyüdükçe karşı cinslerin, cinsel 

organlarındaki farklılıklar, kişinin korkusunu pekiştirir. Çıplaklıkla meydana gelen bu 

farkındalıkla dehşete kapılan insanoğlu bu korkusuyla başa çıkabileceği çareler arar. Çıplaklığı 

korku unsuru olmaktan ziyade yüceltmeye yönelik davranışlar sergileyerek, korkuyu yenmeye 

çalışır. Çıplak olmak kendi olmaktır Çıplak olmakla sanatta kendini çıplak olarak sergilemek 

birbirinden çok farklı anlamlar içerir. Sergileme işi bir alışverişin tamamlanmasına yardımcı 

olur. Mülkiyet kavramı ile çıplaklığın yalın tasviri anlamını yitirir. Çıplak sergilemek ticaretin 

gizli hilesidir. Satın alan kişinin taleplerini de karşılamak zorundadır. Satın alan kişiler ise 

sadece resim olarak değil aynı zamanda sergilenen güzelliğin de sahibi olma hevesindedir. 

Mülkiyet sadece sanat eseri ile ilgili değil, sanat eserindeki çıplak sergilenenlerle ilgilidir. 

İnsanlık tarihinin birçok döneminde çıplak resim yapanların amaçları ve sergileme yöntemleri 

farklılık göstermektedir. Bu çalışma, insanlık tarihindeki çıplak resimlerin dönem ve 

medeniyetler arasındaki farklılıkları incelemeye ve yorumlamaya yöneliktir.  

  

Anahtar Kelimeler: sanat, çıplak, farkındalık 
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 Symbolic Use of Children’s Games in Dystopian Series for Adults: The 

Case of Squid Game 
 

Bengü BAŞBUĞ1 

   

Abstract 

 

The South Korean series Squid Game, whose first season episodes were released on 17 

September 2021 on Netflix – one of the most popular digital platforms today – broke ratings 

records worldwide in a short time and became a global phenomenon. Squid Game, which tells 

about a brutal survival competition, depicts themes of inequality, poverty and wealth in a 

dystopian society. In the story, 456 desperate people who live in difficult life conditions and 

have debts are selected and invited as contestants. Attracted by the promise that only one of 

these contestants who win six games in a row will receive the big prize money, the contestants 

find themselves in an extremely dangerous competition that will cost them their lives. The most 

salient point in the scenario is that the games that the contestants have to participate in consist 

of typical children’s games they know from their own childhood, and the paradoxical situation 

arises precisely from this. These children’s games, which we can normally consider as innocent, 

turn into a battle of life and death in the series, in other words, it is shown that the moment the 

contestants lose the game, they pay for it with their lives being eliminated with brutal deaths. 

While the intense tension factor arising from this contrast constitutes the most striking part of 

the series, it will be investigated in this study how the symbolic use of children’s games in the 

series is realized by setting up a childlike environment for adults. By pointing out the negative 

aspects of the capitalistic societies of our age with this symbolic expression, it is aimed to 

examine and evaluate from a critical perspective which messages are intended to be given by 

approaching adults as if they were children in the context of the concept referred to as 

“infantilization” in the literature. 

 

Keywords: mass communication, series, squid game, children’s games, adult, infantilization 
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Kırgız Sinemasında Kadının Yeri 
 

Mira ABDYLDAEVA1 

  

Öz 

 

Kırgız sinemasında kadın temsili geçmişten bugüne eril bakış açısıyla şekillenmiştir. Ataerkil 

Kırgız toplumunun cinsiyet kalıplarına göre şekil alan kadın temsilleri için rol modeller 

kurulmaya devam etmiştir. Sinemada eril kültüre ve eril söylemlere alternatif üretilememiş. Bu 

bağlamda sinemada kadın temsilleri anlatılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada Kırgız 

sinemasındaki önemli dört filmdeki kadın temsilleri incelenmektedir. Erkek yönetmen olan 

Ernis Caparov’un Boz Salkın filmindeki kültür çatışmasını ve kadının bu kültür içerisindeki 

yeri inceleme konularından biridir. Bir diğer film ise Irıs Okoneva’nın 13 Yaşındaki Çocuğun 

Umudu filmindeki aile problemleri ve kadının hayat mücadelesi temsili konusudur. 

İnceleyeceğimiz üçüncü film Tolomuş Okeev’in Urkuya filmi olacaktır. Bu filmde bağımsızlık 

öncesi bir Kırgız kadını olan Urkuya’nın bağımsızlık, özgürlük mücadelesi incelenmektedir. 

İnceleyeceğimiz son film ise yönetmen Andrey Konçalovskiy’din İlk Öğretmen filmidir. Bu 

filmde ise ataerkil yapıdan gelen ailede doğmuş kız çocuğunun öğrenim görme isteği, 

zorluklara rağmen başarmasını inceleyeceğiz. Kırgız sineması her devirde ülkenin toplumsal 

yapısını, Kırgız halkının yaşam biçimini, Kırgız tarihini ve Kırgız kadınlarının ne şartlarda 

yaşadığını, Kırgız kültürünün kadını nasıl algıladığı anlatılmıştır. Sinemadaki bütün bu 

gelişmeler Kırgızistan’a ayna gibi yansımaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Kırgızistan, Kırgız sineması, Kırgızistan tarihi, kadına şiddet, kültür, 

cinsel ayrımcılık. 
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Black Mountain Deneyimi ve Türkiye’de Sanat Eğitimi Alanında 

Uygulanabilirliğine Dair Bir Değerlendirme 
 

Yasemin ERENGEZGİN KAFKAS1  

 

Öz 

 

1933 yılında Amerika Kuzey Carolina’nın kırsal alanında kurulan Black Mountain College, 

ilerici ve deneysel eğitim anlayışıyla sanat eğitimi tarihine dikkat çekici bir damga vurmayı 

başarmıştır. Bauhaus öğretileri doğrultusunda kurulan okul, disiplinlerarası ve özgürlükçü 

yaklaşımı; yaparak öğrenme, işbirlikçi öğrenme ve sosyal adalet ve demokrasi için eğitim sanat 

anlayışı gibi ilkeleriyle sanatın çeşitli alanlarına devrimsel katkılarda bulundu. Black Mountain 

College bazıları 20. yüzyılın ikinci yarısında tanınmış ve son derece etkili bireyler haline gelen 

yaratıcı kişilikleri kendine çekmeyi ve yenilerini yaratmayı başardı. 1957 yılında kapanmış 

olmasına rağmen, Black Mountain College Museum + Arts Center, konuşmalar, sergiler, 

performanslar ve kolej mirasını inceleyen yıllık bir sonbahar konferansı aracılığıyla Black 

Mountain College'ın mirasını sürdürmekte. Ülkemizde üniversite düzeyinde sanat eğitimi 

devlet üniversitelerinin yanı sıra çeşitli vakıf üniversiteleri bünyesinde kurumsal anlamda 

devam etmekte. Türkiye’de sanat eğitimi hem sanat çevreleri hem de akademide her zaman için 

eleştiri konusu bir olgu olarak var olagelmiştir. Eğitim ekolleri ve ortamı, eğitimcilerin 

yetkinliği, ölçme ve değerlendirme gibi sorunlu pek çok alandan bahsedilebilir. Hatta sanatın 

kurumsal olarak öğretilebilirliği bile bir tartışma konusu olarak ortaya atılabilmektedir. Bu 

çalışmada Black Mountain College deneyiminin tarihsel süreci kısaca açıkladıktan sonra artıları 

ve eksileriyle bir eleştirisi yapılarak amacına ulaşıp ulaşmadığı nedenleriyle birlikte 

incelenmiştir. Daha sonraki bölümde Türkiye’de akademik sanat eğitiminin yapısı incelenerek 

sorunları, eksikleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Sonuç bölümünde Black Mountain örneğinin 

ülkemizde alternatif bir eğitim sistemi olarak ortaya konulup konulamayacağı, böyle bir 

projenin gerekliliği ve çeşitli açılardan uygulanabilirliği irdelenmektedir. 

 

Anahtar Kelime: Black Mountain College, sanat eğitimi, Türkiye’de akademik sanat eğiti, 

sanat eğitim ekolleri 
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Southern Intelligents in Political Persecution (20-30 Years of the XX Century) 
 

B. Q. ISSABEK1 

 

Abstract 

 

The article describes the socio-political activities of the national intellectuals in the southern 

region in the early twentieth century and the sovereignty of the country, which our ancestors 

dreamed of for many centuries. The policy of repression in the socio-political life of Kazakhstan 

began in the mid-1920s. After F.I. Goloschekin came to power, the persecution of local 

intellectuals and the search for "counter-revolutionary organizations" became very widespread. 

As a result, major Kazakh educators, public figures, writers, and prominent figures in various 

fields were arrested and subjected to Stalin's oppression. As a result of false accusations and 

slander, intellectuals were arrested in 1937-1938, sent to concentration camps, shot as "enemies 

of the people" and persecuted innocently.  Their family members and relatives were arrested 

and convicted. In the 1930s, about 3 million people in the USSR were subjected to political 

repression by the People's Commissariat of Internal Affairs. Even during nowadays, there is no 

exact information. During this period in Kazakhstan, 103 thousand people were persecuted and 

more than 25 thousand people were shot. About 7,000 people were arrested and about 2,500 

were shot in South Kazakhstan. Unfortunately, this list continues to this day, and the documents 

of those who went missing are still being found. One of the main goals of the Kazakh 

intellectuals is to serve the people, to make the people more literate in policy, to awaken in them 

a desire for knowledge, to eradicate illiteracy. It tells about the life and work of prominent 

public figures and statesmen who left a deep mark on public and political life in the 20-30s of 

the XX century. Gaining its independence and joining the ranks of equal states is a great 

opportunity for Kazakhstan to get acquainted with the unsolved mysteries of our history. 

Historians are studying our history from an independent point of view. If we consider the 

Stalinist totalitarian policy of the 30s and 40s of the Soviet era, which needs to be studied in 

our history, covering all regions of the country, as part of our history, we can note the 

consequences of this policy for the Southern region. In order to form a full understanding of the 

history of the Kazakh intellectuals, their history and destiny in the first half of the XX century, 

it is important to study in depth the historical information about the fate of our intellectuals who 

fought for the independence of our people. 

 

Keywords: Southern region, Kazakh intellectuals "enemy of the people", repression. 
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Stalin’s Political Repressions against the Kazakh Peasants (1928-1933) 
 

F. A. KOZYBAKOVA1 

 

Abstract  

 

Objectives: Revealing the measures of the Stalinist-Bolsheviks in the twentieth century to 

punish the peasants, especially the genocide of the people of Kazakhstan. 

Methodology: Kazakhstan has become an unprecedented social testing ground. The scale of the 

tragedy was so great that we can say with full moral responsibility that it is a manifestation of 

the policy of genocide. Unfortunately, we have only associated the real cause of the tragedy 

with the terrible famine of 1932-33 and forced collectivization. But its preconditions were born 

even before the beginning of the Soviet regime. 

Results: According to archival data on the results of the campaign, we can say 700 farms were 

confiscated, 619 of them were deported from their districts to Siberia. The confiscation of the 

livestock of the rich did not lead to the consolidation of the rural middle class, to the increase 

of wealth, but on the contrary, to the escalation of the impoverishment of the impoverished rural 

popupation and the collapse of animal husbandry. Another extreme feature of collectivization 

was the state direction off the destruction of the kulaks and the rich.  

Conclusion: Unfortunately, the scale of the number of peasants in Kazakhstan is not very 

accurate. New secret archival documents show that punitive measures against peasants were 

carried out ruthlessly, and that 100,000 people were targeted in the group «as kulaks». From 

this we conclude that the Kazakh peasants suffered not only from starvation, but also as a result 

of mass executions. 
 

Keywords: collectivization, political repression, famine, punitive measures 
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History of Peoples Deported to Kazakhstan 
 

G.B. KOZGAMBAYEVA1 

A.M. ABILAKHANOVA2 

R.A. ABILDOS3  

 

Abstract 

 

The article describes the history of the forced migration of peoples and nations to Kazakhstan 

in the 30s and 50s of the twentieth century as a result of the policy of the totalitarian system in 

the Soviet era. Among the peoples and nations that were forcibly resettled to the Kazakh steppes 

were: Germans, Koreans, Balkars, Poles, Chechens, Greeks, Iranians and others. In general, 

more than 60 nationalities were forcibly evicted from their homes. Before the Great Patriotic 

War, Koreans were relocated to Kazakhstan from the border areas of the Far East. In the USSR 

the policy of forcible resettlement of certain peoples and ethnic groups began in the pre-war 

period and continued after. Before the war Soviet Koreans and Poles were forcibly evicted from 

their regions where they lived. At the beginning of the war, a new contingent of deportees was 

accused of being "politically unreliable". As a result of this policy, Poles, Finns, Germans, 

Greeks, Armenians, Iranians, Kurds and other nationalities were deported to Kazakh lands. 

Such Stalinist repressions deprived the deportees of their national identity, mentality, and 

culture, and punished them severely. This was a clear indication of the fact that under Soviet 

rule, the policy of the nation was distorted and did not follow the rule of law. The article 

considers the number of people who were forcibly displaced, their location in some regions of 

the country. The failure of the totalitarian system has left an indelible mark on the fate of the 

peoples who were forcibly resettled. 

 

Keywords: history, special migrants, nationalities, repressions, deportations. 
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Chechens, Ingushes and Karachays Deported to Kazakhstan 
 

E.S. SHALANOV1 

 

Abstract 
 
The article examines the dark pages of the past history of representatives of other nationalities 

who were forcibly resettled in Kazakhstan, who are now living in their second homeland. The 

Soviet authorities rationally used such practices as deportation to Siberia under tsarist Russia, 

sending them to penal servitude. The Soviet authorities rationally used such practices as 

deportation to Siberia under tsarist Russia, sending them to penal servitude. At first, the 

deportation spread to individuals who were interested in the former system, then to opponents 

of the Bolshevik Party (B. P.), and then to whole nations.Stalin's repressions under such Soviet 

rule deprived the deportees of their national identity, religion, and culture, and severely 

punished them with innocent guilt. This was a clear reflection of the fact that under Soviet rule, 

national policy was distorted and did not comply with the rule of law. Under the wrath of the 

Soviet authorities and the policies of the totalitarian system, Nations and entire peoples were 

forcibly deported to Central Asia and Kazakhstan. Those deported to Kazakhstan were resettled 

in many regions of the Republic. The forced deportation of various social groups, as well as 

minorities and ethnic groups, began before the Great Patriotic War and continued throughout 

the war years.During the Second World War, under the pretext of helping the Nazis and the 

Hitler regime, the Volga Germans, the peoples of the North Caucasus, and the Crimean coast 

were exiled, expelled from their homes, and exiled to distant lands by force. Research on this 

illegal policy of the Stalinist system is still being conducted today, but there are still some issues 

that are not disclosed, so this topic is one of the most pressing. On the basis of historical 

research, recorded memories and archival materials, the article discusses the problems of 

deportations and adaptation of the Chechen, Ingush, and Karachay peoples to the deported 

peoples, preservation of their national identity.  
 
Keywords: totalitarian system, deportation, deportation policy, nationalities, Kazakh land. 
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“Ak Zhol” Newspaper and Turkestan Intelligents 
 

B. Q. ISSABEK1 

K. K. NAURYZOVA2 

M. A. TOKZHIGITOVA3 

 

Abstract 

 

“Ak Zhol” has a special place in the study of the history, socio-political activities, scientific and 

educational views of Alash dignitaries and Turkestan intellectuals. The “Ak Zhol” newspaper 

was first published in Tashkent and then in 1920-1926 it was published in Shymkent three times 

a week. The newspaper covers the life and social situation of the Kazakh people in the same 

historical period and the policy pursued by the newly formed Soviet government. “Ak Zhol” is 

surrounded by intellectuals of the nation, who have contributed to the political, economic and 

social development of the Kazakh people. The head of the newspaper included prominent 

representatives of the national elite of Turkestan: Sultanbek Kozhanov, Kazmukhamed 

Kuletov, Nazir Torekulov, Sanzhar Asfendiyarov, Smagul Saduakasov, Mirzhakyp Dulatov, 

Isa Toktybayev, Tokzhigit Baikaskauly, M. Kaiypnazarovich, Zhusupbek Arystanov. Also, 

patriotic intellectuals as Ahmet Baitursynov, Gazymbek Birimzhanov, Khalel 

Dosmukhamedov, Zhusupbek Aimautov, Magzhan Zhumabayev, Koshke Kemengerovich, 

Mukhtar Auezov, Kalzhan and Auelbek Konyratbayev, Beisenbay Kenzhebayev, Telzhan 

Shonanovich, Alzhan Baigurin, Shamil, Baigurinov, Abdulla Balyasov, Abdulla Baitalov, 

Abdulla Baitalov Esim Baigaskin, Saduakas Baimakhanov, Mashkhur Zhusup's son Amin 

Zhusupov and others became regular authors of the newspaper. “Ak Zhol” has become the 

center of the national idea in Turkestan. The newspaper wrote about the famine in the Kazakh-

Kyrgyz steppe, educational work (opening schools, kindergartens, training of various 

professions), youth congress, Kazakh-Kyrgyz congress, women's equality, Goloshekin policy, 

resettlement in the Kazakh steppe, tax issues. In the newspaper Alash intellectuals published 

articles on topical issues under pseudonyms. The Ak Zhol newspaper was criticized for its 

Soviet-era Stalinist views and became a closed topic under the influence of ideology. In the 

article you can get acquainted with the gaps in the history of Alash in the newspaper "Ak Zhol". 

It also describes the “Ak Zhol” newspaper as a publication that has written the truth about 

Turkish unity and the Alash intellectuals. Only after gaining independence in 2011 there was 

published 10 volumes of the newspaper "Ak Zhol" transcribed directly into Kazakh, and in 

2020 there was published 25 volumes. This collection was analyzed as a fact and became the 

object of scientific knowledge. 

 

Keywords: "Ak Zhol" newspaper, Turkestan intellectuals, Alash, press, repression, enemy of 

the people 
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Some Issues Related to the Traditional Hunting of the Kazakh People 

(According to the Materials of East Kazakhstan) 
 

Meruyert YEGIZBAYEVA KARPIKKIZI1 

Gulnaz IMANBERLINOVA ALTYNBEKOVNA2 

 

Abstract 

 

Hunting has long been one of the main additional professions for Kazakhs. Along with the 

development of society, the ways and purpose of hunting changed, various types of hunting art 

developed, and hunting, along with Entertainment, became one of the additional professions in 

the farm. Professional hunting was used to use animal products (meat, fat, wool, skin, bones, 

fluff, feathers, etc.). Its purpose was also to kill dangerous, harmful or overpopulated animals. 

For the impoverished part of the Kazakhs, hunting was the main occupation. A large part of the 

population was rarely engaged in hunting. For wealthy Kazakhs, hunting was a form of 

entertainment. In addition, the peculiarities of the hunting profession were also associated with 

the peculiarities of the steppe nature. The steppe and forest-steppe natural environment, which 

occupies most of the territory of modern Kazakhstan, is full of animals that have long been of 

interest in the hunting industry. Especially this situation is typical mainly for the eastern and 

south-eastern regions of the country. The presense of firearms had a great impact on the 

development of hunting in the Kazakh people, and the valuable fur industry developed. The 

article analyzes the records of researchers who have visited the Kazakh land, archival materials 

and works of scientists who conducted research on this topic. In traditional Kazakh society, 

there were hunting rules that regulated relations between people during hunting, and these rules 

were strictly observed. The article also highlights interesting facts about sacred animals and 

customs related to hunting. The Kazakh people also have different customs related to hunting. 

It is noted that such hunting customs are found in other peoples engaged in hunting, and a 

comparative analysis is carried out. The article also provides information on the sources, along 

with the scientific literature, analyzes the use of such birds as golden eagles, hawks, falcons in 

hunting, and discusses the methods of hunting with dogs. 

 
Keywords: ethnicity, nation, ethnography, hunting, customs, rituals, housing, clothing, food. 
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Foreign-Policy Initiatives of the Republic of Kazakhstan in the Context of 

Globalization and Integration 
 

U. M. JOLDYBAYEVA1 

 

Abstract 

 

The article discusses the initiatives of Kazakhstan in the field of international cooperation in 

the region. Globalization is the expansion of the interconnections of states at the world level, 

which means the formation processes of a global information space and market, the 

interpenetration of cultures and civilizations, the standardization strengthening of the way of 

life and behavior of people, the internationalization of environmental problems and various 

threats, interfaith, interethnic conflicts and that presently entails integration. However, different 

countries have different priorities in globalization due to different levels of economic, military 

and scientific and technological influence. The emerging Central Asian security system has a 

multi-level nature, which plays a role in strengthening the stability of the region. A special place 

in this system belongs to the Conference on Interaction and Confidence Building Measures in 

Asia (CICA), one of the most fruitful initiatives of the Kazakh leadership. There are many 

documents of the organization reflect the main goals: the Almaty Act and the CICA Charter, 

implementation of confidence-building measures between member states etc. The main goal of 

The Central Asia Regional Environmental Center (CAREC) with its head office in the city of 

Almaty is to promote multisectoral cooperation in Central Asia at the national and regional 

levels to solve environmental problems. Summit of the Organization for Security and 

Cooperation in Europe, held in December 2010 in Astana, provided an opportunity for the world 

community to analyze the prospects for global security – in all spheres of human life. Another 

link in the chain of globalization and integration processes in Kazakhstan was the first Eurasian 

Congress of Political Scientists dedicated to the “post-Soviet transit”, security and cooperation 

of Central Asian states, which took place in Almaty in 2011. 

 

Keywords: globalization, integration, interconnections, Kazakhstan, Central Asia, CICA, 

CAREC. 
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Russia’s Ukraine Revanchism: Challenges for Neo-Eurasianism and Russian 

Geopolitical Gamble 
 

Mohammad ALI ZAFAR1 

Abstract 

 

The Ukrainian conflict has paved the way to re-examine the geopolitical implications of 

Russian Neo-Eurasianism, which has challenged the Liberal International Order. The 

implications of such a development will not remain confined to Europe alone, as it will have 

global implications for Russia as well. Indications of Putin's renewed mission, infused by re-

strategizing the Russian position in Eurasia coupled with cultural exceptionalism based on 

messianic identity, are observable in the recognition of Donbas and Luhansk as separate 

territories and the invasion of Ukraine. Putin’s actions are in response to the US's global retreat 

from three geopolitical regions: Eastern Europe, the Persian Gulf region, and Eastern Asia. The 

conflict has allowed the US to lead as an Atlanticist player and regain its slipping position in 

the international system. Therefore, following qualitative content analysis, the paper examines 

Dugin’s geopolitical model based on neo-Eurasianism by building alliances and restructuring 

regional institutions. The paper concludes that the model will observe major setbacks in the 

post-Ukrainian conflict order as the proposed alliances by Dugin’s model with Moscow, Tokyo, 

and Tehran face several challenges. Consequently, the invasion has pushed Atlanticist pre-

eminence back on track across Eurasia. 
 
Keywords: Dugin, Neo-Eurasianism, Atlanticist, Russia, Ukraine, the US 
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Fergana Jeopolitiği 
 

Umsunai OMURBEKOVA1 

 

Öz 
 
Türklerin ana yurdu niteliğini taşıyan Türkistan’ın günümüzde jeopolitik önemi çok büyüktür. 

Ele alacağımız Fergana bölgesi 3 ülkeyi kendi sınırına katmakla birlikte bu ülkelerin tarihini de 

içine barındırmaktadır. Araştırmamızda, Fergana bölgesinin jeopolitik konumu incelenmiştir. 

İncelemede Fergana’nın günümüzde jeopolitik anlamda siyasi, sosyal ve kültürel alanlardaki 

yeri belirlenerek değerlendirilmiştir. Türkistan topraklarının en kalabalık nüfusuna sahip olan 

Fergana Vadisi hem geçmişte hem de günümüzde bölge halkının vazgeçilmez bölgesi 

olmasının ana nedenleri incelenmiştir. Türkistan’ın 3 bağımsız ülkesini bir araya getiren 

Fergana vadisi günümüzde geçmişte de olduğu gibi büyük güçlerin hedef noktası niteliğini 

taşımakla beraber jeopolitik önemi artırmaktadır. Ayrıca Afganistan’ın siyası sorunlarının 

yanında Orta Asya, Kafkasya ve Balkan coğrafyalarına giden uyuşturuculuk kaçakçılığı da bu 

bölgenin gelişiminde engeller yaratmaktadır. Yapılan araştırmanın sonunda bölgedeki hem dini 

hem terörlük gibi radikal örgütlerin amaçları ve bölgedeki etkileri ele alınmıştır. Bunun yanında 

su sorunları, sınır sorunları ve anklav sorunları da tablo şeklinde belirtilerek gösterilmiştir. 

Buna ilaveten sorunlu bölge olarak değerlendirilen Fergana’nın geleceği hakkında bazı öneri 

ve fikirler ortaya konulmuştur.  

 
Anahtar Kelimeler: Fergan vadisi, tarih, jeopolitik, anklav, strateji, sınır çatışmaları 
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Moral and Political Environment Developed by A.O. Makovelski 
 

Gulnara SAFAROVA1 

 

Abstract  

 

The renewal of sovereignty of the Azerbaijan was took place together with radical changes in 

many spheres of moral lifealso. One of the important aspects is the freedom of the humanities 

and natural sciences from the effect of the old Soviet ideology. The creation of new worths in 

the sphere of science and education makes it actual to re-use the philosophical heritage of 

A.O.Makovelski. He played a special role in the development of Azerbaijani philosophical 

notionof the XX century, also, the development of a new generation of philosophers. The 

parsing of the moral and political environment in which the thinker grew up is one of the 

important factors in the valuation of this heritage. The well known in the worldscientist 

Aleksandr Osipovich Makovelski was born on July 22, 1884 in Grodno, Poland. This place was 

amajor cultural and social, political center for the period of many centuries. The current 

situation in Grodno, also, the special positive effect of the famous Polish writer and public 

figure Eliza Ojeshko years played an exceptional roleon Makovelski in his childhoodduring his 

gymnasium study and future life. The educationyears at Kazan University played an important 

role in the future activity of A.O.Makovelski, who posesses a large number of foreign languages 

and an excellent knowledge system. It is important to note that Kazan University has always 

been well-known for its teachers and democratic traditions. Makovelski began to write works 

on psychology, pedagogy and logic, as well as to engage in a deep study of the ancient Greek 

philosophical heritage after getting education by professors A.O. Gulyayev, V.N. Ivanovski, 

Y.A. Bobrov, Y.D. Budde and others.After graduating from the faculty of History and 

Philology of Kazan University with a diploma of first degree (1907), Makovelski went on a 

scientific trip to Germany in 1913 for studying the main sources of the pre-Socratic period of 

ancient Greek philosophy, and he worked there hard in the scientific libraries of Berlin and 

Munich. He got acquainted with the famous philosophers as Ostwald, Cassirer, Zimmel, also, 

the great mathematician and naturalist Dingler there. However, the commencement of World 

War I made to complete his activities in Germany. Returning to his native country, the scientific 

activity of A.O. Makovelski continuedat the libraries in Petrograd and Moscow. In 1920, A.O. 

Makovelski received invitations from the Universities of Simbirsk, Irkutsk, Central Asia, Baku 

and he chose Baku. Baku and the current moral and political environment played an exceptional 

role in the future activity Makovelski.He was one of the founders of the Department of 

Philosophy at the faculty of History of Baku State University. The outstanding representatives 

of the philosophy of Azerbaijan at the XX century such as M.Gasimov, A.Zakuyev, 

B.Komarovsky and others were his students.The great thinker was entitled with the honorary 

title of Academician of the Academy of Sciences of Azerbaijan in 1949. A.O.Makovelski 

passed away on December 1969 and was buried in Baku. 
 
Keywords:  scientific activities of A.O.Makovelsky, moral and political environment. 
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Дүлөй жана Угуусу Начар Балдардын Кебин Өнүктүрүүдө 

Психокоррекциялык Иштерди Уюштуруу 
 

Акчач ЖОЛДОШЕВА ОЛМАСОВНА1  
Алийма МОМУНОВА  НАЗАРАЛИЕВНА2  

Рашида БУРХАНОВА ИСОМИДИНОВНА3 

 

Аннотация 

 

Бул макалада дүлөй жана угуусу начар балдардын психологиялык өзгөчөлүктөрү, 

алардын социалдык, медициналык, психологиялык маселелерин эске алуу менен кебин 

жогорулатууга көмөктөшүүчү психокоррекциялык иштерди уюштуруунун 

өзгөчөлүктөрү жөнүндө маалыматтар камтылды. Изилдөөнүн максаты дүлөй жана 

угуусу начар балдардын кебин өнүктүрүү максатында колдонулаган атайын 

педагогикалык жана коррекциялык психологиялык усулдарды тура пайдалануунун 

формаларына илимий саресеп салуу. Сүйлөө адамдын бүт психикалык жашоосу менен 

тыгыз байланышта: ой жүгүртүү, элестетүү, эмоция, эрк жана башкалар. Кеп баланын 

өнүгүүсүнүн негизги көрсөткүчтөрүнүн бири экендигин бардыгы билишет. Ал адамдын 

(баланын) бир нече муктаждыктарын ишке ашырат: коммуникативдик, маалыматтык, 

таанып-билүүчүлүк (өнүгүү), бул анын чоң маанисин көрсөтүп турат. Психиканын 

аномалдуу өнүгүшүнүн ар кандай көрүнүштөрүнүн арасында баланын сүйлөгөн сөзүндө 

байкалган аномалиялар өзгөчө орунду ээлейт. Бала сүйлөө менен бирге анализдин жана 

синтездин жогорку формаларына, чындыкты жалпыланган чагылдырууга, аң-сезимге ээ 

болууга жана алардын ниеттерин жана иш-аракеттерин жөнгө салууга жөндөмдүү болот.  

Изилдөөнүн жаңычылдыгы катары бир канча психологдордун жана педагогдордун 

дүлөй жана угуусу начар балдардын кебин өнүктүрүүгө багытталган эмгектерине 

салыштырмалуу анализ жасалды. Лексиканын топтолушу, сөздүн грамматикалык 

түзүлүшүн өздөштүрүү баланын предметтик кабылдоосу жана курчап турган 

чындыктын чагылышын камсыз кылган аналитикалык-синтетикалык иш-аракеттери 

менен тыгыз байланыштуу. Дүлөй жана угуусу начар балдарда оозеки тилди 

калыптандыруу маселеси Ф.Ф Рау, Н. Ф. Слезина, В. и. Белтюков, Т.А. Власов, Е.П. 

Кузмичева, Л.П. Назарова, Т. В. Пелымскаянын эмгектерине илимий саресеп салынды.  

 

Ачкыч сөздөр: дүлөй жана угуусу начар балдар,анамалдуу балдар, кеп, кебин 

өнүктүрүү, коррекциялык усулдар, таанып билүүнү өнүктүрүү,  социалдык модель, 

медициналык модель.
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2 Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин  ага окутуучу, 

momunova2011@mail.ru 
3 Бурханова Рашида Исомидиновна Ош мамлекеттик университетинин  психология багытынын 2-

курсунун магистри 
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Qizlarni Oilaviy Hayotga Tayyorlashning Etnopsixologik Xususiyatlari 

(O‘Zbek-Qirg‘Iz Oilalari Misolida) 
 

Нохида ДЖУХОНОВА ХАЁТЖОНОВНА1 
Annotasiya 

 

Ushbu maqolada oila tushunchasi va uning milliy-psixologik nuqtai nazardan o‘zbek hamda 

qirg‘iz qizlari tasavvurida ifodalanishi masalalari nazariy jihatdan asoslangan. Shuningdek 

oilaviy qadriyatlarning etnopsixologik xususiyatlarini aniqlash maqsadida o‘tkazilgan ijtimoiy-

psixologik so‘rovnoma natijalari tahlil qilingan. Qizlarda oilaviy hayotga tayyorlikni qadriyatli, 

shaxslararo emotsional va kognitiv xulq-atvor komponentlari etnik ahamiyatga ega bo‘lganligi, 

oilaviy hayotga tayyorlik darajasining optimallashtiruvchi ijtimoiy-psixologik xususiyatlari 

ekanligi isbotlangan. Qizlarda oilaviy hayotga tayyorlikni qadriyatli, shaxslararo emotsional va 

kognitiv xulq-atvor komponentlari etnik ahamiyatga ega bo‘lganligi, oilaviy hayotga tayyorlik 

darajasining optimallashtiruvchi ijtimoiy-psixologik xususiyatlari ekanligi isbotlangan. Gender 

farqlaridan qat’iy nazar qizlarning psixologik etuklik ko‘rsatkichlarida yosh dinamikasining 

o‘sib borishi, hayotiy tajribasini ortishi hamda shaxs idealining mustahkamlanib borilishining 

ijobiy ta’sir qilmasligi isbotlangan. Qizlarni sog‘lom oilaviy hayotga tayyorlash ijtimoiy-

psixologik trening dasturi oilaviy qadriyatlarni shakllanishiga imkon beruvchi sabr-

bardoshlilik, moslashuvchanlik va ijtimoiy faollik xususiyatlari oilaviy hayotga tayyorlikni 

rivojlantirish uchun milliy muhitni inobatga olgan holda takomillashtirilgan. Qizlarning 

hayotida o‘ziga ishonch, baxtli oilaviy hayot, muloqotda emotsional samaradorlik kabi 

psixologik mezonlarni aniqlash orqali “oilaviy hayotga tayyorlik”ning vujudga kelishi qizlar 

yoshining faol davri sifatida asoslangan. Talabalarning oilaviy hayotga tayyorlashda “qadriyatli 

mazmun”, “shaxslararo-emotsional mazmun”, “kognitiv-xulqiy mazmun” kabi ijtimoiy-

psixologik komponentlar asosiy omil sifatida aniqlangan. Tadqiqot natijalarining amaliy 

ahamiyati shundaki, talabalarning oilaviy hayotga tayyorligini shakllantirish va rivojlantirish 

bo‘yicha tayyorlangan samarali ijtimoiy-psixologik treningidan foydalanish imkoniyati bilan 

belgilanadi. SHu bilan birga, qizlarning oilaviy hayotga tayyorligi tarkibiy qismlari shartlidir, 

chunki ularning mazmun asoslari o‘zaro bog‘liq, ya’ni bir-birini to‘ldiradi, chambarchas 

aloqadadir. Oilaviy moslashuv bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlar tahlili avvalambor, ayolning 

– kelinning oilaga moslashuvi xususiyatlari, unga ta’sir etuvchi etnopsixologik omillar rolin i 

ochib beruvchi to‘liq ilmiy tadqiqotlar hali olib borilmaganligini, jumladan qozoq oilasida 

yangi kelinlar moslashuviga to‘sqinlik qiluvchi sabablar, oila barqarorligini mustahkamlovchi 

omillar masalalariga bag‘ishlangan ilmiy ma’lumotlar etarli emasligini ko‘rsatdi. 

 

Tayanch iboralar: Jinsiy va huquqiy etuklik, fiziologik etuklik, oila-nikox muno¬sabat¬lari, 

oilada tarbiya, oilaviy qadriyatlar, oilada halollik, oilada munosabat, qizlar tarbiyasi. 

 

                                                
1 Фарғона давлат университети “Психология” кафедраси ўқитувчиси. Фарғона, Ўзбекистон 
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Иппотерапия жана Аны Мүмкүнчүлүгү Чектелген Өспүрүмдөргө  Карата 

Колдонуу Шарттары (Кыргызстандын мисалында) 

 
Тууганбай КОҢУРБАЕВ АБДЫРАХМАНОВИЧ1 

Акчач ЖОЛДОШЕВА ОЛМАСОВНА2  

Алийма  МОМУНОВА НАЗАРАЛИЕВНА3 

Аннотация  

 

Бул макалада иппотерапия, анын пайда болуу тарыхы, колдонуу чөйрөсү каралат.  

Иппотерапия аутист, церебралдык шал ооруусунан жабыркаган өспүрүмдөр, 

артрит,баш мээнин травмасы, инсульт, омуртка сөөктөрдүн жабыркоосу жана 

психикалык бузулуусу бар өспүрүмдөргө багытталаган реабилитациянын бир түрү 

катары каралды. Изилдөөнүн максаты кыргыз коомунда иппотерапиянын колдонуунун 

өзгөчөлүктөрүнө “Мээрим булагы”, “Smail.kg”  коомдук фонддорунун церебалдык шал 

оорусу жана аутист балдарга карата жүргүзгөн иш аракеттеринин мисалында талдоо 

жүргүзүү. Изилдөөдө сурамжылоо, байкоо усулдары колдонулду. Ат минүү оорулууга 

кандайча таасир тийгизет? Иппотерапия адамга механикалык кыймыл жана психикага 

оң таасир тийгизүү менен кабылданат. Аттын кыймылында денесинин оордук 

борборунун термелүүсү үч тегиздикте болот жана бул кыймылдаткыч импульс андагы 

адамга берилет. Көрүнүп турган жөнөкөй нерсенин артында көп жумуш бар-чабандес 

минүү процессинде дээрлик бардык булчуң топторун колдонот. Анын алдында дененин 

кыймылын — арткы, сөңгөк, моюн, бут — бутту-аттын кыймылы менен 

синхрондоштуруу зарылдыгы келип чыгат. Изилдөөнүн гипотезасы  мүмкүнчүлүгү 

чектелген өспүрүмдөрдү реабилитациялоодо иппотерапияны  колдонуунун оң 

таасирлери жана өспүрүм менен жаныбардын ортосундагы эмоционалдык позитивдүү 

таасирленүүнүн жүрүшү далилденди. Иппотерапияны реабилитациялоодо 

колдонуунун артыкчылыктарына баа берилди.  

 
Ачкыч сөздөр: иппотерапия, иппотерапевт, неврологиялык ооруулар, психика, 

физиологиялык саламаттык, физикалык машыгуу, булчуң, руханий көмөктөшүү. 

 

                                                
1 психология илимдеринин кандидаты, доцент Н. Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, 

транспорт жана архитектура  университети 
2 педагогика  илимдеринин кандидаты доцент, Ош мамлекеттик университетинин  психология 

кафедрасынын башчысы 
3 Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин  ага окутуучу, 

momunova2011@mail.ru 
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Ден Соолугунун Мүмкүнчүлүгү Чектелүү Баланын Өнүгүүсүндө жана 

Калыптануусундагы Үй-Бүлөнүн Орду 
 

Акчач ЖОЛДОШЕВА ОЛМАСОВНА 1 
Гулызат ОРОЗОВА СУЙУНОВНА2 

 

Аннотация  

 

Бул макала үй-бүлөдө мүмкүнчүлүгү чектелген бала пайда болгондо, ата-эне өздөрүн 

кантип алып жүрүүсу керектиги жана үй-бүлө өзгөчө баланын өнүгүүсүнө кандай 

мүмкүнчүлүктөрдү бере алуусу жөнүндө болмокчу. Изилдөөнүн максаты.  Үй-бүлөдө 

тарбияланган өзгөчө муктаждыгы бар балдардын калыптануусунун артыкчылыктарына 

жана өзгөчө балдардын ата-энелерине социалдык-психологиялык жардам көрсөтүүнүн 

формаларына илимий саресеп салуу. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген бала 

төрөлгөндө кээ бир үй-бүлө өз убагында  сыноону, туура чечимдерди кабыл алуусу чоң 

социалдык-психологиялык маселе.  Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген бала 

төрөлгөндөн  жана  балага диагноз коюлгандан баштап ошол үй-бүлөнүн жашоо-

турмушу, пландары, бири-бирине болгон мамилеси өзгөрөт, оорлошот. Баланын 

диагнозун уккандан кийин көптөгөн ата-энелер шок абалга түшүшөт. Изилдөөнүн 

жаңычылдыгы мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын коомго туура социалдашуусундагы 

үй-бүлөнүн ордуна жүргүзүлгөн изилдөөлөргө салыштырмалуу анализ жасалды. Өзгөчө  

баланын үй-бүлөдө пайда болушу менен ата-эне  көп тармактуу жардамга муктаж болот: 

Мисалы, психологиялык, материалдык, үй-бүлөдөгү ички мамиленин  туура сакталып 

калуусуна, баланын чектелүүсүн туура кабылдоого жана мындан ары өнүктүрүүгө 

методикалык билгичтиктерди үйрөнүүгө ж.б.   Себеби алар мындай кырдаалдарга даяр 

эмес болушат. Эгерде ата-эненин өзгөчө баладан сырткары  ден соолугу чың дагы 

балдары болсо, буларды да психологиялык жактан  даярдап, өзгөчө балага  туура мамиле 

жасоону үйрөтүү керектиги жөнүндө маалыматтар камтылды.  
 
Ачкыч сөздөр: үй-бүлө, бала, ата-эне,  социалдык-психологиялык жардам көрсөтүү, ден 

соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген бала, социалдашуу,  психологиялык көмөк,  

социалдык жардам, стереотиптик көз караш.

                                                
1 пед.и.к., доцент, Ош мамлекеттик университетинин  психология кафедрасынын башчысы, 

akchach@mail.ru 
2 Ош мамлекеттик университетинин психология багытынын 2-курсунун магистри, gulyzato@gmail.com 
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Atasözlerinde Yaşlı ve Yaşlılık Olgusu 
 

Mehmet YASTI1 

Sabire KARAAĞAÇ2 

 

Öz 

 

Milletlerin ortak hafızası olan atasözlerinde toplumsal ve kültürel değer yargıları ile dünyayı 

algılayış biçimleri saklıdır. Toplum üzerinde iz bırakmış sosyal ve toplumsal olaylar, tabiat 

olayları, gelenek-görenekler, inanışlar gibi hayatın içinden pek çok konuya atasözlerinde 

rastlarız. Atasözlerinde dikkat çeken konulardan biri de yaşlı ve yaşlılık olgusudur. Çalışmada, 

yaşlılık konusunu ele alan atasözlerinin -varsa- tarihî ve çağdaş Türk lehçelerindeki varyantları 

da ortaya konularak geçmişten bugüne Türk kültüründeki yaşlılara ve yaşlılığa bakış açısı, 

yaşlıların toplum nezdindeki konumları tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla Bölge 

Ağızlarında Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, Özkul Çobanoğlu’nun Türk Dünyası Ortak 

Atasözleri Sözlüğü ve Ömer Asım Aksoy’un Atasözleri Sözlüğü taranarak yaşlılık ile ilgili 

atasözleri tespit edilmiş ve konularına göre tasnif edilmiştir. Özellikle İslami-Türk edebiyatının 

ilk ürünlerinin verildiği Karahanlı döneminden itibaren yaşlılık konusunu içeren kimi 

atasözlerinin kavramsal farklılıklarla varyantlaşarak günümüze kadar geldiğini ancak değer 

yargılarının değişmeden tüm Türk dünyasında kullanıldığı belirlenmiştir. Türkiye Türkçesi ile 

tarihî ve çağdaş Türk lehçelerindeki yaşlılığı ele alan atasözleri incelendiğinde yaşlılığın insana 

itibar ve tecrübe kazandırmasının yanında çeşitli zafiyetleri de doğurduğu konu edilmiştir 

 

Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, Atasözleri, Varyant, Tarihî ve Çağdaş Türk Lehçeleri, Türkiye 

Türkçesi 

 

                                                
1 Assoc. Prof., Necmettin Erbakan University. SBBF Turkish Language and Literature Department, ORCID: 

0000-0001-6339-6872, mehmetyasti42@gmail.com 
2 Master Student, Necmettin Erbakan University. Social Sciences Institute, sabire.527@gmail.com 
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Bitlis Geleneksel Çocuk Oyunlarının Kök Değerler Açısından İncelenmesi 
 

Akif ARSLAN1  

Mehmet DAĞDAGÜL2 

 

Öz 
 
Geleneksel çocuk oyunları, bir topluluğu millet haline getiren kültürel ögeler ve toplumsal 

değerlerden beslenen; bünyesinde bu öge ve değerleri taşıyan zengin içeriklere sahip ürünlerdir. 

Bu çalışmanın amacı, Bitlis’in geleneksel çocuk oyunlarını ''Milli Eğitim Bakanlığının 

yayımladığı Müfredatta Yenileme ve Değişiklik Çalışmalarımız Üzerine...'' başlıklı basılı 

yayında adı geçen kök değerler (adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, 

sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik) açısından incelemektir. Çalışma, nitel bir araştırma 

olup, ilk aşamada çocuk oyunlarının derlenmesi için saha araştırması yapılmıştır. Saha 

çalışmasında yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmış ve elde edilen geleneksel çocuk 

oyunları yazıya geçirilmiştir. Bu oyunlardaki kök değerleri tespit etmek için ilgili tutum ve 

davranışların maddeler halinde sıralandığı bir gözlem formu oluşturulmuş; formun iki Türkçe, 

bir sınıf, bir okul öncesi ve bir beden eğitimi öğretmeni tarafından doldurularak 

değerlendirilmesi sağlanmıştır. Daha sonra doküman analizi yöntemi kullanılarak oyunların 

içerik analizi yapılmış ve elde edilen verilerden hareketle çeşitli kavram ve temalara 

ulaşılmıştır. Araştırmanın sonunda, elde edilen bulgular incelendiğinde, Bitlis geleneksel çocuk 

oyunlarının kök değerler açısından zengin bir içerikte olduğu; ilgili oyunlarda adalet, dostluk, 

dürüstlük gibi kök değerlere yer verildiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu verilerden hareketle sabır, 

saygı, sevgi gibi değerlerin gelecek nesillere kazandırılabilmesi gibi amaçlarla, ilgili geleneksel 

çocuk oyunlarının beden eğitimi derslerinde oynatılması gibi çeşitli önerilerde bulunulmuştur. 

 
Anahtar Kelimeler: oyun, çocuk, Bitlis geleneksel çocuk oyunları, kök değerler. 

 

                                                
1 Prof. Dr., Ağrı İbrahim Çeçen University Faculty of Arts and Sciences, Department of Turkish Language and 
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2 Master Student, Ağrı İbrahim Çeçen University Social Sciences Institute, ORCID ID: 0000-0001-8785-7645, 
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Şiir Çevirisi Sorunları: Titreşim, Biçem ve Eşdeğerlilik 
 

Mete ÖZEL1

 

 

Öz 

 

Bu makalede edebiyat çevirilerinde ve özellikle şiir çevirisinde eşdeğerlik sorunları ve sesin ve 

biçemin hedef dile aktarılması sorunları irdelenecektir. Mart 2022’de LCIR tarafından St. 

Anne’s College, University of Oxford’da düzenlenen “Yaratım ve Çeviri Arasındaki Şiir 

(Poetry Between Creation and Interpretation)” adlı konferans için hazırladığımız İngilizce 

makaleden yararlanılacaktır. Söz konusu makalede Amerikalı şair ve yazar Jeffrey Kahrs ile 

birlikte sürdürdüğümüz Türkçeden İngilizceye çeviri çalışmalarımızda ele aldığımız şiirlerden 

örnekler verilmiştir. Edebi bir metni çevirmek, aynı anda hem özgünlük ve sadakat hem de 

kültürel, etnolojik ve tarihsel yetkinlik gerektirir. Edebi metin çevirilerinde karşılaşılan genel 

eşdeğerlilik sorunlarının yanı sıra şiir çevirilerinde çevirmenler sesin ve biçemin hedef dile 

benzer şekilde aktarılması gibi eşdeğerlik sorunlarıyla da yüzleşmek zorundadır. Bu makalede; 

anlamsal eşdeğerliliğe saygı duyarak etki ve izlenim eşdeğerliliğini gözetmek, ses ve yapı 

denklikleri için çözüm üretme yöntemleri sorgulanacaktır. Aynı ya da en benzer ses/titreşim 

etkilerinin sağlanıp sağlanamayacağı tartışılacaktır. Çeviri ve yerelleştirme arasındaki fark 

belirlenmeye çalışılacak ve şiirsel çeviriyi aşırı yerelleştirmeye dönüştürerek kök anlamdan 

uzaklaşmanın tehlikesi sorgulanacaktır. Kimse Türkleştirilmiş bir Thomas Stearns Eliot ya da 

İngilizleştirilmiş bir Nazım Hikmet okumak istemez. Şiir çevirmeni, şairle aynı bakış açısını 

bulmalı ama aynı zamanda şairin karakterine ve kültürüne saygı göstermelidir. Robert Frost'un 

“Şiir çeviride kaybolandır” sözü şiir çevirmenin zorluğunu hatta olanaksızlığını zekice ima eder 

ama buna rağmen günümüz şiir okuru günlük konuşmalarına iyi çevrilmiş şiirlerin dizelerini 

sıklıkla kullanabilmektedir. Kapanışta, bu tartışmanın unsurları üzerine düşünceler 

bağlamsallaştırılacak ve savlarımızdaki gerekçeler Jeffrey Kahrs ile birlikte yaptığımız şiir 

çevirisi çalışmalarımıza dayandırılacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: çeviri, şiir, ses, onomatope, eşdeğerlik, iletişim 
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Mizaç İlminin Klâsik Türk Şiirine Yansımaları 
 

Esra YAVUZ1 

 

Öz 

 

Osmanlı tıbbının temelini oluşturan mizaç ilminin gayesi insanların yaratılış hususiyetlerini 

inceleyerek bireyleri karakterlerine göre açıklamak ve hastalıklarını tedavi etmektir. Mizaç 

ilminde tabiatta yer alan ve anâsır-ı erbaa olarak tabir edilen ateş, hava, toprak ve su 

unsurlarının insan bedenindeki karşılıkları olan balgami, demevi, safravi ve sevdavi gibi 

hıltlardan bahsedilmektedir. Bu kavramdan yola çıkılarak insan vücudundaki işleyişin hıltların 

dengesine bağlı olduğu ve bu dengenin bozulması neticesinde ise hastalık belirtilerinin ortaya 

çıkarak insanlara derin bir biçimde tesir ettiği bilinmektedir. Bu bağlamda klâsik Türk edebiyatı 

şairleri de gerek aşk derdinden dolayı sürekli hasta olan bir rint profili sergilemeleri gerek ise 

maruz kaldıkları hastalıklar sebebiyle vücutlarındaki bu dengenin işlevini yitirmesinden dolayı 

bir takım sağlık problemleri olduğunu dile getiren mizaç konseptine bağlı unsurlara şiirlerinde 

yer vermişlerdir. Sonuç olarak klâsik Türk şairlerinin mizaç kavramına yüklemiş oldukları 

anlamlar bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Tarihî yöntemden istifade edilerek 

tümevarım sistemi ile Türkçe divanlarda yer alan mizaç kavramı içerikli beyitler taranıp veriler 

elde edilecektir. Elde edilen veriler içeriğine göre tasnif edilerek yorumlanacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: hıltlar, humoral pataloji, klâsik Türk edebiyatı, mizaç ilmi, Osmanlı tıbbı.  
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Okul Öncesi Eğitiminde Teknoloji ve Dijital Oyun Kavramı 
 

Medera HALMATOV1 

Aykut KOYUNCUOĞLU2 

 

Öz 
 
Bilgisayar teknolojilerinin bir eğitim aracı olarak kullanılmasıyla eğitimde teknoloji 

entegrasyonu sürecinin başlaması sağlanmıştır. Bu durum temel eğitimden yükseköğretim 

kademelerine kadar bütün eğitim kademelerinde teknolojik kaynakların vazgeçilmez bir 

materyal olduğu vurgusu dile getirilmektedir. Bu bağlamda temel eğitim olan okul öncesinde 

teknoloji ve bilgisayar destekli eğitiminin hangi formatta ve hedeflerle yürütüleceği konusu, 

hitap ettiği yaş aralığı itibariyle önem arz etmektedir. Teknolojik gelişmelerin hız kazandığı bir 

dönemde eğlence ve öğretim aracı olan bilgisayar uygulamalarından biri oyunlardır. Dijital 

oyunların yaygınlaşmasına bağlı olarak, erken çocukluk dönemindeki bireyler bu yaşlarda 

dijital oyunlarla tanışmaktadır. Gelişen teknolojilere bağlı olarak değişen öğrenci profili de sınıf 

yönetimi sürecine de yansımaktadır. Ayrıca sınıf yönetimi becerilerini de etkileyen farklı 

değişkenlerin olduğu göz önünde bulundurularak etkili bir sınıf yönetimi süreci birçok çalışma 

alanında yer bulmuştur.  Yapılan çalışma derleme çalışması özelliği taşımasından dolayı bir 

veri toplama aracı kaynaklık etmemesi; konuyla ilgili literatürde erişilen makaleler araştırma 

kapsamında eser doküman incelemesi tekniğiyle araştırmacılar tarafından incelenerek 

değerlendirilmeye alınmıştır. Bu bağlamda nitel araştırma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen 

bu çalışmada elde edilen bulgular sistematik bir şekilde derlenmiştir. Sonuç olarak temel 

eğitimde teknoloji entegrasyonu; sınıf yönetimi yapısını, öğretim süreçlerini etkilediği, dijital 

oyun teknolojilerinin okul öncesi döneme birçok açıdan yansımalarının olduğu ve teknoloji 

destekli okul öncesi etkinliklerinin kullanıldığı ifade edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: teknoloji, dijital oyun, okul öncesi eğitim, sınıf yönetimi 
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Hafız İsmail Müşfik Efendi’nin Bir Taziye Mektubu 
 

M. Akif YALÇINKAYA1 

Öz 
 
Vefat eden bir kişinin yakınlarına başsağlığı dilemek maksadıyla yazılan mektuplara taziyet-

nâme adı verilmiştir. Bu tür mektuplarda genellikle vefat haberinden duyulan üzüntü, dünyanın 

faniliği, ölümün gerçekliği, vefat eden kişinin yakınlarına sabır tavsiyesi vb. hususlar dile 

getirilir. Bildirimize konu olan taziyet-nâme, 19. asır şairlerinden biri olan İsmail Müşfik 

Efendi’ye aittir. Şairin Müşfik-nâme adlı eserinin 19-20. sayfaları arasında yer alan bu mektup 

“taziye” başlığını taşımaktadır.  Müellif, övgü içeren ifadelerle mektubuna başlar. Varlık 

bahçesinde hazan görmemiş bir goncanın, sararıp solmamış taze bir gülün bulunmasının 

mümkün olmadığını belirtir. Aynı şekilde bu fani alemde de insanoğlu, gökten ansızın gelen 

oka siper olur. Yeryüzü meydanında, gece gündüz, ölüm okuyla yaralanan binlerce büyük ve 

küçüğün hayat defteri dürülür. Muhterem biraderiniz fülan beyefendinin geçici gül bahçesinin 

köşkünü terk edip ebedîlik alemine intikalini işittikleri anda, “gönül, sabır ve rıza göstermekten 

başka elden ne gelir” diyerek ister istemez hüzünlü kalbine samimi bir şekilde teselli vermeye 

çalıştığını belirtir. Bu gönlü kırık ve perişan haliyle ömür ve talihlerine sürekli dualar ederek 

gözyaşı dökmekte olduğunu haber vermek bâbında bu mektubu yazmaya cesaret ettiğini ifade 

eder ve mektubunu noktalar. Mektupta genel olarak sanatlı ve edebî bir dilin mevcudiyetini 

söylemek mümkündür. Mektupta yer alan bir takım teşbih ve tasvirler anlatıma çekicilik 

kazandırmıştır. 
  

Anahtar Kelimeler: 19. yüzyıl, eski Türk edebiyatı, İsmail Müşfik Efendi, nesir, başsağlığı 

mektubu. 
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Kore Milliyetçiliği Hareketinin Öncü Kim Gu’nun Milliyetçilik İdeolojisi ve 

Devlet Görüşü 
 

Eun Kyung JEONG1 

Öz 

 

Bu çalışmanın amacı, Kore milliyetçiliği hareketinin sembolü sayılabilecek Kim Gu’nun 

milliyetçilik fikri üzerinden, küreselleşme çağında Kore milliyetçiliğinin sahip olması gereken 

doğru bakış açısı ve yönün ne olması gerektiğini bulmaktır. Şuana kadar Kim Gu’nun 

milliyetçilik ideolojisi, siyasi faaliyetleri ve hayatı hakkında epeyce araştırma yapılmıştır. 

Ancak günümüz dönemin bakış açısından onun devlet görüşü ile bağlantılı milliyetçilik 

ideolojisini inceleme konusu yetersiz bir durumdadır. 1948 yılında kurulan Kore Cumhuriyeti 

hükümeti, devletin şekil ve muhtevasının Kim Gu’nun öncü olduğu geçici hükümet temelinde 

kurulmuş olup pek çoğu halen devam etmektedir. Bu nedenle Kim Gu’nun milliyetçilik 

ideolojisinin özelliklerini analiz etmek ve onun milliyetçilik ideolojisinin içinde bulunduğumuz 

çağ üzerindeki etkisini ve gelecekte izleyeceği yönü araştırmak bu anlamda önemlidir. Kore’nin 

milliyetçi hareketi genellikle Geç Joseon Dönemi, Japon sömürge dönemi ve kurtuluş sonrası 

dönem gibi tarihsel akım içinde bölünmüş ve açıklana gelmiştir. Kim Gu’nun başlıca milliyetçi 

faaliyetleri de bu dönemle örtüştüğü için makalemde onun milliyetçi hareketi de üç aşamaya 

ayrılmış olarak Kim’in yazdığı "Baekbeom Günlüğü" gibi yazıları üzerinden kendisinin devlet 

görüşü hususu analiz edilecektir. Çalışmanın sonucunda Kim Gu’nun siyasi düşünceleri ve 

devlet düşüncesinin günümüz  Kore’nin birleşme meselesi ve toplumsal bütünleşme konusunda 

yer alan önemi ve özelliğini anlayabilecektir.  

 

Anahtar Kelimeler: Kim Gu, Kore milliyetçilik, Baekbeom günlüğü, Kore Cumhuriyeti, 

beşeriyetçi milliyetçilik 
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Ethno-religious Nationalism in Georgia 
 

Tinatin KAVTARADZE1 

Abstract 

 

This research aims to demonstrate the range of Georgian orthodox church constructing the 

Georgian ethnoreligious nationalism and how ethnoreligious identity affects the functioning of 

a modern state. Methodology: Qualitative research methodologies are applied for this research: 

Case Study. The specific cases examined within this research will support to resolve the 

research question. Historical approach: observation on the historical events which at first, had 

conditioned existence of religious and then ethnoreligious nationalism. discussing history from 

the middle ages to modern time will reveal the meaning of religious nationalism and its future 

formation into ethnic nationalism. Conclusions: The pre-modern tradition of identity was based 

on religion and dynasty. As a religious institution, the church used to legitimize the supremacy 

of the dynasty and its representatives. Religious identity, under the church (mostly in eastern 

Christianity), could be associated with some ethnos. For example, Kartvelian”, in the middle 

ages, is determiner not for ethnos but faith. From this derived the term – Kartvelian (Georgian) 

by faith. Ethnoreligious nationalism and liberal nationalism are different. The ethnoreligious 

nationalism is a non-modern project created during the modernity. In the period of nationalism 

religious identity, in some cases, was transformed into an ethnoreligious identity that 

contradicts a liberal understanding of the modern nation by which the idea of nation is not 

limited by religion or ethnos. 
 
Keywords: religion, ethnos, identity, nationalism, modern state. 
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Sosyolojik Din Tanımları ve Dini Hayatın Boyutları 
 

Nesim TANRIVERDİ 

Mustafa SAFA 

 

Öz 
 
Dinlerin insanlık tarihi boyunca toplum hayatının vaz geçilmez bir unsuru olduğu inkâr edilmez 

bir gerçektir. Söz konusu tarihi süreç içerisinde toplumlar dönüşüme uğrasa da dinlere duyulan 

ihtiyaç hiç bitmemiştir. Dinlerin bu kadim geçmişi, dinin ne olduğu, birey ve toplum üzerindeki 

süregelen etkisi, dindarlığın temel belirleyicileri birçok sosyal bilimcinin ilgisini çekmiştir. Bu 

çalışma, sosyal bilimcilerin din tanımlarını, dini hayatın temel özelliklerini ve boyutlarını ele 

almıştır. Bu çalışmadaki din tanımlamaları birbirlerine indirgenemeyen, birbirlerini dışlayan 

özsel ve işlevsel bakış açılarıyla ele alınmıştır. İnanç, ibadet ve ahlaki yargıların yön verdiği 

dini hayatın birey ve toplum olmak üzere birbirlerini tamamlayan iki boyutu bulunmaktadır. 

Sosyolojik din tanımlarından hareketle dinin birey ve toplum hayatı üzerindeki etkilerini açığa 

çıkarmak bu çalışmanın temel amacıdır. Bu amaç doğrultusunda din, dindarlık, dini hayat, dinin 

bireysel ve toplumsal boyutları gibi konularla ilgili çalışmalar incelenmiştir. Bu çalışmanın 

ulaştığı en temel sonuç, din ve insan doğası arasındaki ilişkinin yadsınamaz oluşudur. Nitekim 

ilkel toplumlardan günümüz modern toplumlarına kadar dine neden gereksinim duyulduğunun 

cevabı insanın fıtratında saklıdır.  
 
Anahtar Kelimeler: din sosyolojisi, din, dini hayat, birey, toplum, inanç, ibadet 
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Kırgızistan’ın Demografik Yapısına İlişkin Değerlendirme 
 

Aikanysh ESHNAZAROVA1 

Öz 
 
Kırgız toplumunda gerçekleşen ölümlülük ve doğurganlık hızındaki düşüşler, 20. yüzyıl 

boyunca içinde bulundukları sosyal ve ekonomik dönüşüm ve değişimlerden 

kaynaklanmaktadır. Bu dönüşüm ve değişimler Kırgız toplumuna yeni yaşam tarzı 

kazandırırken, demografik yapısını yeni boyutlara taşımıştır. Kırgızistan’da bebek ve çocuk 

ölüm oranlarındaki ciddi düşüşler nedeniyle ülkede nüfus artış hızı 20. yüzyılın ikinci 

çeyreğinde yükselmiş fakat daha sonra doğum hızlarının düşmesiyle tekrar azalma eğilimini 

kazanmıştır. Böylece 21. yüzyılda ülkede çok farklı bir demografik yapı oluşmuştur. 

Kırgızistan nüfusu içerisinde yaşlı nüfusun oranı düşüktür, 0-15 yaş grubu toplam nüfusun 

3/1’ini oluştururken, çalışma çağındaki nüfus yaklaşık %60’lık paya sahiptir. Dolayısıyla 

Kırgızistan nüfusu dinamik bir özellik taşımaktadır. Bu özellik ülkenin kalkınması ve gelişmesi 

için önemli bir avantaj yaratmaktadır. Bir diğer önemli nokta, eşi benzeri az rastlanan etnik 

çeşitlilik Kırgızistan’ın demografik yapısına ayrı bir özellik katmaktadır. Bu çalışmanın amacı 

Kırgızistan’ın demografik yapısını incelemektedir. Çalışmada kullanılan birincil veriler 

Birleşmiş Milletlerin Nüfus Bürosu ve Kırgız Cumhuriyeti İstatistik Komitesi’nden alınmıştır. 

Bunun yanı sıra, araştırma kurumlarının raporlarından ve akademik makale ve kitaplardan 

yararlanılmıştır. 
 
Anahtar Kelime: demografik yapı, nüfus artışı, etnik yapı, Kırgızistan 
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The Intercultural Educational Mission of Ethnographic and Historical 

Museums in Bulgaria 
 

Mira MARKOVA1 

Elena VITANOVA2 

 

Abstract 

 

Through its educational function, the Ethnographic Museum and the Historical Museum at the 

beginning of the 21st century are called to support the process of constructing a new spirituality 

based on tolerance in the perception of the other and the other world. In this regard, the 

intercultural perspective in the educational activities of the ethnographic and historical museum 

is a shared view, based on mutual knowledge, dialogue and interaction between cultures while 

preserving the identity of each of them. The role of these museums as part of the "national 

narrative" is also very important, but in the context of Bulgaria's European orientation. The 

article presents highlights from a study of the need and importance of modern intercultural 

educational programs for ethnographic and historical museums. Conclusions from a functional 

analysis of the role of Bulgarian museums in intercultural dialogue in the period from 2012 to 

2020 are presented. The analysis was performed using the qualitative study method. In this 

context, the results of a study of the opinion of museum specialists and directors of ethnographic 

and historical museums in Bulgaria on the role of the museum for effective intercultural 

dialogue are interpreted. The in-depth interview method was used. 

 

Keywords: cultural policies; intercultural education; ethnographic and historical museum 
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Роль семьи как основного стейкхолдера в воспитании и нравственном 

развитии личности ребенка 
 

Ягут Н. АЛИЕВА1  
Севиндж Н. АЛИЕВА2 

Аннотация 
 
Изменение социокультурной ситуации современного Азербайджана затрагивает все 

стороны жизнедеятельности общества – социального бытия, в том числе и социальный 

институт семьи. И поскольку в любом типе культуры именно семья выступает в качестве 

основной «матрицы», в которой происходит социализация личности, она приобретает 

особую актуальность в условиях резких структурных трансформаций социально-

экономических отношений и т.п. К тому же, семья, семейные отношения, достаточно 

автономны и, прежде всего, через социализацию подрастающих поколений определяют 

стабильность, экономическое и духовное равновесие общества. Выбор темы обусловлен 

актуальностью и значимостью семьи и семейного воспитания в формировании личности 

ребенка, которая была и остаётся одним из основных и приоритетных в социальной 

политике государства. Изучение роли семьи как основного стейкхолдера в воспитании, 

нравственном развитии и формировании личности ребенка в современном этапе 

развития общества (на материалах по Азербайджану). На различных этапах 

исследования использовались основные методы научного познания, в том числе, метод 

системного анализа, а также сравнение, анализ и синтез. Среди применённых 

социологических методов в изучении данной проблематики необходимо отметить 

методы анкетного опроса, наблюдения, анализа документов. Основными источниками 

стали труды отечественных и зарубежных учёных, материалы периодической печати. 

Эмпирическую базу исследования составляют: статистическая информация в области 

проблем семейного воспитания в современный период и результаты анализа материалов 

многоступенчатого конкретно-социологического исследования, проведённого нами 

(2003-2013-2021 гг.). Выявлено, что воспита¬тельный процесс в нынешних условиях 

находится на перепутье. Ибо семья оказалась перед таким нелегким выбором: будущее 

общества требует одно, а повседневная жизнь, реалии дня – совсем другое, что условно 

мы называет «ножницами воспитания». От того, насколько оптимально, согласованно 

решается видимое противоречие между этими факторами, во многом будет зависеть 

гармоничное и эффективное обустройство общества и духовность личности. Так, в 

изменившихся условиях современной общественной практики возникла необходимость 

формирования на междисциплинарной основе современной концепции решения этого 

вопроса, отвечающей реалиям сегодняшнего дня, современной социальной политике 

нашего государства. И, поскольку азербайджанская семья по многим параметрам и 

компонентам значительно отличается от семьи других народов, даже народов 

исповедующих исламскую религию, необходимо учесть тот факт, что без учёта 

ментальных, национально-этнических, социально-психологических особенностей 

азербайджанцев, невозможно дать адекватную характеристику азербайджанской семьи 

                                                
1 Д.ф.п.с., доц., Бакинский Государственный Университет, факультет Социальных наук и психологии, 

кафедра Социологии,  Азербайджанская Республика, БАКУ. ORCID: 0000-0003-2051-8416 

yagut_family@mail.ru 
2 Д.ф.п.с., преп., Бакинский Государственный Университет, факультет Социальных наук и психологии, 
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(общества), прогнозировать её возможные изменения, где особенно значимую роль 

играет воспитание молодого поколения. Следовательно, необходимо, чтобы 

сформировалась новая гуманистическая культура, в которой человек рассматривался как 

самоцель общественного развития. В рамках семьи оно должно сочетаться с социальной 

ответственностью и общечеловеческими нравственными ценностями. Тем не менее, не 

отрицая в некоторой степени роли позитивной ориентации на мировые стандарты в 

данной ситуации, следует отметить и опасность стирания своеобразия национальной 

азербайджанской культуры. Воспроизводство же культурных, социальных и 

нравственных ценностей является воспитательной целью института семьи и её 

функциональным качеством, ибо в данных условиях семья выступает единственной 

гарантией сохранения общественно потребного социального поведения, действий и 

поступков, моральной ответственности. Она не только закладывает, но и в критические 

моменты истории поддерживает здоровое начало, нравственную чистоту нации и 

способствует возрождению её духа и энергии. 

 

Ключевые слова: семья, ребенок, личность, воспитание, нравственность. 
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Сравнительный анализ благотворительной деятельности Турции и 

Азербайджана 
 

Cевиль ИСМАЙЛОВА1 

Аннотация 
 
Развитие азербайджанского, как впрочем, и турецкого общества в настоящее время 

характеризуется существенными изменениями в политической, социально-

экономической и культурной сферах. В настоящее время перед этими странами особенно 

остро стоят проблемы социальной помощи. В последние годы развитие 

благотворительности становится одним из важнейших приоритетов социальной 

политики этих стран. Это обусловлено не только огромной ролью феномена 

благотворительности в обеспечении нравственного здоровья общества, но и реалиями 

времени. Дело в том, что проблема формирования института благотворительности резко 

обостряется в кризисные периоды, когда для одних членов общества благотворительная 

деятельность становится способом сохранения душевного здоровья, для других - чуть ли 

не единственным условием выживания. За последнее десятилетие в обществе 

расширилась социальная база личностей, нуждающихся в поддержке - инвалиды, многие 

пожилые люди, беженцы, переселенцы, бездомные и т.д. Миграция, безработица, 

преступность, разрушение семьи, рост социальных девиаций - это тот общественный 

фон, который определил масштаб и остроту проблемы развития благотворительного 

движения. В благотворительной поддержке нуждаются не только инвалиды, мигранты 

или безработные, но и другие социальные группы, которые не смогли в ценностном, 

профессиональном и статусно - ролевом отношении адаптироваться к изменившимся 

реалиям. Поэтому необходим поиск ресурсов благотворительной деятельности, создание 

условий, способствующих развитию данного социально-культурного феномена. Таким 

образом, изучение основ благотворительности в настоящее время играет особо важную 

роль. Научный интерес к проблеме благотворительности постоянно растет, возникает 

потребность в научном описании и осмыслении этого сложного явления - его 

экономических основ, современных форм, перспектив развития, так как 

благотворительность затрагивает глубинные основы существования человеческих 

сообществ. Изучение благотворительной деятельности в Азербайджане и Турции. 

Выявление особенностей развития благотворительности как социокультурного явления 

в этих странах. Анализ научной литературы, нормативно-правовых документов; 

вторичный анализ социологических данных; историко-сравнительный анализ. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что оно вносит вклад в развитие 

теоретико-методологической базы изучения благотворительности, а также в том, что в 

исследовании обосновывается необходимость социологического анализа 

благотворительности и проводится сравнительный анализ. Практическая значимость 

исследования определяется тем, что теоретические и практические выводы могут быть 

использованы представителями органов государственной власти и коммерческих 

структур для более эффективного взаимодействия с благотворительными 

организациями. Результаты диссертационного исследования представляют интерес для 

руководителей благотворительных организаций как рекомендации для привлечения 

                                                
1 Д.ф. по ф., доц., Бакинский Государственный Университет Факультет Социальных наук и психологии, 

кафедра Социологии Азербайджанская Республика, Баку. sevilisa@mail.ru 
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добровольцев. Результаты исследования могут быть использованы в учебном процессе 

при подготовке учебно-методических материалов. 

 

Ключевые слова: благотворительная деятельность, благотворительные организация, 

вакфы, добровольцы. 
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Психологические Факторы Адаптации и Дезадаптации Подростков к 

Социально Стрессовым Ситуациям в России 
 

Наталья A. СИРОТА1 

 

Аннотация 

 

Определить ключевые факторы адаптации и дезадаптации личности подростков в 

современном мире. Она решалась посредством обследования на протяжении 25-летнего 

периода копинг-стратегий и копинг- ресурсов различных групп подростков в возрасте от 

12 до 17 лет. Исследование базировалось на следующих теоретических концепциях: 

теория социального научения и самоэффективности, теория продвижения к здоровью, 

теория проблемного поведения, мотивационная теория стадийного изменения 

поведения, трансакциональная теория стресса и копинга, теория социальной поддержки, 

теории нейробиологической детерминации. Для исследования использовалась батарея 

экспериментально-психологических тестов, направленная на исследование ресурсов и 

стратегий копинг-поведения. Выявлены констелляции факторов риска и факторов 

устойчивости адаптации подростков к меняющейся реальности. Определены 

характеристики актуальных клинико-психологических проблем, свойствнных 

подросткам в России на современном этапе. Определены цели, задачи, направления и 

программы универсальной и селективной профилактики. В условиях меняющейся и 

плохо прогнозируемой срвпеменности, являющейся выраженным стрессом  для 

подростков,  характерны смешанные расстройства: зависимости (химические, пищевые, 

поведенческие), часто связанные с саморазрушающими формами поведения. 

Разработаны и используются методы психологической профилактики и психотерапии. 

 

Ключевые слова: психологические факторы, адаптация, дезадаптация, аддикции, 

неопределенность, социально-психологический стресс, копинг-поведение, копинг-

ресурсы, саморазрушающее поведение, профилактика. 
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Latent Function and Disfunctionality of the Social Institute: In the Context of a 

New Social Reality 
 

Tahir AGHAYEV1 

Abstract 

 

The problem studied in the thesis is considered relevant because it is primarily aimed at 

maintaining stability and development in society, ensuring the necessary social order. In 

addition to the direct consequences of the functioning of social institutions, there are also 

unintended consequences, that is, far from pre-planned human goals. If the realized results of 

the revealed functions are announced in advance in statements, declarations, programs, the 

results of the latent functions are unknown and are not understood in advance by the participants 

of social activity. Specific latent functions are more diverse. Each social institution can have its 

own special "surprises". For example, the revealed function of the education system - to train 

qualified specialists in various professions is clear for everyone. However, it has other functions 

that are not noticeable at first glance. The historical victory of the Azerbaijani people over the 

Armenian aggressors in the 44-day Second Karabakh War (27.09.2020-10.11.2020) showed 

that higher education freed a group of young people from military service and created certain 

discrimination. Thus, the latent function of higher education contributes to the emergence of 

social inequality in the field of national defense. Induction, deduction, sociological analysis. 

Conclusion: The need to take into account the consequences of the latent function of the social 

institution and the factors that cause dysfunction. In modern sociology, dysfunction is assessed 

as a process of violation of the normative interaction of one or another social institution with 

the social environment. Social institutions are not able to meet the relevant needs of society, 

they simply continue to exist due to the power of the influence of common culture and social 

norms. In this case, their activities have a negative impact on the social environment and 

people's living conditions. This is especially demonstrated most clearly in the society during a 

systemic crisis. For example, in the late 1980s and early 1990s, Azerbaijan was in a period that 

most institutions were dysfunctional: a sharp decline in births in the family and marriage, a 

sharp decline in population, rising inflation in the economy and finances, depletion of the 

country's gold reserves, a significant increase in unemployment, redistribution of property, 

economic crimes, raids (seizure of enterprises), decline of political structures, the emergence 

of a large number of small parties, the lack of political will of leaders, irresponsible promises 

and statements, the merging of state and legal structures with organized crime, mass legal 

nihilism and anomie were observed. The activities of educational and cultural institutions were 

also in a state of disrepair. From a sociological point of view, it should be noted that the 

dysfunction of social institutions can occur for the following reasons: a systemic crisis in the 

society; structural changes at the society level; contradictions between different state bodies; 

uncertainty of goals and incomprehensibility of tasks in the activity of the social institution; the 

collapse of morality and the change in the direction of values. 

 
Keywords: social institution, function, dysfunction, social reality, latent. 
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Эволюция концепта «тело» в философской антропологии 
 

Наргиз Г. МЕДЖИДОВА1 

 

Аннотация 
 
Человек, стремясь к совершенству, вынужден все время преодолевать проблемы, с 

которыми он сталкивается. Интерес к проблеме тела человека возник в результате 

сложных радикальных трансформаций, которые затронули современное общество, 

которое требует разработку новых философско-антропологических парадигм. 

Актуальность выбранной темы, обусловлена необходимостью осмысления человеком 

своего места в общей системе мира, определения его ответственности за существование 

в нем, что требует пристального внимания к проблеме тела. Тема эволюции концепта 

«тело» важна для практической деятельности современного человека в социальной, 

политической, а также культурной сторон общественной жизни. Проблемы, связанные с 

концептом «тело» человека, разрабатывались в истории философии на протяжении всего 

периода ее существования. Анализ разработанности темы, позволяет сделать вывод, что 

интерес к феномену тела продолжает развиваться. Рассмотреть и дать философско-

антропологическую интерпретацию концепта «тело» человека. Дать классификацию 

основных формирующихся концепций тела человека. В статье автором использованы 

структурно-функциональный, компаративистский, метод сравнительного анализа, 

общенаучные методы анализа и синтеза. Проблема человеческого тела на протяжении 

всей истории волновала умы многих мыслителей и ученых. Взаимосвязь тела и души, а 

именно их гармония рассматривалась в теориях Гиппократа и Демокрита, а также с этим 

можно столкнуться в философских взглядах Сократа, Аристотеля и Платона. В эпоху 

Средневековья произошло разделение телесного существования от духовного, а именно 

сведение телесного к животному уровню. Противоположное Средневековому 

пониманию тела, выступает осознание тела в эпоху Возрождения. В эту эпоху телесность 

рассматривают как смысловую сущность жизни человека. В период рационализма 

Р.Декарт в своих трактатах «О человеке», «О строении человеческого тела», 

представляет человека, обладающего двуединой природой. Человек как тело среди 

бесчисленных природных тел и человек как носитель умственно-психических свойств. 

В «Левиафане» Гоббс уподобляет человеческий организм машине и его жизнь является 

результатом движения ее частей (сердце-пружины, нервы-нити, суставы-колеса).В 

отличии от представлений тела как машины или вещи интересны взгляды Э.Гуссерля, 

А.Бергсона, М.Мерло-Понти и др. В отличии от Э.Гуссерля, который абсолютизирует 

духовное начало, отводя телу пассивную роль, то М.Мерло–Понти наоборот 

абсолютизирует тело, превращая его в универсум. О повышенном интересе к проблеме 

телесности свидетельствуют исследования последних лет-К.Вигерлинга и 

Й.Кюхенхоффа «Собственное и объективное тело», «Воплощение и понимание: 

феноменологические и когнитивистские концепции» Н.Депраза и Ш.Галлахера, 

«Дискурс, тело и идентичность» под редакцией Дж.Коуплэнда и Р.Гвина и «Концепции 

воплощения: на стыке природы и культуры» под редакцией Г. Васса и Х. Ф. Хабера. В 

своей статье «Что формирует тело?», Марк Джонсон рассматривает тело как взаимосвязь 

пяти феноменов: биологический, экологический, феноменологический, культурный и 
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социальный. Все эти феномены существуют в единстве, образуя целостное 

представление о человеческом теле. В своей книге «Древо познания: Биологические 

корни познания» Ф.Варелла и У.Матурана изложили свой альтернативный взгляд, 

именно на биологические корни познания. В рамках этого подхода, можно говорить о 

телесненности сознания, разума. То есть разум и сознание, а также процесс познания 

телесно детерминирован. Весьма интересен подход к характеристике тела 

американского философа Шона Галлахера. В своей книге «Как тело формирует 

сознание» он рассматривает тело, как телесный образ и телесную схему во взаимосвязи 

друг с другом, используя четыре понятия для описания тела: органическое тело, 

пространственное тело, схема тела и аффективное тело. По мнению Галлахера, тело 

участвуя в процессе формирования сознания, нуждается в феноменологическом 

понимании, которое принимало бы во внимание достижения таких наук, как 

нейробиология, нейрофизиология, психология, когнитивная психология и других 

научных дисциплин. Таким образом, тело как проблема философского анализа проходит 

сквозь все историко-философские эпохи. Научно-технический прогресс XXI века 

выступает мощным толчком для развития философской мысли и дает понимание того, 

что «тело» человека имеет множество непостижимых граней, его границы не изведаны, 

а его история только начинается. 

 
Ключевые слова: эволюция, концепт «тело», философская антропология 
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Modern Koşullarda Mesleki Sosyalleşmenin Özellikleri ve Sorunları 
 

Sudabe HAŞIMOVA1 

Öz 

Sosyalleşme sorunu, sosyal hayatın, toplumun yenilenmesini sağladığı için sosyolojinin en 

önemli konularından biridir ve bu sürecin başarısı, yeni nesillerin toplumun deneyim, beceri ve 

değerlerini aktarabilme yeteneğine bağlıdır.  Başarılı sosyalleşme, bir kişinin etkili sosyal 

adaptasyonunu ve bir dereceye kadar topluma, kişisel gelişimini engelleyen yaşam koşullarına, 

kendini gerçekleştirme, kendini onaylama; başka bir deyişle, toplumla özdeşleşme ve tecrit 

arasında belirli bir denge gereklidir. Gerçek hayat, bireyin sosyal oluşumu ve gelişiminin 

yasalarının ve çelişkilerinin yalnızca amaçlı karmaşık bir çalışmasının, sosyalleşme ve 

profesyonelleşme süreçlerinin düzenlenmesi ve bu süreçleri yönetmek için önlemlerin 

uygulanması için bilimsel bir temel sağladığını göstermektedir. Modern sosyo-kültürel 

koşulların analizi, profesyonel sosyalleşme ve profesyonelleşme ölçeği açısından farklı 

eğilimleri ayırt etmemizi sağlar. Şu anda, kişilik oluşumu süreci ve sosyal çevre ile etkileşimi 

üzerine yapılan çalışmalarda, toplumdaki ve kültürdeki değişikliklerden dolayı bilim 

adamlarının bireyin profesyonel sosyalleşmesine olan ilgisi önemli ölçüde artmıştır. Hızla 

değişen bir sosyo-mesleki ortamda, sosyalleşme modeli değişiyor: geleneksel yönlendirme ve 

mesleki sosyalleşme yöntemleri daha az etkili ve toplumun yeniden üretim sürecini tam olarak 

desteklemiyor. Bu bağlamda, bu süreçlerin kavramsal, metodolojik ve teorik desteğinin daha 

da geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Meslek edinme, bireyin sosyalleşme sürecinin ayrılmaz bir 

parçası ve unsurudur, ancak bu sürecin ikinci aşamasına yani - ikinci sosyalleşme – bölümüne 

aittir. İkinci sosyalleşmenin özelliği, ilk olarak, bu sürecin herhangi bir zaman veya örgütsel 

çerçeve ile sınırlı olmaması ve ikincisi, bu aşamadaki ana etkeni meslek edinme ve meslekte 

uzmanlaşma da mesleğin bireye terbiye eden bir anlamda mesleki eğitimin olmasıdır, yani 

ikinci sosyalleşmenin mimarı, aile, okul, üniversite değil; mesleki faaliyetin ta kendisidir. 

Herhangi bir sosyal süreç gibi, meslek edinme - meslekte uzmanlaşma da toplumun, şu veya bu 

norm ve değerin, sosyo-ekonomik olayların ve değişikliklerin etkisi olmadan devam edemez 

(yapamaz). Toplum, belirli değerleri şekillendirerek, onaylayarak ve güçlendirerek, insanların 

yaşamının genel yönünü belirler. Araştırmanın amacı mesleki sosyalleşme sorunudur, 

araştırmanın konusu ise modern koşullarda mesleki sosyalleşmenin temel özelliklerinin ve 

sorunlarının sosyolojik düzeyde incelenmesidir. Makaleyi yazmanın temel amacı, maksadı ise, 

modern koşullarda mesleki sosyalleşmenin temel özelliklerini ve modern koşullarda yansıma 

çalışmasını incelemektir. Makale, temel metodolojik yaklaşımlardan biri olan yapısal 

işlevselciliğe dayanmaktadır ve araştırmanın önde gelen ilkeleri sistematik analiz, genelleme 

ve karşılaştırmadır. Araştırmanın kaynağı mesleki sosyalleşme üzerine klasik ve modern 

sosyolojik ve psikolojik literatür ve kaynaklara dayanmaktadır. Sosyolojide mesleki 

sosyalleşme çalışmasına yönelik tek bir yaklaşım yoktur. Bu süreç, meslek sosyolojisi ve birey 

sosyolojisi gibi sosyolojik bilginin kavşağında yer almakta ve bu da meslek edinme ve meslekte 

uzmanlaşmanın, kişinin meslek muhitine girme süreci olarak değerlendirmeyi sağlamaktadır. 

Dolayısıyla mesleki sosyalleşme, mesleki faaliyetlerle ilişkili profesyonel ilişkileri ve sosya l 

etkileşimleri (ilişkileri) içeren çok boyutlu ve sosyal bir olgudur. Profesyonel kişiliğinin ve 

mesleki kültürünün gelişimine odaklanır. 
Anahtar Kelimeler: mesleki sosyalleşme, meslek edinme - meslekte uzmanlaşma, sosyo-

mesleki çevre, mesleki terbiye – mesleğin bireye katkıları, mesleki ilişkiler, mesleki aktivite. 

                                                
1 Bakü Devlet Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Psikoloji Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Azerbaycan Cumhuriyeti, 
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Methodological Principles and Approaches of Studying the Psychological 

Character of Women Involved in Domestic Violence 
 

Akchach ZHOLDOSHEVA OLMASOVNA1 

Myrzabek KAMCHYBEKOV2 

 

Abstract 

 

In this article, the authors refer to the basic methodological principles, defining the modern 

psychological importance of scientific research on this topic and exploring existing 

interpersonal relationships in this area. Methodology plays an important organizational role in 

scientific research, and аccording to E. G.Yudin, it is built hierarchically, which makes it 

possible to include certain methodological principles and specific approaches in the research 

methodology. The theoretical method is used when writing the first theoretical and second 

methodological guidelines. аccording to V. N. Druzhinin, using this method, the researcher 

"does not use the bull method, but his mental models, formulas, dynamic models of space–time, 

schemes, descriptions, natural language, etc. The main results and their discussion. The choice 

of specific methods for studying the individual characteristics of the subjects, first of all, taking 

into account their basic psychometric characteristics and diagnostic capabilities. In addition to 

methods of mathematical verification of the results of the study, methods of visual graphical 

representation of these results were used: tables, figures, graphics. This set of psychodiagnostic 

techniques made it possible to determine the individual characteristics of these subjects and to 

compile a generalized psychological portrait of victims of domestic violence. 

 

Keywords: femininity, violence, science, society, methodology.
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State University, akchach@mail.ru 
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Программа Психокоррекции И Развивающей Поддержки Индивидуально-

Персональной Ориентации 

 
Акчач ЖОЛДОШЕВА ОЛМАСОВНА1 

Гулзада ТЕМИРБАЕВА КОЗОНОВНА 2 

 

Аннотация  

 

Цель этой статьи – показ организации формативного взаимодействия преподавателей 

вузов, студентов и их родителей для оптимизации процесса профобразования. По Р. 

Адлеру (1982) необходимость профилактических вмешательств в психику людей 

возможна на четырёх уровнях: индивидуальном, социальной микросистеме (семейная 

или коллегиальная группа), социальной мезосистеме (отдельные организации и 

учреждения) и социальной макросистеме (всё общество). Сделаны основные выводы 

согласно проведенному исследованию. Данное заявление стало одним из методических 

оснований для развития содержания программы психокоррекции и опытно-

конструкторской поддержки предметов образовательного процесса в высшем 

профессиональном учебном заведении. Программа включала три основных направления 

(модуля) работы по психологической коррекции и развитию: модуль психологической 

поддержки студентов, модуль психологической помощи их родителям и модуль 

психологической поддержки преподавателей. Каждый из этих трех модулей имеет свои 

собственные конкретные цели и задачи, которые тесно связаны друг с другом, и их 

реализация обеспечивает общую цель психокоррекции и поддержки развития. Кроме 

того, каждый из трех модулей, в свою очередь, содержит три блока: методологический. 

Основными задачами модуля психологической поддержки студентов ОшГУ были: 1) 

повышение уровня осведомленности учащихся об их жизни и профессиональных целях, 

ценностях, планах, а также повышение уровня понимания смысла их будущей 

профессиональной деятельности; 2) развитие навыков самоанализа поведения и 

эффективности саморазвития; 3) развитие коммуникативной компетентности и 

адекватных поведенческих стратегий в проблемных образовательных и жизненных 

ситуациях;4) формирование навыков самоорганизации своей педагогической 

деятельности в школе, навыков саморегулирования своих внутренних состояний; 5) 

формирование идей и навыков здорового образа жизни; активная живущая позиция; 6) 

разработка стратегий копинг-поведения, предотвращения возникновения 

психологической дезадаптации у студентов (формирование навыков ситуационной 

оценки, принятие ответственности за собственное поведение, умение принимать 

социальную и психологическую помощь, умение защищать себя, самоподдержку и 

взаимную поддержку). Основными психологическими технологиями при работе со 

студентами были: тренировки, ролевые игры, а также дискуссии, круглые столы, беседы, 

различные культурно-массовые и спортивные мероприятия, психологические 

консультации. Для студентов высших профессиональных учебных заведений 

методический блок включал в себя определенные цели и задачи. Цель заключается в 

обновлении знаний по вопросам профессионального роста; Психологические 

особенности старшего возраста, психическое здоровье и психологическая адаптация к 

                                                
1 Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head of the Department and Department of 

Psychology, Osh State University, akchach@mail.ru 
2 Lecturer, Jalal-Abad State University, tzimir@mail.ru 
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процессу и условиям обучения: 1) передача знаний о самореализации и самореализации 

личности; Жизненные и профессиональные сценарии, ценности и цели; 2) передача 

знаний о здоровом образе жизни, о поверхностно-активных веществах и последствиях 

потребления; 3) обсуждение различных аспектов вопроса формирования адекватного и 

положительного самоотречения. 

 

Ключевые слова: группа, индивид, модуль, общество, программа, психокоррекция, 

уровни социума. 
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Female Archetypes of the Literary Creations in Different Cultures 
 

Zina KARAEVA1 

Abstract 

 

“There are different women, generally beautiful: unique and inimitable, tender and invincible, 

wounded and jealous, and, all the same, they are our FAVORITE…». The aim of the article is 

to show the image of the women in different cultures and their peculiarities. The archetype is 

the prototype of the collective unconscious that are depicted in the literary creations, especially 

in the ancient epics. This or that image at the moment can be tried on by a specific woman, she 

takes her values, motives, and views. There can be up to 3 archetypes in one person, but only 

one remains in the leading position. Images of ancient Greek goddesses are used to describe 

female archetypes. The Wife-Mother archetype finally endows a woman with the ability to love, 

care, patronize, heal and bless their children. As to the Goddess woman she is unique and her 

whole life is creative and harmonious. We have a lot of examples in literature and poetry. 

Amazons are also typical for many cultures. In Kyrgyz epics we see such women – amazon like   

Saikal, Kyz Kyaly, Janyl Myrza, and Aichyrok- Semetey’s wife. A woman Getera like Geisha, 

they enjoy their life among the company of the man. They love freedom, there is a term 

“Нюйкуй (女傀, nükui)” — « entertainer », but Geisha’s functions are quite different 

depending on the conditions. One of the respected archetype in all cultures is Queen Woman. 

As an example for the Queen Kyrgyz Alay Mountain Tzar is Kurmanjan Datka, Queen Rania 

of Jordan .Muse Woman is from Fairytales. In Kyrgyz epics it is depicted as “Umay ene” or 

“mother deer” that is depicted in Ch.Aitmatov’s novel. We looked closely at the seven female 

archetypes, and realized that a woman is truly a unique and inimitable being if she knows how 

to harmoniously combine and manifest all these seven facets of femininity. But all this may 

turn out to be unnecessary, unclaimed and unfulfilled if there is no real man next to her, loved 

and loving, if there is no true partner in life. What is needed to have such a partner in our lives 

is a completely different story. The witch is a militant defender of the interests of the individual, 

the Amazon is one of the foremost combat resources of the individual, and the geisha is the 

greatest diplomat, the keeper of the links between the male and female worlds.  

 

Keywords: female archetype, amazon, goddess, witch woman, geisha, queen woman, muse 

woman.   
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Food - Cultural Expressıons - Art Bridging Necessity, Social Bonding and 

Diversity of Expressions 
 

Hitesh GAUTAM1 

Abstact 

 

The starting point of this paper is the fact that the author is both practicing Executive Chef and 

published Comparative Culture Studies scholar. This two expertise offer a bridging 

methodology between practical and symbolic, ancient and contemporary.  As a result the paper 

reflects on social need across time for expression that connects to daily life. 

 

   

Sculpture of food on and in Hindu temples 

Annapurna images and details depicting continuous presence of food and survival 

 

   

Ottoman, Persian, and Mughal miniature paintings 

Presence of food in Miniature paintings celebrating social events and discourse 

 

   

European still lives 

From Caravaggio to Zurbaran brief overview of European attitudes to presenting food 

 

  

                     Pujas 

Ritual offering to the Deities in 

Hindu culture, which also offer 

significant social bonding 

Leonardo last supper 

Sparsity and symbolism, food reality integrated into 

cultural message    

 

                                                
1 Executive Chef Amber India Restaurant, San Francisco, Member of Artship Foundation Associate Scholars 

Core Group, San Francisco, USD. foodorb21@gmail.com 
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Japanese and Chinese ink paintings 

Visual language of essence in sharing 

   
Contemporary photography of food  

Contemporary image proliferation, records of Chefs’ ephemeral art, and contemporary 

photographic masterpieces 

 

 

Keywords: ritual offerings, comparative culture, bridging methodology, survival, food 

sculptures, miniature painting, still lives.   
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Presence and Sharing: Timeless and Contemporary Performance Values 
 

Ali TAHBAZ1 

Abstract 

 

Turkish Makams and Persian Dastgah comparison would open and anchor this discourse about 

contemporary performance practice.  To explore this concept and give understanding of 

tangible and intangible social functions of performative and expressive actions, the effects of 

particular makams on evoking human response used in medicine of Ibn-i Sina will be discussed. 

The songs, movements, and scenic objects used during incubation of Artship performances 

helped the development of the imaginary character.  These elements but particularly songs 

within specific performances anchored the actors, dancers and musicians into their roles.   The 

author of this paper would discuss and reflect personal experiences that defined the performer's 

internal landscape and subtext for the expression and projection of the intent of the character.  

The brief description of dynamics and content of some Artship performances will be shared and 

compared to the traditional roles of itinerant musicians, community storytellers, and singers of 

social, intimate, and healing music. 

 
Keywords: Turkish makams, Persian dastgah, Al-Farabi, Ibn Sina, Healing music, 

Performative responses. 
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Photography - Overwhelm - Focus - Meaning for Our Time 
 

Bilge EKŞI1 

Abstract 

 

The pioneering work of emancipating photography as part of fine arts by Semiotics proponent 

Roland Barthes in mid 20st century. The central inquiry is analyses of photographic overwhelm, 

accessibility and multiple uses and meanings. One of most general and socially relevant is the 

desire to “remember” that every individual need from time to time. Helping celebrate, question 

or take for granted one’s identity. Also approached is a brief reflection on the use of 

photography in cinema as memory focus of characters’ history. The chapter reflects from the 

practitioner's introspections on experienced diversity of subjects, creative response and 

approaches. Reflective example will be taking portraits that are moment between the 

photographer and the photographed. The two get connected and mirror each other. It is a 

moment as if time stops, connects them and than lives in the photograph. As a result, the paper 

would reflect on immediate and timeless aspects of photography's presence in contemporary 

culture returning briefly to Roland Barthes as nurturer of social respect to Photography as Art. 

 

Keywords: Barthes’ semiotics, photographic accessibility, ıdentity memory, practice 

reflections, photography art 

 

 

 

 

                                                
1 Student of Sociology and Film Studies, Bogazici University, Expressive Art and Documentary Photography 

Practitioner. eksiibilge@gmail.com 



 

54 

 

ESSA 1st International Eurasian Social Sciences and 

Arts Symposium 

13-14 May, 2022 

ISBN: 978-605-73444-0-3 

ESSA 1. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler ve 

Sanat Sempozyumu 

13-14 Mayıs 2022 

ISBN: 978-605-73444-0-3 

The Attitude of the Residents towards the Opportunities of Tourism 

Development in the High Mountain Region of Adjara 
 

Giorgi GOGITIDZE1 

Abstract 

 

During the last years, mountain tourism is becoming an increasing field because of numerous 

outcomes. Improving concentration is required on mountain tourism development's role in the 

economics of the Adjara mountain region that may be considered new opportunities for our 

country's economics. The increase in tourism development activity is noticed because of the 

region's numerous opportunities and potential. Accordingly, the local population's attitudes 

regarding tourism development are significant.   We aimed to study some aspects regarding the 

attitude of the residents towards the Tourism Development opportunities and about quality of 

life in the high Mountain Region of Adjara. The study was carried out in the Adjara mountain 

area, where visitors are noticed from different countries.   We include 6 00 respondents from 

the local population of mentioned places in the high mountain region of Adjara.   We used the 

Cross-tabulation and Person's χ2 statistics for data analysis. The significance level was 

considered p<0.05. According to our studies, 91% of residents thought that the development of 

Tourism increases the opportunities and quality of life (The Correlation Coefficient is 0.559; 

The significance level (2-tailed) is 0.000). 3 % have no answer; Only 6 % of respondents do 

not agree that tourism development will impact the opportunities for improving the quality of 

life. Thus,   the results show that residents have positive attitudes regarding tourism 

development. We have thought residents' expectations would have a significant role in tourism 

development during the new project. 

 

Keywords: Ajara, mountain, tourism, residents, development opportunity 
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Geçici Hükümet’in Türkistan Bölgesi’nde (Turkestanskiy Kray) İdari 

Düzenlemeleri ve Sonuçları 
 

Ülkü ÇALIŞKAN1 

 

Öz 
 
Bu bildiride, Geçici Hükümet’in Türkistan Bölgesi (Turkestanskiy Kray) olarak adlandırdığı 

sahada tercih ettiği idari sistemin genel özellikleri, uygulama safhaları ve yerel toplumsal 

organizasyonlar tarafından benimsenme durumu incelenmiştir. Türkistan Bölgesi, Şubat 

Devrimi öncesinde Türkistan Genel Valiliği sınırlarını kapsamaktaydı. Bu bağlantı dolayısıyla 

genel valilik sistemiyle bir karşılaştırma yapılarak yeni idari sistemin işlevselliği de 

sorgulanmaya çalışılmıştır. Bildiriyi hazırlarken Geçici Hükümet Oturum Tutanakları, Geçici 

Hükümet Bülteni, yayımlanmış yasa, kararnameler, emirler, gazeteler, hatıralar, araştırma 

eserleri ve makalelerden istifade edildi. Geçici Hükümet’in 4 Mart tarihli kararnamesine göre, 

Türkistan Bölgesi’nde yerel yönetim olmadığı için oradaki toplumsal organizasyonlar ve 

görevli kişilerin fikri alınarak buraya geçici komiser atanmalıydı. Ancak bunun yerine 

kadrosunu başkentte belirlediği dokuz kişilik bir Türkistan Komitesi’ni atadı. Böylece hem 

kendi aldığı karara uymadı hem de var olan düzenden farklılaştırmayı tercih etti. Müslüman 

üyelerine rağmen Türkistan Komitesi’nin ilk kadrosunun çoğunluğu bölge sorunlarına vakıf 

olmayan kişilerden oluştu. Müslüman teşkilatlarının taleplerini görmezden gelmesi ve 

Türkistan Sovyetleri’nin engellemeleri faaliyetlerine ket vurdu. 1917 yılı yaz aylarında komite 

üyelerinde değişiklikler oldu. Taşkent Sovyeti, Eylül ayında Türkistan Komitesi’ne başarısız 

bir darbe girişiminde bulundu. 25 Ağustos 1917 tarihli yasayla, komite ilga edilmeden bölgeye 

genel komiser atanması kabul edildi. Böylece Geçici Hükümet komiserlerinin idari 

mekanizmadaki yeri henüz kalıcı hale gelmemişken “genel komiser” adı altında Türkistan 

Bölgesi’nde kalıcı hale getirildi. Ayrıca bölgenin özel yönetim sistemi gerektiren bir yer olduğu 

düşüncesinden vazgeçilmedi. Genel komiser ve Türkistan Komitesi’nin görev ve yetkileri, 

1886 yılı Türkistan Yasası’ndaki genel vali ve Danışma Kurulu’nun görev ve yetkilerine 

benzemekteydi. Müslüman organizasyonları yaşanan anlaşmazlıklara rağmen Türkistan 

Komitesi ve Genel Komiser General P. A. Koroviçenko’yu desteklediler. Sonuç olarak Geçici 

Hükümet, eski imparatorluk idari sistemine benzer bir sistem kurarak Müslüman halkın 

beklentilerini karşılayamadı. 

 
Anahtar Kelimeler: geçici hükümet, Türkistan bölgesi, Türkistan komitesi, komiser, genel 

komiser. 
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Türk Heykel Sanatında Malzeme Olarak Deri 
 

 

Metin KAR1 

Öz 
 
Deri; ilk çağlardan başlayarak, insanların kaya parçası, ağaç, kemik vb. malzemelerle birlikte 

en fazla üretim pratiği içerisinde kullandığı doğal materyal olarak bilinir. İnsanların yaşamlarını 

sürdürmesindeki etkisi, ilkel işleme yöntemleriyle başlayan bu yolculuk bilgi ve birikimle 

birlikte teknolojinin de devreye girmesiyle kullanım çeşitliliği artırmıştır. Buna bağlı meslek 

olarak ortaya çıkan dericilik ise deriyi kullanılabilir bir eşyaya dönüştürülmesini öğrenmenin 

keşfedilmesi ile başlamış, süreç içerisinde, barınma mekânlarından, mekân içi düzenleme ve 

giyim eşyaları gibi pek çok alanda yerini alan ve süreç içerisinde sanat alanında kullanılan bir 

malzeme biçimine evirilmiştir. Heykel Sanatında deri kullanımı eski uygarlıklar olan Hun ve 

İskitler vb. sembolik anlamları olan hayvan figürleri yapımında ve özellikle Pazırık 

kurganlarında ortaya çıkan heykeller, derinin bu alanda kullanılmaya başlamasının çok öncelere 

dayandığını göstermesi bakımından önemlidir. Türk kültüründe Hacivat-Karagöz gibi 

tiplemelerin ve tasvirlerin bu malzemeyle yapıldığı bilinir. Günümüz heykel sanatına 

baktığımızda farklı ülkelerdeki sanatçıların yanı sıra Türk heykel sanatı içerisinde bu malzeme 

ile ilgili çalışmalar vardır. Derilerden yapılmış bu gibi yapıtların tarihsel, aynı zamanda sanatsal 

değerinden söz edilmesinin yanında kültürel miras olarak da ele alınabilir. Bu araştırmada 

amaç, derinin konu bağlamında tanımı, özellikleri ve zanaat dışında sanat alanında ve özellikle 

heykel disiplininde bir sanat eseri yaratımında malzeme olarak katkısının olduğunu ortaya 

koymaktır. Alanla ilgi literatür taramasıyla elde edilen veriler ile günümüz heykel sanatında 

kullanım süreci eserler üzerinden incelenmiştir. Deriden yaratılan eserin korunması ve 

sürdürülebilirliğin sağlanması açısından derilerin tanınmasına ve sanat içerisinde eser 

yaratımda malzeme olarak kullanımının araştırılmasına yöneliktir. Deri-heykel olarak bilinen 

bu sanat alanına dâhil edilebilecek ve derinin sınırları içinde kalarak daha fazla araştırmaya, 

uygulamaya gereksinim vardır.  
 
Anahtar Kelimeler: kültür, deri, zanaat, sanat, heykel. 
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Usul-i Cedit Eseri Olarak ''Balalarga Kıraat'' Okul Kitabı Üzerine 
 

Sabırbek BÖRÜBAY1 

Öz 
 
Uusl-i Cedit Hareketi, XIX. yüzyılda ortaya çıkan, kültür ve eğitim alanına birçok yenilik 

getirmiş bir harekettir. Tiyatro, din, şiir, sanat ve fen bilimlerinde eserler vermekle birlikte ana 

faaliyet alanını okuma yazma öğretimi oluşturmuştur. Cedidçilik hareketi milli birlik ve 

milliyetçilik gibi kavramları kullanmanın yanı sıra İslam birliği gibi düşüncelere de yer 

vermiştir. Kırım’dan sonra Orta Asya’da hâkimiyeti ele geçiren Rusya İmparatorluğu 

döneminde kesintiye uğrayan Osmanlı Devleti ve Orta Asya hanlıkları arasındaki siyasi 

ilişkiler, Cedidçilik Hareketi sayesinde kültürel ve sosyal alanda sivil olarak devam etmiştir.  

Yazımız Kırgız Cumhuriyeti Milli Bilimler Akademisi ''El Yazma Eserler'' Koleksiyonuna ait 

''Doğu Eski Eserler ve El Yazmaları (Çağatay Tili)'' kataloğunda Envanter 161 numara ile 

kaydedilmiş bir okul kitabı üzerinde olacaktır. Eser, 1907 yılında Başkurdistan’ın başkenti 

Ufa’daki Medrese-i Aliye İmparator Üniversitesinde yayımlanmıştır. Eserin müellifi ile ilgili 

kitabın kapağında “Molla Kâsım Begkulof ve Molla Osmanileriñ hidmetiyle telif edildi” yazısı 

dışında başka bilgi bulunmamaktadır. Kitap içeriği itibariyle dini mahiyetten ziyade fen 

(dünyevî bilimler) bilimleri vurgulanmıştır. Örneğin, mektep ve mescidin karşılıklı diyaloğu 

kısmında, mescidin faziletinden bahsedilmekten ziyade okul talebelerini mektebe ve eğitime 

teşvik edilmiştir. Okul kitabı, ''İki yol'', ''Mekteb'', ''Mescid ile Mekteb'', ''Takdir'', ''Yaz küni'', 

''’Adillik'', ''Zilzala'' ve ''Kıyamet'' gibi toplamda 40 tane hikâyeden ibarettir. Yazımızda sadece 

''İki yol'', ''Mekteb'', ''Mescid ile Mekteb'' hikâye kısmına yer vermeyi uygun gördük. Bunun 

yanı sıra XIX. yüzyılın ikinci yarısında meydana gelen ''Usul-i Cedit'' haraketi hakkında kısa 

bilgi, Tatar eğitimi ilgili de bazı bilgileri aktardıktan sonra metnin orijinal nüshasını, akabinde 

metnin transkripsiyonu ve günümüz Türkiye Türkçesi’ne aktarımını verdik. 
   

Anahtar Kelimeler: Usul-i Cedit, Kazan Tatar’larında eğitim, “balalarga kıraat”, metin, 

aktarma 
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The peculiarities of the political consciousness of the nobility of the Grand 

Duchy of Lithuania eastern borderland in the second half of the 16th – early 

17th centuries 
 

Uladzimir PADALINSKI1 

Abstract 

 

In the second half of the 16th – early 17th centuries, the eastern lands of the Grand Duchy of 

Lithuania (the eastern and northeastern lands of modern-day Belarus) preserved local traditions 

of legal, social and political life. The ethnic composition of the local population was generally 

homogeneous. Its spiritual development was determined by the penetration of the Reformation 

and Counterreformation ideas into the Orthodox environment. The basins of the Daugava and 

Dnieper rivers were the most important trade routes that stimulated economic development of 

the region. In addition, since the beginning of the 16th century, these lands were located on the 

troublesome borderland with the Muscovite state. The frontier situation had a significant impact 

on the everyday life of local social structures, on the value system, behavioral patterns, and 

consciousness of its representatives. Since the social life of the Grand Duchy of Lithuania was 

dominated by the nobility, it is important to study how the ‘borderland’ influenced the political 

consciousness of local nobility communities. Thus, the aim of my research is to identify the 

most significant collective interests, ideas and values of the noblemen of the Grand Duchy of 

Lithuania eastern lands that determined their political activities. In the second half of the 16th 

– early 17th century, due to the location on the border with the Muscovite state, the nobility 

elites of the eastern lands of the Grand Duchy of Lithuania paid special attention to the effective 

protection of the borderland, the strengthening of boundary castles, and the security of trading 

activities. In wartime, they tried to achieve tax cuts, timely payment for military service, and 

settlement of conflicts between civilians and mercenaries. The nobility of the Polatsk and 

Vitsebsk palatinates successfully defended their particular political rights and freedoms, for 

example, the right to elect local palatines. I would like to emphasize that the local nobility 

corporations were aware of themselves as ‘outlying people’, that is a special group of the Grand 

Duchy of Lithuania’s political nation. 
 
Keywords: borderland, political consciousness, nobility, local elites, Grand Duchy of 

Lithuania 
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Rus Bakış Açısına Göre Türkistan’daki Yenileşme Hareketi (Turkestanskiy 

Sbornik Örneğinde 1868-1917) 
 

Shakhrizada KALYBEK KYZY1 

 

Öz 

 

Çarlık Rusya, Türkistan topraklarına tamamen hâkimiyetini kurduktan sonra, Türkistan bölgesi, 

Sır-Derya ve Yedi-Suu olarak iki idari bölgeye ayrılmıştır. Ardından Çarlık Rusya’nın doğuya 

yönelik sömürgeci, işgalci, yayılmacı ve asimilasyon politikaları yerli halka hemen 

uygulanmaya başladığı görülmektedir. Bölgede Rus-Tuzem okullarının açılmasıyla, hem 

RusTuzem okullarında, hem de Mektep-Medreselerde Rus dili zorunluluğu getirilmiştir. 

Buradaki amaç, Rusya Müslümanlarının ortak dilini ortadan kaldırmak, dini yapısını bozarak 

onları Ruslaştırmak olduğu aşikârdır. Durumun Kazan ve Kırım Tatarlarının sayesinde, milli 

ve dini kimliği kaybetme noktasına gelmeden farkına varılması, Türkistan tarihinde büyük 

önem taşımaktadır. Tatar aydınları tarafından Rus asimilasyon politikasına tepki gösterilerek, 

milleti harekete geçirmesi ‘‘Millî Uyanış hareketi’’ denilebilir. Milletin uyanması ve faaliyete 

geçmesi ‘‘Ceditçilik Hareketi’’ olarak bilinmektedir. Ceditçilik Hareket’inin baştaki amacı: 

mektep ve medreselerdeki eski eğitim sisteme yeniden düzen vermek, karanlıkta uyuyan 

Türkistan halkını uyandırmak ve cehaletten kurtarmaya yönelik olmuştur. Bu makalede, 

Türkistan Külliyatındaki kaynaklardan yola çıkarak, Rusların Türkistan’daki yenileşme 

hareketine bakış açısı değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Türkistan, Türkistan külliyatı, mektep ve medrese, Rus-tuzem okulu, 

yenileşme, İ. Gaspıralı, N. Ostroumov, basın.
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Links between Self-Stigma and Well-being Indicators among Individuals with 

Mental Disorders1 
 

Ekaterine VESHAPIDZE2 

Ia SHEKRILADZE3 

 

 

Abstract 
 
The growing interest in mental health throughout last decades revealed many problematic issues 

that require special attention of professionals working with individuals with mental illness, and 

self-stigma is among them. As the numbers of people with mental disorders increase worldwide, 

they are the ones who suffer the most from self-stigma. The study aimed to determine the links 

between self-stigma and well-being indicators, namely, the levels of self-efficacy, meaning in 

life, mental well-being, and satisfaction with life, among individuals with psychological 

disorders in Georgia. The research is quantitative, using survey method. The levels of self-

stigma and well-being indicators are measured by self-stigma scale, self-efficacy scale, mental 

well-being scale, meaning in life questionnaire, and satisfaction with life scale. The results are 

statistically analyzed and correlation and regression analyses are performed to determine the 

links among variables. According to the preliminary results, negative links have been found 

between the level of self-stigma, on one hand, and the levels of well-being indicators, on the 

other. Furthermore, self-efficacy and meaning in life negatively predicted self-stigma. 

Additionally, levels of self-efficacy and meaning in life were positively linked with the levels 

of mental well-being and satisfaction with life. The findings generate further research interest, 

pinpoint the effect of societal stigmas on individuals’ sense of self, and may inform practice 

interventions at both micro and macro level. The results will also increase awareness on mental 

health needs in Georgian society and may contribute to the global data. 
 
Keywords: self-stigma, well-being, self-efficacy, life satisfaction, meaning in life.

                                                
1 This research paper is supported by Shota Rustaveli National Science Foundation of Gerogia (SRNSFG) [MR-

21-240] 
2 Ilia State University / GEORGIA  
3 Ilia State University / GEORGIA 



 

61 

 

ESSA 1st International Eurasian Social Sciences and 

Arts Symposium 

13-14 May, 2022 

ISBN: 978-605-73444-0-3 

ESSA 1. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler ve 

Sanat Sempozyumu 

13-14 Mayıs 2022 

ISBN: 978-605-73444-0-3 

Pazarın Daraldığı Dönemlerde Maden Sektöründe Uygulanan Büyüme, 

Çeşitlendirme ve Küçülme Stratejilerinin Firma Performansına Etkisi 
 

 

Bahan YENİLMEZ1 

 

Öz 

 

Bu çalışma, madencilik sektöründeki firmaların uyguladıkları küçülme, ana faaliyet konusuyla 

ilgili büyüme ve ana faaliyet konusunun dışında yapılan çeşitlendirme stratejileri ve bu 

kurumsal stratejilerin firma performansı üzerindeki etkileri incelemiştir. Bu amaçla 2000-2021 

yılları arasında BIST 100’de yer alan madencilik sektöründeki şirketlerin piyasa daralmalarında 

uyguladıkları küçülme ve büyüme stratejileri belirlenerek ve bu stratejilerin firma performansı 

üzerinde anlamlı bir ilişki olup olmadığının saptanması amacıyla analizler yapılarak ve en fazla 

performansa sahip olan stratejilerin değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışmada firma 

performansı, normalleştirilmiş varlık getiri oranı (ROA), nakit akışlarının getiri oranı, tobin’s 

Q, toplam hissedar getirisi, borsa kapanış fiyatı, varlıklardaki büyüme oranı, kümülatif 

performans ve hisse başına kazanç ile ölçülmüştür. Bu çalışmada, bu kurumsal stratejiler ile 

firma performans değişkenleri arasındaki ilişkileri saptamak için çoklu regresyon analizi 

yapılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda, yavaşlayan piyasa koşullarında bu sektörde faaliyet 

gösteren firmaların ana faaliyet ile ilgili yaptıkları yatırımlar, ana faaliyet dışında yapılan 

çeşitlendirme yatırımlarına göre olarak firma performansını daha fazla etkilemediği ortaya 

konmuştur. Ayrıca, yine yapılan çalışmada, maden sektöründe faaliyet gösteren firmaların bu 

tür yavaşlama dönemlerinde yaptıkları küçültme stratejilerinin firma performansı üzerinde 

genel olarak herhangi bir olumlu bir etkisi bulunmadığı (Nakit Akışı Getirisi ve Varlık Artışı 

değişkenleri hariç) belirtilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: büyüme stratejileri, küçülme stratejileri, çeşitlendirme stratejileri, firma 
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Individual Psychological Characteristics and Coping During The Global 

Stress1 
 

 

Medea BARBARIANI2 

Ia SHEKRILADZE3 

Abstract 
                                                           

Global stressors such as pandemics or the war in Ukraine greatly influenced individuals’ 

physical and mental health.  They affect feelings of safety and stability,  leading to a worsened 

psychological state including increased anxiety.  This study aims to collect data about 

pandemic-related and war-related worry and anxiety and coping among adults in Georgia. Even 

though the war does not take place in the territory of Georgia, it triggers previous war-related 

trauma and affects the population’s sense of well-being. The study also explores how anxiety 

and coping are related to self-efficacy and the meaning of life. Over two hundred individuals 

participated in the study with a quantitative design.  State anxiety inventory, generalized self-

efficacy scale, ways of coping scale, and the meaning in life questionnaires were used as 

measures. The worry about global stress was measured via the COVID-19 worry scale and the 

worry about Ukraine crisis scale. The correlation and regression analyses were performed to 

identify notable links among the variables. According to the preliminary results, participants 

were much more worried about the war in Ukraine, than the COVID-19 pandemics. Overall, 

anxiety was negatively linked with self-efficacy, problem-focused coping, and meaning in life. 

It’s positively related to war-related worry and emotional coping. Self-efficacy and meaning in 

life, on other hand, were positively linked with problem-focused coping. The research findings 

highlighted the protective role of self-efficacy and meaning in life against anxiety and their 

potential in promoting rational coping during global stress.  

 
Keywords: global stress,   anxiety, self-efficacy, meaning of life,  coping 
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Kadın İstihdamının Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Gelirleri Üzerindeki Etkisi: 

Türkiye için Ekonometrik Bir Analiz 
 

 

Duygu KÜÇÜKŞAHIN1 

Ali Kemal NURDOĞAN2 

Öz 

 

Türkiye’de sosyal güvenlik sistemi sürdürülebilir bir finansman yapısına sahip değildir ve 

sistem sürekli açık vermektedir. Söz konusu açıklar bütçeden yapılan transfer ile kapatılmakta 

ve cari açık üzerinde önemli bir etki yaratmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’deki kadın istihdam 

sayıları ve Sosyal Güvenlik Kurumu prim gelirleri arasındaki ilişki tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Çalışma kapsamında; Türkiye’de 1988-2020 yılları arasındaki sosyal güvenlik prim gelirleri ve 

kadın istihdam sayıları arasındaki ilişki zaman serisi analizi ile incelenmiştir. Çalışmada 

kullanılan değişkenler Sosyal Güvenlik Kurumu prim gelirleri ve kadın istihdam sayıları 

serilerinden oluşmaktadır. Veri seti çeyrek dönemlik zaman serisi olup, 1988-2020 yıllarını 

kapsamaktadır. Kadın istihdam sayıları ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nun prim gelirleri 

arasındaki uzun dönemli bir ilişkinin varlığının araştırılması amacıyla Engle-Granger 

Eşbütünleşme testi ve bu değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi ve bu ilişkinin yönünün 

tespit edilmesi amacıyla Toda-Yamamoto Nedensellik testi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular 

sonucunda; kadın istihdam oranlarının, Sosyal Güvenlik Kurumu prim gelirleri üzerinde pozitif 

bir etkisi olduğu bulunmuş ve bu iki değişken arasında uzun dönemli bir ilişkinin olduğu ortaya 

konulmuştur. Ayrıca kadın istihdam sayılarından prim gelirlerine doğru tek yönlü bir 

nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Çalışmada; kadın istihdamının artırılmasının, sosyal 

güvenlik sisteminin prim gelirlerini artıracağı ve sosyal güvenlik sisteminin mali 

sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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Okul Öncesi Öğretmenlerinin Dijital Vatandaşlık ve Alt Boyutlarına Yönelik 

Algıları 
 

Medera HALMATOV1 

Aykut KOYUNCUOĞLU2 

 

Öz 

 

Teknolojinin yaşamın bütün alanlarında hâkim olduğu bir dönemde teknoloji kullanımına 

ait gerekliliklere sahip olmak büyük önem arz etmektedir. Bu araştırmanın amacını, okul 

öncesi öğretmeni olarak görev yapan öğretmenlerin "dijital vatandaşlık ve boyutları" 

konusundaki algılarına yönelik görüşleri oluşturmaktadır. Bu amaca bağlı olarak 

araştırmaya kaynak teşkil eden veriler nitel araştırma yöntemleri modeline bağlı yarı 

yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Araştırma doğrultusunda Konya İli 

Seydişehir ilçesindeki Milli Eğitim bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda çalışan 36 okul 

öncesi öğretmeni çalışma grubunu oluşturmuştur. Görüşmeler araştırmacı tarafından yüz 

yüze olarak gerçekleştirilerek ses kaydı ve yazılı dokümanlarla desteklenmiştir. Çalışmada 

kullanılan görüşme soruları uzman akademisyenlerin ve dil bilim uzmanları görüşleri 

nezdinde oluşturularak nihai halini almıştır. Ulaşılan veriler içerik analizi metodu 

kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına bakıldığında katılan öğretmenler" 

dijital vatandaşlık, dijital okuryazarlık, dijital etik, dijital kanun, dijital hak ve 

sorumluluklar, dijital sağlık ve dijital güvenlik" gibi kavram ve alt kavramlara dair görüşleri 

aynı tema ve kodlar etrafında toplandığı görülmüştür. “Hayır Bilmiyorum” yanıtı dijital 

vatandaşlık kavramı ile dijital hak ve sorumluluk kavramı altında tekrar ettiği görülmüştür. 

Buna bağlı olarak bu alanlarda yeterli deneyime sahip olmadıkları görülmüştür. 
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Mental Peculiarities in Georgian Vocational Education and a New Vision of 

Popularization 
 

Bakuradze NINO1 

 

Abstract 

 

While, in the labor market by craft professions Employment opportunity are higher than 

in higher education diplomas, the number of people wishing to study in vocational schools 

is much lower. Despite the event taken the unpopularity of vocational education is still a 

serious problem in Georgia. Recent awareness-raising activities by the state regarding 

vocational education are often unsystematic and chaotic. The article focuses on the 

following issues - What is the state of professional education with us - Support system for 

self-realization, social welfare, employment and self-employment, which, it may be said, 

has a long tradition, but does not enjoy popularity, what is needed to increase the prestige 

of vocational education? The article also presents the measures to be taken to make 

vocational education attractive and popular. What needs to be done to make vocational 

education as exciting as high education. What are the circumstances causes that change the 

attitude of the society towards vocational education. 

 

Keywords: vocational education, popularization of vocational education, vocational 

orientation, mental peculiarities, labor market. 
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История становления и развития дошкольного образования в Турции 
 

Medera HALMATOV1 

 

Аннотация 

 

Формирование системы дошкольного образования было вызвано определенными 

спросами общества, которая является результатом длительного исторического опыта. 

Каждый этап развития и усовершенствования образования предполагает ориентацию 

на идеи прошлого, а также взгляд и вклад в будущее общества. Поэтому развитие и 

становление системы дошкольного образования того или иного государства должно 

проходить с учетом историкотеоретического анализа развития всей системы 

дошкольного образования. В работе рассмотрены основные этапы становления 

турецкой системы дошкоьного образования. В статье представлены ключевые 

события повлиявшие на становление и развитие дошкольной сети, подготовки кадров 

для ДОУ и управления дошкольным образованием Турции на разных исторических 

этапах становления дошкольного образования,  а именно во время открытий первых 

дошкольных учреждений. Методами исследования являются изучение и анализ 

архивных материалов, раскрывающих, уточняющих исходные позиции а также 

теоретический анализ историко-педагогических и литературных источников. 

Источниковую базу исследования составили своды законов Турецкой империи, 

документы Советов Нородного Обучения, материалы периодической печати и 

съездов, конференций по народному образованию и дошкольному воспитанию. 

Исследование особенностей развития дошкольных образовательных учреждений в 

разные исторические периоды вносит вклад в разработку вопросов организационного 

и программно-методического характера современного дошкольного образования. 

  

Ключевые слова: дошкольное образование, исторический этап, детские учреждения

                                                
1 Assoc. Prof., Bilecik Şeyh Edebali University / TURKEY, mederahalmatov@gmail.com, ORCID: 0000-0001- 

6549-0432 



 

67 

 

ESSA 1st International Eurasian Social Sciences and 

Arts Symposium 

13-14 May, 2022 

ISBN: 978-605-73444-0-3 

ESSA 1. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler ve 

Sanat Sempozyumu 

13-14 Mayıs 2022 

ISBN: 978-605-73444-0-3 

An Analysis of “Stance Devices” in Social Science Research Articles by 

Native and Turkish Writers 
 

Gonca SUBAŞI1 

Seda ÜNER2 

 

Abstract  

 

It is a well-known fact that research articles cannot be considered as an objective 

description of an investigation, in fact, they should be persuasive because the writers are 

required to convince other members of the scientific community. Thus, academic writers 

need to use stance devices to be able to build a convincing argument, to convey ideational 

content and to construct authorial self, specifically while writing effective abstracts. 

Therefore, the present study shed some light on stance device employment by investigating 

stance devices defined in Hyland’s (2005) framework. The data for this study were 60 

research articles in the journal, Social Behavior and Personality, an internationally 

published refereed journal. 30 articles published by native English-speaking academic 

writers (NW) and 30 articles by non-native English- speaking academic writers (Turkish 

academic writers, NNW) supplied the data. The texts were converted to an electronic 

corpus of 7196 words and searched for the stance devices in the 60 articles of the study by 

the corpus analysis tool AntConc (Anthony, 2011) by using the move model suggested by 

Swales (1990). The findings of the study revealed that there were both differences and 

similarities between the use of stance devices by native and non-native English- speaking 

academic writers. The outcomes also showed that writer stance seemed to be closely 

interconnected with the discourse community, genre conventions of the discourse 

community, the global and local as well, cultural/educational background of the writer, 

English language proficiency of the writer, and the writer's personality and/or style. 

 

Keywords: stance devices, abstracts, social science research articles, native and Turkish 

academic writers
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Matematik Öğretmenlerinin Teknopedagojik Eğitim Yeterliklerinin 

İncelenmesi: Çokgenler Örneği 
 

 

Mehmet MOLLAAHMET1 

Avni YILDIZ2 

Öz 

 

Bu çalışmanın amacı ortaokul kademesinde görev yapan matematik öğretmenlerinin 7. sınıf 

düzeyinde çokgenler konusuna ilişkin derslerde teknopedagojik eğitim yeterliklerini tespit 

etmek ve değerlendirmektir. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden özel durum çalışması 

deseni kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemi Manisa ilinde devlet okulunda çalışmakta olan 

3 matematik öğretmeninden oluşmaktadır. Veriler görüşme ve gözlem formları kullanılarak 

elde edilmiştir. Görüşme formu araştırmacı tarafından geliştirilmiş, pilot çalışma ve uzman 

görüşü ile son halini almıştır. Gözlem formu ise “Teknopedagojik Eğitim Yeterlikleri” 

ölçeğinden elde edilmiştir. Çalışmanın pilot çalışma aşaması Manisa ilinde bir devlet 

okulunda görev yapan 2 matematik öğretmeni ile yürütülmüştür. Pilot çalışma aşamasında 

katılımcı öğretmenler ile sınıf içi gözlemler yapılmış, çalışma sonunda görüşme formunda 

bulunan sorulardan bazıları yeniden düzenlenmiştir. Çalışmada elde edilen verilerin analizi 

neticesinde katılımcı öğretmenlerin genel olarak teknolojiyi ders süreçlerine temel düzeyde 

ve görüntüyü yansıtma amacıyla dahil ettikleri, teknolojiyi teknopedagojik açıdan etkili 

kullanamadıkları sonucuna varılmıştır. Sonucun muhtemel sebepleri değerlendirildiğinde 

katılımcı öğretmenlerin hizmet içi eğitim faaliyetlerinin etkinliği ve verimliliğine 

hakkındaki görüşlerinden yola çıkarak, hizmet içi eğitim faaliyetlerinin verimli olmaması 

gibi sebepler gösterilmiş, öneriler sunulmuştur. 
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Kesirler Konusunda Ters Yüz Sınıf Modelinin Öğrencilerin Motivasyonlarına 

Etkisi 
 

 

Özge GÜRER1 

Avni YILDIZ2 

Öz 

 

İlerleyen teknolojiyle birlikte öğrencilerin teknolojiyle olan bağlılığı sürekli artmaktadır. 

Artan bu bağ ile teknoloji, eğitim ve öğretimde farklı disiplinlerin anlatılmasında kullanılan 

yöntemler arasına girmiştir. Yabancı dilde “ Flipped Classroom” olarak adı geçen ve 

ülkemizdeki karşılığı  “Ters Yüz Sınıf Modeli” olan bu yöntemin son zamanlarda önemi 

artmıştır. Bu araştırmanın amacı kesirler konusunda ters yüz sınıf modelinin öğrencilerin 

motivasyonlarına etkisinin incelenmesidir. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden yarı 

deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Kocaeli ilinin Kartepe ilçesinde 

bulunan bir ortaokulun 6.sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Deney grubunda 20, kontrol 

grubunda 19 öğrenci olmak üzere toplamda 39 öğrenci yer almaktadır. Araştırmada veri 

toplama aracı olarak Üzel, Uyangör, Hasar ve Çakır (2018) tarafından geliştirilen matematik 

motivasyon ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada kontrol grubuna geleneksel yöntemlerle ders 

işlenirken, deney grubuna ters yüz eğitim modeline uygun ders işlenmiştir. Araştırma 18 

ders saati olmak üzere üç buçuk hafta sürmüştür. Verilerin analizinde, deney ve kontrol 

grubu arasındaki motivasyonlara bakmak için bağımsız örneklemler t-testi, deney ve 

kontrol gruplarının motivasyonlarını incelemek için bağımlı örneklemler t-testi 

kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda ters yüz eğitim modeline uygun ders işlenen 

deney grubu öğrencilerinin matematik dersine yönelik motivasyonlarının olumlu yönde 

etkilendiği sonucuna ulaşılırken, geleneksel yöntemlerle ders işlenen kontrol grubu 

öğrencilerinin motivasyonlarında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Bununla 

birlikte deney ve kontrol grupları arasında öğrencilerin matematik motivasyonlarında 

anlamlı bir farklılık oluşmadığı sonucuna varılmıştır. 
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The application of games for the teaching of Greek to bilingual students 
 

Makrina-Nina ZAFIRI1 

Anastasia BLIAGKA2                                                

Ioannis PAPADAKIS3 

 

Abstract  

 

This small-scale research study probed into primary school teachers' attitudes on using 

games to teach Greek as a foreign/second language to bilingual students. The research issues 

under consideration, are teachers' perceptions of games and how they should be 

implemented, and teacher training in bilingual education. For the needs of this research, 

semi-structured interviews were conducted with teachers of public primary schools in 

Greece, who had bilingual students attending their classes and whose second language was 

Greek. The aforementioned teachers who participated in the research applied games in their 

teaching. The findings of the study revealed that all teachers have a positive attitude 

towards using games in their classrooms, such as, board games, cognitive games, theatrical 

games, and role-playing and that most of the time their role (meaning the teacher’s role) is 

that of a facilitator. Regarding their training in bilingual education, most evaluate it as 

incomplete in the sense that they emphasize upon the need for practical and experiential 

training. In conclusion, teachers believe that students prefer the application of games and 

play when learning a language compared to been taught the language through a traditional 

teaching method. Regarding the language lesson itself, teachers believe that games improve 

the learning skills of students who are learning Greek as a second/foreign language. 

However, given that this research was a small-scale research, it is important that we extend 

it to a larger and wider sample of teachers in order to draw safer conclusions. 
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Gaziemir Çocuk Folklorunda Bilmeceler 
 

Kübra SUS1 

 

Öz 

 

Bilmece Türk Dil Kurumuna göre ‘Bir şeyin adını anmadan niteliklerini üstü kapalı 

söyleyerek o şeyin ne olduğunu bulmayı dinleyene veya okuyana bırakan oyun, muamma’ 

anlamına gelmektedir. Bilmeceler sözlü ürünler arasında oluşan ve hemen hemen her 

dönemdeki toplumda var olan anonim ürünlerdir. Bu ürünlerin ne zaman, nerede ve nasıl 

ortaya çıktıkları bilinmemektedir. Bilmeceler soruldukları vakit hem güldürmeyi hem de 

düşündürmeyi amaçlamaktadırlar. Bilmeceler Anadolu’da ‘metel’, ‘tapmaca’, ‘masal’ olarak 

bilinmektedir. Anadolu’nun her yerinde olduğu gibi Gaziemir’de de eski zamanlardan bu 

yana çocuklar ve büyükler arasında söylenen, günümüzde ise daha çok büyüklerin bildiği 

genellikle eğlendirmeyi amaçlayan bilmeceler vardır. Geçmişte çok fazla bilinen fakat 

günümüzde sadece yaşlılar tarafından bilinen bilmeceler vardır. Bu bağlamda bu 

bilmecelerin gün yüzüne çıkarılması ve toplum tarafından daha çok kullanılır hale gelmesi 

Türk sözlü geleneği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada İzmir’in ilçelerinden 

birisi olan Gaziemir yöresinde sorulan bilmeceleri derlemeye çalıştık. Bu bilmeceler yedi 

ana başlık altında örnekleriyle açıklanmıştır. Bu çalışma derlenirken kaynak kişiler ve 

literatürler aracılığıyla derlenmiştir. Bu çalışmanın yapılış amacı geçmişte ve günümüzde 

söylenmeye devam eden bilmeceleri tespit etmek ve bunların değerlendirilmesini 

sağlamaktır, bu konuda yapılan veya yapılacak olan çalışmalara da katı sağlaması 

amaçlanmıştır. 
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Sinop İli Ayancık İlçesi Mani Söyleme Geleneği 
 

Pelin Büşra GÜMÜŞ1 

Öz 

 

Maniler, Türk halk şiirinin eski zamanlardan beri süregelen, en geniş kullanım alanına sahip 

olan sözlü kültür ürünlerinden biridir. Yüzyıllarca Türk kültürü içinde yaşayan ve varlığını 

muhafaza eden maniler içinde kültürel, sosyal ve psikolojik çeşitlilik barındırmaktadır. Bu 

yönüyle maniler, toplumsal bir hüviyeti yapısında bulundurarak ait olduğu kültürün 

unsurlarının belirlenip çözümlenmesinde önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Bu 

çalışmanın amacı, Sinop İli Ayancık İlçesinin sözlü edebiyat kültürü ortamında derlenen 

manilerin, mani söyleme geleneği içerisindeki konumunu belirlemek ve sosyal yaşamda var 

olan mani söyleme geleneğini bir nebze de olsa yansıtmaktır. Çalışmada, Ayancık ilçesinde 

derlenen maniler, şekil yönünden incelenmiş ve konularına göre ayrıntılı bir şekilde ele 

alınarak sınıflandırılmıştır. Derlenen manilerde Ayancık’ın geçmişten bugüne gelen 

kültürel özelliklerine, sosyal yapısına, ilçe insanının arasındaki ilişkilere dair bilgiler ön 

plana çıkmaktadır. Ayancık’ta derlenen maniler ilçedeki insanların düşünce yapısı, yaşam 

tarzı, dünya görüşü ve insan ilişkileri ile ilgili önemli detaylar sunmaktadır. İncelenen 

manilerde sevgi, dert, sitem vb. birçok farklı tema işlendiği görülmüştür. Ayrıca derlenen 

manilerde kadın-erkek ilişkileri içerisinde sevgi teması ile ilgili manilerin çokluğu dikkat 

çekmektedir. Ayancık yöresi manileriyle benzerlik gösteren başka yörelere ait olan bazı 

maniler de çalışmada ele alınarak iki farklı yörenin manilerindeki benzerlikler 

karşılaştırılmıştır. Araştırmada Ayancık ilçesindeki mani söyleme geleneğiyle ilgili veriler 

ortaya konularak halk edebiyatının en önemli unsurlarından biri olan mani türüne katkı 

sağlamak amaçlanmıştır. 
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Çorum Çocuk Folklorunda “Ninni” 
 

 

Bilgen ETYEMEZ1 

Öz 

 

Bir ulusun, bir halkın, bir etnik grubun tüm yaşamıyla ilgili gelenek, görenek ve inançlara 

bağlı pratiklerin yazıya geçirilmesi yazılı kaynakları oluşturmaktadır. Bunların yanı sıra 

üreticisi belli olmayan halkın ortaklaşa oluşturduğu bilmece, ninni, mani, efsane vb. sözlü 

eserler Türk halk biliminin ana hatlarını oluşturmaktadır. Anonim halk edebiyatı 

türlerinden biri olan ninni, bebekleri uyutmak, onları rahatlatmak, ağladıkları zaman 

susturmak, anne ve bebek arasındaki bağı güçlendirmek için özel bir ezgiyle söylenen 

sözlerdir. Bu sözler genellikle annenin o andaki ruh halini yansıtmaktadır. Ninniler 

söylendikleri topluma göre şekil almaktadır ve toplumun geleneksel özelliklerini 

taşımaktadır. Bu bağlamda ninniler kültürün yapı taşlarından birini oluşturmaktadır. Bu 

çalışmamızda ise sözlü kültür ürünlerimizden olan ninni konusu hakkında Çorum ilinde 

saha araştırması yapılmaya çalışılmış ve kaynak kişilerle görüşülüp derlemeler yapılmıştır.  

Çorum yöresi ile ilgili Çorum Çocuk Folklorunda “Ninni” üzerine yapmış olduğumuz bu 

çalışma ile yöremizin zengin folklor kültürü incelenip, Çorum yöresine ait geçmişten 

bugüne süregelen ninni ürünlerinin bir kısmı derlenip günümüze aktarılmıştır. 
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“Motif İndeks” Metodu Bağlamında “Kasım Oğlan” Destanının İncelenmesi 
 

Mustafa ŞENCAN1 

 

Öz 

 

Motif; masal, hikâye, destan gibi halk anlatılarının temel yapı taşını oluşturmaktadır. 

Destanlar içinde yer alan motiflerin tespit edilmesi, indeksinin oluşturulması; anlatının 

anlaşılması, aktarılması ve sistematiğinin meydana getirilmesi açısından önemli 

görülmektedir. Bu bildiride Türkmen sahası anlatıları içinde yer alan “Kasım Oğlan” destanı 

motif indeksinin oluşturulmasında bazı motiflerin numaralarının bulunmadığı ileri 

sürülmektedir. Çalışmada amaç, “Kasım Oğlan” destanın motiflerini belirlemek, S. 

Thompson’un “Motif Indeks of Folk Literature” (Halk Edebiyatı Motif İndeksi) adlı eserinde 

yer alan sınıflandırmaya uygun motif indeksini oluşturmak ve tespit edilen yeni motifleri 

numaralandırmaktır. Çalışma, Türk dünyası destanlarının motif indeksinin hazırlanmasına 

katkı sağlayacağı için “Kasım Oğlan” destanının motiflerini tespit etmek, motifleri 

numaralarıyla indekse dönüştürmek, önem arz etmektedir. Kiril alfabesi ile yazılan “Kasım 

Oğlan” destan metninin transkripsiyonu yapılarak, metin Türkiye Türkçesine aktarılmıştır. 

Transkripsiyon metinden yola çıkılarak, destan motifleri belirlenip, Tarihi-Coğrafi Fin 

yöntemi bağlamında S. Thompson’un “Motif Indeks” metodu kullanılarak motiflerin 

numaralandırılması yapılmıştır. Numara karşılığı bulunmayan motiflere numara önerisinde 

bulunulmuştur. Sonuç olarak çalışma, Halkbilimi ve Halk Edebiyatı alanlarında motif ve 

motif indeks konuları üzerine yapılan ulusal ve uluslararası boyuttaki bilimsel ve kültürel 

çalışmalara katkı sağlamaktadır. Bu konuda kapsamlı çalışmaların yapılarak, Türk 

dünyasında yer alan destan, hikâye, masal ve derlemeler ile halk anlatılarında bulunan 

motiflerin belirlenerek, motif indekslerinin oluşturulması önerilmektedir. 
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Amasya Gümüşhacıköy İlçesi Zakirlik Geleneği 
 

Mustafa TOPAL1 

Öz 

 

Cem ritüeli süresince müzik eşliğinde nefes, düvazlama, miraçlama, semah gibi manzum 

türleri icra eden ve cemde on iki hizmet erkânı ile bağı olan zâkir, daha çok sözlü kültüre 

sahip olan Alevi-Bektaşi inancının kuşaklara aktarılmasını sağlayan kimliği ile gelenek 

içerisinde önemli bir konuma sahiptir. Zakirler toplumda belli bir saygınlığa erişmiş olup 

inançsal hiyerarşide dede ve rehberden sonra gelmektedir. Zâkirlik geleneği özellikle 

1950'li yıllar başı ile kapalı toplum halinde yaşayan Alevilerin geçim sıkıntıları, sağlık, 

eğitim, alt yapı gibi sorunlar nedeniyle köyden şehre göç etmeleriyle meydana gelen sosyo 

kültürel yapıdaki değişimler, şehir hayatının getirdiği kültürel yozlaşma zâkirlik geleneğini 

değişim ve dönüşüme zorlanmıştır. Alevi inanç alışverişi sözlü kültür ortamında 

gerçekleşmekte olup bu sözlü kültürün taşıyıcısı zâkirlik geleneğinin araştırılmasını mühim 

kılmaktadır. Bu bağlamda Amasya yöresinde Gazierenler Ovacığı olarak bilinen 

Gümüşhacıköy ilçesinin güçlü bir zâkirlik geleneğine sahip olması ve bölgede literatüre 

dayalı araştırma yapılmamış olması bu çalışmayı önemli kılan unsurlardan biri olacaktır.  

Bu çalışmada geleneğin izleri ve zâkirlik, sosyo kültürel yapı özellikleri ve inanç yapısıyla 

geleneksel değerleri yansıtan ve günümüze taşınmasına vesile olan zakirlerin yaşadığı 

kültürel zenginliğe sahip olan Amasya/Gümüşhacıöy ilçesi bağlamında değerlendirilecektir. 

Zâkirler üzerinden geleneğin devamı, kendini yenilemesi, değişim ve dönüşümü, özünü 

koruması;  halk İslamı,  senkretizmi, sözlü kültür ve heterodoksi ilişkisi temelinde ele 

alınacaktır. Teorik bilgiler alan araştırmaları, derinlemesine görüşme teknikleri ve bağlam 

merkezli yaklaşımlarla somutlaştırılacaktır. Bölgedeki zakirlik geleneği; katılımcı gözlem, 

doğrudan temas, etnografi temelli kültür analizi ile ele alınıp zakirlerin icra ettikleri eserler, 

eserlerin icra ortamları nitel araştırmaya dayalı ampirik çalışma yöntemi ile 

somutlaştırılacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Amasya, Gümüşhacıköy, zakir, zakirlik, gelenek. 

                                                
1 Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans 

Öğrencisi, Çankırı/Türkiye, mustafatopal1309@hotmail.com. 


