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Özbekı̇stan’da Dı̇nî Eğı̇tı̇m
Araştırmacı Azizjon Kurbonov1 , Prof.Dr. Prof.Dr. Zekı̇ Salı̇h Zengı̇n2
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri
2
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
1

*Corresponding author: Araştırmacı Azizjon Kurbonov
Özet: Dinî eğitim ülkemiz tarihinde uzun bir geçmişe sahiptir. Orta Çağ'ın başlarında ülkemizde geniş
çapta faaliyet gösteren medreselerde dinî bilgilerin yanı sıra fennî ve sosyal bilimler de öğretilmiştir.
XV-XIX yüzyıllarda Taşkent, Buhara, Semerkant, Hive gibi şehirler tüm İslam dünyasının yüksek
öğrenim merkezleri olarak kabul edilmiştir. Çarlık Rusya’sının işgalinden sonraki dönemde
medreselerin faaliyeti yavaşlamış ve bazıları kapatılmıştır. XIX yüzyılın sonundan Cedit mektepleri
açılmıştır.1917’da Türkistan'da 100'e yakın temel İslam bilimleri ile birlikte modern bilimleri öğreten
yeni usul mektepleri faaliyet göstermiştir. Sovyetler Birliği'nin kurulmasından sonra dine ve
medreselere karşı şiddetli bir mücadele başlatılmıştır. Bununla birlikte, II. Dünya Savaşı sırasında,
Sovyetler Birliği, siyasi çıkarları için dine karşı tutumunu biraz gevşetmiştir.1943 yılında Taşkent'te
Orta Asya cumhuriyetlerinin dinî teşkilatlarının faaliyetlerini yöneten Orta Asya ve Kazakistan
Müslümanları İdaresi kurulmuştur.1945 yılında Buhara'da Mir Arap medresesi açılmıştır. Taşkent'te
1971 yılında cami imamlarını yetiştiren Taşkent İslam Enstitüsü faaliyete başlamıştır. Özbekistan
Cumhuriyeti bağımsızlığını kazandıktan sonra dinî eğitim alanına özel bir önem verilmiştir. Bugün
ülkemizde bir takım dinî eğitim kurumları faaliyet göstermektedir. Çalışmamızda bu kurumların dinî
eğitim faaliyetleri hakkında bilgi vereceğiz. Çalışmadaki amacımız tarihi arka plan ışığında Özbekistan
Cumhuriyeti'nde dinî eğitim ve hukuki dayanakları incelemek ve enstitü ve medreselerin durumunu
ortaya koymak ve bunları değerlendirmektir. Özbekistan'daki dinî eğitimin mevcut durumu ile ilgili
genel bir sonuca varılmaya çalışılacaktır. Araştırmada tarihsel yöntem, doküman incelemesi, literatür
taraması gibi nitel araştırma yöntemleri kullanılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Özbekistan, Din Eğitimi, Medrese, Özbekistan Cumhuriyeti Müslümanlar Dini
İ̇daresi, Taşkent İ̇slam Enstitüsü.
Religious Education in Uzbekistan
Abstract: Religious education has a long history in the history of our country. At the beginning of the
Middle Ages, Madrasahs operated widely in our country, scientific and social sciences were also taught
besides religious education. In the XV-XIX centuries, cities such as Tashkent, Bukhara, Samarkand and
Khiva were accepted as higher education centers of the entire Islamic world. After the occupation of
Tsarist Russia, the activities of the madrasahs slowed down and some of them were closed. Jedit schools
were established at the end of the 19th century. New method schools operated where modern scienses
along with nearly 100 basic Islamic sciences were taught in Turkistan in 1917. After the establishment
of the Soviet Union, a fierce struggle was started against the religion and madrasahs. However, During
World War II, the Soviet Union loosened its attitude towards religion for its political interests. The
religious organization of the Central Asian republics was established to control the activities in the area
in Tashkent in 1943. The Mir Arab madrasah was found in Bukhara in 1945. The Tashkent Islamic
Institute, which educated mosque imams, was established in Tashkent in 1971. After the Republic of
4
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Uzbekistan gained its independence, a special importance was given to the field of religious education.
Today, a number of religious education institutions operate in our country. In our study, we will provide
information about the religious educational activities of these institutions. Our aim in the study is to
examine the religious education and legal bases in the Republic of Uzbekistan in the light of the
historical background, to reveal the status of institutes and madrasahs and to evaluate them. General
conclusion about the current situation in Uzbekistan will be made. Qualitative research methods such as
historical method, document review, literature review will be used in the research.
Keywords: Uzbekistan, Religious Education, Madrasa, Muslim Religious Administration of the
Republic of Uzbekistan, Tashkent Islamic Institute.
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A.P. Çehov’un Öykülerı̇ndekı̇ Baş Kahramanların Ortaya Çıkışında
“konuşan” Soyadlarının Rolü
Assoc. Prof. Dr. Jale Coşkun
İstanbul Aydın Üniversitesi
Özet: Öyküleri ve piyesleriyle edebiyatta çok özgün bir yeri olan Rus yazarlarından Anton Pavloviç
Çehov dünya edebiyatına eşsiz katkılar sağlamıştır. Eserlerinde gerçekçilik akımını takip etmiş, her
kesimden insanı eserlerinde yansıtmış ve sade, anlaşılır bir dille öyküler yazmıştır. Her obje veya her
kişi onun öykü yazmasına neden olabilmiştir. Anton Pavloviç Çehov, mizahlı kısa öykü türünün büyük
ustasıdır. Bu türde çalışırken Çehov eserdeki ana karakteri oluşturmada farklı yöntemler “konuşan”
soyadları tekniğini kullanmaktadır. “Konuşan” soyadları - bir karakter hakkında hiçbir şey söylemeden
onun tüm benliğini “ortaya çıkaran” bir yöntemdir. Çalışmamızda Çehov’un "Memurun ölümü", "Belalı
misafir", "Acı", "Öğrenci", "Küçük İnsan" ve "İftira" isimli öyküleri analiz edilmiştir. Öykülerde
kahramanlar kendi adları ile anılır ve bu, kahramanların karakterlerini ortaya çıkarmaya ve onları tasvir
etmeye olanak kılır. Çehov sanatsal bir detay, somutlaşmış bir karakter, diyalog ve tabi ki “konuşan”
soyadları tekniğini kullanır. Çehov’un öykülerinde kahraman soyadıyla betimlenir, karakterdeki belli
bir özelliği veya eylemi vurgular. Araştırmamızda “konuşan” soyadları tekniğinin kahramanları
karakterize etme yolu olarak öykülerde kullanılması incelenmiştir. Çalışmanın amacı, Çehov’un
öykülerinde kahramanın karakterini ortaya çıkarmada temel araç olarak “konuşan” soyadları tekniğinin
rolünü belirlemektir. Yapılan araştırmanın sonucunda, toplumun eksiklikleriyle dalga geçme veya tam
tersine olumlu yönlerini vurgulama imkânı veren “konuşan” soyadları tekniğinin yaygın olarak
kullanılması, Çehov’un eserlerinin karakteristik özelliği olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: A.P.Çehov, Konuşan Soyadları, Öykü, Edebiyat
The Role of “speakıng” Surnames in the Appearance of the Maın Character in A.P. Chekhov's
Storıes
Abstract: Anton Pavlovich Chekhov, one of the Russian writers who has a very unique place in
literature with his stories and plays and made unique contributions to world literature. He followed the
realism movement in his works, reflected people from all layers of life in his works, and wrote stories
and understandable language. Every object or every person could make him write a story. Anton
Pavlovich Chekhov is a great master of the humorous short story genre. While working in this genre,
Chekhov uses different methods like the technique of "speaking" surnames to create the main character
in the work. In our study, Chekhov's stories named “The Death of a Government Clerk”, “A
Troublesome Visitor”, “Misery”, “The Student”, “Small Fry’’ and “A Slander” were analyzed. In the
stories, the heroes are called by their specific names, which makes it possible to reveal and describe the
characters of the heroes. Chekhov uses the technique of artistic detail, embodied character, dialogue
and, "speaking" surnames. In Chekhov's stories, the heroes are depicted by their surname, emphasizing
a certain feature or action in the character. In our research, the use of the technique of "speaking"
surnames in Chekhov’s stories as a way of characterizing the heroes has been examined. The study aims
to determine the role of the technique of "speaking" surnames as the main tool in revealing the character
of the hero in Chekhov's stories. As a result of our research, it is seen that the widespread use of the
technique of "speaking" surnames, which allows one to make fun of the shortcomings of society or, on
the contrary, to emphasize the positive aspects, is a characteristic feature of Chekhov's works.
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F.M.dostoyevskı̇’nı̇n Xx Yüzyılın İ̇ngı̇lı̇zce Eleştı̇rı̇sı̇nde Yaratıcılığı
(“Karamazov Kardeşler” Romanı Üzerı̇ne)
Dr. Öğretim Üyesi Sevinç Nasibova
Bakü Slav Üniversitesi Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi
Özet: Makale, yirminci yüzyılın İngiliz eleştirisindeki yeri olan Dostoyevski’nin eserine adanmıştır.
Rus yazarın “Karamazov Kardeşler” adlı romanı analiz ediliyor ve en çok ilginin bu romanın olduğu
belirtiliyor. İngiliz eleştirmenler ve yazarlar bu konuyla ilgili yazılarında yazdılar. Burada G. Phelps, D.
Thompson, S. Moham ve diğerleri gibi yazarları da içerebiliriz. Dostoyevski’nin eserlerinin, özellikle
de “Karamazov Kardeşler” in çevirisinin burada da önemli bir rol oynadığına dikkat edilmelidir. Bu
roman ilk olarak 1912’de İngiliz çevirmen K. Garnet tarafından ingilizce’ye çevrildi. Geçen yüzyılda,
Rus yazarın yaratıcılığını incelemek için çeşitli yaklaşımlar olmuştur. Rus yazarını sadece büyük bir
düşünür olarak değil, aynı zamanda bir peygamber olarak da algıladılar. Bu makalenin alaka düzeyi, her
şeyden önce Dostoyevski’nin bilim ve edebiyattaki çalışmalarına yeni bir yaklaşımla ifade edilmektedir.
Makale, İngiliz yazarların çalışmaları da dahil olmak üzere yirminci yüzyılın kültürü üzerindeki etkisini
bir bütün olarak analiz ediyor.
Anahtar Kelimeler: .i.dostoyevski, Yaratıcılık, Rus Edebiyatı, İ̇ngiliz Eleştirisi, Roman, Etki.
The Creatıvıty of F.M. Dostoyevsky in the Englısh Crıtıcısm of the Xx Century (On the Materıal
of the Novel “the Brothers Karamazov”)

Abstract: The article is devoted to the creativity of F.M.Dostoevsky, his place in the English criticism
of the twentieth century. The novel of the Russian writer “The Brothers Karamazov” is analyzed and it
is noted that this novel was of the greatest interest. English critics and writers wrote about this in their
works. This includes such authors as G.Phelps, D.Thompson, S.Maugham, etc. It should be noted that
the translation of Dostoevsky’s works, especially The Brothers Karamazov, also played an important
role here. This work was first translated into English in 1912 by the English translator K.Garnet. During
the last century there were different approaches to the study of the work of the Russian writer. They
perceived the Russian writer not only as a great thinker, but also as a prophet. The topicality of this
article is expressed, first of all, by a new approach to Dostoevsky’s work in science and literature. The
article analyzes its influence on the culture of the twentieth century as a whole, including the work of
English writers.
Keywords: F.M.dostoevsky, Creativity, Russian Literature, English Criticism, Novel, İnfluence.
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Georgı̇ Vladı̇mov’un "Sadık Ruslan" Adlı Eserı̇nde "Çaresı̇zlı̇k"
Öğr. Gör. Hasan Cankat Çağıl
KTO Karatay Üniversitesi
Özet: Gulag kampları 1930 senesinde Stalin’in emri ile kurulmuş Islah Çalışma Alanlarıdır. Gulag
kampları ile Sovyet rejimine karşı olan siyasi suçluların eğitilmesi ve tekrar topluma kazandırılması
amaçlanır. Sadık Ruslan hikâyesinde Gulag kamplarındaki mahkûmlara muhafızlık yapması için
eğitilen köpeklerden olan Ruslan’ın gözünden, bir insanın Stalin’e itaati ve başka bir hayat düzenini
tanımamasındaki zorlu süreç anlatılır. Psikolojide geçen “öğrenilmiş çaresizlik” kavramında kişi,
başarısızlığı tamamen kabul ederek şartlandığında önündeki engeller kalksa dahi onu harekete
geçiremediği gibi içinde bulunduğu durumu bile fark edemez. Ruslan’ın en temel özelliği ise sarsılmaz
bir inançla sahibine ve görevine bağlı olmasıdır. Ruslan, kamp hayatına ve dolaylı olarak da Stalin’e
bağlı itaatkâr bir muhafızdır. Sahip olduğu görevini hayatına atfetmiş ve bu görevi her zaman başarılı
bir şekilde yerine getirmiştir. Ancak günün birinde kamp tasfiye edilince diğer bütün köpekler gibi
kasabaya bırakılan Ruslan’ın hayatı değişir. Fakat bu değişim bile öğrenilmiş çaresizlik olgusu ile
birlikte Ruslan gibi rejimi kabullenenlerin ve itaat edenlerin sonunu değiştiremez.
Anahtar Kelimeler: Gulag, çaresizlik, Sadık Ruslan, Vladimov
“helplessness” in the Work “faithful Ruslan” by Georgi Vladimov
Abstract: Gulag camps are Correctional Work Areas established by Stalin's order in 1930. The aim of
the Gulag camps is to educate political criminals who are against the Soviet regime and to reintegrate
them into society. The Faithful Ruslan story tells through the eyes of Ruslan, one of the dogs trained to
guard prisoners in Gulag camps, the difficult process of a person's obedience to Stalin and not
recognizing another order of life. In the concept of “learned helplessness” in psychology, a person
cannot even realize the situation he is in, even if the obstacles in front of him are completely removed.
The most basic feature of Ruslan is that he adheres to his owner and duty with unshakable faith. Ruslan
is an obedient guard attached to camp life and indirectly to Stalin. But one day, when the camp is
liquidated, Ruslan's life changes, which, like all the other dogs, is released into the town. But even this
change, along with the learned phenomenon of helplessness, cannot change the end of those who, like
Ruslan, accept and obey the regime.
Keywords: Gulag, Desperation, Sadik Ruslan, Vladimov
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Halkbilimsel Çerçevede Nazar Bocuğu
Doç.Dr. Handan Aydın Kasımoğlu
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Özet: Nazar ve nazar boncuğu geçmişten günümüze uzanan bir değerler bütünüdür. Şekilsel ve işlevsel
olarak içerisinde bulundurduğu anlamsal bütünlük Türk inanç sitemi ve mitolojik sistemle yakından
ilişkidir. İnsanlar için taşıdığı anlam , ticaretteki yeri , satış sitelerindeki konumu nazar boncuğunun
varlığının kilit bir nokta olduğunun kanıtıdır. Bu çalışmanın amacı nazar ve nazar boncuğu kavramlarını
değerlendirmek , insanları nazar boncuğu kullanmaya iten nedenleri tartışmak, HalkBilimi açısından
nazar boncuğunun dününü ve bugününü yorumlamak , nazar boncuğunu inanç ve mitolojik çerçevede
hem anlamsal hem de şekilsek olarak yorumlamaktır. Çalışmanın sonucunda dijital ortamdaki nazar
boncuğu temalı emojiler de yorumlanıp nazar boncuğunun gelecekteki konumunun ne olacağı tespit
edilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Nazar Boncuğu, Halkbilimi,mitoloji
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Olayların ve Düşüncelerı̇n Sembolı̇k Dı̇lle İ̇fadesı̇ “kurukafa” Hı̇kâyesı̇
Dr. Aynur Beşkonak
Azerbaycan Diller Üniversitesi
Özet Azerbaycan edebiyatının gelişmesinde müstesna hizmetleri olan yazarlardan biri Mövlud
Süleymanlıdır. Mevlüd Süleymanlı, Çağdaş Azerbaycan edebiyatının yaşayan önemli
temsilcilerindendir. Ait olduğu toplumun tarihini, manevi değerlerini ağırlıklı olarak mitolojiye ve
folklora başvurarak anlatan Süleymanlı’nın eserleri Azerbaycan’ın milli, manevi değerlerinin tanıtımına
hizmet etmektedir. Halkın en eski sanatsal düşüncesinin ürünü olan mitolojiye ve folklora geri dönüş,
onun eserlerinde özellikle hikâyelerinde açıkça görülmektedir. Mövlud Süleymanlı’nın sembollerin,
mitlerin, folklor unsurlarının yoğun kullanıldığı eserlerinden birisi “Kurukafa” hikâyesidir. Yazarın
1989 yılında kaleme aldığı “Kurukafa”, düşüncenin mitolojik unsurlarla ifade edildiği, simgesel bir
anlatıma sahip hikâyedir. “Kurukafa” hikâyesinde yazar mitolojik varlıklar aracılığıyla içinde yaşadığı
sosyal ve siyasi koşulların bazı önemli yönlerini göstermiş, mitolojik karakterleri topluma ait
hususiyetleriyle tasvir etmiştir. Yazar hikâyede Sovyet dönemi Azerbaycan yazarlarının karakteristik
özelliği olarak, anlatmak istediklerini doğrudan anlatmak yerine örtülü olarak anlatmaya çalışmıştır.
Mövlud Süleymanlı’nın şaşırtıcı semboller açısından yoğun olan “Kurukafa” hikâyesi psikolojik açıdan
da yoğundur ve derin çağrışımlar içermektedir.
Anahtar Kelimeler: Mövlud Süleymanlı, Hikâye, Folklor, Mitoloji, Sembol.
Expression of Events and Thoughts İ̇n Symbolic Language the Story of “kurukafa”
Abstract: Movlud Suleymanli is one of the writers who had exceptional services in the development of
Azerbaijani literature. He is one of the important representatives of contemporary Azerbaijani literature.
The works of Suleymanli, which tells the history and spiritual values of the society to which he belongs,
mainly by referring to mythology and folklore, serve to promote the national and spiritual values of
Azerbaijan. Mythology and folklore, which is the product of the oldest artistic thought of the people, is
clearly seen in his works, especially in his stories. One of the works of Movlud Suleymanli, in which
symbols, myths and folklore elements are used extensively is the "Kurukafa" story. The "Kurukafa",
written by the author in 1989, is a story with a symbolic narrative in which thought is expressed with
mythological elements. In this story, the author mentioned some important aspects of the social and
political conditions he lived in through mythological creatures and described mythological characters
with social characteristics. In the story, as a characteristic feature of Soviet period Azerbaijani writers,
a form of communication to send a message is implicit and not directly stated. Movlud Suleymanli's
"Kurukafa" story contains surprising symbols and also intense and deep psychological connotations.
Keywords: Movlud Suleymanli, Story, Folklore, Mythology, Symbol.
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Anadolu Ünı̇versı̇tesı̇ ’nde Rusçanın Eğı̇tı̇mı̇
Prof.Dr. Makbule Sabziyeva
Anadolu Üniversitesi
Özet: Kadim zamanlardan beri yollarımızın kesiştiği komşumuz Rusya ile tarih boyunca birçok ortak
noktamız oluşmuş ve gelişmiştir. İlk başta ticari ve siyasi ilişkiler sayesinde gelişen bu ortaklık, zamanla
kültürel ilişkileri de içine almıştır. İlişkilerin kültürel boyutu iki halkın bir araya gelmesi için önemli rol
oynamıştır. Rus-Türk kültürel ve edebi ilişkilerinin tarihi neredeyse üç yüzyıla dayanmaktadır. Seyyah
ve keşiflerin hikayeleriyle başlayan bilgi alışverişi I. Petro’nun genç çocukları Türkçeyi öğrenmeleri
için İstanbul’a göndermesiyle devam etmiştir. Anadolu Türkleri ise Ruslar hakkında bilgiye 1800’lü
yılların ilk yarısında Avrupa dillerinden çevrilen eserler sayesinde ulaşmıştır. Rusça orijinalinden
çevrilen ilk eser ise 1886’da çevirisi yapılan Aleksandr Griboyedov’un “Akıldan Bela” oyunu olmuştur.
1883-84 eğitim yılında Osmanlı devletinin askeri kurumlarında, 1915-1916 öğretim yılında ise İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde resmi olarak Rusça öğretimi başlatılmıştır. Türkiye’de ilk Rus Dili
ve Edebiyatı Anabilim Dalı 1936 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesinin bünyesinde
kurulmuştur. Günümüzde Türkiye’de 20’nin üzerinde üniversitede Rus Dili ve Edebiyatı bölümünün
farklı programları faaliyet göstermektedir. Bu bildiride Anadolu Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı
Bölümü’nün tarihi, müfredatı, faaliyetleri ele alınacak, hedeflerinden bahsedilecektir.
Anahtar Kelimeler: Rusça, Anadolu Üniversitesi, Eğitim
Educatıon of Russıan At Anadolu Unıversıty
Abstract: We have many common points throughout history with our neighbor Russia, with whom we
have crossed paths since ancient times. This partnership, which initially developed thanks to commercial
and political relations, has also included cultural relations over time. The cultural dimension of the
relations has played an important role to come together for the two peoples. The history of RussianTurkish cultural and literary relations dates back almost three centuries. The exchange of information,
which started with the stories of travelers and discoveries, continued when Peter I sent young children
to Istanbul to learn Turkish. The Anatolian Turks, on the other hand, reached information about Russians
in the first half of the 1800s thanks to the works translated from European languages. The first work
translated from the Russian original was Aleksandr Griboyedov's play "Trouble from Reason", which
was translated in 1886. In the 1883-84 academic year, Russian was officially taught in the military
institutions of the Ottoman Empire and in the 1915-1916 academic year in the Faculty of Letters of
Istanbul University. The first Department of Russian Language and Literature in Turkey was established
in 1936 within the body of Ankara University Faculty of Education. Today, more than 20 universities
in Turkey operate different programs of the Department of Russian Language and Literature. In this
paper, the history, curriculum and activities of Anadolu University Department of Russian Language
and Literature will be discussed and its goals will be mentioned.
Keywords: Russian, Anadolu University, Education
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Kültürlerarası İletişimin Özelliklerinin Bir Yansıması Olarak Edebi Çeviri
Doç.Dr. Leyla Aliyeva
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Yabancı Diller Yüksekokulu.
Mütercim Tercümanlık Bölümü
Özet: İnsanlar arasındaki iletişimi, kültürel ve manevi değerlerin değişimini sağlayan konuşma
etkinliğinde dilsel bir aracı olarak çeviri, diller ve kültürler arasında vazgeçilmez ve güçlü bir etkileşim
aracıdır. Çevirinin özü, çeviri sürecinin bir sonucu olarak onu temsil eden çevrilmiş orijinalin, iletişimsel
etkisini yeniden yaratmaya odaklanan, diller arası ve kültürler arası konuşma iletişiminin aracılı tek
yönlü iki aşamalı bir sürecidir. Modern edebi çeviri çalışmaları hangi açıdan bakılırsa bakılsın,
kaçınılmaz olarak bir fenomen ve süreç olarak diyalektik olduğu sonucuna varırlar. Kurgu edebiyatının
çevirisinin, uluslararası kitle iletişiminin ilk araçlarından biri olduğu söylenebilir. Ayrıca, edebiyatın
büyük eserlerinin çevrilmiş baskılarının dolaşımlarının genellikle orijinalin dolaşımını önemli ölçüde
aştığı da bilinmektedir. Çeşitli kültürel bağlamlarda orijinalle bir arada var olan çeviriler, mekan ve
zamanın üstesinden gelir. Edebiyatın büyük eserlerinin çevrilmiş baskılarının dolaşımlarının genellikle
orijinalin dolaşımını önemli ölçüde aştığı bilinmektedir. Çeviri pratiği (sözlükbilimsel uygulama gibi)
bariz kusurlarla dolu olsa da, çeviri teorisinin önündedir. Bu arada, çeşitli türlerde sözlükler oluşturma
pratiği, sözlükbilim teorisini öngörmektedir. Çeviri aracılığı olmaksızın, ne halklar arasında kamusal
yaşamın tüm alanlarında işbirliği, ne ulusal ve kültürel başarıların – bilimsel, sanatsal ve diğer değerlerin
değiş tokuş edilmesi, ne de insanlığın sosyal ve manevi ilerlemesi mümkün değildir. Toplumların belirli
sosyal, kültürel, bilimsel, estetik ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan çeviriler olmadan kültürel
ve tarihsel gelişimin sürekliliği düşünülemez.
Anahtar Kelimeler: Edebi Çeviri, Kültürlerarası İletişim, Edebiyat, Orijinal
Literary Translation As a Reflection of the Peculiarities of İntercultural Communication
Abstract: Translation as a linguistic mediation in speech activity, which insures communication among
peoples and the exchange of cultural and spiritual values, is an indispensable and powerful means of
interaction between languages and cultures. The essence of translation is a mediated unidirectional twophase process of inter-lingual and intercultural speech communication, directed on recreating the
communicative effect of the original in the translated text representing it as a result of the translation
process. Independently, what angle modern studies of literary translation are viewed from, they
inevitably come to the conclusion that it is dialectical one both as a phenomenon and as a process. It is
also important to note that the translation of fiction, one might say, is one of the first means of
international mass communication. It is also known that the circulation of translated editions of great
works of literature usually greatly exceeds the circulation of the original. The practice of translation,
replete (like the lexicographic practice) with obvious shortcomings, despite is still ahead of the theory
of translation. By the way, the practice of compiling dictionaries of various types also precedes the
theory of lexicography. Without the mediation of translation, neither cooperation among peoples in all
spheres of public life, nor the exchange of national and cultural achievements - scientific, artistic and
other values, even the social and spiritual progress of mankind is possible. The continuity of cultural
and historical development is inconceivable without translations carried out precisely in order to satisfy
certain social, cultural, scientific, aesthetic and other needs of societies. The diversity, intensity and high
12
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culture of translations are an indispensable condition both for the prosperity of national literature and its
knowing of its national specificity.
Keywords: Literary Translation, İntercultural Communication, Literature, Original
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L. S. Barhudarov’un Çevı̇rı̇ Dönüşümlerı̇
Dr. Öğretim Üyesi Nuray Dönmez
Selçuk Üniversitesi
Özet: Rusya’da çeviribilim alanında ortaya konan kuramsal çalışmalar yazınsal ve dilbilimsel olmak
üzere iki ekol çerçevesinde yürütülmektedir. Yazınsal ekolün destekçileri çeviriyi edebi ve sanatsal
unsurları ön planda tutarak yorumlayanlardır. Dilbilimsel ekolün destekçileri ise çevirinin ağırlıklı
olarak dilbilimsel öğeler temelinde analiz edilmesi gerektiğini savunanlardır. 1970’lerde Rusya’da
kuramsal çeviri çalışmaları doruk noktasına ulaşır. Dilbilimsel çeviribilimin önemli temsilcilerinden biri
L. S. Barhudarov’dur. Barhudarov 1975 yılında yayımlanan “Dil ve Çeviri” adlı çalışmasında çevirinin
özü, çeviride anlambilim ve göstergebilim ekseninde geliştirdiği dilsel içerik ile çeviri dönüşümleri gibi
konuları ele almıştır. Çeviri esnasında çevirmene kılavuzluk eden ve alet çantasını dolduran çeviri
stratejileri Batıda ve Rusya’da farklılık gösterir. Batıda çeviri stratejileri olarak adlandırılırken,
Rusya’da sınıflandırmaya gidilmiş ve kimi Rus araştırmacılar Batıdaki gibi çeviri stratejileri kullanımını
uygun bulurken kimileri de çeviri dönüşümleri ifadesini ortaya koymuştur. Barhudarov söz konusu
çalışmasında çeviri dönüşümlerini dört grupta ele alır. Çalışmada Barhudarov’un detaylı olarak ele
aldığı çeviri dönüşümlerine örneklerle işlevsellik kazandırmak ve Türkçe literatürde tanınır kılmak
amaçlanmıştır. Çalışmaya bütünce olarak Venedikt Yerofeyev’in 1970’de tamamladığı ancak Rusya’da
1988 yılında yayımlanma imkânı bulan “Moskova-Petuşki” adlı poeması seçilmiştir.
Anahtar Kelimeler: L.s. Barhudarov, Dilbilimsel Çeviribilim, Çeviri Dönüşümleri, Çeviri Stratejileri,
Moskova-Petuşki
Translatıon Transformatıons of L. S. Barhudarov

Abstract: Theoretical studies in the field of translation studies in Russia are carried out within the
framework of two schools, literary and linguistic. Supporters of the literary school are those who
interpret the translation by prioritizing literary and artistic elements. Supporters of the linguistic school
are those who argue that translation should be analyzed mainly on the basis of linguistic elements. In
the 1970s, theoretical translation studies reached their peak in Russia. One of the important
representatives of linguistic translation studies is L. S. Barhudarov. In his work titled "Language and
Translation" published in 1975, Barhudarov dealt with the essence of translation, linguistic content
developed on the axis of semantics and semiotics in translation, and translation transformations.
Translation strategies that guide the translator during translation differ in the West and in Russia. While
there were translation strategies in the West, a classification was made in Russia, and some Russian
researchers found it appropriate to use translation strategies as in the West, while others put forward the
expression of translation transformations. In his work, Barhudarov studies translation transformations
in four groups. It is aimed to bring functionality to the translation transformations that Barhudarov
discussed in detail and to make them known in the Turkish literature. Venicet Yerofeyev's poem
"Moscow-Petushki" which was completed in 1970 but had the opportunity to be published in Russia in
1988, was chosen for the study.
Keywords: L.s. Barhudarov, Linguistic Translation Studies, Translation Transformations, Translation
Strategies, Moscow-Petushki
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Gençlerde Argo Kullanımı ve Özellı̇klerı̇
Doç.Dr. Kamala Tahsin Kerimova
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu
Mütercim Tercümanlık Bölümü
Özet: Argonun belirli sosyal grupların özelliklerini yansıtan kültürün ayrılmaz bir parçası olduğu
bilinmektedir. Argo, edebi dilin standartlarına uymayan konuşma dili ile kelime dağarcığı katmanını
oluşturan kelimeler veya ifadeler topluluğudur. Bu çalışmanın bir parçası olarak, Rusça konuşulan
çevrede gençlik argosunu ve özelliklerini inceleyeceğiz. Çalışmamızın amacı, modern bir öğrencinin
konuşmasında gençlik argo özelliklerini tanımlamak, dil kültürü üzerindeki etkisinin derecesini
belirlemektir. Son yıllarda, gençlerin dil kültürünün modern durumunun sorunu özellikle akut bir şekilde
hissedilmektedir. Öğrencilerin (ve bir bütün olarak bütün genç neslin) konuşma dilinin büyük
çoğunluğu, onlara kendilerini ifade etme fırsatı veren, konuşmalarını benzersiz, herkes için anlaşılmaz
kılan gençlik argosudur. Araştırmacıların, özellikle argo olmak üzere çeşitli edebi olmayan kelime
türlerine her zaman ilgi gösterdikleri belirtilmelidir. Ancak buna rağmen, dilbilimcilerin argoya karşı
tutumu belirsizdir. Bir yandan, bazı araştırmacılar (I.R. Galperin, K.I. Chukovsky, vb.) Argonun kaba,
hırsızların dili olduğuna ve hızlı bir şekilde yok olmaya mahkûm olduğuna ve kaçınılması gerektiğine
inanmaktadır. Argo, moda üzerinde olduğu kadar yaşayan günlük kelimeler arasında da yaygındır Öte
yandan, argo, dilin bir yaşam, yenilenme ve ilerici gelişiminin bir işareti olarak kabul edilir. Amerikalı
dilbilimci Hayakava, argoyu “gündelik hayatın şiiri” olarak adlandırır. Modern gençliğin konuşmasında
argonun kullanımını gözlemleyerek, kişiler arası ilişkilerinin nasıl geliştiğini, farklı yaşam alanlarının
değerlendirilmesinin nasıl oluştuğunu anlayabiliriz. Bu nedenle, gençlik argosu, konuşanlarını
kültürünün dilsel bir yansımasıdır.
Anahtar Kelimeler: Gençlik Argosu, Sözlük, Bilgisayar Oyunu Argosu, Argo Kelimeler, Dil Kültürü
Youth Slang and Features of İits Use
Abstract: Slang is known to be an integral part of culture, which reflects the characteristics of certain
social groups. Slang – is a combination of words or expressions that make up the layer of conversational
vocabulary that does not coincide with the norm of the literary language. As part of this study, we will
consider the youth slang of the Russian-speaking environment and its features. The purpose of our study
is to identify the features of youth slang in the speech of a modern student, to determine the degree of
its impact on language culture. In recent years, the problem of the current state of the linguistic culture
of youth has been especially acute. The vast majority of students' talk speech (and the entire younger
generation as a whole) is a youth slang that gives them the opportunity to express their self-expression,
makes their speech unique, understandable not to everyone. It should be noted that researchers have
always shown interest in various types of non-literary vocabulary, especially slang. But despite this, the
attitude of linguists towards slang is ambiguous. On the one hand, some researchers (I.R. Halperin, K.I.
Chukovsky, etc.) believe that slang – is a vulgar, thieves' language, doomed to rapid extinction, which
should be avoided. It is common that slang – are one-day words that live exactly as much as fashion
exists on them. On the other hand, slang, on the contrary, is considered a sign of life, renewal and
progressive development of the language. American linguist Hayakawa calls slang “poetry of everyday
life”. Using monitoring the use of modern youth of slangisms in speech, you can understand how their
interpersonal relationships are formed, how the assessment of different spheres of life is formed. Thus,
youth slang is a linguistic reflection of the culture of its carriers.
15
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Oyunculuk Sanatına Sistemli İ̇lk Bakış: Konstantin Stanislavski
Öğr.Gör. Arzu Turan
Anadolu Üniversitesi
Özet: Konstantin Stanislavski tiyatro sanatı ve oyunculuk tarihinin en ünlü yönetmenlerinden biridir.
Bu ünün temel nedeni oyunculuk sanatını ilk kez bir sisteme oturtmuş olmasından kaynaklanır. Bu
öncüllüğü onu bu sanatın adı ilk önce anılan yönetmenlerinden biri yapar. Çocukluğundan itibaren
tiyatro aşığı olan Stanislavski için oyuncunun yeteneğini geliştirecek ve bu yeteneği sahnede tesadüfe
bırakmayacak bir çalışma biçimine ulaşmak temel hedef olmuştur. Kendisi de hem oyuncu hem
yönetmen olan Stanislavki, yaşamını oyuncunun doğuştan dehayla gelen bir yetenekle değil çalıştığında
başarıya ulaşacağı ve tekrar etmesi mümkün olan, sahne üstü gerçekliği yaratmaya muktedir bir yöntem
oluşturmaya adamıştır. Bu anlamda ilk dönem çalışmalarıyla Moskova Sanat Tiyatrosunda psikolojik
gerçekçiliğin önemli temsilcisi olmuşken bununla yetinmemiş ve yönteminin her oyun türü için
kullanılabilecek bir yapıya ulaşması için devamlı araştırmaya ve çalışmaya devam etmiştir. Bu
doğrultuda süreçte onunla özdeşleşen Sistem’i ve son dönemde uyguladığı fiziksel eylemler yöntemi,
çalışmasının geldiği son nokta olmuştur. Onun fiziksel eylemler yöntemini anlayabilmek için psikofiziksel sisteminin aşamalarına hâkim olmak gereklidir. Bu sunumda sistemin genel özellikleri ile
fiziksel eylemler yönteminin temel yaklaşımları açıklanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Rus Tiyatrosu, Stanislavski, Yönetmen, Oyunculuk
A Systematic First Look At the Art of Acting: Konstantin Stanislavski
Abstract: Konstantin Stanislavski is one of the most famous directors in the art of theatre and the history
of acting. The main reason for this reputation is that he put the art of acting into a system for the first
time. This premise makes him one of the first mentioned directors of this art. For Stanislavski, who ha s
been a theatre lover since his childhood, the main goal has been to reach a working style that will develop
the actor's talent and not leave this talent to chance on the stage. Being both an actor and a director
himself, Stanislavski has devoted his life to creating a repeatable method, which is capable of creating
on-stage reality where the actor's success depends on her/his practices, not with an innate talent of
genius.In this sense, while he was an important representative of psychological realism in the Moscow
Art Theatre with his early works, he was not content with this and continued to research and work
continuously to reach a structure that could be used for every type of play. In this direction, his System
identified with him in the process and the method of physical actions he has applied in the last period
have been the last point of his work. In order to understand his method of physical actions, it is necessary
to master the stages of his psycho-physical system. In this presentation, the general features of the system
and the basic approaches of the physical actions method will be explained.
Keywords: Russian Theatre, Stanislavski, Director, Acting
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Dr. Faruk Çetı̇n
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Özet: Bilgi, insanın hafızasında yer alan geçmişten gelen denenmiş test edilmiş veya edilmemiş
öğretilerin, yaşananların kaynağıdır. Bilginin en büyük özelliği insanı geleceğe taşıyan ve insanın
geçmişten gelen bilgisinin üzerine geleceğini tasarlayan enerji deposu olmasıdır. Hafızada depolanan
bilgi eğer yanlış veya yönlendirilmiş bir bilgi ise tasarlayacağınız gelecek de yanlış ve yönlendirilmiş,
birilerinin sizi nasıl görmek istediği ile ilgili olacaktır.Bilgi kirliliği dezenformasyonu dediğimiz
olgudan kurtulup geleceğimizi ona göre dizayn etmeliyiz. Gelecek kuşaklara doğru bilgiyi her şart
altında aktarmamız gerekir. İşte konumuzun başlığı olan Bilgi Ekonomisi de bizim doğru bilgi ile
yapacağımız işlerin insanımızın, toplumumuzun dünyada hangi konumda algılandığını ortaya
çıkaracaktır. Eğer algı, olumlu ve güçlü bir ekonomi ve sosyal yönetim ise bu anlamda bilginin
kaynağının doğru olduğu kabul görür. Eğer algı, ekonomik ve sosyal anlamda kötü ise bilginin yanlış
veya yönlendirilmiş olduğu varsayılır ve bilginin yorumlanmasında sorun var demektir. Bu çağdaki ve
geçmişteki en önemli sorun her konuda insanı bombardımana tutan bilgi yoğunluğudur. Bilginin ne
amaçla insana, topluma aşılandığı önemli bir hal almıştır. Günümüze gelene kadar birçok doğru kabul
edilen bilginin yanlış veya yönlendirilmiş olduğu herkesçe bilinmektedir. Şahsımızda ve dışımızda
gelişen tüm tabii ve sosyal olaylar hakkındaki gözlemlerimiz ve varsayımlarımız bilginin temelini
oluştururlar. Bir gelişmeden söz ediliyorsa, bir değişimden de söz edildiği aşikardır. Bu nedenle, değişim
olgusu kavranmadan bilgi ve ekonomisi üzerine çok fazla şey söylememiz mümkün değildir. Değişim
zamanlarında sınır ya da sınırlar aşılır. Toplum kendi kendini yeniden düzenler; dünya görüşü de, temel
değerleri de, sosyal ve siyasi yapısı da,sanatı da, kilit kurum ve kuruluşları da değişir. Bu durum bize
göstermektedir ki çağımız insanı yeni bir tarihi, siyasi, kültürel, gelişmişlik düzeylerine yelken açmış ve
her birkaç on yıl veya yüz yıllarda değişime yelken açmaya devam edecektir.
Anahtar Kelimeler: Bilgi Ekonomisi, Sosyal Yönetim, Bilgi Kirliliği, Kültürel Gelişmişlik, Dijital
Toplum.
Abstract: Knowledge is the source of experimented, tested or not-tested teachings and experiences
which exist in the memory of human and come from the past. The most principal characteristic of
knowledge is its being a source of energy that brings a human to future and designs the future on a
human’s knowledge coming from the past. If knowledge stored in the memory is a wrong or directed
knowledge, the future that you will design will be wrong and directed and be about how some people
want to see you. We should avoid the fact that we call information pollution disinformation and design
our future accordingly. We should relay true knowledge to next generations under any circumstances.
Knowledge Economy which is the title of our subject will reveal in which status our works to be done
with true knowledge; our people and our society are perceived in the world. If the perception is a positive
and strong economy and social management, it is accepted that the source of knowledge is true in this
respect. If the perception is economically and socially unfavourable, it is assumed that the knowledge is
wrong or directed and it means that there is a problem in interpretation of knowledge. The most
important problem in this age and in the past is the intensity of knowledge which bombs humans in each
subject. It became critical for what purpose knowledge is impressed on humans and society. It is known
by everyone that a lot of knowledge which was accepted as true until today is wrong or directed.
Developing personally and outside of ourselves, and of course social events on all our observations and
18
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our assumptions form the basis of knowledge. If a development is mentioned, it is obvious that a change
be mentioned.
Keywords: Knowledge Economy, Social Management, İnformation Pollution, Cultural Development,
Digital Society.
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Medya Ekonomı̇sı̇
Dr. Faruk Çetı̇n
IUA
Özet: 20. Yüzyılda yaşanan teknolojik gelişmeler iletişimin boyutlarını değiştirmiştir. Farklı teknolojik
evrelerden geçen iletişim, beraberinde medya endüstrisinin gelişmesine de tanıklık etmiştir. Son
yüzyılın en hızlı gelişen endüstrilerinden biri olan ‘medya’ ve ‘ekonomisi’ küresel ölçekte tartışılan
önemli bir konu olmuştur. Endüstride yaşanan gelişmeler bu alanın da çok ciddi bir ekonomisinin
olduğunu göstermiştir. Ekonomi biliminin basınla, daha doğrusu görüntülü basının da dahil olmasıyla,
medyayla bağdaştırılması ve medya ekonomisi teriminin ortaya atılması, özellikle kitle iletişim
araçlarında görülen hızlı gelişmeyle ilişkilidir. Küreselleşme süreci, siyasal ve ekonomik alanlarda
olduğu gibi “medya düzeni” üzerinde de ciddi değişimlere neden olmaktadır. Ancak küreselleşme
sürecinin kitle iletişim araçlarına olumsuz yansımaları da göz ardı edilmemelidir. Ayrıca küresel süreçte
medya kartelleri ve tekelleri oluşma tehlikesi de her zaman mevcuttur. Medyada kartelleşme ve
tekelleşme oluştuğu zaman kamuoyunun yanlış yönlendirilebilme tehlikesi de artmaktadır. Günümüzde
kar maksimizasyonunun yanı sıra, sosyal birtakım amaçlara da hizmet etmek, işletme faaliyetlerini
yönlendirir olmuştur. Bu tarz amaçlarla çalışan kuruluşların başında ise “basın işletmeleri”gelmektedir.
Ne var ki, kuruluş amacı olarak bakıldığında, basın işletmeleri de diğer tüm işletmeler gibi kar etmek
amacıyla kurulmuştur. Buna karşılık, basın işletmelerinin, üretim yapısı, pazar dinamiklerinde görülen
bir takım farklılıklar, basın işletmesi kavramını ve medya pazarını tanımlamayı zorlaştırmaktadır.
Medyada son yıllarda iyice artan tekelleşme ve yoğunlaşma olgusu ciddi şekilde tartışma konusu
olmaktadır. Radyo ve televizyon yayıncıları arasında sahiplik ve sermaye entegrasyonu şeklinde
gerçekleşen ilişki biçimi “yatay medya yoğunlaşması” şeklinde adlandırılırken, televizyon ve radyo
yayıncıları ile program üreten firmalar ve dağıtım pazarları arasındaki sahiplik ve sermaye ilişkisi “dikey
medya yoğunlaşması” olarak tanımlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Medya, Kartelleşme, Basın Emekçisi, Medya Ekonomisi,
Basın
Özgürlüğü
Abstract: Technological developments of the 20th century have changed the dimensions of
communication. Getting through different technological stages; communication has also witnessed the
development of media industry. ‘Media’ and ‘economy’ which have been among the most rapidly
developing industries of the last century pose an important issue that is discussed globally.
Developments in industry have asserted that this area has a very serious economy, as well. Economy is
related to associating the science with press, or rather with media including the video press; suggesting
the term ‘media economy’ and it is especially related to the rapid development Process of globalization
causes serious changes on not only the political and economic fields, but also the “media order”.
However, we should consider the negative effects of the process of globalization upon the mass media,
as well. Besides, the global process always poses a danger for the formation of media cartels and
monopolies. When cartelization and monopolization occur in the media, the danger for the public
opinion to be misguided will increase. Today, the operating activities are guided by both maximizing
the profit and serving some social purposes.“Media businesses” are among the primary establishments
that work for such purposes. However, considering in terms of the establishment purpose, media
businesses are profit-oriented just like all other businesses. On the other hand, the production structure
of media businesses and some differences in their market dynamics make it difficult to define the
concept of media business and the media market. The phenomenon of monopolization and concentration
that has fairly increased in the media in recent years is a serious question of debate. While the
20
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relationship between the radio and television broadcasters that occurs as ownership and capital
integration is called “horizontal media concentration”;
Keywords: Media, Cartelization, Media Laborers, Media Economy, Freedom of Press
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Ukrayna ve Rusya Federasyonu Krı̇zı̇, Avrupa Bı̇rlı̇ğı̇’nı̇n ve Türkı̇ye’nı̇n
Gıda Güvencesı̇ İ̇çı̇n Bı̇r Alarm mi'
Dr. Öğretim Üyesi Özge Can Nı̇yaz
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Özet: Rusya Federasyonu, 24 Şubat 2022’de Ukrayna topraklarına yönelik bir askeri operasyon
başlatmıştır. İki ülke arasında hala devam etmekte olan bu krizin sonuçları dünyadaki pek çok ülke
üzerinde olumsuz etkiler yaratmıştır. 2020 yılı verilerine göre Rusya Federasyonu, dünyanın doğalgaz
rezervlerine sahip ülkeler arasında % 23,68’lük pay ile birinci sıradadır. Doğalgaz, tarım ve tarım dışı
sektörlerin en önemli girdilerinden olma özelliğini taşımaktadır. Doğalgaz fiyatlarında yaşanan artışlar,
gıda ve gıda dışı sektörlerde maliyet enflasyonuna neden olmaktadır. Bu durum da gıda fiyatlarına
erişimi zorlaştırmakta ve gıda güvencesinin ekonomik erişilebilirlik boyutunun sağlanmasını
güçleştirmektedir. Yine Rusya Federasyonu ve Ukrayna, dünyada gıda güvencesinin sağlanması
açısından önemli birer aktör olarak rol oynamaktadır. Rusya Federasyonu ve Ukrayna, temel tarımsal
ürünlerin üretiminde ve ihracatında dünyada önemli paya sahip ülkelerdir. İki ülke birlikte, dünya
buğday ihracatının dörtte birini karşılamaktadır. Yine % 80’lik pay ile dünya ayçiçeği ihracatını domine
eden iki ülke arasındaki ilişkiler, dünya gıda güvencesi açısından oldukça önem taşımaktadır. Rusya
Federasyonu ve Ukrayna ile doğalgazda ve tarımsal ürünlerde ticari partner olarak Avrupa Birliği
Ülkeleri ve Türkiye yakın ilişkiler içindedir. Bu ülkeler arasındaki krizden kaynaklanan hammadde ve
gıdaya erişim sorunları ve beraberinde gelen enflasyon artışı, Avrupa Birliği ve Türkiye ekonomilerini
derinden etkilemektedir. Ayrıca çatışma ortamından kaçan Ukrayna halkı Avrupa Birliği ülkelerine ve
Türkiye’ye yönelmektedir. Hem nüfusu artan hem de temel tarımsal ürünlerde gıda bulunabilirliği
azalan bu coğrafyalarda gıda güvencesi daha da önemli bir sorun haline gelmektedir. Tarımsal ürünlerin
arz esnekliğinin düşük olması nedeni ile kısa dönemde bulunabilirlik sorunları yaşanacak olsa da dünya
ülkeleri uzun dönemde alternatif üretim merkezlerine yönelmek zorundadır. Türkiye, özellikle buğday
ve ayçiçeği gibi ürünlerin yetişmesi için uygun bir coğrafya olarak bu fırsatı değerlendirmelidir.
Türkiye’nin kendi gıda güvencesi ve gıda egemenliğini sağlaması da stratejik olarak önemli
görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Gıda Güvencesi, Rusya Federasyonu, Türkiye, Ukrayna
Is Ukraine and Russian Federation Crisis An Alarm for Food Security of European Union and
Turkey
Abstract: The Russian Federation launched a military operation on the territory of Ukraine on February
24, 2022. The consequences of this ongoing crisis between the two countries have had negative effects
on many countries in the world. According to 2020 data, the Russian Federation ranks first among the
countries with natural gas reserves in the world, with a share of 23.68 %. Natural gas is one of the most
important inputs of agriculture and non-agricultural sectors. Increases in natural gas prices cause cost
inflation in food and non-food sectors. This situation makes it difficult to access food prices and makes
it difficult to provide the economic accessibility dimension of food security. Again, the Russian
Federation and Ukraine play an important role in ensuring food security in the world. The Russian
Federation and Ukraine are countries that have a significant share in the production and export of basic
agricultural products. Together, the two countries meet a quarter of the world's wheat export. The
22
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relations between the two countries, which dominate the world sunflower export with a share of 80 %,
are very important in terms of world food security. As a commercial partner in natural gas and
agricultural products with the Russian Federation and Ukraine, European Union and Turkey are in close
relations. The problems of access to raw materials and food resulting from the crisis between these
countries and the accompanying increase in inflation deeply affect the economies of the European Union
and Turkey. In addition, the people of Ukraine, fleeing from the conflict environment, turn to the
European Union countries and Turkey. Food security is becoming an even more important problem in
these geographies where both the population is increasing and the availability of food in basic
agricultural products is decreasing. Although there will be availability problems in the short term due to
the low elasticity of supply of agricultural products, world countries have to turn to alternative
production centers in the long term. Turkey should seize this opportunity as a suitable geography for the
cultivation of products such as wheat and sunflower. Turkey's own food security and food sovereignty
is also considered strategically important.
Keywords: European Union, Food Security, Russian Federation, Turkey, Ukraine
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Somut Olmayan Kültürel Mı̇ras Bağlamında Tepreş Şenlı̇klerı̇nı̇n
İ̇ncelenmesı̇
Dr. Öğretim Üyesi Çağdaş Ceyhan
Anadolu Üniversitesi
Özet: Bu kısa çalışmada ilk olarak Somut Olmayan Kültürel Miras’ın UNESCO metinlerinde nasıl
kurumsallaştığı ele alınacaktır. Kültürel miras, anıtlarda ve nesne koleksiyonlarında sona ermez Ayrıca
sözlü gelenekler, gösteri sanatları, sosyal uygulamalar, ritüeller, bayram etkinlikleri, doğa ve evrenle
ilgili bilgi ve uygulamalar veya geleneksel üretim bilgi ve becerileri gibi atalarımızdan miras kalan ve
torunlarımıza aktarılan gelenekleri veya yaşayan el sanatları ve ifadeleri de içerir” (Unesco, n.d.).Burada
özellikle bayramlar ve ritüeller Somut Olmayan Kültürel Miras tanımı içerisine alınmıştır. Romanyalı
ve Kırımlı Tatar Türkler' inin her yılın haziran ayında kutladıkları Tepreş Şenlikleri de baharın gelişini
kutlayan bir bayramdır. Yine bahar bayramı olarak kutlanan Nevroz Afganistan, Azerbaycan, Hindistan,
İran (İslam Cumhuriyeti), Irak, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan
ve Türkiye’nin ortaklığında 2016 yılında (11.COM) İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının
Temsili Listesine yazılmıştır (Unesco, 2016).Baharın gelişini kutlandığı Hıdırellez ise Kuzey
Makedonya ve Türkiye tarafından 2017'de (12.COM) İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının
Temsili Listesine yazılmıştır (Unesco, 2017). Bu çalışmada her iki bahar bayramı ile de ortaklıkları olan
fakat etno-dinsel olarak farklılaşan, her yıl Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde haziran aynının ikinci
haftasında kutlanan Tepreş Şenlikleri incelenecektir
Anahtar Kelimeler: Tepreş Şenlikleri, Somut Olmayan Kültürel Miras, Eskişehir, Tatar Türkleri,
Diaspora
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Ülkemı̇zde Son 5 Yıl İ̇çerı̇sı̇nde Mücadele Sporları Üzerı̇ne Yapılmış
Doktora Tezlerı̇nı̇n İ̇ncelenmesı̇
Öğr. Gör. Dr Abdüsselam Turgut
Hitit Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
Özet: Çalışmamızın amacı; ülkemizde son 5 yıl içerisinde spor bilimleri alanında, mücadele spor
branşları üzerinde yapılmış doktora tezlerinin incelenmesidir. Türkiye Cumhuriyeti’nde hazırlanan
lisansüstü tezler YÖK Tez Merkezinde (YÖKTM) yayınlanmaktadır. Çalışmamızı gerçekleştirmek
amacıyla YÖKTM ‘de yayınlanan 2017 yılından günümüze kadar spor bilimleri alanında yapılmış 789
doktora tezi, araştırma grubu ve yöntem açısından incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda
çalışmamıza uygun olan 52 doktora tezi seçilmiştir. Bu tezlerin dördü 2017 yılında, beşi 2018 yılında,
on üçü 2019 yılında, onu 2020 yılında, on ikisi 2021 yılında ve yedisi 2022 yılında yayımlanmıştır. 51
doktora tezinin on biri güreşçiler, yedisi tekvandocular, ikisi boksörler, biri judolar, biri güreşçiler ve
sedanterler, biri kickboks sporcuları ve fiziksel olarak olarak aktif bireyler, beşi sadece farklı
branşlardaki mücadele sporcuları üzerine, yirmi üçü farklı mücadele sporlarında faaliyet gösteren
sporcular ile takım sporları ve diğer bireysel spor dallarında faaliyet gösteren sporcular üzerine
yapılmıştır. Çalışmamızın konusunu oluşturan bu araştırmaların yirmi birinde anket, on beşinde
fizyolojik ölçümler, yedisinde biyokimyasal testler, üçünde fiziksel ölçümler, ikisinde yüz-yüze
görüşme, birinde fizyolojik ölçümler ve anket, birinde biyokimyasal testler ve anket, birinde radyolojik
görüntüler kullanılmıştır. Sonuç olarak, araştırmacıların en çok mücadele sporcularının karakter ve
davranış özellikleri üzerine çalışma yaptıkları, ardından çeşitli fiziksel ve fizyolojik testler ile mücadele
sporcularının performanslarını ya da uygulanan antrenman protokollerine karşı verdikleri tepkiler
araştırılmıştır. Az sayıda çalışma ise fizyolojik özellikler ile birlikte davranış/karakter özellikleri beraber
incelenmiştir. Ayrıca birkaç çalışmada mücadele sporcularının spor kariyerleri boyunca yaşadıkları
olaylar değerlendirilmiş ya da sporcuların faaliyet gösterdikleri branştan gördükleri zararlar
incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mücadele Sporları, Güreş, Boks, Karate, Kick-Boks, Tekvando.
Investigation of Doctoral Theses On Combat Sports in the Last 5 Years in Our Country
Abstract: The aim of our study is to examine the doctoral dissertations on combat sports branches in
the field of sports sciences in the last 5 years in our country. Graduate theses prepared in the Republic
of Turkey are published in the YÖK Thesis Center (YÖKTM). In order to carry out our study, 789
doctoral dissertations made in the field of sports sciences since 2017, published in YÖKTM, were
examined in terms of research group and method. As a result of the examination, 52 doctoral theses
suitable for our study were selected. Four of these theses were published in 2017, five in 2018, thirteen
in 2019, ten in 2020, twelve in 2021 and seven in 2022. Of the 52 doctoral theses, eleven were wrestlers,
seven were taekwondo players, two were boxers, one was judo, one was wrestlers and sedentary, one
was kickboxers and physically active individuals. five only on combat athletes in different branches,
twenty-three of them were made on athletes active in different combat sports, and on athletes active in
team sports and other individual sports. Of these studies, which are the subject of our study, twenty-one
questionnaires, fifteen physiological measurements, seven biochemical tests, three physical
measurements, two face-to-face interviews, one physiological measurements and questionnaire, one
biochemical tests and questionnaire, one radiological images were used. As a result, researchers mostly
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studied the character and behavioral characteristics of combat athletes, then the performances of combat
athletes or their reactions to the applied training protocols were investigated with various physical and
physiological tests. Few studies have examined physiological and behavioral/character traits together.
In addition, several studies have evaluated the events experienced by combat athletes during their sports
careers or examined the damages suffered by the athletes from the branch in which they are active.
Keywords: Combat Sports, Wrestling, Boxing, Karate, Kick-Boxing, Taekwondo.
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Grotesk ve Ex-Stası̇s
Öğr.Gör. Ezgi Uzşen
Anadolu Üniversitesi
Özet: 20. Yüzyıl’ın çığır açan yönetmenlerinden Meyerhold kariyerine oyuncu olarak başladı. 1902’de
Moskova Sanat Tiyatrosu’ndan ayrılmasını izleyen süreçte artık yönetmen olarak da çalışıyordu.
Oyunculuk yıllarından itibaren hâkim doğalcı estetik anlayışına karşı arayışları olan Meyerhold kendi
estetik anlayışına uygun bir teknik geliştirmek üzere araştırmalarına Tiyatro Stüdyosu yıllarında başladı.
Stilizasyon, grotesk, biyomekanik ve benzeri kavramlarla çalışmaya başlamasının temelleri Tiyatro
Stüdyosu’nda atılmıştır. Meyerhold bu yıllardan başlayarak, devrin geçerli doğalcı ve benzetmeci
estetiği yerine oyuncu ve seyircinin tiyatro sanatının merkezinde yer aldığı yeni bir estetiğin peşine
düşmüştür. Onun yeni biçim arayışı giderek politikleşerek biçimde ve içerikte birbirini doğrulayan
bütüncül bir tiyatro uygulamasına dönüşebilmiştir. Meyerhold’un stilizasyon temelinde inşa ettiği ve
sonunda biyomekanik’e varan teknik araştırması grotesk kavramıyla derinleşerek hem oyuncu hem
seyirci deneyiminde dinamik bir teatralliğin önünü açmıştır. Bu sunumda Meyerhold’un bütüncül tiyatro
anlayışı grotesk kavramı çevresinde ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Meyerhold, Grotesk, Oyuncu, Seyirci, Ex-Stasis
Grotesque and Ex-Stasıs
Abstract: Meyerhold, one of the ground-breaking directors of the 20th century, started his career as an
actor. After leaving the Moscow Art Theatre in 1902, he started working as a director. Meyerhold, who
has been in search of the dominant naturalist aesthetic understanding since his acting years, started his
research during the Theatre Studio years to develop a technique suitable for his own aesthetic
understanding. The foundations for working with stylization, grotesque, biomechanics, and similar
concepts were laid in the Theatre Studio. Beginning from these years, Meyerhold pursued a new
aesthetic in which the actor and the audience were at the centre of theatrical art instead of the naturalist
and representational aesthetics prevailing at the time. His search for a new form has become increasingly
politicized and has turned into a total theatre practice that confirms each other in form and content.
Meyerhold's technical research, which was built on the foundation of stylization and eventually reached
biomechanics, deepened with the concept of the grotesque, paving the way for a dynamic theatricality
in the experience of both the actor and the audience. In this presentation, Meyerhold's understanding of
the total theatre will be discussed around the concept of the grotesque.
Keywords: Meyerhold, Grotesque, Actor, Audience, Ex-Stasis
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Koronavı̇rüs Salgınında Sanat Çalışmaları ve Mı̇nyatür Sanatı Örneğı̇
Dr. Öğretim Üyesi Esra Mercan
Sinop Üniversitesi
Özet: Çağlar boyunca yaşamın normal seyrini değiştiren pek çok hastalık ve salgın yaşanmış, insanlar
bu süreçteki yeni şartlara uyum sağlayarak hayatlarını idame ettirmeye çalışmışlardır. Bu süreçler
toplumu sosyal, ekonomik, politik birçok yönden etkilediği gibi sanat alanında da tesiri altına almıştır.
İklimsel felaketler, ekonomik sıkıntılar, fikir çatışmaları, toplumsal sorunlar gibi salgınların etki ve
sonuçları da sanat eserlerine yansımıştır. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını da sanatçılar
tarafından farklı teknik ve malzemeler ile yorumlanmıştır. Yaklaşık on sekiz ay süren kapanma
sürecinde sanatçılar sadece kişisel üretimler yapmakla kalmamış, bireylerin de yaratıcılığını ortaya
koyacağı katılımcı yaklaşımlarla sanata daha da anlam kazandırmıştır. Sokağa çıkma yasakları ve
kapanmanın olumsuzlukları sanatın birleştirici ve iyileştirici etkisi ile azaltılmaya çalışılmış, toplumun
nitelikli zaman geçirmesine imkân sağlanmıştır. Günümüzde bu etkileşimin sağlanmasında sosyal
medyanın ve dijitalleşmenin katkısı büyüktür. Çalışmada Koronavirüs salgınının sanata yansımaları ele
alınarak pandemi sürecinde sanatçıların kişisel üretimleri ve yorumlarından örnekler verilecektir. Geniş
kitlelere ulaşmış, viral olmuş çalışmalarla birlikte Osmanlı minyatür tekniği ile yorumlanmış çalışmalar
da bildiriye konu olacaktır. Osmanlı Devri sanatçılarından Levni ve Nigari'nin günümüze ulaşmış
minyatür eserlerinden seçilen beş tanesi pandemiye uyarlanarak yeniden üretilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sanat, Minyatür, Pandemi, Koronavirüs, Levni
Art Studıes and the Example of minıature Art in the Coronavırus Epıdemıc
Abstract: Throughout the ages, there have been many diseases and epidemics that changed the normal
course of life, and people tried to maintain their lives by adapting to the new conditions in this process.
These processes have affected the society in many social, economic and political aspects as well as in
the field of art. The effects and consequences of epidemics such as climatic disasters, economic troubles,
conflicts of opinion, and social problems were also reflected in works of art. The Covid-19 epidemic,
which affected the whole world, was interpreted by artists with different techniques and materials.
During the closure period, which lasted for about eighteen months, the artists not only made personal
productions, but also added more meaning to art with participatory approaches in which individuals
would reveal their creativity. Curfews and the negativities of closure were tried to be reduced with the
unifying and healing effect of art, and the society was allowed to spend quality time. Today, the
contribution of social media and digitalization is great in ensuring this interaction. In the study, the
reflections of the coronavirus epidemic on art will be discussed and examples of the personal
productions and interpretations of the artists will be given during the pandemic. Along with the works
that reached large masses and became viral, the works interpreted with the Ottoman miniature technique
will also be the subject of the paper. Five of the miniature works of Ottoman Period artists Levni and
Nigari, which have survived, have been adapted to the pandemic and reproduced.
Keywords: Art, Miniature, Epidemic, Coronavirus, Levni.
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Covid-19 Sürecinin Azerbaycan Turizmine Etkileri
Öğr. Gör. Murad Alili1, Ema Babaliyeva1, Öğr. Gör. Hıjran Rzazade1
1
Western Caspian University
*Corresponding author: Ema Babaliyeva
Özet
COVID-19 salgını günümüze kadar gerçekleşmiş olan en tehlikeli bulaşıcı hastalıklardan biridir.
Neredeyse 3 yıldır etkisini sürdüren COVID-19 tüm sektörlere olumsuz etki ettiği gibi turizm sektörünü
de etkilemiştir. Turizm bir sosyal sanayi olarak hizmet üzerine kurulduğu için bu süreçten çok kötü
etkilenmiştir. Dolayısıyla yapılan nitel araştırmada literatür taraması yöntemiyle veriler elde edilerek
COVID-19 sürecinin Azerbaycan turizmine olan etkilerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Tüm
Dünyada olduğu gibi Azerbaycan'da da turizm sektörü ülkelerin içe kapanması nedeniyle büyük
kayıplara uğramıştır. İkincil kaynaklardan elde edilen veriler, Azerbaycan'ın COVID-19 pandemisinin
neden olduğu krizi ciddi şekilde yaşadığını göstermektedir. Yine de araştırma sonuçları, Azerbaycan
turizm sektörünün devlet desteği olmadan krizden çıkmasının kolay olmayacağını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Turizm, Covıd-19, Azerbaycan Turizmi, Pandemi Süreci
Effects of Covid-19 Process On Azerbaijan Tourism
Abstract: The COVID-19 epidemic is one of the most dangerous infectious diseases that has occurred
to date. COVID-19, which has been in effect for almost 3 years, has negatively affected all sectors as
well as the tourism sector. As tourism is built on service as a social industry, it has been badly affected
by this process. Therefore, in the qualitative research, it was aimed to determine the effects of the
COVID-19 process on Azerbaijan Tourism by obtaining data by literature review method. As in the rest
of the world, the tourism sector in Azerbaijan has suffered great losses due to the introversion of
countries. Data from secondary sources show that Azerbaijan is severely experiencing the crisis caused
by the COVID-19 pandemic. Nevertheless, the results of the research show that it will not be easy for
the Azerbaijani tourism sector to come out of the crisis without government support.
Keywords: Azerbaijan, Tourism, Covıd-19, Azerbaijan Tourism, Pandemic Process
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Holı̇stı̇k Turı̇zm Kavramının Yerlı̇ ve Yabancı Lı̇teratürde Yerı̇: Bı̇r
Doküman Analı̇zı̇
Öğr.Gör. Murad Alili1, Öğr.Gör. Hijran Rzazade1
1
Western Caspian University
*Corresponding author: Murad Alılı
Özet: Holistik turizm, zihin, beden ve ruh arasında denge kurmak isteyen turistlere uygun deneyimler
sunabilen yeni alternatif bir turizm türüdür. Holistik turizm tercihi, bir turistin kültürler, insanlar, yerler
veya manzaralarla basit temasının ötesine geçen farklı ve eksiksiz bir deneyim yaşayabileceği anlamına
gelmektedir. Bu kavram, kendini dönüştürmeye ve insanların kendilerini daha iyi anlamalarına yönelik
bir çabaya odaklanmaktadır. Bu nitel çalışmada, veri toplama tekniği olarak doküman analizi tekniği
kullanılmıştır. Dolayısıyla literatürde yer alan “holistik turizm” kavramı ile ilgili ulaşılabilen makaleler
incelenmiştir. Bu araştırmanın amacı tüm yıllara göre Google Akademik veri tabanından elde edilen
“holistik turizm” konulu makalelerin incelenmesi ve Türkçe literatüre “Holisitk Turizm” kavramının
kazandırılmasıdır. Sonuç olarak, “holistik turizm” kavramının her zaman için turizm alanında
sürdürülebilirlik yaratabileceği ve turistler için ruhsal, zihinsel ve fiziksel bütünü yaratmakta önemli
olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Holistik Turizm, Holistik Turist, Sürdürülebilir Turizm, Doküman Analizi
The Place of the Holıstıc Tourısm Concept in Domestıc and Foreıgn Lıterature: A Document
Analysıs
Abstract: Holistic tourism is a new type of alternative tourism that can offer appropriate experiences to
tourists who want to balance the mind, body and spirit. Choosing holistic tourism means that a tourist
can have a different and complete experience that goes beyond simple contact with cultures, people,
places or landscapes. This concept focuses on self-transformation and an effort for people to better
understand themselves. In this qualitative study, document analysis technique was used as a data
collection technique. Therefore, available articles related to the concept of "holistic tourism" in the
literature were examined. The aim of this research is to examine the articles on "holistic tourism"
obtained from the Google Academic database according to all years and to introduce the concept of
"Holisitk Tourism" to the Turkish literature. As a result, it is thought that the concept of "holistic
tourism" can always create sustainability in the field of tourism and will be important in creating a
spiritual, mental and physical whole for tourists.
Keywords: Holistic Tourism, Holistic Tourist, Sustainable Tourism, Document Analysis
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Popüler Kültür Bağlamında Lüks Tüketimin Instagram Örneği Üzerinden Görsel
Kültüre Yansıması
Dr. Öğretim Üyesi Merve Karaman
İstanbul Topkapı Üniversitesi
Özet: Bu çalışma kapsamında görsel kültürün sosyal medya paylaşımlarına yansıması incelenmiştir. Bu
çerçevede sosyal medyada özellikle instagram paylaşımlarında popüler kültüre yönelik tüketim
kültürünün bir getirisi olan lüks kavramına ilişkin yapılan paylaşımlar araştırılmıştır. Sosyal medyada
lüks hashtagine yönelik yapılan paylaşımlarda en çok araba içi, araba direksiyonu, marka logosu ve saat
markasının görüldüğü fotoğraflar, pırlanta yüzük, marka kıyafetler, asansör selfisi, özenle hazırlanmış
tabak yemek görseli gibi fotoğrafların ön plana çıktığı görülmüştür. Araştırmada görselliğin arttığı
çağımızda görsel kültürün sosyal medya üzerinden nasıl şekillendiği, görsel kültürde nasıl ortak bir dil
oluştuğu sorusu sorgulanmıştır. Buna dayalı olarak görsel analiz yöntemiyle görsel kültür okunmaya
çalışılmıştır. Çalışma kapsamında seçilen görseller göstergebilimsel analizle ele alınmıştır. Görsel
kültürün ve buna dayalı popüler kültürün sosyal medya paylaşımlarını, yaşama biçimimizi, yediğimizi,
içtiğimizi, giydiğimizi etkili bir şekilde yönlendirdiği çıkarımı yapılmıştır. Günümüzde sosyal medyanın
etkisiyle artan görselliğin iyi okunması gerekliliği, farkındalık becerisine sahip olmanın gerekliliği
sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Görsel Kültür, Popüler Kültür, Tüketim Kültürü, Sosyal Medya, Görsel İ̇letişim,
Göstergebilim.
Luxury Consumption in the Context of Popular Culture Reflection On Visual Culture Through
the Example of Instagram
Abstract: Within the scope of this study, the reflection of visual culture on social media shares was
examined. In this context, the shares on the concept of luxury, which is a result of the consumption
culture for popular culture, were researched in social media, especially in Instagram posts. It has been
seen that photos such as car interior, car steering wheel, brand logo and watch brand, diamond ring,
brand clothes, elevator selfie, carefully prepared plate food image come to the fore the most in the posts
about the luxury hashtag on social media. In the research, the question of how visual culture is shaped
through social media and how a common language is formed in visual culture has been questioned in
our age of increasing visuality. Based on this, visual culture was tried to be read with the visual analysis
method. The visuals selected within the scope of the study were handled with semiotic analysis. It has
been deduced that visual culture and popular culture based on it effectively direct social media shares,
our way of life, what we eat, drink and wear. It has been concluded that the necessity of good reading
of the visual, which has increased with the effect of social media, and the necessity of having awareness
skills.
Keywords: Visual Culture, Popular Culture, Consumer Culture, Social Media, Visual Communication,
Semiotics.
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Yönetı̇m Anlayışında İ̇ş Sağlığı Güvenlı̇ğı̇ ve Kurumsal İ̇letı̇şı̇m (Antalya İ̇lı̇
Örneğı̇)
Dr. Dilek Öztürk1, Bülent Öztürk2
1
Sosyal Güvenlik Kurumu
2
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Özet: Çalışmanın temel amacı, kamu hastanelerinde iş sağlığı ve güvenlik alanındaki gelişmelerin teorik
düzeyde ele alınmasıdır ve bununla bağlantılı olarak Türkiye'de sınırlı sayıda ampirik analizler
gerçekleştirilmiştir. Bu vesileyle çalışmanın temel amacı, uygulamanın yapıldığı döneme ilişkin
bulgulara ulaşmak ve bulguların teori ile uyumluluğunu tartışmaktır. Araştırmada nicel araştırma
yöntemi kapsamında bir anket formu kullanılmıştır. Sağlık Bakanlığı Antalya Devlet Hastanesi'nden
rastgele seçilen 100 sağlık çalışanı ile yüz yüze görüşme yapılmıştır. Sonuç olarak sağlık
profesyonellerinin görüşlerine göre; Proses güvenliği arttıkça güvenlik kuralları, güvenlik önceliği,
yönetim taahhüdü, güvenlik eğitimi, güvenlik liderliği, çalışan teşviki, kurumsal iletişimi ve kurum içi
iletişimi, güvenlik bilinci, çalışan katılımı ve güvenli davranışların arttığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Sağlık, Kamu Hastaneleri, İ̇ş Sağlığı ve Güvenliği, Sağlık
Çalışanı, Kurumsal İ̇letişim, Kurum İçi İ̇letişim.
Occupatıonal Health and Safety and Corporate Communıcatıon in Management Approach
(Antalya Provınce Exampl
Abstract: The main objective of the study is in the public hospitals in occupational health and
developments in the security field take on a theoretical level and in connection therewith this area was
carried out a limited number of empirical analyzes over in Turkey, why perform related empirical
application. On this occasion, the main purpose of the study is to reach the findings regarding the period
in which the application was performed and to discuss the compatibility of the findings with the theory.
In the research, a questionnaire form was used within the scope of quantitative research method. Faceto-face interviews were conducted with 100 randomly selected healthcare professionals from the
Ministry of Health Antalya State Hospital. As a result, according to the opinions of healthcare
professionals; It has been found that as process security increases, safety rules, safety priority,
management commitment, safety education, safety leadership, employee encouragement, Corporate
Communication, İnternal Communication, safety awareness, employee participation and safe behaviors
increase.
Keywords: Keywords: Health, Public Hospitals, Occupational Health and Safety, Health Worker,
Corporate Communication, İ̇nternal Communication
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Zengezur Korı̇doru: Rusya, İ̇ran, Ermenı̇stan, Azerbaycan ve
Türkı̇ye’nı̇n Yaklaşımları
Dr. Öğretim Üyesi Artum Dinç
Gümüşhane Üniversitesi
Özet: Bu çalışmanın amacı, 9 Kasım 2020’de Rusya’nın arabuluculuğuyla Azerbaycan ve Ermenistan
arasında imzalanan Ateşkes Antlaşması ardından gündeme gelen Zengezur Koridoru’nun açılmasıyla
ilgili Rusya, İran, Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye’nin yaklaşım ve gerekçelerini betimlemektir.
Çalışmada nitel araştırma modeli kullanıldı. Veriler, on kişiden oluşan alan uzmanlarıyla yapılan
görüşmeler ve değişik medyalarda yayınlanan ilgili haber ve yorumlar taranarak toplandı. Toplanan
verilerin betimsel analiziyle elde edilen bulgular, koridorun açılmasına yönelik Türkiye ve
Azerbaycan’ın tam destek verdiğini, Rusya’nın koşullu destek verdiğini, İran’ın ise kesinlikle karşı
çıktığını gösterdi. Ermenistan, egemenliği altındaki topraklar üzerinden tamamen kendi kontrolünde
olacak Nahcivan’la Azerbaycan arasında bir bağlantı yolunun açılabileceği tezi ileri sürmektedir. Sonuç
olarak mevcut durum bölgesel güvenlik kompleksi görünümü vermektedir. Bu koşullarda koridorun
açılması Güney Kafkaslara barış, istikrar ve refah getirecek yeni bir döneme geçişin kapısını aralar.
Fakat yüzyılların karşıtlık, rekabet ve çatışma tortuları altından inşa edilmek istenilen barış, elbette kolay
bir süreç olmayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Zengezur Koridoru, Bölgesel Güvenlik Kompleksi, Güney Kafkaslar.
Zangezur Corridor: the Approaches of Russia, Iran, Armenia, Azerbaijan and Turkey
Abstract: The objective of study is to describe the approaches and justifications of Russia, Iran,
Armenia, Azerbaijan and Türkiye regarding the opening of the Zangezur Corridor, which came to the
agenda after the Ceasefire Agreement signed between Azerbaijan and Armenia with the mediation of
Russia on November 9, 2020. Qualitative research type was used in the study. The data were collected
by interviews with ten field experts and by review related news and comments published in different
media. The findings obtained through the descriptive analysis of the collected data showed that Türkiye
and Azerbaijan give full support to opening of the corridor, Russia provide conditional support, and Iran
strongly opposes it. Armenia puts forward the thesis that a connection road can be opened between
Nakhchivan and Azerbaijan, which will be under its control over the territories under its sovereignty.
Consequently, the current situation shows the appearance of a regional security complex. Opening the
corridor under these conditions opens the door to a new era that will bring peace, stability end welfare
to the South Caucasus. But the peace that is desired to be construct from under the residues of centuries
of opposition, rivalry and conflict will certainly not be an easy process.
Keywords: Zangezur Corridor, Regional Security Complex, South Caucasus.

33

5th UTRAK, 18/20 November 2022, ANKARA

Presentation ID / Sunum No: 40
Oral Presentation / Sözlü Sunum

ORCID ID: 0000-0002-9906-1529

A Factory and its People: How Did Their Relations Change the SocioCultural Structure of a Society Living in Nazilli, Turkey
Doç.Dr. Tuncay Ercan Sepetcı̇oğlu
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Özet: The early years of newly-founded Turkey introduced such a modernisation process in policy,
economy, and social and cultural life that it was aimed to renovate by revolutions whole lifestyles both
in urban and rural regions. The most significant factor affecting the development in cities and towns was
industrilisation. Especially after the world economic crisis, the Turkish government decided to become
the dominating force on the industrilisation process besides supporting private enterprise for establishing
new factories in different areas in the country. The factories built at that time in different places in the
country, had a role in contemporary industrilisation and social transformation as the modernisation
project of Turkey in the early republican period. The state-based industrilisation approach changed the
cities and towns with their inhabitants deeply after 1930s, such as Kayseri, Malatya, Ereğli Konya,
Zonguldak, Nazilli Aydın and others. Nazilli Sümerbank Textile Factory was as an exemplary case of
the state factories and a milieu of modernity and social change. This paper explores Nazilli Sümerbank
Textile Factory, designed and built by the Soviets in mid. 1930s to establish the textile industry in
Turkey after the acceptance of statism as the economy policy of the state. It played an important role in
the development of the national and regional economy. Moreover this factory, like the others in different
places in Anatolia, was an attempt of transforming the lives of her employees into a modern way of
living by introducing new norms and forms of social life. The factory became the destiny of a
comparatively small town, Nazilli.
Keywords: Statism, Social Change, Sümerbank Textile Factory, Nazilli, Turkey
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1829 Edirne Antlaşması Sonrası Eflak ve Boğdan’da Rusya Kefâleti
Dr. Öğretim Üyesi M. Fatih Sansar
Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü
Özet: Eflak ve Boğdan 15. yüzyılda Osmanlı egemenliğine girdikten sonra, Osmanlı Devleti’ne bağlı
imtiyazlı eyaletler olarak yönetilmiştir. Kendi yerel ailelerinden (Boyar) Osmanlı Devleti’nin tayin ettiği
voyvodalar tarafından yönetilmiş, voyvodaların tayinleri, iki voyvodalığın Osmanlı Devleti’ne karşı
vergi ve askerlik gibi konulardaki yükümlülükleri belirlenmiştir. Osmanlı Devleti bu iki voyvodalık
bölgesine Müslüman nüfus iskân etmemiş, kendi iç işlerinde kendilerini yönetmelerine müsaade
etmiştir. Fakat 19. yüzyılda Osmanlı-Rus savaşları sırasında Rus işgalleri ve devamında imzalanan
antlaşmalarda yavaş yavaş Osmanlı Devleti’nden kopuş süreci yaşanmıştır. 1806 Bükreş Antlaşması ve
1826 Akkerman Sözleşmeleri ile Rusya Eflak ve Boğdan’a komşu olduğu gibi, Eflak ve Boğdan’da
voyvoda seçimi ve diğer bazı konularda istediğini elde etmiştir. 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı’nda
Eflak ve Boğdan tekrar Rus işgaline uğramıştır. Savaş sonrası imzalanan Edirne Antlaşması’nda ise
Rusya Eflak ve Boğdan’da önemli kazanımlar elde etmiştir. Özellikle Eflak ve Boğdan halkının
“refahına kefil” olma hakkı, Rusya’nın “Memleketeyn”e müdahalesini ve adeta Osmanlı Devleti ile
birlikte bu iki Voyvodalığı yönetme yetkisi elde etmiştir. Rusya ayrıca, savaş tazminatının ödenmesi
meselesini bahane ederek 1834 yılında kadar Eflak ve Boğdan’dan askerlerini çekmediği gibi, bölgeye
vali tayin ederek yönetimini eline almıştır. Rusya’nın Eflak ve Boğdan’da giderek nüfuzunu arttırması
Kırım Savaşı’na kadar devam etmiş, savaş sonrasında ise Rus etkisinin yerini Batılı Devletler ve
özellikle Fransa almıştır. Çalışmamızda Edirne Antlaşması’nda Eflak ve Boğdan’ın durumu ve
Rusya’nın bölgede etkinliğini arttırması üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Edirne Antlaşması, Eflak, Boğdan, Rusya, Organik Yasalar
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Bolşevı̇k Devrı̇mı̇nı̇n Perdedekı̇ Sessı̇zlı̇ğı̇: “ekı̇m”
Dr. Gülhanım Bihter Yetkı̇n
Ordu Üniversitesi
Özet: 1917 Ekim Devrimi’nin onuncu yılına ithaf edilen sessiz sanatsal film Ekim, Sovyet sinemasının
önde gelen yönetmenlerinden Sergey Ayzenştayn’ın (1898-1948) önemli sinema üçlüsü, Grev ve
Potyomkin Zırhlısı’nın sonuncusunu oluşturur. SSCB Merkez Komitesi Başkanlığı Ekim Jübile
Komisyonu’nun emri üzerine çekilen film, XX. yüzyıl Sovyet sinemasının en geniş çaplı projesi kabul
edilir. Dönemin büyük sinema endüstrilerinden Sovkino’da çekilen Ekim filminin kapsamı, 1927 ile
1928 yılları arasındaki zaman dilimidir. Filmin ekrana konulması, devrimin gerçekleştiği günde
planlansa da Stalin’in filme bazı noktalarda gerçekleştirdiği müdahaleleri nedeniyle gecikir. Bu nedenle
jübile gününün sonunda film, Bolşoy Tiyatro’da fragman halinde verilir. Yeniden montajlama ve
bitirme işlemleri birkaç ay alır ve en nihayetinde film, 1928 yılı Mart ayında gösterime girer. Yoğun bir
şekilde metaforların göze çarptığı filme eklediği çarpıcı sahnelerle yönetmen, tarihi olaylara başvurarak
çarların ülkenin tarihinde kaldığını, Rusya’nın ancak yeni bir düzen ve rejim ile ayakta kalabileceğini
vurgular. Filmde güçsüz insan yığını aniden tarihin akışına yön veren devrimci bir kalabalığa dönüşür.
Bu nedenle filmin ana kahramanı tek bir birey değil, büyük bir insan yığınıdır. Bütün seyri boyunca
nadir sahnelerde normal düzende ilerleyen filmde, yoğunlukla hızlı çekimden faydalanılır. Ayzenştayn
bu filminde, çatışma ve çarpışmaya dayanan atraksiyon montaj uygulamasını kullanır. Söz konusu
yöntemle birbirine zıt olayları art arda bağlayarak yaşanılan şiddeti izleyicinin hafızasında daha çarpıcı
hale getirir. Bu çalışmada, her ne kadar Sovyet yönetiminin güdümlü bir projesi olsa da 1917 Devrimini
tüm çıplaklığıyla yeniden yaşatması açısından önemli bir yere sahip olan Ekim filminin, başarılı
yönetmen Sergey Ayzenştayn’ın sanatında şekillenişinden bahsedilecektir. Böylelikle sarsıcı bir dönüm
noktasının tablosunu yansıtan bu film ile Ayzenştayn’ın gerçek ile tarih arasına nasıl çizgi çektiğinden
ve izlerken seyircide canlılık hissinin hangi noktalarda uyandığından bahsedilerek Rus insanının
geçmişinin önemli bir kesitine ekrandan ışık tutulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sergey Ayzenştayn, Sovyetler Birliği, 1917 Devrimi, Ekim Filmi, Sinema.
The Bolshevık Revolutıon’s Sılence On the Cınema Screen: “october”
Abstract: Dedicated to the tenth anniversary of the 1917 Revolution, the art-house movie October is
the last release of the influential film trilogy by the leading Soviet director Sergey Eisenstein (18981948), following the Strike and the Battleship Potemkin. It was shot on the order of the Jubilee
Commission of the USSR Central Committee and was the largest-scale project of 20th-century Soviet
cinema. The movie October, made in Sovkino, one of the major film industries of its era, covered the
period between 1927 and 1928. Although it was planned to be released on the revolution day, it was
delayed due to Stalin's interventions in the film. Therefore, only its trailer was shown at the Bolshoi
Theatre at the end of the jubilee day. After several months of re-editing, the film was eventually released
in March 1928. With the dramatic scenes embedded with rich metaphors and references to historical
events, the director emphasized that the tsars became history and that Russia could only survive with a
new order and regime. The powerless and vulnerable masses in the movie became a revolutionary crowd
that steered history. Thus, the protagonist was not a single individual but a crowd. The whole course of
the film had a normal pace and primarily relied on fast shooting. Eisenstein applied the attraction
montage method featured conflict and disagreement. This method allowed making the experienced
violence dramatic by presenting the conflicting events one after another. Although the movie October
36
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was an intentional project of the Soviet government, it had an important place in plainly reflecting the
1917 Revolution. In this sense, this study discussed the role of the film in how the successful director
Sergei Eisenstein underlined the difference between reality and the past. Also, as a striking landmark,
this film would be a means to portray Russian history as well as describe its influences on today’s
audience.
Keywords: Sergei Eisenstein, Soviet Union, 1917 Revolution, October Movie, Cinema.
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II. Ekaterı̇na Dönemı̇nde Rusya’nın Balkan Polı̇tı̇kası (1762-1796)
Dr. Öğretim Üyesi Sinan Yüksel
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Özet: II. Ekaterina, tahtta çıktığı andan itibaren Çar Petro’nun ve sonrasında Rus tahtına çıkanların
gerçekleştiremediği Karadeniz Devleti olabilmek için çok önemli çalışmalar yürüttü. Bu çalışmalar
içerisinde Osmanlı Devleti ile mücadelede Balkan uluslarından destek alabilmek için yaptıkları oldukça
önemlidir. 1763’te yani Osmanlı Devleti ile mücadeleden beş yıl önce Balkan uluslarıyla temasa geçti.
Mora yarımadasına gönderilen elçilerle Mora halkı Osmanlı Devleti’ne karşı isyana davet edildi.
Elçilerin II.Ekaterina’ya sunmuş olduğu raporlarda Mora’ya bir Rus donanması gönderilirse Rumların
Osmanlı Devleti’ne karşı savaşacakları bildirildi. 1768’de Osmanlı Devleti ile başlayan savaş sırasında
Akdeniz’e donanma gönderilmesi düşüncesi böylece savaş öncesinde tartışıldı. Savaş öncesinde böyle
bir organizasyonun nasıl yapılacağının tartışılması Rus donanmasının Akdeniz’e başarılı bir şekilde
gönderilmesine olanak sağladı. II. Ekaterina, Osmanlı Devleti ile yaptığı her iki savaş sırasında, Balkan
halklarına gönderdiği manifesto ve ajanlarla onları kendi yanına çekerek Osmanlı Devleti’ni zor duruma
düşürüp zafer kazanmayı hedefledi. Osmanlı Devleti de Rusya’nın Balkan uluslarını kışkırtarak isyanlar
çıkarmasını ve savaşta Rus ordusuna destek vermelerini engellemek adına çeşitli önlemler aldı. Bununla
birlikte Balkan uluslarının Ruslarla işbirliği yapmasına engel olamadı. Rusya savaşlarda kendi ordu ve
donanmalarının aldığı başarıların yanı sıra Balkan uluslarından aldığı destekle her iki savaşta da
Osmanlı Devleti’ne üstünlük sağladı. Balkan ulusları Rusya’nın desteği ile Osmanlı egemenliğinden
kurtulacaklarını ve böylece kendi yönetimlerini kurabileceklerini düşündüler. Bundan dolayı Ruslarla
işbirliği yapıp Osmanlı Devleti ile mücadele ettiler. Bu mücadelelerde Osmanlı Devleti’ne büyük
zararlar verirlerken kendileri de bu mücadelelerden zarar gördüler. Her iki savaş sonrasında imzalanan
antlaşmalarla Rusların verdikleri bağımsızlık vaatlerin gerçekleşmediğini gördüler. Bununla birlikte
Balkan ulusları Osmanlı Devleti ile daha sonra yapacakları mücadelelerde Rusya’nın desteğini
alabileceklerini de gördüler.
Anahtar Kelimeler: II. Ekaterina, Rusya, Osmanlı Devleti, Balkanlar
II. Russıa's Balkan Polıcy in the Perıod of Ekaterına (1762-1796)
Abstract: II. From the moment she ascended the throne, Ekaterina carried out very important works to
become the Black Sea State, which Tsar Peter and later those who ascended to the Russian throne could
not achieve. Among these studies, what they did to get support from the Balkan nations in the fight
against the Ottoman Empire is very important. In 1763, five years before the struggle with the Ottoman
Empire, he came into contact with the Balkan nations. With the ambassadors sent to the Peloponnese
peninsula, the people of Peloponnese were invited to revolt against the Ottoman Empire. In the reports
submitted by the ambassadors to Ekaterina II, it was stated that if a Russian fleet was sent to Morea, the
Greeks would fight against the Ottoman Empire. The idea of sending a navy to the Mediterranean during
the war that started with the Ottoman Empire in 1768 was thus discussed before the war. Discussing
how to organize such an organization before the war allowed the Russian navy to be successfully sent
to the Mediterranean. II. During both wars with the Ottoman Empire, Ekaterina aimed to put the
Ottoman Empire in a difficult situation and win a victory by attracting them with the manifestos and
agents she sent to the Balkan peoples. The Ottoman Empire also took various measures in order to
prevent Russia from provoking the Balkan nations to revolt and to support the Russian army in the war.
However, he could not prevent the Balkan nations from cooperating with the Russians. In addition to
the successes of its own army and navy in the wars, Russia gained superiority over the Ottoman Empire
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in both wars with the support it received from the Balkan nations. The Balkan nations thought that with
the support of Russia, they would get rid of the Ottoman domination and thus establish their own
administration. Therefore, they cooperated with the Russians and struggled with the Ottoman Empire.
While they caused great damage to the Ottoman Empire in these struggles, they also suffered from these
struggles. They saw that the promises of independence made by the Russians with the treaties signed
after both wars were not realized. However, the Balkan nations also saw that they could get the support
of Russia in their later struggles with the Ottoman Empire.
Keywords: II. Ekaterina, Russia, Ottoman Empire, Balkans
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XVI Yüzyıl Sufi Seyhi Ahmet Hazini: Hayati ve Eserleri
Assoc.Prof.Dr. Ganizhamal Kushenova
Ee
Özet: XVI-XVII yy.yasayan yesevi ve naksbendi tarikatinin seyhi Ahmet Hazini cok onemli eserler
birakmistir. Suan eserleri Turkiye ve Fransa'daki kutuphanelerde yalniz nushada bulunnmaktadir.
Ahmet Hazini seyhin hayati hakkinda bilgiler sadece onun kendi eserlerinde mevcuttur. Eserleri ise Orta
Asia hatta Turk dunyasinda buyuk mevki alan Hoca Ahmet Yesevi ve yeseviyye tarikati hakkinda
degerli bilgiler sunmaktadir. Turkiye bilim adamlarinin bu konuda cok basarili calismalari mevcuttur.
Anahtar Kelimeler: Ahmet Hazini, Yesseviye, Sufi Seyhi
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Rusya Federasyonu ve Avrupa Konseyı̇ İ̇lı̇şkı̇lerı̇ (1992-2022)
Araştırmacı Aynur Gök
SDÜ
Özet: Avrupa Konseyi, 1990’lı yılların başından itibaren Rusya Federasyonu’nun bölgesel uluslararası
ilişkilerinde önemli yer tutmuştur. Rusya Federasyonu 1996 yılında Avrupa Konseyi’ne katıldıktan
sonra Rus siyasetinde ve mevzuatında meydana gelen olumlu değişikliklere rağmen, günümüze kadar
süren karşılıklı ilişkilerde birtakım sorunlar ve anlaşmazlıklar ortaya çıkmıştır. Bunlardan sonuncusu,
2022 yılında başlayan ve henüz bitmeyen Rusya-Ukrayna Savaşı olmuştur. Rusya Federasyonu’nun
Ukrayna işgali, Rusya Federasyonu ve Avrupa Konseyi arasındaki ilişkilerde gerilimli bir sürecin
yaşanmasına neden olmuş ve bu, ülkenin Avrupa Konseyi üyeliğinden çıkmasıyla sonuçlanmıştır. Bu
çalışmada, Rusya Federasyonu ile Avrupa Konseyi arasındaki karşılıklı ilişkilerin ve işbirliğin gelişim
dinamikleri ana hatlarıyla verilmeye çalışılmıştır. Burada Rusya Federasyonu’nun dış politikasında
Avrupa Konseyi’nin yeri ve rolü anlatılmış ve son olarak üyelikten ayrılış sürecine ve bunun sonuçlarına
değinilmiştir. Çalışma ile Rusya Federasyonu’nun Avrupa Konseyi’ne katılımının ve üyelikten
çıkarılmasının ulusal politika ve iç hukuka etkisine genel bir bakış sunmak amaçlanmıştır. Rusya
Federasyonu’nun mevcut dış politikası, gelecekte Avrupa Konseyi ile karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler
kurmayı amaçlamalıdır. Çünkü Rusya Federasyonu’nun Avrupa Konseyi sisteminden tamamen
ayrılması sonucunda Rus vatandaşlarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurma olanaklarının
ortadan kalkmasıyla, en çok etkilenen alanın insan hakları olacağı bir gerçektir.
Anahtar Kelimeler: İnsan Hakları, Rusya Federasyonu, Avrupa Konseyi, Uluslararası İ̇şbirliği.
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Rusya-Ukrayna Savaşının Uluslararası İ̇lişkiler Sistemi Üzerine Etkileri
Doç.Dr. Muhittin Tolga Özsağlam
Lefke Avrupa Üniversitesi
Özet: Rusya-Ukrayna Savaşının başlaması uluslararası ilişkiler sistemini derinden etkilemiştir.
Uluslararası ilişkiler sistemi içerisinde yer alan aktörlerin; Devletler ve uluslararası örgütlerin
(BM,NATO vs) sistem içerisindeki konumlanmaları ve işlevleri yeniden şekillenmiştir. Bu çalışmada
savaşın başlamasıyla birlikte uluslararası ilişkiler sistemi içerisinde NATO’nun Avrupa’da artan
etkinliği ve Avrupa Birliği’nin (AB) ortak dış politika ve güvenlik politikalarındaki zaafiyetleri
tartışılmaktadır. Bu tartışmanın yanı sıra, AB’nin ve diğer Avrupa ülkelerinin savaşın başlamasını
takiben ekonomik ve siyasal anlamda karşılaştığı sorunlar da genel hatlarıyla irdelenmektedir. Bu
irdeleme yapılırken, savaşın küresel ekonomi politiği de kısaca değerlendirilmektedir. Çalışmada bir
NATO üyesi ve Rusya ile yakın ilişkileri bulunan Türkiye’nin oynadığı rol ve bununla birlikte savaşın
yarattığı yeni jeopolitik durum, çok kutuplu yapı ve bu yapının yarattığı yeni ekonomi politiği de
uluslararası ilişkiler disiplini-teorilerine bağlı kalarak analiz edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Rusya, Ukrayna, Nato, Uluslararası İ̇lişkiler Sistemi, Avrupa Birliği
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Türk Dış Politikasında Denge Arayışları: 1960-1980 Dönemi Türk-Sovyet
İ̇lişkileri ve Günümüz İ̇çin Çıkarılabilecek Dersler
Arş. Gör.Dr. Murat Güneylioğlu
Kırklareli Üniversitesi
Özet: Kemal Karpat’ın 1975 yılında yayınlanan bir çalışmasında tespit ettiği üzere Sovyet Rusya’nın
Türkiye’ye yaklaşımında sırasıyla üç temel hedef belirlenmiştir. Öncelikle Türkiye’yi güçsüzleştirmek
ve egemenliği altına almak, mümkün olmazsa kendi tarafına kazanmak, eğer bu da olmazsa hiç değilse
Türkiye’nin tarafsızlığını sağlamak. 1960’lardan itibaren, Soğuk Savaş’taki yumuşama süreci ve Batılı
müttefikler ile Kıbrıs başta olmak üzere yaşanan ciddi sorunlar, Türkiye’yi denge siyaseti ve ekonomik
ilişkiler çerçevesinde Moskova’yla iş birliğine itmiştir. Bu dönemde Orta Doğu’daki güvenlik
sorunlarına karşı daha tarafsız bir konum alan Türkiye, 1974 Kıbrıs müdahalesinin ardından gelen ABD
silah ambargosuna cevap olarak Moskova’yla siyasi ve diplomatik alanda karşılıklı diyalogu
hızlandırmıştır. Türkiye’nin bu iş birliği sürecini Washington karşısında başarılı bir şekilde bir koz
olarak kullandığı görülmektedir. Bununla birlikte Sovyetlerin nihai amacının Türkiye’yi yalnızlaştırmak
ve tahakkümü altına almak olduğunu doğru tahlil eden Ankara, gelişen iş birliğinin Türkiye’nin
NATO’daki konumunu tehdit edecek noktaya ulaşmaması konusunda ihtiyatlı davranmıştır.
Günümüzden bakıldığında bu tarihsel tecrübeden çıkarılacak önemli dersler bulunmaktadır. Bu çalışma
1960-1980 dönemi Türk-Sovyet ilişkilerini, 2010’ların ikinci yarısında başlayan Türkiye-Rusya
yakınlaşma süreciyle karşılaştırmalı olarak inceleyecektir. Söz konusu iki dönemde de Türkiye-NATO
ilişkileri ‘alan dışı’ bir güvenlik krizi (Kıbrıs ve Suriye iç savaşı) sebebiyle gerilmiş ve Ankara
müttefiklerinden beklediği desteği bulamamıştır. İki dönemde de Türkiye ABD’nin kısmı askeri
ambargosu altına girmiş ve buna karşılık Moskova’yla yakınlaşma kozu kullanılmıştır. Son olarak,
Türk-Sovyet yakınlaşması 1979 Afganistan müdahalesi ardından Soğuk Savaşın hızlanmasıyla sekteye
uğrarken, günümüzde Rusya’nın Ukrayna’yı işgali Türkiye’nin denge siyasetinin devamını zora
sokmaktadır. Soğuk Savaş sonrasında bölgesinde yeniden ‘büyük güç’ rolü kurgulamaya çalışan
Rusya’nın komşu ülkelere ve Türkiye’ye yaklaşımına bakıldığında yukarıda sayılan üç hedefin
günümüzde halen geçerliğini koruduğu söylenebilir. Bu bağlamda çalışma, Türkiye’nin ABD’ye karşı
Rusya’yı bir koz olarak kullanırken, Rusya karşısında güçsüz konuma düşmemek adına NATO’yla
ittifak bağlarını korumasının önemini vurgulayacak ve bunun nasıl başarılabileceği konusunda bazı
önerilerde bulunacaktır.
Anahtar Kelimeler: Denge Politikası, Türkiye-Rusya İlişkileri, Türkiye-Sscb İlişkileri, Türk Dış
Politikası, Nato
The Search of Balance in Turkish Foreign Policy: Turkish-Soviet Relations During the 19601980 Period and the Lessons for Today
Abstract: As Kemal Karpat noted in 1975, there were three objectives in the Soviet approach toward
Turkey. The Soviets first aimed to weaken and dominate Turkey, if it was not possible, to win it over to
his side, if not, to ensure Turkey's neutrality. Since the 1960s, the Cold War détente process and serious
problems with the West like Cyprus pushed Turkey closer to Moscow. Hence Turkey took a more
neutral position towards Middle Eastern security problems and accelerated its diplomatic and military
dialogue with Moscow in response to the US arms embargo imposed after the 1974 Cyprus intervention.
Turkey has successfully used this rapprochement vis-à-vis Washington. However, Ankara also ensured
that this policy did not reach the level that would have threatened Turkey's position in NATO. There are
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important lessons for today from this historical experience. This study will examine the Turkish-Soviet
relations from 1960 to 1980 comparatively with the current Turkey-Russia rapprochement since the
mid-2010s. In both cases, Turkey-NATO relations were strained by an 'out of area' crisis (Cyprus and
the Syrian civil war), during which Ankara could not receive enough support from its allies. In both
periods, Turkey faced a military embargo by the US and used the rapprochement with Moscow as a
trump card against Washington. Finally, whereas the Turkish-Soviet rapprochement was interrupted by
the 1979 Afghanistan intervention, Russia’s invasion of Ukraine in 2022 rendered the sustainment of
Turkey’s balancing policy difficult today. Given Russia's current great power approach to neighboring
countries and Turkey, the three goals mentioned above seem to be also valid today. The study will
emphasize the importance of maintaining alliance ties with NATO to avoid a weaker position against
Russia. It will make some suggestions on how Turkey can achieve this while trying to use Russia as a
trump card against the US.
Keywords: Policy of Balancing, Turkey-Russia Relations, Turkey-Soviet Relations, Turkish Foreign
Policy, Nato
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Description of Beauty In Eastern Poetry
Doç. Dr. ASHUROVA Gülbahor Nurullayevna
Alisher Navai adına Taskent Devlet Özbek Dili
ve Edebiyatı Üniversitesi.
Abstract: Each people on earth has its own poetry, built on the interweaving of ethnic and national
traditions and the author's expression of the poet-creator. Perhaps the most interesting in this regard is
the poetry of the eastern countries. When it comes to Oriental poetry, Omar Khayyama's rubai and
Japanese hokku always come to mind. But the treasure trove of Eastern poetry is inexhaustible. In the
East, they always knew and appreciated the beauty of the word. "The eastern syllable was a model for
me"... was written at one time by A. S. Pushkin. Like Alexander Sergeevich, oriental poets wrote a lot
and fruitfully about the beauty of a woman. Eastern civilizations, the oldest in the world, seem to keep
some secret in themselves, traces of which can be caught in the way of life of people, in cultural
monuments, and in landscapes. And no one will understand this or that part of the world better than its
inhabitants.
In world culture and poetry, it is perhaps hard to find a more exhilarating plot than love for a mysterious
oriental beauty whose thin camp is hidden beneath a black veil. In all centuries, this image attracted
attention and inspired the geniuses of the East, West and Russia - Hafiz, Rumi, Saadi, Byron, Goethe,
Pushkin, Lermontov, Tukai, Bunin and many others. In the literature of the East, the image of a woman
is central. But this image has many meanings and is interpreted in different ways. On the one hand, it
symbolizes a woman as an object, although highly spiritual, but earthly love.
The female image in Eastern poetry, even if it was symbolic in nature, enriched world literature, music,
painting and poetry with vivid female characters, epithets for physical female beauty: moonlight,
gazeleocaya, sugar-tired, silver-fisted, cypress-stained....
Key Words: poetry, beauty, female image, eastern civilization, national traditions

Описание Красоты В Восточной Поэзии
Резюме: У каждого народа на земле своя поэзия, построенная на переплетении этнических и
национальных традиций и авторском самовыражении поэта-творца. Пожалуй, наиболее
интересной в этом плане является поэзия восточных стран. Когда речь заходит о восточной
поэзии, на ум всегда приходят в первую очередь, рубаи Омара Хайяма и японские хокку. Но
кладезь восточной поэзии неисчерпаем. На Востоке всегда знали и ценили красоту слова. «Слог
восточный был для меня образцом…» писал в свое время А. С. Пушкин. Как и Александр
Сергеевич, много и плодотворно писали восточные поэты о красоте женщины.
Восточные цивилизации, древнейшие в мире, словно хранят в себе какую-то тайну, следы
которой можно уловить и в образе жизни людей, и в культурных памятниках, и в пейзажах. И
никто не поймёт ту или иную часть света лучше, чем её житель. В мировой культуре и поэзии,
пожалуй, трудно найти более волнующий сюжет, чем любовь к таинственной восточной
красавице, чей тонкий стан скрыт под черной чадрой. Во все века этот образ привлекал к себе
внимание и вдохновлял гениев Востока, Запада и России – Хафиза, Руми, Саади, Байрона, Гете,
Пушкина, Лермонтова, Тукая, Бунина и многих других.
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В литературе Востока образ женщины занимает центральное место. Но этот образ имеет много
смыслов и трактуется по-разному. С одной стороны, он символизирует женщину как предмет
хотя и высоко духовной, но земной любви. Женский образ в восточной поэзии, даже если он и
носил символической характер, обогатил мировую литературу, музыку, живопись и поэзию
яркими женскими характерами, эпитетами к физической женской красоте: луноликая,
газелеокая, сахароустая, сребротелая, кипарисостанная.
Ключевые слова: поэзия, красота, женский образ, восточная цивилизация, национальные
традиции
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Unsentimentalism in the work of women writers in Russian literatüre
Prof. Dr. Iya Guramovna Zumbulidze
Kutaisi State University Ak. Tsereteli,
Georgia, Kutaisi
Abstract: This article examines one of the current trends in the work of women writers in Russian
literature at the turn of XX-XXI centuries - neo-sentimentalism. We can speak of the emergence of a
"neo"-current only when an existing current has either disappeared, gone underground, or become an
element of other currents. This is exactly what happened to Western sentimentalism. Russian
sentimentalism never disappeared as a movement, because almost every major Russian writer turned to
it at a time when sentimentalism was no longer considered fashionable, the inner world of the characters,
their feelings were brought to the forefront. Here it is important to note that, Russian sentimentalism
disappeared only as a term, but continued to exist as a current. At present, it is customary to speak of
neo-sentimentalism.
On the basis of the analysis of Russian women's prose, in particular the works of L. Ulitskaya and L.
Petrushevskaya, it will be shown how the perception of personality and history is transformed in the
prose of neo-sentimentalism, how human existence is transformed.
Keywords: Neosentimentalism, Tradition, L. Ulitskaya, L. Petrushevskaya , Sentimentality
Неосентиментализм в творчестве женщин-писателей в русской литературе
Резюме: В данной статье рассматривается одно из актуальных направлений в творчестве
женщин-писателей в русской литературе на рубеже XX-XXI веков – неосентиментализм.
О возникновении "нео" - течения можно говорить только тогда, когда уже существующее
течение либо исчезло, либо ушло в подполье, либо стало элементом других течений. Именно это
и произошло с западным сентиментализмом. Русский сентиментализм никогда не исчезал как
направление, поскольку почти каждый крупный русский писатель обратился к нему в то время,
когда сентиментализм уже не считался модным, внутренний мир героев, их чувства выдвигались
на первый план.Здесь важно отметить, что, русский сентиментализм исчез только как термин, но
продолжал существовать как течение. В настоящее время принято говорить о
неосентиментализме. На основе анализа русской женской прозы, в частности произведений Л.
Улицкойи и Л.Петрушевской будет показано, как трансформируется восприятие личности и
истории в прозе неосентиментализма, как трансформируется бытие человека.
Ключевые слова: Неосентиментализм, традиция, Л. Улицкая, Л.Петрушевская , сентиментализм
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About the Problems of Translating Turkish TV Series Into Bulgarian
Dr. Momchil O. SHOPOV
Sophia, Bulgaristan Sophia Üniversitesi
Abstract: At the present stage, Turkish TV series are being translated into many languages of the world.
In this article, based on the material of translations of Turkish TV series into Bulgarian, some problems
that arise in the process of working on the translation will be considered.. Everyone knows that the
Turkish language is very beautiful, oriental flowery and sonorous in its emotionality. The peculiarities
of the Turkish language for Bulgarian speakers are that as soon as you learn the alphabet, you can
immediately start reading, writing and speaking! Because in most cases in Turkish we both hear and
write. The peculiarity of the Turkish language for Bulgarian speakers is also in the absence of a noun
gender as such. Turkish words are mostly short. Most often a word consists of one or two syllables. But:
The Turkish language has certain affixes that help to clarify what has been said.
We will express our opinion on the translations of Turkish TV series. Translation can be word-for-word,
literal and literary. The quality of the translation is determined by just this. A huge role, in addition to
the approach to translation, is played by the style of writing the text. Even at school, in high school, two
grades are given for an essay: for the content and spelling. And the content is determined by both the
disclosure of the topic and the style of writing. But having ready-made material at hand, we evaluate not
the content, only the style. Even the simplest sentence, in which the parts of speech are incorrectly
placed, is heard clumsily by ear. And this is noticeable in many other translations. In addition, it is
important for a translator not only to know the language well, but also to know both languages: both the
one being translated and the one into which you are translating (in this case, from Turkish to Bulgarian).
For example, the phrase "Kara Aşk" itself is a linguistic idiom and translating it into Bulgarian as
"Cherna Lyubov" is the same as translating it by the nose from Bulgarian to Turkish. Utter nonsense. It
meant unhappy, impossible, hopeless love.
Translation has a very strong influence on the material that is presented, because it is the translation that
delivers it.
Key Words: translation, Turkish TV series, translation features, types of translation

О Проблемах Перевода Турецких Сериалов На Болгарский Язык
Резюме: На современном этапе турецкие сериалы переводятся на многие языки мира. В данной
статье на материале переводов турецких сериалов на болгарский язык будут рассмотрены
некоторые проблемы, которые возникают в процессе работы над переводом. Всем известно, что
турецкий язык – очень красивый, по-восточному цветистый и звучный по своей
эмоциональности. Особенности турецкого языка для говорящих на болгарском языке
заключаются в том, что как только вы учите алфавит, то можете сразу начать читать, писать и
говорить! Потому что в большинстве случаев в турецком мы как слышим, так и пишем.
Особенность турецкого языка для говорящих на болгарском языке – также и в отсутствие рода
существительных, как такового. Турецкие слова, по большей части, короткие. Чаще всего слово
состоит из одного или двух слогов. Но: турецкий язык имеет определённые аффиксы, которые
помогают внести ясность в сказанное. Выскажем своё мнение относительно переводов турецких
сериалов. Перевод бывает пословный, дословный и литературный. Качество перевода
определяется, как раз этим. Огромную роль, кроме подхода к переводу, имеет и стилистика
написания текста. Даже в школе, в старших классах за сочинение ставят две оценки: за
содержание и правописание. И содержание определяется, как раскрытием темы, так и
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стилистикой написания. Но имея под рукой готовый материал, мы оцениваем не содержание, а
только стилистику. Даже простейшее предложение, в котором неправильно расставлены части
речи, на слух слышится коряво. И это заметно во многих других переводах. Кроме того,
переводчику важно не просто хорошо знать язык, но и также знать оба языка: и переводимый и
тот, на который переводишь (в данном случае с турецкого на болгарский). Например, сама фраза
“Kara Aşk” – языковая идиома и переводить её на болгарский язык, как «Черна любов», тоже
самое, что перевести водить за нос с болгарского на турецкий. Билеберда полнейшая. Тут
имелась ввиду несчастная, невозможная, безнадёжная любовь.
Перевод очень сильно влияет на материал, который подается, ибо именно перевод его и подает.
Ключевые слова: перевод, турецкие сериалы, особенности перевода, виды перевода
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Postmodern views in the novels of Kamal Abdullah
Prof. Dr. Bejenaru Ludmila Efimovna
University of Iasi "Al. I. Cusa", Iasi, Romania
Bezhenaru Lyudmilla Efimovna
Abstract: This article examines one of the current trends in the work of a scholar and famous writer of
Azerbaijan Kamal Abdullah. The trilogy of Kamal Abdullah, based on the legends of folk dastan about
Grandpa Korkuda, depicts the distant past of the Azerbaijani people in the novels "Incomplete
Manuscript", "Valley of the Magicians", "And There Is Nobody to Forget". The creativity of Kamal
Abdullah is a vivid example of the organic connection of the aesthetics of Completeness and introduces
Azerbaijani literature, history and culture to a number of mature literatures and cultures of the world. In
his fiction texts, the author of the trilogy The Incomplete Manuscript, The Valley of the Magicians, and
And No One to Forget, which have already become fiction, moves from Myth to Writing, and by
modifying the canonical text of Kitabi Dede Corcud, creates his postmodern aesthetic of Completeness.
It should be noted that by changing plot lines, developing images inward and outward, and making
changes at the level of language and style, Kamal Abdullah demonstrates through objectification not
only the traditional narrative links within the canonical text, but also the customary principles of its
organization.
Keywords: Postmodernist Aesthetics, Trilogy, Creativity, Artistic Text

Постмодернистские взгляды в романах Камала Абдуллы
Резюме: В данной статье рассматривается одно из актуальных направлений в творчестве
ученого и известного писателя Азербайджана Камала Абдуллы. Трилогия Камала Абдуллы,
основанная на легендах народного дастана о Деде Коркуде, изображает в романах «Неполная
рукопись», «Долина Кудесников», «И некого забыть» далекое прошлое азербайджанского
народа.. Творчество Камала Абдуллы являет собой яркий образец органической связи эстетики
Полноты и вводит азербайджанскую литературу, историю и культуру в ряд зрелых литератур и
культур мира. В своих художественных текстах автор трилогии «Неполная рукопись», «Долина
кудесников», «И некого забыть», которые уже стали беллетристикой, переходит от Мифа к
Письму, и, изменяя канонический текст «Китаби Деде Коркуд», создает свою
постмодернистскую эстетику Полноты. Следует отметить, что изменив сюжетные линии,
развив образы вглубь и внутрь, внося изменения на уровне языка и стиля, Камал Абдулла
посредством объективации демонстрирует не только традиционные повествовательные связи
внутри канонического текста, но и привычные принципы его организации.
Ключевые слова: постмодернистская эстетика, трилогии, творчестве, художественный
текст
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