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MESLEKĠ ÇALIġMALARA YÖNELĠK ÖĞRETMEN GÖRÜġLERĠNĠN 

ANDRAGOJĠK TEMELLERE GÖRE ĠNCELENMESĠ 

Dr. Öğr. Üyesi Veda Yar Yıldırım1, YL Öğrencisi Büşra Ünsal2, YL Öğrencisi Cennet 

Tandırcı3, YL Öğrencisi Yasemin Nuriye Türkdal4, YL Öğrencisi Zeliha Tuba 

Erşahin5 

 

ÖZET 

 

Millî Eğitim Bakanlığının hedefleri doğrultusunda öğretmenlerin mesleki ve alan 

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

mesleki çalıĢmalar yapılmaktadır. Mesleki çalıĢmaların eğitim ve öğretimin niteliğini 

geliĢtirmek, artırmak, mesleki geliĢime katkı sağlamak, eğitim- öğretim sürecinde karĢılaĢılan 

sorunları tespit etmek, sürecin değerlendirmesini yaparak bir sonraki dönemin planlama 

çalıĢmalarına zemin hazırlamak gibi birçok amacı bulunmaktadır. Bu çalıĢmanın amacı 

öğretmenlerin mesleki çalıĢma dönemlerinde almıĢ oldukları eğitimlere iliĢkin görüĢlerinin 

andragojik varsayımlara göre değerlendirilmesidir. ÇalıĢma 2019 yılında güz yarıyılında 

yürütülmüĢ, Gaziantep ve KahramanmaraĢ illerinde görev yapan 20 öğretmenin mesleki 

çalıĢmalara yönelik görüĢleri yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formu ile elde edilmiĢtir. Veriler 

betimsel analiz yoluyla incelenmiĢtir. Verilerin incelenmesinde MaxQDA2020 programı 

kullanılmıĢtır. AraĢtırmadan elde edilen bulgulara göre araĢtırmaya katılan öğretmenler 

mesleki çalıĢmaların öğretmenlerin ihtiyacını karĢılamadığı, formalite olduğu, teori ağırlıklı 

olduğu, tekrarlanan içeriklerden ibaret olduğu, plansız bir süreç olarak yürütüldüğü ve 

andragojik varsayımlardan uzak olduğu yönünde görüĢ belirtmiĢlerdir. Yapılan bu çalıĢma 

sonucunda mesleki çalıĢmaların yetiĢkin eğitimi ihtiyacına uygun olarak planlanabileceği ve 

öğretmenlerin daha aktif olabileceği etkinlikler düzenlenebileceği öneriler arasındadır. 

 

Anahtar Kelimeler: YetiĢkin Eğitimi, mesleki çalıĢma, androgojik ilkeler 

 

INVESTIGATION OF TEACHERS' OPINIONS TOWARDS PROFESSIONAL 

STUDIES ACCORDINGTO ANDRAGOGICAL FOUNDATIONS 

ABSTRACT 

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

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

and field development of teachers. Professional studies have many purposes such as 

improving the quality of education and training, contributing to professional development, 

identifying the problems encountered in the education-training process, and preparing the 
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basis for the planning studies of the next period by evaluating the process. This study aims to 

evaluate professional studies in Turkey according to the andragogical assumptions and offers 

advice where necessary. The study was conducted in the fall semester in 2019 and the 

opinions of 20 teachers working in Gaziantep and KahramanmaraĢ were obtained through a 

semi-structured interview form. According to the findings of the study, the teachers who 

participated in the study stated that the professional studies did not meet the teachers' needs, 

that they were formality, theory-based, consisted of repetitive contents and carried out as an 

unplanned process and were far from andragogical assumptions. 

Keywords: Adult education, professional study, andragogical principles 

 

1.GĠRĠġ 

Öğretmenlik mesleği; bireyin mesleğe baĢladığı günden emekli olduğu güne kadar, değiĢen 

çağın getirilerine ayak uydurmayı gerektiren bir meslektir. Birey hem kendi bilgi ve becerisini 

arttırmak, hem değiĢen yeni neslin anlayıĢına ayak uydurmak hem de sistemin sürekli değiĢen 

düzenine uyum sağlamak zorundadır. Mesleki geliĢim, dinamik bir kavram olmakla birlikte 

kiĢinin mesleğinin ilk gününden emekli oluncaya dek mesleki bilgisindeki geliĢmeleri takip 

edip kendini geliĢtirme ve yenileme ihtiyacı ve isteği olduğu söylenebilir (Hamarat, 2002). 

Eğitim kurumlarında da mesleki geliĢim, çağın ihtiyaçları doğrultusunda, meslekleriyle ilgili 

konularda bilgilendirme sağlama ve mesleki anlamda kendilerini yenilemeleri için yönetici, 

öğretmen ve diğer personele verilen eğitimdir (Genç ve Aydın 2015). Öğretmenlerin kendi 

çabalarının dıĢında, alanında uzman bir ekip tarafından hazırlanan ve bir ay gibi uzun bir 

sürece yayılan mesleki çalıĢmalar bünyesinde aldığı eğitimler, ihtiyaçlarının karĢılanması 

noktasında öğretmenlere rehber olabilecek niteliktedir. Bu sürecin etkili ve verimli 

geçirilmesi Millî Eğitim Bakanlığının tüm paydaĢlarını olumlu etkileyecek öneme sahiptir. Bu 

bağlamda, eğitim yılı baĢında ve sonunda verilen mesleki çalıĢmaların uygulama esaslarının 

bilinmesi ve uygulanması aĢamasında yaĢanılan sorunların tespit edilmesi, bu sorunların 

çözüm aĢamasında yetkililere yol gösterici olacaktır. Bakanlık, mesleki çalıĢmaların hedef 

kitlesini ilgili yönergede bakanlığa bağlı tüm kurumlarda görev yapan yönetici ve öğretmenler 

olarak belirtmiĢ, amacını ise özetle öğretmenlerin mesleki ve bireysel geliĢimlerine katkı 

sağlamak olarak ifade etmiĢtir. Genel olarak bakıldığında eğitim-öğretim yılı baĢında ve 

sonunda bir aylık süreyi kapsayan bu eğitimler, öğretmenlerin mesleki geliĢimi konusunda 

onlara destek olabilecek eğitimlerin verilebileceği çok uygun bir zaman dilimidir. Bu zamanın 

verimli kullanımı öğretmenlerin bilgi, birikim ve becerilerini arttırıcı, onları destekleyici, 

eksiklerini görmelerini sağlayıcı bir platformun oluĢması bakımından önemlidir. Olumlu ve 

faydalı sonuçlar elde edilmesi beklenen mesleki çalıĢmaların verimli olmadığı düĢüncesi, 

genel olarak gereksiz olduğu kanısı, eğitimlerin amaca hizmet etmediği noktasında 

paydaĢların genel fikri olmuĢtur (Genç ve Aydın, 2015). Konu ile ilgili literatür tarandığında, 

mesleki çalıĢmaların gerekliliği, faaliyetlerin uygulanmasına yönelik yaĢanılan sorunlar ve 

öğretmen ihtiyaçları ile ilgili bazı sonuçlara ulaĢmak mümkündür. Bu sonuçlara bakıldığında 

hedef kitlenin mesleki çalıĢmaların pek önem verilmeden yerine getirildiği ve çalıĢma 

sonunda elde edilen verilerden yararlanılmadığı (Tonbul, 2006), çalıĢmaların amacının 

mesleki geliĢime uygun fakat uygulamada verimli olmadığı (GümüĢ, 2006), her okul 

türündeki öğretmenlerin mesleki çalıĢmalarında kendi ihtiyaç ve isteklerine yönelik bir 

yapılandırmaya ihtiyaç duyduğu, planlamanın ve ihtiyaç analizinin iyi bir Ģekilde yapılıp 

süreçte öğretmenlerin de fikirlerinin önemsenmesi gerektiği (Genç, 2010), ortaya 

konulmuĢtur. Öğretmenlerin büyük bir bölümünün düzenlenen hizmet içi eğitimlerde 

kullanılan yöntem ve teknikleri yetersiz, kısmen yeterli ve ilgi uyandırmayan Ģeklinde 



Cumhuriyet Zirvesi            3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI        ISBN: 978-605-06696-7-1        www.cumhuriyetkongresi.org         Sayfa | 3 

tanımladıkları (Sıcak ve Parmaksız, 2016), öğretmenlerin mevcut mesleki çalıĢmaları, içerik, 

planlama ve uygulama aĢamasında fikirlerinin alınmaması nedeniyle kendini sürekli tekrar 

ederek adeta bir cezalandırma aracına dönüĢen; gerçeklikten kopuk olması nedeniyle de 

iĢlevsel amaçları ve sonuçları olmayan ama oynayarak zaman kaybettikleri mizansenler 

olarak görme eğiliminde oldukları (Türker ve Tok, 2019), dile getirilmiĢtir. Bu eğitimlerin 

yararlı olmadığını düĢünen öğretmenler bunun gerekçesi olarak bilinenlerin tekrarı olması, 

ilgi ve ihtiyaçlardan uzak olması ve amaca uygun olarak yapılmadığını (Özan, ġener ve Polat, 

2014), mesleki çalıĢmalarda eğitim ihtiyacının dikkate alınmamasını, etkili bir planlama 

yapılmamasını ve öğretmenlerin görüĢlerinden yararlanılmamasını en önemli sorun olarak 

(ġahin, 2017) ileri sürmüĢlerdir.   

Mesleki çalıĢmalar özünde bir yetiĢkin eğitimi programıdır. YetiĢkinlerin öğrenmesine yardım 

etme bilim ve sanatı olan andragoji, Knowles tarafından geliĢtirilmiĢtir. YetiĢkin eğitimini 

anlamak eğitimin ve yetiĢkinin birbiri ile güçlü bir iliĢki içinde olduğunu anlamakla 

mümkündür (Knowles, Holton ve Swanson, 2014). Knowles, vd. (2014), andragojiyi 

baĢlangıçta dört temel üzerine oturturken sonraki yıllarda öğrenme motivasyonu ve bilme 

gereksinimini de ekleyerek altı temele dayandırmıĢtır. Knowles‘a göre yetiĢkinler, bir Ģeyi 

öğrenmeye baĢlamadan önce neden öğrenmeleri gerektiğini bilmeye gereksinim duyar ve 

yetiĢkinler benlik kavramlarına göre kendi kararlarının ve yaĢamlarının sorumluluğunu 

üstlenirler. YetiĢkinler, eğitim etkinliğine gençlere oranla hem daha geniĢ hem de farklı 

nitelikteki deneyimlerle baĢlarlar. Öğrenme yönelimlerinde, çocuk ve gençlerin konu merkezli 

öğrenmelerinin tersine, yetiĢkinlerin öğrenme yönelimi yaĢam merkezli veya görev merkezli 

yahut sorun merkezlidir. Motivasyonda ise yetiĢkinler, kimi dıĢ güdüleyicilere tepki verseler 

de (daha iyi bir iĢ, terfi, daha iyi bir maaĢ vb.) en güçlü güdüleyiciler içsel baskılardır (iĢten 

alınan doyumun, öz güvenin, yaĢam kalitesinin vb. artması).Andragoji, yetiĢkinlerde 

öğrenmenin tüm durumlarına uygulanan bu ilkelerle sabitlenmiĢtir. En iyi andragoji 

uygulaması, öğrenenlerin kendi özelliklerine ve öğrenme durumuna uyarlandığında ortaya 

çıkar. (Knowles, vd., 2014). Mesleki çalıĢmaların amacına ulaĢması için yetiĢkin olan 

öğretmenlerin her açıdan geliĢim özellikleri iyi bilinmeli, ilgi ve ihtiyaçlarına uygun eğitimler 

planlanmalı, yetiĢkinlerin öğrenme sürecinde aktif olmak istedikleri göz önünde 

bulundurulmalı, yetiĢkinlerin toplumdaki rolleri göz ardı edilmemeli, hangi motivasyonla 

eğitime katıldıkları programın kolaylaĢtırıcısı tarafından dikkatle takip edilmelidir. Alanyazın 

incelendiğinde mesleki çalıĢmaları inceleyen nicel ve nitel yöntemle yürütülmüĢ birçok 

çalıĢma mevcut iken, aslında bir yetiĢkin eğitimi olan mesleki çalıĢmaları andragojik 

varsayımlara göre inceleyen çalıĢmaların çok daha sınırlı olduğu görülmüĢtür. ÇalıĢma, 

alandaki bu boĢluğu doldurması bakımından önemlidir. Bu çalıĢmanın amacı öğretmenlerin 

mesleki çalıĢma dönemlerinde almıĢ oldukları eğitimlere iliĢkin görüĢlerinin andragojik 

varsayımlara göre değerlendirilmesidir. 

2.YÖNTEM 

2.1. AraĢtırmanın Modeli 

Bu çalıĢmanın amacı öğretmenlerin mesleki çalıĢma dönemlerinde almıĢ oldukları eğitimlere 

iliĢkin görüĢlerinin andragojik varsayımlara göre değerlendirilmesidir. Bu çalıĢmada nitel 

araĢtırma geleneğine uygun olgu bilim deseni kullanılmıĢtır. Olgubilim 

(fenomenoloji/phenomenology) deseni farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı 

bir anlayıĢa sahip olmadığımız olgulara odaklanmaktadır. Olgular yaĢadığımız dünyada 

olaylar, deneyimler, algılar, yönelimler, kavramlar ve durumlar gibi çeĢitli biçimlerde 

karĢımıza çıkabilmektedir. Bu olgularla günlük yaĢamda çeĢitli Ģekillerde karĢılaĢabiliriz. 

Ancak bu tanıĢıklık, olguları tam olarak anladığımız anlamına gelmemektedir (Yıldırım ve 
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ġimĢek, 2011). Olgubilim deseninde amaç, bireylerin olguyla ilgili yaĢantılarını, algılarını, 

yönelimlerini ve olguya yüklediği anlamları ortaya çıkarmaktır (Johnson ve Christensen, 

2004). 

2.2. ÇalıĢma Grubu 

Bu araĢtırmanın amacına uygun olarak MEB‘de görev yapan öğretmenler ile çalıĢılmıĢtır. 

AraĢtırmanın çalıĢma grubunu 2019-2020 eğitim öğretim yılında Gaziantep ve 

KahramanmaraĢ illerinde, devlet okullarında görev yapmakta olan öğretmenler 

oluĢturmaktadır. ÇalıĢma grubuna dâhil edilen öğretmenlerin belirlenmesinde uygun 

örneklem yöntemi kullanılmıĢtır. Çizelge 1‘de çalıĢma grubuna iliĢkin bilgiler yer almaktadır.  

Çizelge 1. ÇalıĢma Grubuna ĠliĢkin Veriler 

Kod YaĢ Cinsiye

t 

Kıdem Mezuniyet ÇalıĢılan 

Okul 

Türü 

Eğitim 

Durumu 

ÇalıĢılan 

Okul 

Durumu 

Ö1 45 Erkek 20 Eğt. Fak. Ortaokul Lisans Dev. Okulu 

Ö2 35 Kadın 13 Eğt. Fak. Ortaokul Lisans Dev. Okulu 

Ö3 32 Kadın 9 Eğt. Fak. Anaokulu Lisans Dev. Okulu 

Ö4 33 Erkek 10 Konservatuva

r 

Ortaokul Lisans Dev. Okulu 

Ö5 27 Kadın 6 Eğt. Fak. Ortaokul Lisans Dev. Okulu 

Ö6 27 Kadın 2 Eğt. Fak. Ortaokul Lisans Dev. Okulu 

Ö7 25 Kadın 3 Eğt. Fak. Ortaokul Lisans Dev. Okulu 

Ö8 30 Kadın 2 Eğt. Fak. Ortaokul Lisans Dev. Okulu 

Ö9 26 Erkek 3 Eğt. Fak. Ortaokul Lisans Dev. Okulu 

Ö10 26 Kadın 3 Eğt. Fak. Ortaokul Lisans Dev. Okulu 

Ö11 30 Kadın 4 Eğt. Fak. Ortaokul Lisans Dev. Okulu 

Ö12 25 Kadın 2 Eğt. Fak. Ortaokul Lisans Dev. Okulu 

Ö13 27 Kadın 2 Eğt. Fak. Ortaokul Lisans Dev. Okulu 

Ö14 28 Kadın 5 Eğt. Fak. Ortaokul Lisans Dev. Okulu 

Ö15 30 Kadın 4 Eğt. Fak. Ġlkokul Lisans Dev. Okulu 

Ö16 42 Erkek 13 Eğt. Fak. Ortaokul Lisans Dev. Okulu 

Ö17 40 Erkek 15 Eğt. Fak. Ortaokul Lisans Dev. Okulu 

Ö18 27 Erkek 5 Eğt. Fak. Anaokulu Lisans Dev. Okulu 

Ö19 35 Erkek 13 Eğt. Fak. Ortaokul Lisans Dev. Okulu 

Ö20 25 Kadın 3 Eğt. Fak. Ortaokul Lisans Dev. Okulu 

Çizelge 1 incelendiğinde çalıĢmaya toplam 20 öğretmenin katıldığı görülmektedir. Bu 

öğretmenler Ö1,Ö2,Ö3,….Ö20 Ģeklinde kodlanmıĢtır. Öğretmenlerin 7‘si erkek 13‘ü kadın 

olup yaĢları 25-45 arasında değiĢmektedir. Mesleki kıdemleri 2-20 yıl arasındadır. 

Öğretmenlerden 19‘u eğitim fakültesi, 1‘i konservatuvar mezunudur. Öğretmenlerden 17‘si 

ortaokul 1‘ i ilkokul ve 2‘ si de anaokulunda görev yapmaktadır. Öğretmenlerin tamamı lisans 

mezunudur. 

        2.3. Verilerin Toplanması ve Analizi 

AraĢtırmanın verileri araĢtırmacılar tarafından geliĢtirilen yarı yapılandırılmıĢ görüĢme 

formuyla katılımcıların bilgisi dâhilinde ses kaydı yapılarak elde edilmiĢtir. Bu görüĢme 20 

öğretmenle yapılıp öğretmenlerle görüĢme öncesi konu ile ilgili gerekli açıklamalar yapılıp 

görüĢleri alınmıĢtır. Her bir öğretmen ile toplam 5-20 dakika arası görüĢme sonucu veriler 
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elde edilmiĢtir. GörüĢmeler sonucunda elde edilen ses kayıtları bir uygulama ile yazılı metin 

haline dönüĢtürülmüĢtür.  

Veriler betimsel analiz yoluyla incelenmiĢtir. Betimsel analizde amaç görüĢme ve gözlem 

sonucu elde edilen verilerin düzenlenmiĢ ve yorumlanmıĢ bir Ģekilde okuyucuya 

sunulmasıdır. Veriler daha önceden belirlenmiĢ temalara göre sınıflandırılır, özetlenir ve 

yorumlanır. Bulgular arasında neden‐sonuç iliĢkisi kurulur ve gerekirse olgular arasında 

karĢılaĢtırmalar yapılır. Betimsel analizin ―Çerçeve OluĢturma‖, ―Tematik Çerçeveye Göre 

Verilerin ĠĢlenmesi‖, ―Bulguların Tanımlanması‖, ―Bulguların Yorumlanması‖ olmak üzere 

dört aĢaması bulunmaktadır (Yıldırım ve ġimĢek, 2011). 

Bu çalıĢmada kullanılan yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formunun, geçerlik kanıtlarının 

belirlenmesi için uzman görüĢüne baĢvurulmuĢtur. Güvenirlik çalıĢmaları için ise literatür 

taraması yapılarak yaptığımız çalıĢma ve alanda daha önce yapılmıĢ çalıĢmaların sonuçları 

karĢılaĢtırılmıĢ ve benzer sonuçlara ulaĢılmıĢtır. AraĢtırmanın iç güvenirliğini sağlamak için 

ise; öncelikle araĢtırmanın tüm süreçleri (literatür tarama, görüĢme formunun hazırlanması, 

uygulama, analiz) detaylarıyla açıklanmıĢtır.  Ġkinci olarak araĢtırmanın sonuçları, araĢtırmaya 

katılan bireylerle paylaĢılarak onların görüĢleri alınmıĢtır. Son olarak aynı alanda yapılan 

diğer çalıĢmaların sonuçlarıyla karĢılaĢtırılmıĢtır (Yıldırım ve ġimĢek, 2011). Verilerin analizi 

MAXQDA 2020 programıyla yapılmıĢtır. 

3. BULGULAR 

Bu bölümde çalıĢmanın amaçları doğrultusunda öğretmenlerin mesleki çalıĢma dönemlerinde 

almıĢ oldukları eğitimlere iliĢkin görüĢlerinin andragojik varsayımlara göre 

değerlendirilmesine dair yapılan analiz sonuçlarına iliĢkin bulgulara yer verilmektedir. 

AraĢtırmanın cevap aradığı birinci soru, öğretmenlerin mesleki çalıĢma döneminde almıĢ 

oldukları eğitimleri bilme gereksinimleri açısından nasıl değerlendirdiklerini ortaya 

koymaktır. Bu amaçla öğretmenlerle yapılan görüĢmelerden elde edilen bulgular Çizelge 2‘de 

verilmektedir. 

Çizelge 2. Öğretmenlerin AlmıĢ Oldukları Eğitimlerin Bilme Gereksinimlerini 

KarĢılayıp KarĢılamadığına ĠliĢkin GörüĢleri 

 
N Tema Alt Tema Kod f 

1 Ġçeriğin ihtiyacı 

karĢılama durumu 

  16 

 Ġhtiycı KarĢılamama  8 

 Teori Ağırlıklı 2 

Tecrübe PaylaĢımı Eksikliği 1 

Tekrarlanan Ġçerik 1 

Tüm öğretmenlere yönelik 

etkinlik 

1 

KonuĢmacıların uzman 

olmaması 

1 

Planların uygulanmaması 1 

Bürokratik iĢleri öğrenme 1 

Ġhtiyacı KarĢılama  3 

 Motive Edici Etkinliklerin 

olması 

1 
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Öğretmenlerin 

araĢtırmalarla bilgilendirme 

yapılması 

1 

Mesleki geliĢime katkı  1 

2 Eğitim sürecinde 

yapılanlar 

  11 

 Formalite olarak gerekenleri 

uygulama 

 4 

Planların uygulanmaması  2 

Etkinlik ağırlıklı olması  2 

SunuĢ yoluyla eğitim  1 

MeslektaĢlarla bilgi 

paylaĢımı 

 1 

Aktif Katılım  1 

3 Eğitim Alma Sebebi   17 

 

 

Zorunluluk  9 

Mesleki geliĢim  2 

SosyalleĢme Ġhtiyacı  1 

Eğitimin Gerekliliği  2 

Eğitim öğretime hazırlık  1 

Eğitimlerin iĢleyiĢini bilme 

açısından 

 1 

Eğitim sistemindeki 

güncellemeler açısından 

 

 1 

 

Çizelge 2 incelendiğinde toplam üç temadan oluĢtuğu görülmektedir. Bu temalar, 

katılımcıların almıĢ oldukları eğitimlerde bilme gereksinimlerini karĢılayıp karĢılamadığına 

iliĢkin görüĢleri; içeriğin ihtiyacı karĢılama durumu(f=16), eğitim sürecinde yapılanlar(f=12), 

eğitim alma sebebi(f=10)temaları altında toplanmıĢtır. Ġçeriğin ihtiyacı karĢılama durumu 

teması ihtiyacı karĢılamadı(f=8) ve ihtiyacı karĢıladı(f=4) Ģeklinde iki alt temadan 

oluĢmaktadır. Katılımcılar içeriğin formalite olması(f=4), teori ağırlıklı 

olması(f=2),bürokratik iĢleri öğrenme(f=1), konuĢmacıların uzman olmaması(f=1), tecrübe 

paylaĢımı eksikliği(f=1), tekrarlanan içerik(f=1), planların uygulanmaması(f=1), gibi 

sebeplerden dolayı aldıkları eğitimlerin ihtiyaçlarını karĢılamadığını ifade etmiĢlerdir. AlmıĢ 

oldukları eğitimlerin ihtiyacı karĢıladığını (f=3) belirten katılımcılar ise motive edici 

etkinliklerin olması(f=1), öğretmenlerin araĢtırmalarla bilgilendirilmesi(f=1) ve mesleki 

geliĢime katkı sağlaması(f=1), sebeplerinden dolayı bu düĢüncede olduklarını belirtmiĢlerdir. 

Eğitim sürecinde yapılanlar(f=11) teması formalite olarak gerekenleri uygulama(f=4), 

planların uygulanmaması(f=2), etkinlik ağırlıklı olması(f=2), meslektaĢlarla bilgi paylaĢımı 

olması(f=1), sunuĢ yoluyla eğitim yapılması(f=1), aktif katılım(f=1) alt temalarından 

oluĢmaktadır. Eğitim alma sebebi (f=17) temasında zorunluluk(f=9), mesleki geliĢim(f=2), 

sosyalleĢme ihtiyacı(f=1), eğitim öğretime hazırlık(f=1), bilme açısından eğitim 

gerekliliği(f=2), eğitim sistemindeki güncellemeler açısından(f=1), eğitimlerin iĢleyiĢini 

bilme açısından(f=1), alt temaları elde edilmiĢtir.  
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Öğretmenlerin almıĢ oldukları eğitimlerin bilme gereksinimlerini karĢılayıp karĢılamadığına 

iliĢkin görüĢlerine dair kendi ifadelerinden bazıları Ģöyledir:  

“Olumsuz değerlendiriyorum. Neden aldım? Çünkü zorunlu olduğu için aldım. Nasıl yaptım? 

ıııı Herkesin yaptığı gibi yaptım. İnternetten indirdim, kopyala yapıştır yaptım, okumadan okul 

idaresine verdim. Okul idaresi de bunları dosyaya koydu, onlar da okumadılar müfettişler de 

gelip bakmadılar sormadılar herhangi bir dönüt de istenmedi sadece yapmış olmak için 

yaptım.” (Ö16).  

“Bilme gereksinimime, aldığım eğitimlerin hiçbir katkısı olduğunu düşünmüyorum ama şöyle 

bir şey var ben Haziran ayında başlamıştım göreve orada aslında biraz bir şeyler öğrendim 

çok da haksızlık etmek istemiyorum yani ııı sene sonunda doldurulması gereken, verilmesi 

gereken formlar filan orada bir kaç bir şey öğrenmiştim. O konuda sadece bürokratik işler mi 

denir artık onlara katkısı oldu ama onun dışında mesleki olarak branşıma yönelik hiçbir 

katkısı olduğu için düşünmüyorum ona yönelik zaten bir çalışma yapmadık.” (Ö6). 

 “Almış olduğumuz seminerler öncelikle ııı sene başında ve sene sonunda olmak üzere birde 

yeni eklenen ara dönemdeki eğitimleriniz var. Öncelikle ııı mesleki eğitim için çok faydalı 

olduğunu düşünmüyorum birçok arkadaşım gibi. Faydalı olmama sebebi de sadece formalite 

olması veya ıı başlıkların veya eğitimleri ııı yazı üzerinde kalması uygulama hiçbiri 

uygulanmıyor hiçbir şekilde verimli veya faydalı geçmiyor, ara dönemde de daha çok mesleki 

değildi herhalde sanatsal yönümüzde veya sportif alanda gelişmeler vardı bu biraz daha etkili 

olduğunu düşünüyorum. Çoğunlukla gereksiz buluyorum.” (Ö10). 

AraĢtırmanın cevap aradığı ikinci soru, öğretmenlerin almıĢ oldukları eğitimlerde yetiĢkin 

öğrenenler olarak sürece dâhil olup olmadıklarını ortaya koymaktır. Bu amaçla öğretmenlerle 

yapılan görüĢmelerden elde edilen bulgular Çizelge 3‘te sunulmuĢtur. 

Çizelge 3. Öğretmenlerin AlmıĢ Oldukları Eğitimlerde YetiĢkin Öğrenenler Olarak 

Sürece Dâhil Olup Olmadıklarına ĠliĢkin GörüĢleri 
N  Tema Kod f 

1 Aktif katılım  12 

  Görev dağılımı 7 

MeslektaĢ bilgi paylaĢımı 3 

Genel kurul toplantısı 2 

2 Formalite  5 

  Planların kâğıt üstünde 

yapılmıĢ gösterilmesi 

2 

Pasif dinleyici 2 

Zaman kaybı 1 

3 Planların uygulanması  2 

Çizelge 3 incelendiğinde üç temadan oluĢtuğu görülmektedir. Bu temalar aktif katılım (f=12), 

formalite (f=6) ve planların uygulanması (f=2) temalarıdır. Aktif katılım temasında, görev 

dağılımı (f=7) meslektaĢ bilgi paylaĢımı(f=3), genel kurul toplantısı (f=2) kodları, formalite 

temasında, planların kâğıt üstünde yapılmıĢ gösterilmesi (f=3), zaman kaybı (f=1), pasif 

dinleyici (f=2) kodları elde edilmiĢtir. 

Öğretmenlerin almıĢ oldukları eğitimlerin sürece dâhil olup olmadıklarına iliĢkin görüĢlerine 

dair kendi ifadelerinden bazıları Ģöyledir:  

“Sürece verilen ııı seminer konularını hazırlanıp sunum yaparak dâhil oluyorum ama bunu da 

etkinlik anlamında çok çok aman aman yeterli bulmuyorum açıkçası.” (Ö11).  
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 “Seminer programında sın... Genelde öğretmenler kurul toplantısı yapılmakta. Kurul 

toplantısında gelecek dönem yıl içerisindeki dönemle ilgili bir beyin fırtınası yaşamaktayız, 

beyin fırtınası yapılıyor, bu şekilde katılımımız, katılımım var onun dışındaki süreç bireysel 

gerçekleşmekte grup olarak gerçekleşmemekte, ya plansız ve programsız olmakta.” (Ö1).  

 “Mesleki çalışmalar genel olarak yani şu ana kadar katıldığım bütün mesleki çalışmalar 

sadece biri hariç yetişkin öğrenen olarak bir şey yaptığımızı söyleyemem. Yani oturuyoruz, 

arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Eve tekrar geliyoruz. Böyle mesleki olarak kendimize katkı 

anlamında bir şey yaptığımızı söyleyemem. Hatta daha önce de Bakanlığın memlekette 

seminer alma uygulaması vardı. Ben iki defa iki üç defa okulum dışında başka okullarda 

aldım, süreç orada da aynı şekilde işledi.” (Ö5). 

AraĢtırmanın cevap aradığı üçüncü soru öğretmenlerin eğitim sürecinde hangi tür deneyimleri 

paylaĢtıklarını ortaya koymaktır. Bu amaçla öğretmenlerle yapılan görüĢmelerden elde edilen 

bulgular Çizelge 4‘te sunulmuĢtur. 

Çizelge 4. Öğretmenlerin AlmıĢ Oldukları Eğitimlerde Deneyim PaylaĢımına Dair 

GörüĢleri 
N Tema Kod f 

1 Süreç içinde plansız 

olunması 

 14 

  MeslektaĢlarla bilgi paylaĢımı 13 

Yeni öğretmenlere destek amaçlı 1 

2 Süreç içinde planlı 

olunması 

 4 

  Dönem değerlendirmesi 3 

MeslektaĢlarla bilgi paylaĢımı 1 

3 PaylaĢımın olmaması  2 

Çizelge 4 incelendiğinde öğretmenlerin mesleki çalıĢmalar döneminde almıĢ oldukları 

eğitimlerde deneyim paylaĢımlarına dair görüĢlerinin üç temadan oluĢtuğu görülmektedir. 

Bunlar süreç içinde plansız olunması (f=14), süreç içinde planlı olunması(f=4) ve paylaĢımın 

olmaması (f=2)  temalarıdır. Süreç içinde plansız olunması(f=14)  temasında meslektaĢlarla 

bilgi paylaĢımı (f=13) ve yeni nesil öğretmenlere destek amaçlı (f=1) kodları elde edilmiĢtir. 

Süreç içinde planlı olunması temasında dönem değerlendirmesi (f=3) ve meslektaĢlarla bilgi 

paylaĢımı (f=1) kodları elde edilmiĢtir. 

Öğretmenlerin mesleki çalıĢmalar döneminde almıĢ oldukları eğitimlerde hangi tür 

deneyimleri paylaĢtıklarına dair kendi ifadelerinden bazıları Ģöyledir: 

“Olmuyor, öğretmenlik zaten mesleki çalışma programında değil de yaşanarak hani sınıf 

ortamında öğrenilen bir meslek zaten bu zaman içerisinde öğretmenin kendisi eksiğini veya 

yapması gerekenleri kendisinin bulabileceği, kendi kendini geliştirebileceği bir meslek bunun 

sadece hani sene başında veya seni bunun sonunda bir haftalık süreçte kâğıt üzerinde 

gösterilen şeylerle geliştiremeyiz öğretmenlik mesleği.” (Ö10). 

“Şöyle ki mesleki çalışma döneminde yani her sene ilk önce bir toplantı yapılır. Bu toplantıda 

okulumuzla ilgili dönem değerlendirilirken deneyimlerden yararlanıyoruz tecrübe aktarımında 

bulunuyoruz şöyle olsa daha iyi olur gibisinden aslında bir fikir alışverişi süreci oluyor bu 

durumda yönlendirici müdür ya da müdür yardımcısı olduğu için bir liderlik söz konusu tabii 

ki ama yetişkin eğitimi açısından düşündüğümde herhangi bir farklılık olduğunu da 

düşünmüyorum.” (Ö25).  
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“O oluyor zaten normal şartlarda da oluyor seminer dönemi buna ııı bu duruma ekstra bir 

ortam sağlamıyor ki ayrıca yani. Ama tabii oluyor bilgi aktarımı olu. ııı oluyor.” (Ö2). 

AraĢtırmanın cevap aradığı dördüncü soru, öğretmenlerin aldıkları eğitimleri ihtiyaçlarını 

karĢılama konusunda görüĢlerini ortaya koymaktır. Bu amaçla öğretmenlerle yapılan 

görüĢmelerden elde edilen bulgular Çizelge5‘te sunulmuĢtur. 

Çizelge 5. Öğretmenlerin Aldıkları Eğitimlerin Ġhtiyaçlarını KarĢılama Konusundaki 

GörüĢleri 
N Tema Kod f 

1 Ġhtiyacı karĢılamama  8 

  Ġhtiyaç analizinin 

yapılmaması 

3 

Mesleki geliĢime katkı 

sağlamaması 

2 

Eğitimlerin uzmanlar 

tarafından yapılmaması 

1 

Eğitim ihtiyacının 

bireysel olarak 

karĢılanması gereği 

1 

Planlamanın teoride 

çalıĢıyor olması 

1 

2 Ġhtiyacı karĢılama  3 

  Örtük öğrenme 1 

Mesleki geliĢime katkı  1 

MeslektaĢlarla bilgi 

alıĢveriĢi  

1 

Çizelge 5 incelendiğinde öğretmenlerin almıĢ oldukları eğitimlerin ihtiyacı karĢılama 

durumuna dair görüĢlerinin iki temadan oluĢtuğu görülmektedir. Bunlar ihtiyacı 

karĢılamama(f=8) ve ihtiyacı karĢılama (f=3) temalarıdır. Ġhtiyaçları karĢılamama temasında 

ihtiyaç analizinin yapılmaması (f=3), mesleki geliĢime katkı sağlamaması (f=2), eğitim 

ihtiyaçlarının karĢılanması gereği(f=1), eğitimlerin uzmanlar tarafından yapılmaması (f=1), 

planlamanın teoride çalıĢıyor olması(f=1) kodları, ihtiyacı karĢılama temasında örtük öğrenme 

(f=1), mesleki geliĢime katkı (f=1) ve meslektaĢlarla bilgi alıĢveriĢi(f=1) kodları elde 

edilmiĢtir. 

Öğretmenlerin almıĢ oldukları eğitimlerin ihtiyaçlarını karĢılama konusuna dair kendi 

ifadelerinden bazıları Ģöyledir:  

 “Yapılan, eğitimlerde bizim herhangi bir ihtiyacımızı karşılayacak bir durum olmadı, 

çünkü genel olarak eğitimler yapılmıyor, her ne kadar bakanlık iyi niyetli bir plan, 

program hazırlayıp gönderse de sahada uygulanması biraz sıkıntı oluyor. Eylül 

dönemde okulların açılması için kayıtlar olsun, temizlik olsun, ara dönemde yine aynı, 

benzer etkinliklerin olması falan ıı bu eğitim yapılmasına biraz engel oluyor, okulu 

temizleyecek personel olmaması ve benzeri durumlar ııı öğretmenlere eğitimden 

ziyade yani sınıfların temizliğine falan yönlendirdiği için hazırlık, plan, program, 

hazırlama gibi veya toplantılarla geçtiğinden pek eğitimsel süreçten bahsedilemez. Bu 

yüzden de pek eğitimsel olarak ihtiyacımızı karşıladığını düşünmüyorum. (Ö9). 

 “Öncelikle ihtiyacımızın karşılanması için keşke ihtiyaçlarımız bir belirlense ihtiyaç 

listesi oluşturulsa daha iyi olur ama ihtiyaçlarımız tam olarak ııı dinlenmediği için 

almış olduğumuz eğitimlerde bazen havada kalabiliyor. Iıı çok fazla ihtiyaç var hem 
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öğrenci hem öğretmen için ama en önemli ihtiyaçlardan birisi de ortak bir çalışma 

yani eşgüdümlü bir çalışma gerekiyor bence.” (Ö16).  

 “Yani yüzde yüz katkı sağladığını söyleyemeyiz amaa az çok bir şeyler katıyor tabii ki 

dediğim gibi hani belki bazen sözel olarak bazı şeyleri ifade etmiyor olabiliriz ama 

birlikte geçirilen zaman sürecinde de bir şeyler öğreniyoruz, örtük öğrenme mi 

deniyor?” (Ö7). 

AraĢtırmanın cevap aradığı beĢinci soru, öğretmenlerin almıĢ oldukları eğitimlerde kendi 

motivasyonlarına iliĢkin görüĢlerini ortaya koymaktır. Bu amaçla öğretmenlerle yapılan 

görüĢmelerden elde edilen bulgular Çizelge 6‘da sunulmuĢtur. 

Çizelge 6. Öğretmenlerin AlmıĢ Oldukları Eğitimlerde Kendi Motivasyonlarına ĠliĢkin 

GörüĢleri 
N Tema Kod  f 

1 Olumlu motivasyon  11 

  SosyalleĢme 4 

KiĢisel geliĢim  2 

Eksikliklerin tespiti 2 

Eğitim Öğretime 

Hazırlık 

2 

Mesleki aidiyet 1 

2 Olumsuz motivasyon  10 

  Uygulamaların formalite 

olması 

 

5 

Konuların tekrar ediyor 

olma durumu  

1 

 

Sosyal etkinlik 

yetersizliği 

1 

MeslektaĢların ilgisizliği 1 

Eğitim dıĢındaki sosyal 

etkenler 

1 

Etkili iletiĢim kuramama 1 

3 DıĢsal motivasyon  5 

  Mesleki geliĢim 2 

Olumlu pekiĢtireç 1 

Mecburiyet 1 

Uzman Anlatıcı 1 

4 Ġçsel motivasyon  3 

  Tecrübe PaylaĢımı 1 

Öğretmenlik mesleğini 

seviyor olma 

1 

 

Eğitim öğretime hazırlık 1 

Çizelge 6 incelendiğinde öğretmenlerin almıĢ oldukları eğitimlerde kendi motivasyonlarına 

iliĢkin görüĢlerinin dört temadan oluĢtuğu görülmektedir. Bunlar olumlu motivasyon (f=11), 

olumsuz motivasyon (f=10), dıĢsal motivasyon (f=5) ve içsel motivasyon (f=3) temalarıdır. 

Olumlu motivasyon temasında; sosyalleĢme (f=4), kiĢisel geliĢim(f=2), eksikliklerin tespiti 

(f=2), eğitim öğretime hazırlık (f=2), mesleki aidiyet (f=1) kodları, olumsuz motivasyon 

temasında; etkili uygulamaların formalite olması(f=5),iletiĢim kuramama (f=1), konuların 

tekrar ediyor olma durumu(f=1), sosyal etkinlik yetersizliği (f=1), meslektaĢların 
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ilgisizliği(F1), eğitim dıĢındaki sosyal etkenler (f=1) kodları, dıĢsal motivasyon temasında; 

mesleki geliĢim (f=2), olumlu pekiĢtireç (f=1), mecburiyet(f=1), uzman anlatıcı (f=1) kodları, 

içsel motivasyon temasında; tecrübe paylaĢımı (f=1), öğretmenlik mesleğini seviyor 

olma(f=1) ve eğitim öğretime hazırlık (f=1) kodları elde edilmiĢtir. 

Öğretmenlerin mesleki çalıĢmalar döneminde almıĢ oldukları eğitimlerde motivasyonlarına 

dair kendi ifadelerinden bazıları Ģöyledir:   

 “Bu mesleki çalışmaları şöyle olumlu katkısı illaki var kendimizi değerlendiriyoruz 

hem olumlu hem olumsuz ııı diğer ııı branşlarda diğer branş bazlarında anlatıyorlar 

deneyimlerini ve onlara bakarak onları dinleyerek eksiklerimizi tamamlamaya 

çalışıyoruz ya da daha iyi neler yapabiliriz bunu düşünüyoruz.” (Ö16). 

“Yok öyle bir sorun sıkıntı olmadı ama şöyle hani içsel olumlu bir katkı da yok hani 

seminere gideyim şöyle olacak böyle olacak diye birlikte vakit geçirmek tabii ki güzel 

ama boş olması kötü. (Ö6)”.  

“Olumlu değerlendiriyorum, ııı dediğim gibi biz sadece öğretmenliğin derse girip 

çıkmak ya da işte o eğitim öğretim programına uymak olarak görmüyoruz. Biz aynı 

zamanda orayı yaşadığımız bir ortam ııı gündüzün yarısının geçtiği bir yaşam alanı 

olarak görüyoruz ve bu yaşam alanında da insanın kendisini oraya ait hissetmesi 

gerekiyor ve bu aidiyet duygusunu daha iyi verdiğini düşünüyorum bu eğitimlerin.” 

(Ö4) 

AraĢtırmanın cevap aradığı altıncı soru, öğretmenlerin almıĢ oldukları eğitimlerin 

geliĢtirilebilecek yönlere iliĢkin görüĢlerini ortaya koymaktır. Bu amaçla öğretmenlerle 

yapılan görüĢmelerden elde edilen bulgular Çizelge 7‘de sunulmuĢtur. 

Çizelge 7. Öğretmenlerin AlmıĢ Oldukları Eğitimlerin GeliĢtirilebilecek Yönlerine 

ĠliĢkin GörüĢleri 
N Tema Kod f 

1 Eğitimlerin GeliĢtirilebilecek Yönlerine Dair 

Öneriler  

 

 

 

40 

Sosyal etkinlikler olmalı 6 

Gereken Güncellenmeler 

Yapılmalı (Mekân, Plan 

vb.) 

4 

Eğitimler uzmanlar 

tarafından verilmeli 

4 

Eğitimler formalite 

olarak yapılmamalı 

3 

Andragojik varsayımlara 

dayanmalı 

3 

Amaçlar belirlenmeli 3 

Süre esnek olmalı 3 

YetiĢkinler aktif olmalı 2 

Öğretmenler özeleĢtiri 

yapmalı ve eğitimlerin 

farkında olmalı 

2 

Mesleki çalıĢmalar 1 

hafta olmalı 

2 

Mesleki geliĢim 

sağlanmalı 

2 

BranĢ bazında ihtiyaç 

listesi oluĢturulmalı 

2 
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Öğretmenin çok yönlü 

geliĢimini sağlanmalı 

1 

Ġçerik zenginleĢtirilmeli 1 

Ġdareciler özeleĢtiri 

yapmalı ve eleĢtiriye açık 

olmalı 

1 

Öğretmen 

motivasyonuna 

odaklanılmalı 

1 

Çizelge 7 incelendiğinde öğretmenlerin almıĢ oldukları eğitimlerin geliĢtirilebilecek yönlere 

iliĢkin görüĢleri eğitimlerin geliĢtirilebilecek yönlerine dair öneriler (f=40) temasında 

toplanmıĢtır. Bu tema sosyal etkinlikler olmalı(f=6), gereken güncellenmeler yapılmalı 

(Mekân, Plan vb.) (f=4) eğitimler uzmanlar tarafından verilmeli (f=4),  eğitimler formalite 

olarak yapılmamalı (f=3), andragojik varsayımlara dayanmalı (f=3),  amaçlar belirlenmeli 

(f=3), süre esnek olmalı (f=3), yetiĢkinler aktif olmalı (f=2),öğretmenler özeleĢtiri yapmalı ve 

eğitimlerin farkında olmalı (f=2), mesleki çalıĢmalar 1 hafta olmalı (f=2), mesleki geliĢim 

sağlanmalı(f=2),branĢ bazında ihtiyaç listesi oluĢturulmalı (f=2), idareciler özeleĢtiri yapmalı 

ve eleĢtiriye açık olmalı (f=1), öğretmenin çok yönlü geliĢimi sağlanmalı (f=1), içerik 

zenginleĢtirilmeli (f=1) ve öğretmen motivasyonuna odaklanılmalı (f=1) Ģeklinde önerilerden 

oluĢmaktadır. 

Öğretmenlerin mesleki çalıĢmalar döneminde almıĢ oldukları eğitimlerin geliĢtirilebilecek 

yönlerine iliĢkin kendi ifadelerinden bazıları Ģöyledir:     

 “Amaç, içerik, eğitim durumları, mekân, süre, eğitimci özellikleri yani amaç 

olarak bu mesleki çalışmaların öğretmenlerin gelişimine, yani bu sadece 

mesleki açıdan gelişim olmamalı, sosyal kültürel yani bilimsel anlamda, 

teknolojik anlamda ve mesleki anlamda, etkili iletişim becerileri anlamında 

öğretmenlerin amacın bu çok yönlü gelişimi sağlanmalı. Yani sadece teorik 

teorik bu öğretmenleri motive etmez hem uygulama olmalı hem de 

öğretmenlerin çok yönlü gelişimini sağlamalı diye düşünüyorum. Amaç ve 

içerik olarak. İçerik olarak yani daha önceki bütün seminerlerde hep bakanlık 

gönderiyor programları bütün Türkiye‟deki bütün okullar bunu alsın uygulasın 

diyor. Yani bunu bence bir ihtiyaç analizi yapılmalı, ihtiyaç analizine göre 

böyle bir çerçeve program hazırlanmalı. Okul temelli yani öğretmenler böyle 

bir havuz olmalı mesleki çalışma havuzu oradan kendi ihtiyaçlarına göre 

istedikleri eğitim seçmeliler. Onu öyle yapıldığı zaman motivasyonun birazcık 

daha artacağını düşünüyorum. Eğitim durumları öğrenme öğretme sürecine 

kesinlikle ama kesinlikle öğretmenlerin aktif olması gerektiğini düşünüyorum… 

Mekân zaten okullarımız ama okullarımıza da bağlı kalınmamalı yani bu 

Kasım ayındaki ara tatildeki mesleki çalışmada öğretmenlerin böyle okul 

dışına çıkıp etkinlikler yapması şey yapıldı tasarlandı ve güzel oldu ama hep de 

böyle okul dışı tabii ki olmamalı diye düşünüyorum. Süre olarak ben bir 

haftanın yeterli olduğunu düşünüyorum mesleki çalışmalarda yani önceki 

çalışmalarda Eylül Haziran ayında iki hafta mesleki çalışma gerçekten zaman 

kaybı. Bence verimli ve bir hafta mesleki çalışmaların yeterli diye 

düşünüyorum. Eğitimci özellikleri burada idare idarecilerimize yani yetişkin 

eğitimindeki kolaylaştırıcı konumundaki idarecilerimize büyük sorumluluk 

düştüğünü düşünüyorum. Yani burada idareciler hem ortamı yumuşatmalı, 

ılımlı bir atmosfer sağlamalı, öğretmenlerin kendilerini ifade edebilecekleri 

güven ortamı içerisinde empati, sevgi, saygı bunların hepsi aslında birazcık 

idarecilerin hazırlaması gereken ortamlar burada idarecilerimizin etkili 
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liderler yaratıcı liderler olması gerekiyor. Bunlar sağlandığında mesleki 

çalışmaların daha etkili olacağını düşünüyorum.” (Ö5).  

“Iıı amaçları değişebilir yani amaç öğretmenleri geliştirmek, öğretmenlerin 

yeniliklerin farkına varması, yenilikler hakkında bilgi vermesi olabilir. İçerik 

yine aynı şekilde branşlara göre değiştirilebilir, yani ııı matematik öğretmeni, 

aile, okul öncesi öğretmenine ayrı belirli konular belirlenmeli ve bu konudaki 

gelişmelerden öğretmen haberdar edilmeli. Eğitim durumları yine aktif 

katılabileceğiniz durumlar olduğu zaman en azından daha etkili yöntemler 

kullanıldığı zaman daha etkili olacağını düşünüyorum. Mekân yani ııı dışarıda 

olması ve okulda olması değil önemli önemli öğretmenin gerçekten 

katılabilmesi, bir şeyler alabilmesi. Süreyle zamanla ilgili aslında şöyle bir 

düşüncem var benim genelde öğretmenler de yani iş dışında bir şeye vakit 

ayırmak çok zor oluyor, çünkü kendi bir özel işlerin olabiliyor ve ıı kendi ders 

saatin dışında olduğu zaman sıkıntı yaratabiliyor, özellikle çocuk aile işin içine 

girdiği zaman bu sıkıntı olabiliyor. Ben bir gün de olsa iki gün de olsa az ve öz 

bir şekilde kendi eğitim saatleri içinde olmasını isterdim.” (Ö3).  

“Bence öncelikle bu seminerlerde en önemli şey öğretmen motivasyonudur. 

Öğretmenin kendine iyi ve mutlu hissetmesidir. Bunun için de örneğin şöyle bir 

şey yapılabilir. Okullardaki atıyorum yakın birbirine yakın iki üç okul 

birleştirilip bir yerde bir kampa sokulabilir ve eğitim sonrasında daha 

eğlenceli ortamlar öğretmenlerin kafasına dağıtabilecek eğlenebileceği 

ortamlar yaratılabilir ııı öğretmen kendini ne kadar mutlu ve huzurlu ise 

derslerine kadar çok eğlenebilirse bu seminerlerinde o kadar yararlı olacağını 

düşünüyorum. (Ö11). 

4. TARTIġMA VE SONUÇ 

AraĢtırmadan elde edilen bulgulara göre araĢtırmaya katılan öğretmenler mesleki çalıĢmaların 

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

içeriklerden ibaret olduğu ve plansız bir süreç olarak yürütüldüğü ve andragojik 

varsayımlardan uzak olduğu yönünde görüĢ belirtmiĢlerdir. Sıcak ve Parmaksız (2016), 

yaptıkları çalıĢmada öğretmenlerin mesleki çalıĢmalarla ilgili mesleki geliĢime katkısının ve 

hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde kullanılan yöntem ve tekniklerin yetersiz kaldığı ve mesleki 

çalıĢma dönemlerinin verimsiz geçtiği görüĢünde olduklarını ortaya koymuĢtur. Genç (2015), 

öğretmenlerin, mesleki çalıĢmaları mevcut durumda tam anlamıyla amacına uygun, etkin ve 

verimli olarak gerçekleĢtirilmediğini, çalıĢmaların sonucunda geri bildirim verilmediğini, 

çalıĢma sonucunda alınmıĢ eğitimlerin uygulanabilir olmadığını, çalıĢmaların formalite olarak 

gerçekleĢtirildiğini düĢünmedikleri sonucuna ulaĢmıĢtır. Türker ve Tok (2019) yaptıkları 

çalıĢmada, mesleki çalıĢmaların mevcut hali ile sürdürülmesi yerine; içeriğini, zamanlamasını 

ve yöntemini her okulun kendi koĢul ve ihtiyaçlarına göre belirleyeceği ve öğretmenlerin aktif 

katılımının sağlandığı çalıĢmalara dönüĢtürülmesi faydalı olacağı sonucuna ulaĢmıĢlardır. Bu 

araĢtırmaların bulguları, elde edilen araĢtırma bulgusuyla benzerlik göstermektedir.  

AraĢtırmada öğretmenlerin mesleki çalıĢma sürecinde ne tür etkinlik yapıldığına iliĢkin 

sonuçlara göre çalıĢmaların formalite uygulamalar olduğu, planların uygulanmadığına yönelik 

değerlendirmelere karĢın etkinlik ağırlıklı olduğu, aktif katılımın sağlandığı, meslektaĢlarla 

bilgi paylaĢımı ortamının olduğu değerlendirmesinde bulunan öğretmenler de bulunmaktadır. 

Bunun sebebinin ise katılımcıların okullarındaki mesleki çalıĢma iliĢkilerinden kaynaklandığı 

düĢünülmektedir. Okullardaki mesleki çalıĢma iliĢkilerini araĢtıran Çetin ve Çınkır (2010) 

çalıĢmaları sonucunda genel olarak okullarda mesleki çalıĢma iliĢkilerinin olumlu olduğunu 
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ve okullardaki mesleki çalıĢma iliĢkilerinin olumlu olması okul içerisindeki birçok iliĢkinin de 

olumlu olmasına olanak sağladığını bulmuĢtur.  

Öğretmenlerin almıĢ oldukları eğitimlerde kendi motivasyonlarına iliĢkin bulgular 

incelendiğinde öğretmenlerden bazıları mesleki çalıĢmaların olumsuz yönlerinden dolayı 

olumsuz motivasyona kapıldıklarına iliĢkin görüĢ bildirirken, sosyalleĢme, kiĢisel geliĢim, 

mesleki aidiyet gibi duygularla olumlu motivasyona sahip öğretmenlerin sayısı da fazladır. 

YetiĢkin öğrenenlerin çoğunun mesleki geliĢim, mecburiyet, olumlu pekiĢtireç gibi 

durumlardan ötürü dıĢsal motivasyon ile güdülendikleri söylenebilir. Ġçsel motivasyon ile 

mesleki çalıĢmaya katılan öğretmen sayısı oldukça azdır. Knowles‘ın (2014) varsayımlarına 

göre yetiĢkinler kimi dıĢ güdüleyicilere tepki verseler de (terfi, maaĢ artıĢı gibi) en güçlü 

güdüleyiciler içsel baskılardır (iĢ doyumu, öz güvenin artması). Bu varsayımlar göz önünde 

bulundurulduğunda, araĢtırma sonuçları ile uyumlu bir sonuç göstermemektedir.  

Mesleki çalıĢmaların nasıl yapılması gerektiği konusunda öğretmenlerin görüĢleri 

doğrultusunda; sosyal etkinlik temelli, mekân düzenlemelerinin ve gerekli planlamaların 

yapıldığı (bütçe gibi), eğiticinin uzman olduğu, mesleki çalıĢmaların yetiĢkin eğitimi 

varsayımlarına göre düzenlenmesi gerektiği, mesleki çalıĢma süresinin kısaltılması ve 

öğretmenin çok yönlü geliĢimine katkı sağlayan, güdüleyici programlara yönelik mesleki 

çalıĢmalar hazırlanması gerektiği araĢtırma sonucunda ortaya çıkmıĢtır. Saracaloğlu, 

Çırakoğlu ve Akay (2016) da çalıĢmaları neticesinde çalıĢma ile benzer Ģekilde, öğretmenlerin 

mesleki çalıĢma sürecinin belli amaçlar doğrultusunda önceden etkili olarak tasarlanmıĢ, 

içerisinde grup çalıĢmaları, eğlence, dinlenme, öğrenme, etkileĢim, rekabet gibi unsurların yer 

aldığı amaçlı, faydalı bir birliktelik olması gerektiğini ifade ettiği sonucuna ulaĢmıĢtır. PISA 

sınavında baĢarı bakımından üst sıralarda yer alan Hong Kong‘ta hizmet içi eğitime katılımın 

gönüllülük esasına dayandığı (Göçen, Kabaran ve Görgen, 2016) vurgulanmaktadır. Bu 

açıdan ele alındığında yapılan çalıĢmada ülkemizdeki mesleki çalıĢmaların planlama ve 

uygulamasında andragojik varsayımlara göre yapılacak değiĢimlerin mesleki çalıĢmaların 

verimliliğini artıracağı söylenebilir.  

5. ÖNERĠLER 

 Yapılan bu çalıĢma sonucunda andragojik varsayımlara göre mesleki çalıĢmaların planlama 

ve uygulanmasına yönelik öneriler: 

 Yapılan mesleki çalıĢmalar yetiĢkin eğitimi ihtiyacına uygun olarak planlanabilir. 

 Mesleki çalıĢmalarda öğretmenlerin daha aktif olabileceği etkinlikler düzenlenebilir. 

 Mesleki çalıĢmalara zorunlu katılım değil, öğretmenlerin bu çalıĢmalara istekli 

katılmaları için yetiĢkinlerin özelliklerini göz önünde bulunduran güdüleyici mesleki 

çalıĢma programları hazırlanabilir. 

 Mesleki çalıĢmaların süreleri kısaltılıp daha etkili hale getirebilir. 

 Mesleki çalıĢmaların uzmanlar tarafından verilmesi ve konuların tekrar edilmemesi 

çalıĢmaların daha nitelikli olmasını sağlayabilir. 
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ÖZET 

Bu çalıĢmanın amacı eğitici eğitimi alan yetiĢkin eğitimcilerinin almıĢ oldukları eğitimlere 

iliĢkin görüĢlerini yetiĢkin eğitim ilkeleri bağlamında değerlendirmektir. Bu amaç 

doğrultusunda çalıĢmada nitel araĢtırma yönteminden olgu bilim deseni kullanılmıĢtır. 

ÇalıĢma grubunun seçiminde karma örnekleme yöntemi kullanılmıĢtır. Katılımcılar 25-55 yaĢ 

arası 4 kadın 16 erkek olmak üzere toplam 20 öğretmenden oluĢturmaktadır. Katılımcılar 

eğitici eğitimi alan ve aynı zamanda bu eğitimi veren Ģeklinde seçilmiĢtir. ÇalıĢmada iki 

uzman görüĢü alarak hazırlanmıĢ olan açık uçlu soru formu veri toplama aracı olarak 

kullanılmıĢtır. ÇalıĢmanın amacı doğrultusunda 5 açık uçlu soru hazırlanmıĢtır. Yüz yüze 

gerçekleĢtirilen görüĢmelerin ses kayıtları alınmıĢ ve word dosyasına aktarılmıĢtır. Veriler 

betimsel analizle incelenmiĢ ve MAXQDA 2020 programı kullanılmıĢtır. Sonuçlar 

katılımcıların çoğunluğunun gönüllü katılım sağladığı, süreçte aktif rol aldıklarını, yaparak 

yaĢayarak öğrendiklerini, süreçte tecrübe paylaĢımının sıklıkla yaĢadığını, eğitimlerin 

katılımcıların ihtiyacını yeterli düzeyde karĢıladığını, ortamdan kaynaklı motivasyonun artıĢ 

gösterdiğini ve eğitici eğitimlerinin geliĢtirilebilecek yönleri olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: YetiĢkin Eğitimi, YetiĢkin Eğitimi Ġlkeleri, Eğiticilerin Eğitimi. 

ABSTRACT 

The objective of this study is to evaluate opinions of adult trainers who had received teacher 

trainings in terms of adult education principles. Thus, in this research, phenomenology 

method was used as qualitative research method. Mixed sampling method was used for 

selection of the study group. The participants consist of 4 female and 16 male teachers at 25-

55 age group – totally 20 teachers. The participant group consists of teacher trainers besides 

teacher trainees. Open-ended question form, which had been prepared in the light of 2 

experts‘ opinions, was used as data collection tool. Regarding the objectives of the study, 5 

open-ended questions were prepared. The interviews were audio-recorded, and transformed 

into Word files. The data was examined through descriptive analysis and MAXQDA 2020 

was used. The results indicated that the majority of the participants attended the trainings 

voluntarily, that they undertook active roles, that they learned through hands-on activities, 

that they frequently exchanged experiences, that the trainers met the needs of trainees 

sufficiently, that the learning atmosphere boosted motivation of participants, and that teacher 

trainings have aspects to be improved.  
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GĠRĠġ 

Eğitimin tek bir tanımı bulunmamakla birlikte insanın doğumundan ölümüne kadar olan bir 

süreçtir. Bu bakımdan eğitim ve öğrenme faaliyetinin hayat boyu devam etmesi olağan 

görünmektedir. YetiĢkin eğitiminin çıkıĢ noktası çocuklarla yetiĢkinlerin öğrenmelerinin 

farklı olduğu görüĢünün temel alınmasından ortaya çıkmıĢtır.  

YetiĢkin öğrenmesinin çocuk öğrenmesinden farklı olduğunu söyleyen Knowles (1970) 

yetiĢkinlerin öğrenmelerine yönelik temel esasların ifade edildiği kavramı andragoji olarak 

belirtilmektedir. Andragoji kavramı Yunancada yetiĢkin manasına sahip ―andr‖ ve rehber 

olma manasına sahip ―agogos‖ kelimelerinden ortaya çıkmıĢ ve mana olarak ―yetiĢkinlerin 

öğrenimlerinde onlara rehberlik etme sanatı‖ olarak ifade edilmektedir (Knowles, Holton, 

Swanson, 2015). 

YetiĢkin öğrenen grubunun olduğu bir eğitim ortamında andragojik ilkelerin bilinip 

uygulanması hizmet içi eğitimlerin verimliliğini artırabilir. YetiĢkin bireylerin eğitiminde 

dikkat edilmesi gereken 6 temel ilke (Knowles, Holton, Swanson, 2015) tarafından ortaya 

konulmuĢtur. Bunlardan ilki yetiĢkinlerin öğrenecekleri bir Ģeyi önceden neden 

öğreneceklerine dair bilme ihtiyacının karĢılanmasıdır. Ġkinci ilke olarak; yetiĢkinlerin içinde 

bulundukları psiko-geliĢim dönemi itibariyle öğrenmede bağımlılığı kendi benliklerine uygun 

ayarlama güdüsünü ifade eden benlik kavramına yönelik farkındalığın olmasıdır. Üçüncü ilke; 

yetiĢkinlerin eğitim ortamına getirdikleridir. Dördüncü ilke yetiĢkinlerin bilme ihtiyaçlarından 

öğrenilecek olana hazır olması olarak ifade edilmektedir. BeĢinci ilke yetiĢkinlerin 

hayatlarını, sorumluluklarını veya problemlerini merkeze alarak öğrenme yönelimlerini 

Ģekillendirdikleridir. Andragojik yaklaĢımın son ilkesini ise; yetiĢkinler için dıĢsal 

motivasyondan ziyade içsel motivasyonun daha etkili olmasıdır. (Knowles, Holton, 

Swanson, 2015). 

YaĢam boyu eğitim, bireyin kiĢilik sosyal ve mesleki yönlerde geliĢmelerini hedefleyen bütün 

yaĢam boyunca süregelen önemli ve yelpazesi geniĢ olan bir kavramdır. Gerçek manada 

yaĢam boyu eğitim kavramının geliĢim göstermesi yetiĢkin eğitimi alanının büyüyüp 

geliĢiminin olgunlaĢmasıyla doğru orantılı görülmektedir. YetiĢkin eğitiminin dayanağı, esası, 

hayat boyu eğitimdir (Yazar, 2012).  

ÇalıĢma hayatına baĢlayan yetiĢkinler çalıĢırken iĢleri sebebi ile ihtiyaç duydukları becerilere 

ulaĢabilmek için aldıkları eğitime hizmet içi eğitim adı verilmektedir (BaĢaran, 1994). Türk 

Dil Kurumu‘na göre hizmet içi eğitim ―çalıĢanlara mesleki bilgi ve becerilerini geliĢtirmeleri 

için çalıĢtıkları süre içinde verilen eğitim, iĢbaĢında eğitim‖ Ģeklinde tanımlanmaktadır (TDK, 

2019). Hizmet içi eğitim programı ise; çalıĢanların bilgi, tutum, becerileri geliĢtirmek ve 

davranıĢlarını istendik hale getirebilmek için hazırlanan programlardır (Küçükahmet, 2012).  

Canman (2000) hizmet içi eğitime ihtiyaç duyulmasının nedenlerini; bilim ve teknolojik 

yeniliklerin takibini yapabilmek, kendini geliĢtirmek, meslek çeĢitliliği ve uzmanlığı ile yeni 

sistemlerin öğrenilmesinin gerekliliği, kıdem arttırmak, sistemli bir çalıĢma düzeni sağlamak, 

kaliteli hizmet, uygulamadaki farklılıkları yönlendirmek ve doyuma ulaĢmak olarak 

sıralamıĢtır. 

Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin amaçları, uyum ve verimliliği artırmak, üst görevlere 

hazırlamak, istek ve kabiliyetlerini artırmak, oryantasyon eğitimi vermek, uygulama 

farklılıklarını önlemek, eğitim sistemini geliĢtirmek Ģeklinde sıralanabilir (MEB, 1988). 
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Bilgi çağında yaĢadığımız günümüz de her Ģey hızla değiĢmekte mesleki bilgi ve beceriler 

yetersiz kalmaktadır. Daha verimli çalıĢmak, ayakta kalabilmek isteyen iĢletmeler değiĢime 

anında ayak uydurmak için personelini hizmet içi eğitime tabi tutmakta ve gereken eğitimi 

aldırmaktadır (Öztürk ve Sancak, 2007). Bu hizmet içi eğitimleri Türkiye‘de kurumlar kendi 

bünyesinde ya da bu iĢi yapan özel kurumlar vasıtasıyla yapmaktadır.  

Bir kamusal iĢletme olan devlet kurumları da değiĢen çağa ayak uydurmak için personeline 

gerekli eğitimleri aldırmakta ve bunu iĢ baĢında eğitim veya hizmet içi eğitimlerle 

yapmaktadır. Kamu kurumlarında göreve yeni baĢlayan personele yönelik verilen eğitimlerle 

baĢlayan hizmet içi eğitimler artık yeni bilgiler ıĢığında görevde olan personele de 

verilmektedir. Kamuyla birlikte personele eğitim aldırma geleneği özel sektörde de yaygın 

olarak kullanılmaya baĢlanmıĢtır. ÇalıĢanların aldığı hizmet içi eğitim sonucunda iĢletmeye 

bağının arttığı, kendisine daha fazla güven duyduğu bunun sonucunda da motivasyonunun 

yükseldiği bilinmektedir. Hizmet içi eğitimler bilgi donanımıyla beraber personelin kariyerine 

de fayda sağlamaktadır (Duran, 2017; Öztürk ve Sancak, 2007). 

Türkiye‘de yapılan yetiĢkin eğitimleri sadece iĢletmelerde çalıĢan personelin ihtiyaçlarına 

yönelik hizmet içi eğitimlerle sınırlı değildir. Normal olarak bir alanda eğitim almak isteyen 

örgün eğitimden ayrılmıĢ, hiç gitmemiĢ veya gitmiĢ olsa da bir alanda bilgi sahibi olmak 

isteyenlere yönelik istek ve yeteneklerine göre ekonomik ve kültürel geliĢme sağlayıcı 

niteliklerde yaygın eğitim kurumlarınca eğitim verilmektedir (MEB,2010). Bunların sonucu 

olarak da yetiĢkin eğitimlerinin öneminin anlaĢılmasıyla beraber bu eğitimler yaygın hale 

gelmiĢ ve hakkında çalıĢmalar yapılmaya baĢlanmıĢtır. 

Son yıllarda gittikçe yaygınlaĢan yetiĢkin eğitimlerini konu edinen farklı zamanlarda çok 

sayıda çalıĢma yapılmıĢ olsa da (Canman, 2000; Duman, 2000; Duran, 2017; Ültanır, 

Ültanır, 2005; Öztürk, Sancak, 2007; Yazar, 2012) bu eğitimleri değiĢik açılardan konu 

edinen yakın zamanda yapılmıĢ çalıĢmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Bu durum bir 

eksiklik olarak görülmüĢtür. Diğer taraftan eğitici eğitimlerinin geliĢtirebilecek yönleri ile 

katılımcı ve eğitimcilere yönelik olası olumlu ve olumsuz yansımalarının neler olduğunun 

bilinmesi, karar alıcılarının eğitici eğitimlerine yönelik yapılacak düzenlemeler ve 

değiĢiklikler için de veri seti oluĢturması beklenmektedir. Eğitici eğitimi programlarının 

hazırlanmasında, mekân ve eğitici seçiminde de bu araĢtırmanın sonuçlarının katkı sunması 

beklenmektedir.  Yine eğitici eğitimlerinin katılımcıların ihtiyaçlarını ne düzeyde karĢıladığı, 

katılımcıların motivasyonunu nasıl etkilediği ve eğitici eğitimlerinin eksiklerini ortaya 

koyarak geliĢtirilebilecek yönlerinin belirlenmesinde ve giderilmesinde bu araĢtırmanın 

verilerinin kaynak teĢkil etmesi beklenmektedir. Bu bağlamda çalıĢmanın amacı eğitici 

eğitimi alan yetiĢkin eğitimcilerinin almıĢ oldukları eğitimlere iliĢkin görüĢlerini yetiĢkin 

eğitimi ilkeleri bağlamında değerlendirmektir.  

2. YÖNTEM 

Bu bölüm de araĢtırmanın modeli, çalıĢma grubu, verilerin toplanması, verilerin analiz 

edilmesi ve geçerlilik ve güvenirlilik çalıĢması ile ilgili bilgiler sunulmuĢtur. 

2.1. AraĢtırmanın modeli 

Bu çalıĢma nitel araĢtırma geleneğine uygun yaklaĢımlarından olgu bilim (fenomenolojik) 

deseni kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Günümüzde sürekli eğitici eğitimi yapılmasına ve 

eğitimcilerin bu tarz eğitimleri sürekli almasına rağmen eğitimi veren eğitimcilerin nasıl bir 

eğitim aldığı pek fark edilmeyen bir durumdur. Bu gibi durumlarda farkında olunan ama 
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derinlemesine bilgi sahibi olunmayan ya da günlük yaĢantımızda karĢılaĢtığımız, bize tanıdık 

olan ama anlamlandırmada zorlandığımız durumlar için olgu bilim yöntemi kullanılmaktadır 

(Yıldırım ve ġimĢek, 2016).  

2.2. ÇalıĢma grubu 

Bu araĢtırmanın çalıĢma grubu, KahramanmaraĢ ve Hatay illerinde görev yapan Milli Eğitim 

Müdürlüğü ve Rehberlik AraĢtırma Merkezlerinde çalıĢan daha önce eğitici eğitimi vermek 

için eğitimlere katılan 20 öğretmenden oluĢmaktadır. Çalışma grubunda yer alan 

öğrencilerin seçiminde karma örnekleme kullanılmıştır. Karma örnekleme bilgi yüklü 

durumların seçilmesi için kullanılabilir (Charmaz, 2011, akt. Baltacı, 2018). Bu amaçla 

araştırmada ölçüt ve kartopu örnekleme yöntemleri kullanılmıştır. Kartopu 

örneklemesi, araştırmada ulaşılan bireylerin kimi önerirsiniz sorusuna verdiği cevapla 

örneklemi oluşturan bireylerin listesinin uzadığı örneklemedir (Yıldırım ve ġimĢek, 

2016). Araştırmada kullanılan diğer bir örnekleme ölçüt örneklemedir. Ölçüt örnekleme, 

önceden belirlenmiş bir dizi ölçütü karşılayan bütün durumların çalışılmasıdır (Baltacı, 

2018).  Bu araştırmada belirlenen ölçüt, katılımcıların hem eğitici eğitimi alması ve aynı 

zamanda bu eğitimleri vermeleridir. Katılımcılara milli eğitim müdürlüğü ve rehberlik 

araĢtırma merkezi aracılığıyla ulaĢılmıĢtır. AraĢtırmacılar katılımcılar ile görüĢmüĢ ve 

görüĢme kayıtları deĢifre edildikten sonra birleĢtirilmiĢ ve katılımcı ismi ile sıralanmıĢtır. 

Katılımcılar K1, K2, K3, K4…Ģeklinde kodlanmıĢlardır. ÇalıĢma grubuna iliĢkin veriler 

çizelge 1‘ de verilmiĢtir. 

Çizelge 1: ÇalıĢma Grubuna ĠliĢkin Veriler 

Demografik Özellik   N % 

  Erkek 16 80 

Cinsiyet Kadın 4 20 

  Toplam 20 100 

  30 ve Altı 2 10 

YaĢ 30-40 11 55 

  40 Ve Üstü 7 35 

  Toplam 20 100 

  10 ve Altı 7 35 

Kıdem Yılı 10 ve 20 8 40 

  20 ve Üstü 5 25 

  Toplam 20 100 

  Anaokulu 1 5 

  Ġlkokul 4 20 

ÇalıĢılan Kurum  Ortaokul 10 50 

  Lise 4 50 

  Ram 1 5 

  Toplam 20 100 

  Lisans 4 70 

Eğitim Durumu Y isans 6 30 

  Toplam 20 100 
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Çizelge 1 incelendiğinde, katılımcıların demografik özelliklerinden öne çıkan hususlara 

bakıldığında, katılımcıların %80‘i erkek, %55‘i 30-40 yaĢ aralığın da, %40‘ı 10-20 arası 

kıdeme, %50‘i ortaokul kademesinde görev yaptığı, %70‘i lisans ve %30‘unun yüksek lisans 

mezunu olduğu görülmektedir. 

2.3. Verilerin toplanması 

Veriler yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formu ile toplanmıĢtır. Hazırlanan görüĢme formunda 

eğitici eğitimi programlarını; bilme gereksinimleri, sürece dahil olma, eğitim süreci ve bilgi 

paylaĢımları, motivasyon, eğitimlerin geliĢtirile bilirliği ile ilgili alt soruları da olan beĢ soru 

bulunmaktadır. Yapılan görüĢmeler video veya ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmıĢ, kayda 

alınan görüĢmeler 15 dakika ile 45 dakika arasında değiĢen zaman aralıkların da sürmüĢtür. 

GörüĢmeler yazıya aktarılmıĢtır. Yazıya aktarılan görüĢmeler iki sayfa ile 11 sayfa aralığında 

değiĢen uzunluktadır.  Metne aktarılan görüĢmeler tekrar katılımcılara iletilmiĢ teyit etmeleri 

bir sağlanmıĢtır. 

2.4. Verilerin analiz edilmesi 

AraĢtırmada yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formu ile elde edilen veriler betimsel analiz 

yöntemiyle analiz edilmiĢtir. Analiz sırasında betimsel analizin çerçeve oluĢturma, çerçeveye 

verilerin iĢlenmesi, bulguların tanımlanması ve bulguların yorumlanması aĢamalarına göre 

hareket edilmiĢtir (Yıldırım & ġimĢek, 2016).  Kodlamalar yapılırken uzman desteği alınmıĢ 

dört araĢtırmacı tarafından ayrı ayrı kodlama yapılıp karĢılaĢtırılmıĢtır. Uzman onayından 

sonra kodlar birleĢtirilip son hali verilmiĢtir.  Verilerin ve kodların düzenlenmesinde aynı 

temalarla ilgili çizelgeler oluĢturulmuĢ, çizelgelerde temalarla birlikte kodları da içine alan bu 

çizelgeler de frekans değerleri çıkarılmıĢ, nitel veriler nicel hale getirilmiĢ, böylece yapılacak 

yorumların adil olmasına (Yıldırım & ġimĢek, 2016) çalıĢılmıĢtır. Yorumlamalar sırasında 

objektifliği sağlamak için tablolar açık Ģekilde verilerek yorumlanmıĢ, yorumlara 

katılımcıların sözleri de eklenerek desteklenmiĢtir. 

AraĢtırmanın ilk adımından itibaren geçerlilik ve güvenirliliği artırmak için önlemler 

alınmıĢtır. Geçerlilik ve güvenirliği sağlamak için çeĢitlendirme, katılımcı teyidi, meslektaĢ 

teyidi, karĢılaĢtırma, birden fazla görüĢme, ayrıntılı değinme gibi yöntemlerle; inandırıcılık, 

aktarıla bilirlik, tutarlılık, teyit edilebilirlik gibi iç ve dıĢ geçerlilik ve güvenirliliği (Yıldırım 

ve ĢimĢek, 2016) sağlamaya yönelik Ģu adımlar atılmıĢtır. Ġlk adımda görüĢme soruları için 

iki uzman görüĢü alınmıĢtır. Yazıya aktarılan görüĢmeler son kontrolden sonra katılımcılara 

tekrar sunulmuĢ, teyit etmeleri sağlanmıĢtır. Teyit edilmeyen noktalar düzenlenmiĢtir. 

AraĢtırmanın iç güvenirliğini sağlamak için ise; öncelikle araĢtırmanın tüm süreçleri (literatür 

tarama, görüĢme formunun hazırlanması, uygulama, analiz) detaylarıyla açıklanmıĢtır.  Ġkinci 

olarak araĢtırmanın sonuçları, araĢtırmaya katılan bireylerle paylaĢılarak onların görüĢleri 

alınmıĢtır. Son olarak aynı alanda yapılan diğer çalıĢmaların sonuçlarıyla karĢılaĢtırılmıĢtır 

(Yıldırım ve ġimĢek, 2011). Verilerin analizi MAXQDA 2020 programıyla yapılmıĢtır. 

3. BULGULAR  

Bu bölümde eğitici eğitimi alan yetiĢkin eğitimcilerinin almıĢ oldukları eğitimlere iliĢkin 

görüĢlerinin yetiĢkin eğitimi ilkeleri bağlamında değerlendirilmesi amacıyla yapılan analizlere 

dair bulgular yer almaktadır.  

AraĢtırmanın cevap aradığı birinci soru, eğitici eğitimi alan yetiĢkinlerin almıĢ oldukları 

eğitimin bilme gereksinimini ne kadar karĢıladığıdır. Bu amaçla katılımcılarla yapılan 

görüĢmelerden elde edilen bulgular çizelge 2‘de sunulmuĢtur. 
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Çizelge 2: Eğitici Eğitimi Alan YetiĢkinlerin Aldıkları Eğitimlerin Bilme Gereksinimini 

KarĢılamasına ĠliĢkin GörüĢleri 

Tema Alt Tema Kod f Toplam 

Eğitimi Alma Sebebi 

        

  Eğitimime Katkı Sağlama 18   

Gönüllü KiĢisel GeliĢim 14 46 

  Eksikleri Giderme 10   

  Mesleki GeliĢim 4   

        

  Görevlendirme 5   

Zorunlu Sertifika Toplama 2 9 

  Meslek Gereği 2   

Ġhtiyacı KarĢılama Ġhtiyacı KarĢılama 

      

KarĢılamadı 9   

Kısmen KarĢıladı 8 21 

KarĢıladı 4   

          

Yöntem Teknik 

Teorik-Pratik Teorik-Pratik 14 14 

        

Öğrenen Merkezli 

Yaparak YaĢayarak 12   

Grup ÇalıĢması 5   

Dramatizasyon 4   

Problem  Çözme 2 28 

Örnek Olay 2   

Kültürel Gezi 1   

Buz Kırma Tekniği 1   

Değerlendirme 1   

Eğitici Merkezli 
      

Sunum-Anlatı 11 11 

Çizelge 2 incelendiğinde, eğitici eğitimleri bilme gereksinimini ne düzeyde karĢıladığına 

iliĢkin katılımcılar eğitimi alma sebebi, ihtiyacı karĢılama ile yöntem ve teknik olmak üzere 

üç temada açıklamıĢlardır.  

Katılımcılar, eğitimi alma sebebi temasını gönüllü ve zorunlu olarak iki alt temada 

açıklamıĢlardır. Eğitici eğitimine gönüllü olarak katılanlar bu durumu, eğitimime katkı 

sağlama (f=18), kiĢisel geliĢim(f=14), eksikleri giderme(f=10), mesleki geliĢim(f=4) kodları 

ile açıklamıĢlardır. Eğitici eğitimini zorunlu olarak katılanlar bu durumu, görevlendirme 

(f=5), sertifika toplama (f=2), meslek gereği (f=2) kodları ile açıklamıĢlardır.  

Eğitimlere gönüllü katılım sağlaması ile ilgili K6 ―eğitimi kişisel gelişimime katkı sağlamak 

için aldım. Genelde ilimizdeki öğretmenlere, dolayısı ile öğrencilere katkı sağlaması için 

aldım‖ Ģeklinde ifade etmiĢtir. 

Katılımcılar, ihtiyacı karĢılama temasını, karĢılamadı (f=9), kısmen karĢıladı (f=8), karĢıladı 

(f=4) kodları ile açıklamıĢlardır. Eğitici eğitimi alan yetiĢkinlerin eğitimin ihtiyacı karĢılaması 

ile ilgili bazı görüĢleri Ģu Ģekildedir. Eğitimlerin ihtiyacını karĢılamadığı K4 ―akademisyen 
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hocalarımdan aldığım dönütler ve yaptığım ön çalışmalar neticesinde eğitimin ihtiyacıma 

yanıt vermediği kanısına vardım. Eğitim başlığı ile içerik birbirini tam anlamıyla 

tamamlayamadığı kanısındayım‖ Ģeklinde ifade etmiĢtir. Eğitimlerin ihtiyacını kısmen 

karĢıladığını K7 ―tam olarak karşılamasa da şöyle diyeyim. Hani neyi öğrenmek için ne 

yapmam gerekiyor, nasıl bir yol izlemem gerekiyor, eksra bir katkı sağlaması için deneyim 

sağlayıp, deneyimi aktarabilmem için nasıl yapabileceğimi öğretti‖ Ģeklinde ifade etmiĢtir. 

Eğitimlerin ihtiyacını karĢıladığını K1 ―bu konuda almış olduğum eğitimler sayesinde alanda 

uzmanlaştım. Diğer kurum okul ve kurumlarımıza rehberlik yapacak düzeye geldim. Bu 

alanda hizmet içi eğitim faaliyetleri de gerçekleştirmekteyim‖ Ģeklinde ifade etmiĢtir. 

Katılımcılar eğitim sürecindeki kullanılan yöntem ve teknikleri, Teorik-Pratik, Öğrenen 

Merkezli, Eğitici Merkezli olarak üç alt temada belirtmiĢlerdir.  Teorik-pratik temasında 

teorik-pratik (f=14)  kodu ile açıklamıĢlardır. Öğrenen merkezli temasını, yaparak yaĢayarak 

(f=12), grup çalıĢması (f=5), dramatizasyon (f=4), problem çözme(f=2), örnek olay (f=2), 

kültürel gezi (f=1), buz kırma (f=1), değerlendirme (f=1) kodları ile açıklamıĢlardır. Eğitici 

merkezli temasını, Sunum-Anlatı (f=11) kodu ile açıklamıĢlardır. Kullanılan yöntemle ilgili 

K5 ―oturduğum yerden sadece hazırlanılmış olan sunumları izlemekle yetindim ama diğer 

günlerin birinde mesela grup çalışması. Burada artık bir şekilde katılımcıların aktif rol 

oynadığı bir durumdu. Akabinde atölye çalışmasında birebir uygulamaların yapıldığı 

bölümde de hem oldukça keyifli idi hem de verimliydim‖ ifadesini kullanmıĢtır. 

AraĢtırmanın cevap aradığı ikinci soru, eğitici eğitimi alan yetiĢkinlerin sürece nasıl dâhil 

edilmeleri ve süreçte neler yaptıklarına iliĢkin bulgular Çizelge 3‘te verilmiĢtir. 

Çizelge 3: Eğitici Eğitimi Alan YetiĢkinlerin Öğrenme Sürecine Dahil Olmalarına ĠliĢkin 

GörüĢleri   

Tema Kod f Toplam 

Ön GörüĢ Alma   2 2 

        

Eğitici Merkezli Dinleme 7 7 

        

  Aktif Katılım 13   

  Soru Sorma 4   

Öğrenen Merkezli Problemle KarĢılaĢma 2 22 

  Proje Yapma 2   

  Simülasyon 1   

Çizelge 3 incelendiğinde eğititici eğitimi alan yetiĢkinlerin öğrenme sürecine dahil olmalarına 

iliĢkin görüĢlerini ön görüĢ alma, eğitici merkezli ve öğrenen merkezli olmak üzere üç temada 

açıklamıĢlardır. Ön görüĢ alma (f=2) temasında katılımcılar eğitim öncesinde katılımcıların 

fikirlerinin, görüĢlerinin alınması gerektiği ifade etmiĢlerdir. Eğitici merkezli temasını, 

dinleme (f=7) kodu ile açıklamıĢlardır. Öğrenen merkezli temasını, aktif katılım (f=13), soru 

sorma (f=4), problemle karĢılaĢma (f=2), proje yapma (f=2), simülasyon (f=1) kodları ile 

ifade etmiĢlerdir. 

AraĢtırmanın cevap aradığı üçüncü soru, eğitici eğitimi alan yetiĢkinlerin süreçteki 

paylaĢımları, deneyim aktarımlarına, süreçte yaĢanan sorun ve çözümlere iliĢkin bulgular 

Çizelge 4‘te verilmiĢtir. 
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Çizelge 4: Eğitici Eğitimi Alan YetiĢkinin Süreçteki Deneyim ve Tecrübe PaylaĢımlarına 

ĠliĢkin Katılımcı GörüĢleri 

Tema Kod f Toplam 

Deneyim PaylaĢımı 

Tecrübe PaylaĢımı 20   

EtkileĢim 14   

Titiz ÇalıĢma 1 39 

Kaytarma 1   

TartıĢma 3   

Çizelge 4 incelendiğinde, eğitici eğitimi alan yetiĢkinlerin eğitim sürecindeki deneyim ve 

tecrübe paylaĢımlarını deneyim paylaĢımı temasında, tecrübe paylaĢımı (f=20), etkileĢim 

(f=14), titiz çalıĢma (f=1), kaytarma (f=1), tartıĢma (f=3) kodları ile ifade etmiĢlerdir. 

Katılımcılara ait bazı görüĢler Ģu Ģekildedir. Deneyim paylaĢımı ile ilgili K16 ―genelde farklı 

illerden gelen farklı yetenekteki kişiler geldiği için her bireyi kazanım olarak görüyoruz. 

Tanışma ortamımız oluşuyor. Beraber deneyim paylaşımları yapıyoruz. Eğitim içinde eğitim 

dışında yaptığımız çalışmalardan bahsediyoruz. Bu vesileyle birçok bu alanda çalışma yapan 

kişilerle tanışmış oldum‖ ifadesini kullanmıĢtır. 

AraĢtırmanın cevap aradığı dördüncü soru, eğitici eğitimi alan yetiĢkinlerin aldıkları 

eğitimlerdeki motivasyonlarına dair görüĢlerine iliĢkin bulgular Çizelge 5‘te verilmiĢtir. 

Çizelge 5: Eğitici Eğitimi Alan YetiĢkinlerin Öğrenme Sürecindeki Motivasyonlarına 

ĠliĢkin GörüĢleri  

Tema Alt Tema Kod f Toplam 

          

DıĢsal Motivasyon 

  Ortam 9   

  Olumlu Dönüt 6   

  PaylaĢım 4   

DıĢsal Olumlu Önemseme 4 31 

  Katılımcılar 3   

  Eğitici 3   

  Sertifika 2   

        

  Zaman Planlaması 5   

  Ortam ve Donanımsal Eksiklikler 3   

  Aileden Uzak Kalma  3   

DıĢsal Olumsuz Katılımcı Kaynaklı Durumlar 3 21 

  Eğitici Kaynaklı Durumlar 3   

  Ġçerik Beklentisi 3   

  Takdir Edilmeme 1   

          

Ġçsel Motivasyon 

  Ġhtiyaç Hissetme 7   

  Yeterli Bulma 6   

Ġçsel Olumlu Doyum 5 29 

  Bilme 5   

  Alanda UzmanlaĢma 4   
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  SeçilmiĢ Olma 2   

        

Ġçsel Olumsuz Kaygılı Olma 2 3 

  Ġhtiyaç Duymama 1   

Çizelge 5 incelendiğinde eğitici eğitimi alan yetiĢkinlerin öğrenme sürecindeki 

motivasyonlarına iliĢkin görüĢlerinin dıĢsal motivasyon (f=52) ve içsel motivasyon (f=32) 

olmak üzere iki temadan oluĢtuğu görülmektedir. Katılımcılar dıĢsal olarak olumlu 

motivasyon alt temasını ortam (f=9), olumlu dönüt (f=6), paylaĢım (f=4), önemseme (f=4), 

katılımcılar (f=3), eğitici (f=3), sertifika (f=2)  kodları ile açıklamıĢlardır. Katılımcılar içsel 

olarak olumlu motivasyon alt temasını, ihtiyaç hissetme (f=7),  yeterli bulma (f=6), doyum 

(f=5), bilme (f=5), alanda uzmanlaĢma (f=4), seçilmiĢ olma (f=2) kodları ile açıklamıĢlardır. 

Olumlu motivasyonlarla ilgili K11 ―merkezi eğitimler belli bir bütçe ayrılıp özel ortamlarda 

yapılıyor. Bizim isteğimize göre ve dikkatimizi çekecek özel alanlar hazırlanıyor. O yüzden bu 

eğitimler gerçekten çok faydalı eğitimler. O yüzden ben olumsuz etkileyen bir durum 

göremiyorum‖ ifadesini kullanmıĢtır. Olumlu motivasyon ile ilgili K10  ―Dışsal motivasyon 

konusunda da hocam en önemli şey birilerinin sorununu çözüyor olmak. Beni çok mutlu 

ediyor. Şöyle ki bir bilgisayarda sorun olduğunda bir idarecimize yardımcı olduğum zaman 

gülüyor olması bana yetiyor. Beni mutlu ediyor. Bunun yanında ilçe çapında prestij sahibi 

oluyorum. Bunun yanında maaşa etkisi oluyor‖ ifadesini kullanmıĢtır. Olumlu motivasyon ile 

ilgili K12 ―milli eğitimin bu alanda eğilim göstermesi biraz daha benim mesleki umut 

duymamı sağladı. Çünkü unutulmamıĢ olduğumuzu hani önemli olduğumu hissettirdiler. 

Özellikle dediğim gibi özel eğitim sınıflarının kanayan yarasına bir çözüm olması açısından 

ürettikleri bu yöntem eğitim seçtikleri eğitici eğiticilerin tutumları çok pozitif hani özel eğitim 

ihtiyacı olan Ģeyi bu anlamda karĢılıyordu‖ ifadesini kullanmıĢtır. 

Çizelge 5 incelendiğinde, katılımcılar dıĢsal olarak olumsuz motivasyonu zaman planlaması 

(f=5), ortam ve donanımsal eksiklikler (f=3) kodları ile açıklamıĢlardır.  Ġçsel olarak olumsuz 

motivasyonu, Kaygılı olma (f=2), ihtiyaç duymama (f=1) kodları ile açıklamıĢlardır. Yapılan 

eğitimlerin motivasyonu olumsuz etkilemesi ile ilgili K13 ―….hocam eğitime gitmeme isteği 

olduğu zaman olumsuz etkileye biliyor. Bunun yanında benim ihtiyaçlarıma, beni mutlu 

edecek şeylere yönelik eğitim değilse, mesela afet eğitimi şuan beni çok da mutlu, memnun 

edecek bir şey değil niye mi derseniz. Eğitimi alıp da bir şeyleri anlattığım zaman bir şeylerin 

değişmediğini görüyorum‖ ifadesini kullanmıĢtır. Olumsuz motivasyonla ilgili K10 ―eğitimler 

de beni olumsuz etkileyen sadece ailemden uzak kalmak olumsuz etkiliyor‖ ifadesini 

kullanmıĢtır. Olumsuz motivasyonla ilgili K15 ―insanların eğitim süreci içerisinde özellikle 

eğitim sürecinde söyleyeyim, ortamı bozacak insanların olması, eğitimcinin konuya hakim 

olmaması gibi kaynaklar bunun gibi durumlar ister istemez beni olumsuz etkileyen şeyler veya 

eğiticinin çok güzel bir konuda alanına hakim olamaması güzel anlatamaması dışsal olumsuz 

motivasyon sağlıyor. İster istemez‖ ifadesini kullanmıĢtır.  

Yine olumlu ve olumsuz motivasyon kodlarının frekans değerlerine bakacak olursak olumlu 

frekans 60, olumsuz frekans 24 olarak görülmekte bu durum eğitici eğitimlerinin olumlu etki 

ettiği söylenebilir. 

AraĢtırmanın cevap aradığı beĢinci soru, eğitici eğitimi alan yetiĢkinlerin aldıkları eğitimlerin 

geliĢtirilebilirliğine iliĢkin bulgular Çizelge 6‘ da verilmiĢtir. 
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Çizelge 6: Eğitici Eğitimi Alan YetiĢkinlerin Aldıkları Eğitimlerin GeliĢtirilmesine 

ĠliĢkin GörüĢleri  

Tema Kod f Toplam 

Amaç Açısından 

      

Amaç Ġle Uyumlu Olması 11   

YaygınlaĢtırılması 2 15 

GeliĢtirilebilir 1   

Net Ġfade 1   

Ġçerik Açısından 

      

ZenginleĢtirilmeli 6   

Amaç Ġle Ġçerik Uyumu 5   

Ġlgi Çekici Olmalı 5 20 

Örnek Gösterme 2   

Öğretim Yöntemi Ġle Verilmesi 1   

Katılımcı Kitlesinin Ġyi Seçilmesi 1   

Eğitim Durumları 

      

Uygulamalı 5   

Yöntem ve Tekniklerin ÇeĢitlendirilmesi 4   

Merkezi Eğitimler Ġyi Planlanması 2   

Kalabalık Olmaması 2 17 

Zaman Yeterli Olmaması 2   

Alanında Uzman Eğitimci 1   

Eğitimin Daha Sık Yapılması 1   

Katılımcıların iyi Seçilmesi 1   

Mekan 

      

Fiziki ġartlar Yeterli 12 19 

Fiziki Ģartlar Yetersiz 7   

Süre 

      

Uygun 8   

Artırılmalı 7 16 

Ġçeriğe Göre Planlanmalı 1   

Eğitimci Özellikleri 
      

Alanında Uzman Olmalı 13   
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ĠletiĢim Becerileri GeliĢmiĢ 10   

Yeniliğe Açık 6 39 

Sahadan 5   

Yeterli Donanıma Sahip 4   

Eğitimci Ġle Sonradan ĠletiĢim Kurabilmeli 1   

Çizelge 6 incelendiğinde eğitici eğitimi alan yetiĢkinlerin aldıkları eğitimlerin geliĢtirilmesine 

iliĢkin görüĢlerinin 6 temadan oluĢtuğu görülmektedir. Bu temalar amaç açısından, Ġçerik 

Açısından, Eğitim Durumları, Mekan, Süre, Eğitimci Özellikleri temalarıdır. Katılımcılar eğitimin 

geliĢtirilebilmesine yönelik amaç açısından temasını, amaç ile uyumlu olması (f=11), 

yaygınlaĢtırılması (f=2), geliĢtirilmeli (f=1), net ifade (f=1) kodları ile ifade etmiĢlerdir. 

Eğitimlerin amaç olarak geliĢtirilmesi ile ilgili K20 ―eğitimin kapsamı ile amacının uyumlu 

olması, hizmet içi eğitimlerin gezme yeme içme faaliyeti bakış açısından çıkarılması bu 

nedenle mekan ve şehir cazibesinden çok eğitim öğretim ve içerik cazibesinin öne çıkarılması 

gerekmektedir‖ ifadesini kullanmıĢtır. Amaç olarak geliĢtirilmesi ile ilgili K17 

ise―….amaçlar için herhangi bir şey söyleyemem. Zaten bakanlık gerekli çalışmayı yapıyor.‖ 

ifadesini kullanmıĢtır. 

Katılımcılar eğitimin geliĢtirilmesi ile ilgili oluĢturulan içerik açısından temasını, 

zenginleĢtirilmeli (f=6), amaç ve içerik uyumu (f=5), ilgi çekici olmalı (f=5),  örnek gösterme 

(f=2) öğretim yöntemi ile verilmeli (f=1) katılımcı kitlesi iyi seçilmeli (f=1) kodları ile 

açıklanmıĢtır. Eğitimlerin içerik açısından geliĢtirilmesi ile ilgili K4  ―içerik yönünden daha 

da zenginleştirilmesi ve yine de ilk 3 gün ne kadar teorik anlatım salt sunumlarda olsa en 

azından sunumların kalitesi artırılıp eğitim içeriğinde daha katılımcıları motive eden derse 

adapte eden içeriklerin bulunması daha hoş olurdu‖ ifadesini kullanmıĢtır. Eğitimlerin içerik 

açısından geliĢtirilmesi ile ilgili K19 ―….eğitimin içeriği özenle hazırlanmıştı, yeterliydi‖ 

ifadesini kullanmıĢtır. Eğitimlerin içerik açısından geliĢtirilmesi ile ilgili K16 ―….program 

geliştirilebilecekleri açısından şöyle şeyler söyleye biliriz. İçerik böyle ne kadar 

zenginleştirilmiş. Yani insanların ne kadar bildiklerinin dışında olursa o kadar dikkat çekici 

olur. meraklandırıcı olur. İnsanlara biraz daha motive eder‖ ifadesini kullanmıĢtır. 

Katılımcılar eğitimin geliĢtirilmesi ile ilgili oluĢturulan eğitim durumları açısından temasını, 

uygulamalı (f=5), yöntem ve tekniklerin çeĢitlendirilmesi (f=4), merkezi eğitimler iyi 

planlanması (f=2), kalabalık olmaması (f=2), zaman yeterli olmaması (f=2), alanında uzman 

eğitimci (f=1), eğitimin daha sık yapılması (f=1), katılımcıların iyi seçilmesi (f=1) kodları ile 

açıklamıĢlardır. Eğitim durumlarının geliĢtirile bilirliği ile ilgili K1  

―Bu anlamda iyiydi çok genç dinamik bir kadro seçmişler ve etkinliğe inanan bir grup seçmişl

er. Bu sıradanlaştırmadı eğitimi daha kendine has bir hale getiriyor daha hareketli olduğu bu

 da malum enerjisi ne kadar yüksek olursa  dikkatiniz açık oluyor malum alıyorsunuz onun içi

n eğitim durumu güzeldi.” olarak belirtmiĢtir.‖ ifadesini kullanmıĢtır. Eğitim durumlarının 

geliĢtirilebilirliği ile ilgili K16  ―….uygulanan yöntem ve teknikler uygulamayı temel alması 

açısından etkili ve yeterliydi. Öğrenci merkezliydi‖ ifadesini kullanmıĢtır. 

Katılımcılar eğitimin geliĢtirilmesi ile ilgili oluĢturulan mekân açısından temasını, fiziki 

Ģartlar yeterli (f=12) ve fiziki Ģartlar yetersiz (f=7) kodları ile açıklamıĢlardır. Eğitim 

mekanlarının geliĢtirilebilirliği ile ilgili K19 ―….mekan olarak Antalya da lüx bir oteldi. Yeri 
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mükemmeldi. Böyle yerlerde olduktan sonra tüm eğitimlere katılırım‖ ifadesini kullanmıĢtır. 

Eğitim mekanlarının geliĢtirilebilirliği ile ilgili K2 ―mekân ile de ilgili geliştirilmesi gereken 

yönler olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğitim ortamları sizin içeriğinizle uyumlu olması 

gerekiyor. Ne çok kalabalık sınıflarda küçük alanlarda olunması gerekiyor ne de bir sunum 

yapılacaksa diyelim masa düzeninin ona göre ayarlanması gerekiyor. Mümkün olduğu kadar 

ısı, ışık ve diğer ortamların oluşturulması gerekiyor‖ ifadesini kullanmıĢtır. Mekânsal olarak 

mekânı yeterli görenlerin yetersiz görenlere nispeten daha fazla olması fark edilen önemli bir 

ayrıntıdır. 

Katılımcılar eğitimin geliĢtirilmesi ile ilgili oluĢturulan süre açısından temasını uygun (f=8), 

artırılmalı (f=7) ve içeriğe göre planlanmalı (f=1) kodları ile oluĢturulmuĢtur. Eğitici 

eğitimlerinin süre olarak geliĢtirilebilirliği ile ilgili K7  ―süre olarak artırılabilir….ihtiyacı iyi 

belirleyip ona göre eğitim ve süreyi de ona göre ayarlamak gerekiyor. Şu ara tatilleri iyi 

değerlendirmek gerekiyor‖ ifadesini kullanmıĢtır. 

Katılımcılar eğitimin geliĢtirilmesi ile ilgili oluĢturulan eğitimci özellikleri temasını, alanında 

uzman olmalı (f=13), iletiĢim becerileri geliĢmiĢ (f=10), yeniliğe açık (f=6), sahadan (f=5), 

yeterli donanıma sahip (f=4), eğitimci ile sonradan iletiĢim kurabilmeli (f=1) kodları ile 

açıklamıĢlardır. Eğitici eğitimlerinin eğitimci özellikleri olarak geliĢtirilebilirliği ile ilgili K3  

―Katılımcılardan bir diğeri ise birbirini tamamlayıcı eğitimler olması özenli olmalı diye 

düşünüyorum. Eğitimi veren kişinin kendi branşında bilgili tecrübesini ve deneyimlerini 

doğru ve etkili bir şekilde aktarabilen diksiyonu düzgün aktif kişiler olmasını isterdim‖ 

ifadesini kullanmıĢtır. Eğitici eğitimlerinin eğitimci özellikleri olarak geliĢtirile bilirliği ile 

ilgili K16  ―eğitimciler bakanlıktan gelen profesyonel kişilerdi. Daire başkanı vb. gayet olaya 

hakim işte aktif, giyim, konuşma olarak mükemmeldi. Ağır başlı, meslek tecrübesi olan 

candan insanlardı‖ ifadesini kullanmıĢtır. 

TARTIġMA, SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Bu çalıĢmanın amacı eğitici eğitimi alan yetiĢkin eğitimcilerinin almıĢ oldukları eğitimlere 

iliĢkin görüĢlerini yetiĢkin eğitimi ilkeleri bağlamında değerlendirmektir. 

Katılımcıların katılmıĢ oldukları eğitici eğitimlerini bilme gereksinimi açısından 

değerlendirdiklerinde bu eğitimi alma sebepleri açısından katılımcılar çoğunluk olarak eğitici 

eğitimlerine gönüllü olarak katılım sağladıklarını ifade etmektedirler. Katılımcıların kiĢisel ve 

mesleki olarak geliĢim sağlamak istemeleri, eksikliklerini giderme istekleri gönüllü olarak 

eğitimlere katılmalarını yordayan bir süreç olarak görülmektedir. Bu durum yetiĢkin 

eğitiminin genel hedefleriyle bağlantılı bir sonuçtur. YetiĢkin eğitimlerinin bir amacının da 

bireylerin kendilerini gerçekleĢtirmelerine katkıda bulunmaktır (Duman, 2000). Bu amaca 

katkı sağlamada eğitimlere gönüllü katılım önemli hale gelmektedir. 

Katılımcılara bu eğitimlerin ihtiyaçlarını ne düzeyde karĢıladığı sorulduğunda ise büyük bir 

çoğunluk katılmıĢ oldukları eğitici eğitimlerinin yeterli düzeyde ihtiyacı karĢıladığını ifade 

etmektedir. Bu durum yetiĢkin öğrenenlerin bilme düzeyi ihtiyaçlarının karĢılanmasıyla 

uygulama düzeyindeki ihtiyaçlarının karĢılanması arasında farklılıklar olduğunu ifade 

edebilir.   

Eğitici eğitimlerini bilme gereksinimi açısından katılımcılar eğitimlerde kullanılan yöntem-

tekniklere iliĢkin belirttikleri görüĢlerinde öğrenen merkezli kullanılan yöntem tekniklerin 

yoğunlukla kullanıldığı görülmektedir. YetiĢkin öğrenenlerin özellikleri düĢünüldüğünde 

önceki yetiĢkinler hayatta edinmiĢ oldukları tecrübeyi öğrenme ortamına getirirler. 
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YetiĢkinlerin öğrenme yönelimleri hayat odaklı ve hayatta karĢılaĢtıkları sorunları çözmeye 

yöneliktir (Akın, 2014). Bu durumları öğrenme ortamında etkin öğrenme aracına getirmede 

yetiĢkinlerin farklı yöntem tekniklerle eğitilmesi gerekliliği vurgulanmaktadır Savicevic 

(1999). Eğitici eğitimlerinde kullanılacak yöntem tekniklerin yetiĢkinlerin bu özelliklerine 

yönelik planlaması eğitimlerin etkinliğini artırabilir. 

Eğitici eğitimine katılım sağlayan yetiĢkin öğrenenler öğrenme sürecine nasıl katılım 

sağladıklarına yönelik olarak aktif katılım sağladıklarını ön planda ifade etmiĢlerdir. Bu bulgu 

Smith ve Waller’ın (1997) andragojiyle pedagoji arasındaki farkı ortaya konarken ifade 

ettikleri yetiĢkin eğitiminin öğrenci merkezli olduğu sonucuyla örtüĢmektedir. Öğrenme 

sürecinde yetiĢkin öğrenenlerin ihtiyaçlarına uygun eğitim ortamı düzenlemede yetiĢkin 

eğitimcisine önemli görevlerin düĢtüğü, öğrenmenin gerçekleĢmesi için değiĢim, ihtiyacın 

karĢılanması, ürün-süreç-iĢlev olarak öğrenmenin sağlanması, potansiyellerin geliĢimi, kiĢisel 

katılımı sağlama, öğrenmenin değerlendirilmesi gibi kavramların ön plana çıkıldığı 

vurgulanmıĢtır. Bu kavramlar eğitimcide bulunması gereken beceriler olarak ifade 

edilmektedir (Knowles , Holton  ve Swanson , 2015). 

ÇalıĢmada yer alan bir diğer bulgu öğrenme ortamında yetiĢkin öğrenenlerin 

etkileĢimlerinden yola çıkarak tecrübelerini paylaĢmalarını ifade etmeleridir. YetiĢkin eğitimi 

ile ilgili eğitim faaliyetlerinin oluĢturulmasında en baĢta bu faaliyetlerin hedef kitlesinde yer 

alan yetiĢkinlerin öğrenme özelliklerinin nelerden oluĢtuğu ve bu grubun tam manasıyla kim 

olduğunun ayrıntılı olarak bilinmesi önemlidir (Yazar, 2012). Ortaya çıkan bu bulgu 

yetiĢkinlerin tecrübelerinin önemli olduğunu ifade etmektedir. YetiĢkin öğrenenlerin 

tecrübelerini paylaĢmaları öğrenme ortamının içeriğini zenginleĢtirmektedir. Bu durum kalıcı 

öğrenmelere katkı sunabilir. 

ÇalıĢmada yer alan bir diğer bulgu eğitici eğitimlerinde yetiĢkin öğrenenlerin motivasyonuna 

yönelik olmuĢtur. Katılımcıların motivasyonunun olumlu ve olumsuz olarak iki yordayan 

bulunmaktadır. Olumlu ve olumsuz motivasyon yetiĢkin öğrenenlerin içsel ve dıĢsal 

yönelimlerine bağlı olarak yetiĢkin öğrenenleri etkilediği görülmektedir. Ġçinde bulunulan 

eğitim ortamı ve olumlu dönüt verme yetiĢkin öğrenenlere dıĢsal olumlu olarak katkı 

sunduğu, yetiĢkin öğrenenin ihtiyaç hissederek ve kendi yeterliliğini artırma yönündeki 

düĢüncelerin ise içsel olumlu olarak yetiĢkin öğrenenlere katkı sunduğu saptanmaktadır. Ġçsel 

motivasyonun öğrenmede daha etkili olduğu yönünde bulgulara ulaĢan çalıĢmalar 

bulunmaktadır (Açıkgöz, 1996; Acat ve Yenilmez, 2004; Akbaba, 2006). YetiĢkin 

öğrenenleri etkileyen zaman planlaması ve ortamdaki donanımsal eksiklikler dıĢsal olumsuz 

motivasyon kaynakları olarak dikkat çekmektedir. Kaygılı olma hali ise yetiĢkin öğrenenlerin 

ifade ettikleri içsel olumsuz motivasyon kaynağı olarak belirtilmektedir. Hem olumlu hem 

olumsuz motivasyon kaynakları incelendiğinde eğitici eğitimi alan yetiĢkin öğrenenlerin 

motivasyonlarına eğitim ortamının doğrudan etkisinin olduğu ifade edilebilir. Eğitim 

ortamının yetiĢkinlerin motivasyonlarını olumlu yönde etkileyebilecek Ģekilde ayarlanması 

yetiĢkinlerin eğitimlerine olumlu katkı yapması beklenebilir.   

YetiĢkin öğrenenlerin almıĢ oldukları eğitici eğitimlerinin geliĢtirilebilecek yönlerine dönük 

olarak amaç, içerik, eğitim durumları, mekan, süre ve eğitimci özelliklerine yorumlamalar 

getirilmiĢtir. Eğitim programlarının dört temel ögesini hedef, içerik, eğitim durumları ve 

değerlendirme oluĢturmaktadır (Demirel, 2017). YetiĢkin öğrenenler katılmıĢ oldukları eğitici 

eğitiminin program amaçlarının içerik ile uyumlu olması gerekliliği vurgulamaktadırlar. 
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YetiĢkinlere yönelik yapılan eğitim programının amaçlarının zenginleĢtirilmiĢ içerikle 

desteklenmesi eğitim programının hedeflerine ulaĢmada olumlu etki yapması beklenebilir. 

Ġçerik geliĢtirilirken yetiĢkin öğrenenlerin ilgilerini çekici Ģekilde hazırlanması gerektiğine 

dair görüĢ bulgulardan elde edilen bir diğer sonuç olarak görülmektedir.  

Katılımcılar eğitim durumlarına yönelik olarak sunulan yöntem-tekniklerin tek bir yöntem-

teknik olarak aktarılmasını doğru bulmadıkları görülmektedir. Bu durum yetiĢkin eğitimi 

öğrenenlerinin sahip oldukları öğrenme özelliklerinin farklı olmasından kaynaklanıyor 

olabilir. Alan yazında bireylerin öğrenme stillerinin görsel, iĢitsel ve dokunsal olarak 

ayrıldığının belirtilmesi eğitim durumlarında yöntem-tekniklerin çeĢitlenmesi gerektiği 

bulgusunu desteklemektedir (ġimĢek, 2002).  

Eğitici eğitimi alan yetiĢkin öğrenenlerin katıldıkları eğitimlerin geliĢtirilmesine yönelik 

öğrenme ortamlarının geliĢtirilmesine yönelik görüĢleri ön plana çıkmaktadır. Öğrenme 

ortamı yetiĢkin eğitimi etkinliklerin baĢarısında önemli bir öğedir. Fiziki Ģartların öğrenme 

üzerindeki etkisi yıllardır çalıĢılan konulardandır. Geçtiğimiz yıllarda psikologlar, ortamın 

fiziksel özelliklerinin, insan çevresinin (özellikle kiĢiler arası iliĢkilerin niteliği) ve örgütsel 

çevrenin (yapı, politikalar, iĢlemler, içinde öğrenmenin gerçekleĢtiği kurumun ruhu) 

öğrenmeyi nasıl ve ne Ģekilde etkilediği konusunda yararlı görüĢler ortaya koymuĢlardır. 

Bedensel rahatlık için yapılan ortamın geniĢliği, ıĢık, ısı, havalandırma, ses düzeni, oturma 

biçimi ve araçları gibi düzenlemelerden oluĢan fiziksel çevre planlamasının öğrenmenin 

niteliğini etkilediği fikri psikologlarca ortaya atılmıĢ ve desteklenmiĢtir (Knowles, 

1990/1996:118). 

Elde edilen bulgulardan eğitici eğitimine katılan yetiĢkin öğrenenlerin eğitimi geliĢtirme 

teması kapsamında eğitimci özelliklerine yönelik fikirler sundukları görülmektedir. Eğitici 

eğitimi alan yetiĢkin öğrenenlerin eğitimleri veren bireylerin yeniliklere açık, iletiĢim 

becerileri geliĢmiĢ ve alanında uzman olmalarına önem verdikleri bulgusuna ulaĢılmaktadır. 

Bir yetiĢkin eğitimcisinin kendine YetiĢkin öğrenenlerin özelliklerini biliyor muyum? 

YetiĢkin öğrenenlere yetiĢkin bireyler olarak yaklaĢıyor muyum? YetiĢkin öğreneni kendi 

evindeymiĢ gibi hissettirebiliyor muyum? YetiĢkin öğrenenlerin birbirlerini tanımalarına fırsat 

veriyor muyum? Etkili iletiĢim kurabiliyor muyum? YetiĢkin öğrenenleri tartıĢmaya teĢvik 

(bilgi alıĢveriĢi–paylaĢım) ediyor muyum? YetiĢkin öğrenenlerin dikkatini arttırabiliyor 

muyum? YetiĢkin öğrenenleri üretmeye teĢvik edebiliyor muyum? Dersi yetiĢkin öğrenenlerin 

ihtiyaçlarına göre düzenleyebiliyor muyum? Sorularını sorması beklenmektedir (MEB, 2017). 

Bulgulardan ortaya çıkan sonuçlar alan yazını desteklemektedir (Norman, 1999). 

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hizmet içi eğitimler kapsamında eğitici eğitimleri almıĢ 

olan yetiĢkin öğrenenlerle yürütülen bu çalıĢma kapsamında elde edilen sonuçlardan hareketle 

bundan sonraki yapılacak çalıĢmalar için Ģu öneriler getirilebilir: 

- Planlanan eğitici eğitim programlarının hazırlanma aĢamasında ihtiyaç 

analizlerinin yapılması, 

-  YetiĢkinlere yönelik planlanan eğitici eğitimlerinde yetiĢkin öğrenenlerin biliĢsel, 

duyuĢsal ve düĢünsel özelliklerinin farkında olunması ve bu alanda uzman 

görüĢlerine baĢvurulması, 

- Eğitici eğitimlerinde kullanılan yöntem-tekniklerde yetiĢkin eğitiminde önemli 

olan ilkelerin göz önünde bulundurularak kullanılması 
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- Eğitici eğitimine katılan yetiĢkin öğrenenlerin öğrenme motivasyonlarını artırmaya 

yönelik çalıĢmaların yapılması, 

- Eğitici eğitimini verenlerin yetiĢkin eğitimi alanında hizmet içi eğitimlerle 

desteklenmesinin sağlanması, 

- YetiĢkinlere yapılacak eğitici eğitimlere yönelik nicel veri analiz yöntemiyle yeni 

çalıĢmaların yapılması. 
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Tezis 

Müasir təhsil sisteminin inkiĢafı insanda mühüm keyfiiyyətlərdən ibarət Ģəxsiyyət 

yetiĢdirməkdir.ġəxsiyyətin isə mühüm,vacib keyfiyyətlərindən biri özündə humanist 

keyfiyyətləri cəmləĢdirən insandır.Özündə humanist keyfiyyətləri cəmləĢdirən hər bir insan 

pedaqoji prosesin səmərliliyinin artırılmasında xüsusilə fərqlənir.Humanist Ģəxsiyyət 

xeyirxahlıq,səmimilik,saflıq,     əqidəlilik nümunəsi olaraq özündən sonrakı nəsillərə örnək 

olur.  

Respublikamız müstəqillik qazandıqdan sonra təhsil sahəsində bir çox islahatlar 

aparıldı. Bu islahatların əsasında məhz humanistlik prinsipindən istifadə edərək təhsil, təlim-

tərbiyə sisteminin idarə olunması nəzərdə tutulurdu. ―Təhsil haqqında Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu‖ da humanistlik prinspi öz əksini tapmıĢdır. Humanist pedaqoq 

pedaqoji prosesdə uĢaqlara humanist yanaĢan, onların fikirlərini olduğu kimi qəbul edən, 

uĢaqlarda özünəinamı formalaĢdıran pedaqoqdur. Humanizm, uĢaq hüquq və azadlıqlarının 

qorunmasını, uĢaqların azad, sərbəst inkiĢafına xidmət edir. UĢaqların sağlamlığının və 

təhlükəsizliyinin qorunması tərbiyəçinin qarĢısında və humanist pedaqogikanın qarĢısında 

duran əsas məqsədlərdən biridir. Gənc nəslin sağlam, fizki və əqli baxımdan düzgün inkiĢafı 

qarĢıda duran məqsədlərdən biri olmalıdır. Humanist pedaqogika uĢaqlarda düzlük, 

doğruçuluq, yoldaĢlıq, vətənpərvərlik, sədaqətlilik, mərdlik kimi keyfiyyətlərin inkiĢafına 

Ģərait yaradır. Bu baxımdan məktəbəqədər təhsil müəssisəsinə gedən uĢaqarla iĢ prosesi 

zamanı humanist prinsipləri təlim prosesinin hər sahəsində hiss olunmalıdır.   

Açar sözlər: məktəbəqədər, humanizm, uĢaq, tərbiyəçi, pedaqogika. 

 

GiriĢ. 

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

müsbət münasibətlər bəsləyən sosial cəhətdən yetkin Ģəxsiyyətlər yetiĢdirməkdən 

ibarətdir.ġəxsiyyətin özünə və ətrafdakılara müsbət münasibət onun özündə humanist bəĢəri 

dəyərləri daĢımaqla daha da inkiĢaf edir,formalaĢır.Bu baxımdan tərbiyəçilər, müəllimlər, 

təhsil iĢçiləri özlərində humanist dəyərləri, keyfiyyətləri artırmaqla yeni nəslin düzgün təlim 

və tərbiyəsinə nail olurlar. UĢaqlar hər zaman böyükləri təqlid edirlər, onlardan öyrənirlər. Bu 

gün onların inkiĢafı məhz böyüklərdən (valideynlərdən, tərbiyəçilərdən, müəllimlərdən) çox 

asılıdır. UĢaqlarda humanist keyfiyyətlər formalaĢdırmaq üçün ilk növbədə onlarla daha çox 

milli və ümumbəĢəri dəyərlərə malik mövzularda söhbətlər, məĢğələlər aparılmalıdır. Milli 

özünüdərk,milli Ģüur, milli dəyərləri onlara məhz kiçik yaĢlarından öyrətmək lazımdır. 

UĢaqların qəlbinə Vətənə sevgi, ata, anaya və özündən böyüklərə hörmət hissi oyatmaq 

lazımdır. UĢaqları erkən yaĢlarından Ģəxsiyyət kimi formalaĢdırmaq humanist pedaqogikanın 

əsas prinsiplərindən biridir. Bu baxımdan təhsil sahəsində humanist addımlar atılması daha 

məqsədəuyğundur. (ġ.A.AmonaĢvili 1984)       
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Humanizm tərbiyəsinin mərkəzində yalnız insan amili,insanı düzgün yetiĢdirmək, 

insani dəyərlər, insani hisləri formalaĢdırmaq dayanır. Buna görə də kiçik yaĢlı uĢaqlara 

humanist yanaĢmaq, onların Ģəxsiyyətinə hörmət etmək, onları elə kiçik yaĢlarından Ģəxsiyyət 

kimi qəbul etmək olduqca vacib amillərdəndir. Ġnsanpərvərlik, humanizm nə qədər yüksək 

səviyyədə olarsa, təhsildə, tərbiyədə daha çox yüksək nəticə əldə etmək olar. Müdrik, savadlı 

Ģəxsiyyətlərin yetiĢdirilməsi avtoritarlıqla deyil, məhz humanizm ilə Ģəxsiyyətə humanist 

yanaĢmaqla formalaĢa bilər. Müasir məktəbəqədər təhsil nəzəriyyəsi daha çox humanist 

əsaslara söykənir və uĢaqların təhsil və tərbiyənin humanist prinsiplərə söykənməklə 

formalaĢdırılmasını bir vəzifə kimi qarĢıya qoyur. Avtoritarlıqdan uzaq uĢaq Ģəxsiyyətinə 

inam bəsləmək, ona kömək etmək, dəstək vermək, uĢaqları sevmək və bu sevgini onlarda 

aĢılamaq bu cəhətdən olduqca zəruridir. UĢaqlara həyati təcrübəni düzgün aĢılamaq onları 

yeni biliklərə yiyələndirmək onda ozünə güvənliyi artırmaq, özünü təsdiq meyllərini 

gücləndirməklə onların Ģəxsiyyətini formalaĢdırmaq humanist pedaqogikanın əsas 

məqsədlərindən biridir. Buna görə də tərbiyəçi uĢaqların fərdi bacarıqlarının üzə 

çıxarılmasında fəallıq göstərməli, onları bir Ģəxsiyyət kimi tərbiyə etməyi qarĢısına məqsəd 

qoymalıdır.           

 Müasir dövrdə ənənəvi təhsil sistemindən fərqli olaraq yeni pedaqoji təfəkkürə 

əsaslanmaq, uĢaqların özlərinin də qəlbində humanist duyğular aĢılamaq olduqca vacibdir. 

Ġnsanlara, təbiətə, ətraf mühitə, canlılara qayğıkeĢliklə yanaĢmaq, onları qorumaq, onlara 

mərhəmət göstərmək kimi hislər uĢaqlarda formalaĢdırılmalıdır. Onların fərdi potensialından 

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

V.A.Suxomlinskinin fikrincə uĢaqların saflığını qorumaq üçün onlarda dünyaya müsbət baxıĢ 

formalaĢdırmaq önəmlidir.  ―Mən tərbiyənin gücünə qətiyyətlə inanıram‖- deyən Suxomlinski 

hər bir insanın sonrakı həyatında uĢaq vaxtı evdə və məktəbdə aldığı ilk tərbiyəni vacib və 

həlledici sayırdı. O, ―Ürəyimi uĢaqlara verirəm‖ əsərində yazırdıki,  ―müəllim hər uĢağa 

diqqət yetirmək üçün kifayət qədər gücə sahibdirsə, ədalətli ola bilər. UĢaqlar gözəllik, 

oyunlar, nağıllar, musiqi, rəsm, təxəyyül, yaradıcılıq dünyasında yaĢamalıdırlar‖. 

 Qeyd etməyi vacib bilirik ki, uĢaqların məhz belə bir dünyada yaĢaması məhz onların 

təhsil və tərbiyəsinə humanist yanaĢmaqdan, onların Ģəxsiyyətinin formalaĢmasına qayğı 

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

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

etmələrini vacib hesab etmək olar;         

-məĢğələlərin uĢaqların təhsil və tərbiyəsinə inkiĢafetdirici təsir etmək imkanında 

təĢkili və aparılması;          

 -uĢaqlara qayğı,diqqət və hörmətin tələbkarlıqla əlaqələndirilməsi;  

 -uĢaqlarda ətraf mühitə qayğıkeĢ münasibətin formalaĢdırılması;   

 -uĢaqların tərbiyəsinə pedaqoji rəhbərliyin düzgün təĢkili;    

 -hər bir uĢağın fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla onların qabiliyyətlərinin 

inkiĢafına diqqətin artırılması;        

 -uĢaqların təlim-tərbiyə və təhsilinin daim müsbət emosional fonda təĢkili və 

aparılmasına nail olunması;         

 -uĢaqlarda öz qüvvə və bacarıqlarına inam yaradılması və s.   

 Müasir humanist pedaqogika müəllim və Ģagirdin qarĢılıqlı fəaliyyətini, birgə səy, 

birgə fikir yaradıcılığı baxımından özündə əks etdirir. K.Rocers davamlı dəyiĢikliklərlə 



Cumhuriyet Zirvesi            3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI        ISBN: 978-605-06696-7-1        www.cumhuriyetkongresi.org         Sayfa | 34 

səciyyələnən müasir dünyada təlim prosesindəki diqqəti tədrisdən tədrisə keçirmək, tədrisin 

məlumat ötürülməsi kimi deyil, mənalı öyrənmənin asanlaĢdırılması kimi təĢkil etmək lazım 

olduğunu vurğulayır. K.Rocers arzuolunmazbir Ģəkildə davranan bir uĢaq üçün ən yaxĢı 

tərbiyə strategiyasının ona söylədiklərinə inanırdı: ―Biz səni çox sevirik, amma sən bizi 

incitdin, ona görə də etməsən yaxĢıdır‖. UĢaq həmiĢə sevilməlidir və hörmətlə 

qarĢılanmalıdır, amma pis davranıĢlarına yol verilməməlidir. ġərtsiz müsbət diqqət və bir 

uĢağın digər Ģəxslərdən qəbul edilməsi də insanın özünə olan müsbət münasibətini, 

davranıĢının və hislərinin səmimiliyini müəyyənləĢdirir, hər insana xas olan təbii özünü 

göstərmə meylini ortaya qoyur.       

 Humanist pedaqogika hər bir uĢağın özünəməxsusluğuna hörmət əsasında,hər bir 

uĢağın olduğu kimi müsbət, isti qəbul edilməsinə əsaslanaraq uĢaq yetiĢdirmə metodlarının 

yayılmasına kömək etmiĢdir.         

      Nəticə.      

 Müasir məktəbəqədər təhsil uĢaqlarla iĢ prosesində nəticəyönümlülüyə, 

uĢaqyönümlülüyə, inkiĢafyönümlülüyə, inteqrativliyə, uĢaqların nəaliyyətlərinin qiymətlən-

dirilməsi və dəyərləndirilməsi   üzrə formalaĢıb inkiĢaf etdirməyə əsaslanır.  

 Məktəbəqədər yaĢ dövründə olan uĢaqlarla təlim prosesinin təĢkili,uĢaqların fiziki 

inkiĢafı,sağlamlığı və onların təhlükəsizliyinin təmin olunması əsasında aparılır. UĢağın 

idraki,estetik,yaradıcı inkiĢafı və həmçinin sosial-emosional inkiĢafı məhz məktəbəqədər yaĢ 

dövründən baĢlayır. Təhsil sisteminin humanist prinsiplər üzərində qurulması təhsilin 

modernləĢməsinə, müasir təlim metodlarının yaranmasına, uĢaqlarla təlim tərbiyə prosesinin 

yüngülləĢməsinə zəmin yaratmıĢdır. Tərbiyəçi uĢaq münasibətləri subyekt-subyekt formuluna 

əsasən qurulmağa baĢlamıĢdır.        

            

      Ədəbiyyat.      

[1] M.Ġlyasov ―Müəllimin  pedaqoji ustalığı‖ Elm və təhsil 2013   

 [2].Vasili Aleksandroviç Suxomlinski ―Ürəyimi uĢaqlara verirəm‖ Maarif 1979 

 [3]Karl Rocers  ―Client –Centered Therapy‖ December1 1995.  

 [4]Maria Montessori ―The Secret of Childhood‖ January 12,1982.   

 [5]ġalva AmonaĢvili ―Humanist pedaqogika manifesti‖ 7 iyul 2011 –ci il Gürcüstan 

Telavi .  

[6]Yanus Korçak ―UĢağı necə sevmək‖ təhsil haqqında bir kitab 1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cumhuriyet Zirvesi            3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI        ISBN: 978-605-06696-7-1        www.cumhuriyetkongresi.org         Sayfa | 35 
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                 TEZIS. 

             

  Tələbələrin biliklərlə silahlanmasında müəllimin böyük rolunun olduğu Ģəksizdir. 

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

bu bilikləri həyatları boyu zənginləĢdirməkdə davam edirlər.Elmin faydalılığı, fasiləsiz 

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

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

faydalıdır qənaətinə də Həzrəti Məhəmməd peyğəmbər gəlmiĢdi. 

 Elmi bilik qazanmaqda özünütəhsilin əhəmiyyəti də böyükdür. Pedaqoqlar təhsilə 

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

kimi səciyyələndirirlər. 

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

və kütləvi məlumat vasitələrinin köməyilə  biliklərə səmərəli Ģəkildə yiyələnmək üçün 

tələbələrdən təlim əməyi mədəniyyətinə malik olmaq tələb edilir. 

Bəs təlim əməyi mədəniyyəti dedikdə nə baĢa düĢülür? Buraya nələr daxildir? 

 Ġnsanın gördüyü iĢin kəmiyyətin və keyfiyyətinə bir çox amillər təsir göstərir. 

Burada iĢ qabiliyyətinin rolu xüsusilə böyükdür. ĠĢ qabiliyyəti isə həm fiziki, həm də əqli 

qabiliyyətləri nəzərdə tutur. Bəzən ilk baxıĢda xırda, əhəmiyyətsiz görünən səbəblər iĢ 

qabiliyyətini aĢağı salır 

 Vaxt büdcəsinin düzgün planlaĢdırılmasına, normal yuxu, istirahət, düzgün 

qidalanma, idmanla məĢğul olmaq, musiqinin dinlənilməsi, məĢğələyə hazırlaĢarkən astadan 

xoĢ musiqinin səslənməsi, tapĢırığı yerinə yetirərkən, seminar məĢğələlərinə hazırlaĢarkən 

arada qısa fasilələr vermək, fiziki əməklə məĢğul olmaq tələbələrin iĢ qabiliyyətini yüksəldir. 

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

etməlidir. Mütəxəssislər qəbul edilən Ģirin Ģeylərin miqdarını artırmağı, spirtli içkilərdən, 

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

Ġmkan daxilində hətta gündüz bir saat yatmaq məqsədəuyğundur. 

               Materialı yaxĢı mənimsəmək üçün hər bir tələbə özü təklikdə imtahana hazırlaĢmalı, 

özünü bu və ya digər dərəcədə hazırlıqlı hiss etdikdə yoldaĢları ilə görüĢüb, bir-birlərini sual-

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

ən səmərəli yoludur. 

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

  

GĠRĠġ. Tələbələrin biliklərlə silahlanmasında müəllimin böyük rolunun olduğu Ģəksizdir. 

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

bu bilikləri həyatları boyu zənginləĢdirməkdə davam edirlər. Onlar özləri də müxtəlif 

mənbələrdən - mətbuatdan, radio və televiziyadan, insanlarla ünsiyyət prosesində yeni-yeni 

məlumatlar alır, dünyagörüĢlərini artırırlar. Məsələyə bu baxımdan yanaĢdıqda ―fasiləsiz 

təhsil‖ ideyasının irəli sürülməsi heç də təsadüfi deyildir. ―Fasiləsiz təhsil‖ müddəası son 
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dövrlərdə meydana çıxsa da, əslində yeni məsələ deyildir. Hələ vaxtilə Ġslam dininin 

yaradıcısı həzrəti Məhəmməd peyğəmbər deyirdi: ―BeĢikdən qəbirədək elm öyrənin‖ [1, s. 7]. 

 Elmin faydalılığı, fasiləsiz Ģəkildə biliklərə yiyələnməyin, təhsil almağın zəruriliyi, 

göründüyü kimi, hələ VII əsrdə irəli sürülürdü. Alimin bir saat elm öyrənməyi, möminin 60 il 

ibadətlə məĢğul olmasından faydalıdır qənaətinə də həzrəti Məhəmməd peyğəmbərgəlmiĢdi. 

 Elmi bilik qazanmaqda özünütəhsilin əhəmiyyəti də böyükdür.  

Pedaqoqlar təhsilə tərif verərkən onun təlimin, özünütəhsilin və kütləvi məlumat vasitələrinin 

təsirinin nəticəsi kimi səciyyələndirirlər. 

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

və kütləvi məlumat vasitələrinin köməyilə  biliklərə səmərəli Ģəkildə yiyələnmək üçün 

tələbələrdən təlim əməyi mədəniyyətinə malik olmaq tələb edilir. 

Bəs təlim əməyi mədəniyyəti dedikdə nə baĢa düĢülür? Buraya nələr daxildir? 

 L.Ġ. Ruvinski və b. fikrincə, təlim əməyi mədəniyyətinə daxildir: əqli əməyin 

gigiyenası (əqli iĢ qabiliyyətinin saxlanılması və artırılması qaydalarını bilmək), eləcə də əqli 

əməyin texnikası (əqli fəaliyyətin səmərəli tərzlərini (priyomlarını) bilmək və onları yerinə 

yetirməyi bacarmaq). Əqli əmək mədəniyyətinə həm də öyrənməyə daxili tələbatı və təlim 

fəaliyyətini planlaĢdırmağı bacarmağı da daxil etmək lazımdır [2, s. 34 ]. 

 Ġnsanın gördüyü iĢin kəmiyyətin və keyfiyyətinə bir çox amillər təsir göstərir. 

Burada iĢ qabiliyyətinin rolu xüsusilə böyükdür. ĠĢ qabiliyyəti isə həm fiziki, həm də əqli 

qabiliyyətləri nəzərdə tutur. Bəzən ilk baxıĢda xırda, əhəmiyyətsiz görünən səbəblər iĢ 

qabiliyyətini aĢağı salır 

 Yay ayıdır. Tələbə imtahanlara hazırlaĢır. Çöldə bərk istidir. Ġstinin təsirindən 

otaqda nəfəs almaq mümkün deyil. Eləcə də qıĢ aylarında istilik sistemi iĢləmədiyindən 

auditoriya son dərəcə soyuqdur. Tələbələr paltoda əyləĢiblər. Buna baxmayaraq, soyuq öz 

təsirini göstərir. 

 Bütün bunlar, təbii ki, iĢ qabiliyyətini aĢağı salır. 

 Və yaxud, iĢ qabiliyyəti tələbənin əhvalından da çox asılıdır. Evdə nəsə 

qanıqaraçılıq olmuĢdur, yaxud yaxın, onun doğma adamı xəstədir və ona görə nigarançılıq 

çəkir. Söz yox ki, tələbənin fikri evdə, xəstənin yanında qalır. Eləcə də qanını qaraltmıĢ 

hadisə yadından çıxmaq bilmir. 

 Nəqliyyat pis iĢlədiyindən tələbə dərsə gecikmiĢdir, dekan müavini də üstəlik 

qapının ağzında onu saxlamıĢ, danladıqdan sonra auditoriyaya buraxmıĢdır. Mühazirəni 

pozduğuna, müəllimin nitqini kəsdiyinə, tələbələrin diqqətini yayındırmağına görə  hələ bir  

professor da ona acıqlanmıĢ, yalnız mühazirədən geri qalmamağın xatirinə ona məĢğələdə 

iĢtirak etməyə icazə vermiĢdir. 

Əqli əmək göstəricilərinə yuxunun da təsiri vardır. Məlum olduğu kimi, insan normal yuxu 

vaxtı 8 saat nəzərdə tutulur. Əqli əməklə məĢğul olan Ģəxslərin daha çox dincəlməyə, istirahət 

etməyə və yatmağa ehtiyacı var. Gənc orqanizmin də yuxuya tələbatı böyükdür. 

Vaxtında yatmamaq, yuxusuz qalmaq, yuxudan doymamaq söz yox ki, iĢ qabiliyyətinə də 

təsir edir. Bəzən tez-tez, özündən asılı olmayaraq, göz qapaqları yumulur. Xüsusən mühazirə 

zamanı müəllim danıĢıb qeyd etdirmədikdə, tələbə passiv oturub qulaq asdıqda onu yuxu 

basır. Müəyyən edilmiĢdir ki, normal yatmadıqda, öz istirahəti qayğısına qalmadıqda iĢ 

qabiliyyəti təxminən 20 faiz aĢağı düĢür. 

 BaĢqa səbəblər də ola bilər: yataqdan gec qalxdığı üçün səhər yeməyi yeyə 

bilmədiyindən tələbə məĢğələyə ac gəlmiĢdir. 
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 Bütün bu və ya buna bənzər digər səbəblər, təbii ki, iĢ qabiliyyətinə təsir 

göstərməyə bilməz. Məlum olmuĢdur ki, məĢğələnin havası dəyiĢdirilməmiĢ auditoriyada 

aparılması əqli əməyin göstəricilərini 5-7% aĢağı salır. 

 Pedaqoqlar belə təcrübə aparmıĢlar: mühazirənin gediĢ zamanı auditoriyadakı 

tələbələrin bir qisminə beĢ dəfə ayağa qaxıb oturmaq tapĢırılmıĢdır. Tələbələrin yarısına bu 

tapĢırıq verilməmiĢdir. Məlum olmuĢdur ki, hərəkət edən tələbələr, hərəkətsiz qalan tələbələrə 

nisbətən daha fəal olmuĢ və daha az səhvlərə yol vermiĢlər. Beləliklə, bu da aĢkara 

çıxarılmıĢdır ki, daha fəal hərəkət rejimi yüksək iĢ qabiliyyətinin yaranması ilə 

nəticələnmiĢdir.  

 Vaxt büdcəsinin düzgün planlaĢdırılmasına, normal yuxu, istirahət, düzgün 

qidalanma, idmanla məĢğul olmaq, musiqinin dinlənilməsi, məĢğələyə hazırlaĢarkən astadan 

xoĢ musiqinin səslənməsi, tapĢırığı yerinə yetirərkən, seminar məĢğələlərinə hazırlaĢarkən 

arada qısa fasilələr vermək, fiziki əməklə məĢğul olmaq tələbələrin iĢ qabiliyyətini yüksəldir. 

 Odur ki, tələbə oğlan və qızlar öz vaxtlarını düzgün planlaĢdırmağı bacarmalıdırlar. 

Lakin bununla yanaĢı, görüləcək iĢin texniki tərəfi də unudulmamalıdır. Bu da bir həqiqətdir 

ki, səmərəli bacarıq və vərdiĢlər öz-özlüyündə, kortəbii əmələ gəlmir. 

 Təlim əməyi bir sıra xüsusiyyətlərə malikdir. Həmin xüsusiyyətləri nəzərdən 

keçirək:  

 “Birinci xüsusiyyət. Təlim əməyi-tələbat əməyidir, yaradıcı əməkdir. Tələbələrin 

baĢlıca əməyi (tələbat əməyi) isə təhsildir. Təlim əməyinin Ģüurlu və səmərəli qurulması eyni 

zamanda gələcək müəllimin əməyinin məhsuldarlığını artırır.   

 Təlim əməyinin ikinci əsas xüsusiyyəti onun çoxcəhətli olmasıdır. Bu da həqiqətdir 

ki, hər hansı xüsusi əmək, lap elə yaradıcı, fənnin öz məzmunu ilə nizama, qaydaya salınsın, 

çox müxtəlif fənləri öyrənən tələbə ümumi təlim və konkret təlim bacarıq və vərdiĢlərinin 

geniĢ spektrində fəaliyyət göstərmək məcburiyyətində qalır. O bu, xüsusi və ümumi təlim 

bacarıqlarına yüksək səviyyədə yiyələnməli olur‖ [3, s. 66]. 

 Bütün təlim bacarıqları üçün daha ümumi olanı oxumaq bacarığıdır. Bu bacarıq 

istər müəyyən qaydaya tabe edilmiĢ təlimdə, istərsə də özünütəhsildə məlumatların və biliyin 

qazanılmasının əsas vasitəsidir və vasitəsi kimi də qalacaqdır. 

 Tələbə bilməlidir ki, adətən necə oxuyurlar, həm də əslində necə oxumaq lazımdır. 

L.Ġ. Ruvinski və b.-nın kütləvi eksperimentlərindən görünür ki, məqsədyönlü təlim 

(özünütəlim) oxu sürətini 3-15 dəfə artırır. Öz qarĢısına oxu göstəricilərini artırmaq məqsədi 

qoyan insan belə suallarla qarĢılaĢır: yüksək oxunun sürəti yaxĢı yadda saxlamaqdan nə 

dərəcədə asılıdır, sürətli oxu zamanı materialdan çox Ģey (müəyyən məqamlar, üslubun 

xüsusiyyətləri və s.) itirilmir ki? 

 Əlbəttə, seçmə oxu, ―ideya və faktların axtarıĢının‖ oxunması məlumatın xeyli 

hissəsinin itirilməsi ilə bağlıdır. Eksperimentlər həm də göstərilmiĢdir ki, əslində Ģagird, 

tələbə nə qədər sürətli oxuyarsa o, oxunan materialı daha yaxĢı yadında saxlayır. Oxunun 

sürətli səmərəli yadda saxlamanın özünəməxsus amilinə çevrilir. 

 Daxili danıĢma adi oxu texnikasının təbii xassəsidir. 

 OxunmuĢ materiala yenidən qayıtma halları da mövcuddur. Tələbə yaxĢı baĢa 

düĢmədiyi, yaxud yadında yaxĢı qalmayan hissəni bir daha gözdən keçirir. 

 Oxu mədəniyyəti təkcə oxunun texnikasına yiyələnməyi tələb etmir.   

 Ali pedaqoji məktəblərdə mühazirə və seminar məĢğələləri aparan müəllimlər 

tələbələrə ədəbiyyat siyahısı (məcburi, əlavə və özünütəhsil üçün olan) yazdırır. Tələbələr 

özləri də müstəqil sürətdə ədəbiyyat əldə edirlər. Ədəbiyyatları müəyyənləĢdirmək, tapmaq 
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üçün müəyyən qədər kitabxana iĢi və sistemi ilə tanıĢ olmaq lazım gəlir. Bu baxımdan kitab 

və jurnal kataloqlarına bələd olmaq az əhəmiyyət daĢımır. Sistemli, əlifba və mövzu üzrə 

kataloqlar daha geniĢ yayılmıĢdır. Sistemli, kataloqlar sahələr, bölmələr, yarımbölmələr üzrə 

yerləĢir. Yarımbölmələrdə kartoçkalar, adətən ya əlifba sırası  üzrə, ya da ədəbiyyatın nəĢr 

olunma tarixi ilə verilir. Lap son vaxtlarda çıxan kitablar ―Yeni kitablar‖ kataloqunda öz 

əksini tapır.   

 Əlifba kataloqunda kartoçkalar müəllifin soy adı, əsərin adı üzrə verilir, nəĢr 

olunma yeri və ili göstərilir. 

 Mövzu üzrə kataloqda müvafiq elmin sahələri üzrə ədəbiyyatlar düzülür və burada 

da əlifba prinsipi əsas götürülür. Məsələn, kataloqun üzərində yazılır: ―Ailə tərbiyəsi‖. Ġçəridə 

əlifba sırası ilə müəlliflər, əsərlər və s. göstərilir: ―Abbasov A.N. Milli əxlaq və ailə etikası. 

Bakı: Mütərcim, 2015, 324 səh.‖ 

 Kataloqlara bələd olmaq tələbinin kitabxanada bu və ya digər ədəbiyyatı tez 

tapmasına, gələcəkdə isə onun vaxtına qənaət etməsinə imkan verir. 

Tələbələr öz yaddaĢlarının inkiĢafı qayğısına qalmalıdırlar. Bu, oxunan mühazirədə irəli 

sürülən baĢlıca ideyaların yadda saxlanılmasına, seminar məĢğələlərinə yaxĢı hazırlaĢmağa, 

seçdiyi ixtisas üzrə bilik, bacarıq və vərdiĢlərə yiyələnməyə çox böyük kömək göstərir. 

 Psixoloqların qənaətinə görə, iyirmi yaĢlarda insanda artıq mexaniki yaddaĢ çox tez 

zəifləyir, peĢə sahəsi ilə bağlı olan məntiqi yaddaĢ isə daim inkiĢaf edə, təkmilləĢə bilər. 

 Ġnsan yaddaĢının hüdudu yoxdur. Lakin yaddaĢın möhkəm olması üçün bəzi 

Ģərtlərə əməl etmək lazımdır. O Ģey yadda yaxĢı qalır ki, ona tez-tez müraciət olunur, 

xatırlanır. YaddaĢı lüzumsuz materiallarla yükləmək lazım deyil, bu, bəzən məsələlərin bir-

birinə qarıĢması ilə də nəticələnə bilər. Daha yaxĢı mənimsənilən bilik və məlumat tez yada 

düĢür. 

 Ġnsanın yaddaĢı nə qədər möhkəm olsa belə ara-sıra bildiyi bəzi məsələləri bir daha 

nəzərdən keçirilməlidir. Unutma tez baĢ verə bilər. Material mənimsənildikdən çox az sonra 

(xüsusən birinci saatlarda, birinci günlərdə) daha intensiv surətdə baĢ verir, sonra unutmanın 

surəti azalır. Odur ki, tələbə seminar məĢğələsinə bir gün qalmıĢ deyil, bir neçə gün əvvəl 

hazırlaĢmalıdır. Növbəti gün bir daha materialı nəzərdən keçirib, unudulan məsələlərin 

üzərində dayanmalıdır. Üçüncü dəfə məĢğələyə bir gün qalmıĢ, yaxud həmin gün materiala 

müraciət etmək lazımdır.   

 Tələbənin ən gərgin anları imtahan sessiyası dövrünə düĢür. Təlim əməyinin 

səmərəli olması üçün istirahət, yuxu və imtahana hazırlıq ağıllı sürətdə növbələĢdirilməlidir. 

Bəzən tələbələr il boyu lazımi səviyyədə məĢğələlərə hazırlaĢmadıqlarından imtahan 

sessiyasında gecələrini-gündüzlərinə qatırlar. Yarımillik, yaxud illik materialı 3-4 gün ərzində 

mənimsəmək, təbii ki, çətindir. Hazırlıq  beyinin gərginliyini tələb edir. Elə olur ki, bir də 

görürsən tələbə kitabı baĢdan-ayağa oxuyub qurtarır, ayrı-ayrı mövzularla tanıĢ olarkən onları 

öz-özünə danıĢır. Həmin mövzudan bir qədər uzaqlaĢıb baĢqa məsələlərə keçəndə, unutma baĢ 

verir. Əvvəlki materialdan sual veriləndə, yaxud özü xatırlamağa çalıĢanda məlum olur ki, bir 

sıra məsələlər artıq yadından çıxıb.   

 Odur ki, əvvəlcə biletin suallarına əsasən kitabdakı ardıcıllıqla materiallarla tanıĢ 

olmaq, sonradan qarıĢıq Ģəkildə (oradan-buradan) oxumaq, xatırlamaq yaxĢı olardı. 

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

etməlidir. Mütəxəssislər qəbul edilən Ģirin Ģeylərin miqdarını artırmağı, spirtli içkilərdən, 

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

Ġmkan daxilində hətta gündüz bir saat yatmaq məqsədəuyğundur. 
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 Materialı yaxĢı mənimsəmək üçün hər bir tələbə özü təklikdə imtahana 

hazırlaĢmalı, özünü bu və ya digər dərəcədə hazırlıqlı hiss etdikdə yoldaĢları ilə görüĢüb, bir-

birlərini sual-cavaba tutmalıdırlar. 

 Lakin özünüyoxlama, material öz-özünə danıĢmaq da yadda saxlamanın ən 

səmərəli yoludur. 
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ÖZET 

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

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

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

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

geçerliliğini yitirmiĢ bir savdır. Yeni Ortaçağcılık kavramı birbiriyle kesiĢen, birbirinin 

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

hareket ettikleri bir sistemdir. Böylesi bir sistem, Soğuk SavaĢ sonrası oluĢturulan yeni dünya 

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

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

iĢte bugünkü dünya düzenini Ortaçağ‘ın bir tekrarı gibi görür. Artık ulus devlet ile çok Ģirketli 

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

bütünlüğü ya da kıta sahanlığı gibi hukuksal terimler ve gerçekler dıĢında küreselleĢme, refah, 

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

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

çatıĢma alanlarıyla zikredilmektedir. Yeni Ortaçağcılık kavramının önde gelen tartıĢmalarını 

özetlemeye çalıĢırken bu çalıĢmanın amacının direkt olarak siyaset biliminin alanına 

girmeyen, kültür, edebiyat ve sanat alanlarına yoğunlaĢtığını belirtmek isteriz. ÇalıĢmada, 

Yeni Ortaçağcılık kavramının kültürel yaĢamımızdaki görünümlerini örneklendirmek 

amacıyla, kavramsal bir tartıĢmanın ardından, anakronistik olsa da, Ortaçağ‘ı hatırlatan ve 

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

inĢa edilmiĢ bulunan ―The Land of Legends‖ inceleme birimi olarak ele alınacaktır. 

ÇalıĢmada Ortaçağ‘ın nesnelerini geri dönüĢüme uğratarak günümüze getiren bu mekandan 

elde edilen görüntüler önce Ortaçağ‘daki halleriyle karĢılaĢtırılacak ve daha sonra da böylesi 

temsillerin Yeni Ortaçağcılık bağlamında bir tartıĢması yapılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Yeni Ortaçağcılık, Ortaçağ, Kültür, Temsil, The Land of Legends 
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Ortaçağ‟a bakmak, çocukluğumuza bakmaktır; tıpkı bir 

hekimin şimdiki sağlık durumumuzu anlamak için bize 

çocukluğumuza ilişkin sorular sorması gibi ya da bir ruh 

hekiminin şimdiki nevrozlarımızı anlamak için 

başlangıçtaki durumu özenle araştırması gibi. 

Umberto Eco, Ortaçağ‟ı Düşlemek    

GiriĢ 

Utz‘a (2011) göre Ortaçağ kavramı aslında 19. yüzyılda Avrupa‘lı aydınlarca ortaya atılmıĢ 

bir kavram olup aslında bilimsel olarak 19. yüzyılın bilimsel ilerleme ile etiketlenen ruhuna 

uygun bir zamanlaĢtırma (temporalization) örneğidir. Aslına bakılırsa, 19. yüzyılda sunulan 

Ortaçağ kavramı sorunlu bir Ģekilde kurgulanmıĢ, yapay ve tarihsel gerçekliklerle pek de 

örtüĢmeyen bir kavramdır. Ortaçağ‘ı modern olanın antitezi olarak kabul ederek iĢe baĢlayan 

böylesi bir kavramlaĢtırma ve özellikle de Ortaçağ‘a geleneksel olarak atfedilen iki kutuplu 

sistem tarihsel olarak geçerliliğini yitirmiĢ bir sav olarak görünmektedir. Ortaçağ‘daki iki 

kutuplu yapıyı dini ve öteki dünyanın sırlarını elinde güç olarak bulunduran ve bu dünyayla 

ilgilenmez görünen kilise ve dinin dıĢında kalır ve çoğunlukla bu dünyayla ilgilenir görünen 

feodal beyleri ve hatta imparatorları oluĢturuyordu ki böylesi bir yapının varlığı kısmen doğru 

olsa siyasi ve toplumsal düzlemde Ortaçağ‘ın sayısız özelliğini kapsayıcı bulunmamaktadır.  

ÇalıĢmada Ortaçağ‘ın nesnelerini geri dönüĢüme uğratarak günümüze getiren ve Antalya‘da 

bulunan bu mekandan elde edilen görüntüler önce Ortaçağ‘daki halleriyle karĢılaĢtırılacak ve 

daha sonra da böylesi temsillerin Yeni Ortaçağcılık bağlamında bir tartıĢması 

yapılacaktır.Yeni Ortaçağcı temsillerin olası kültürel ve ekonomik etkileri de mercek altına 

alınacaktır. Bu amacı gerçekleĢtirmek için önce Ortaçağ ve Ortaçağcılık ile Yeni Ortaçağ ve 

onun bir düĢünce akımı olarak kotarılmıĢ hali olan Yeni Ortaçağcılık kavramları hakkında 

bilgi vermek gerekmektedir. 

 

Ortaçağ ve Ortaçağcılık 

Ortaçağ sözcüğünün ve dolayısıyla buna koĢut olarak Ortaçağ kavramının etimolojisini ve 

anlambilimsel tarihçesini sunduğu makalesinde Matthews (2011) terimin 1817 yılında ve 

muhtemelen de Thomas Fosbroke tarafından ilk kez kullanıldığından bahsederken terimin 

kullanıma girmesi sayesinde nitelediği zaman olan ―Gotik‖ teriminin de kullanımdan yavaĢ 

yavaĢ kaldırıldığını ifade eder ve devamla barbarca olanı niteleyen Gotik terimine benzer bir 

Ģekilde Ortaçağ sözcüğünün de modern olana karĢıt olarak bilimsel tartıĢmaların sahasına 

çıkarıldığının altını çizer. 

Burada ayrıntılarına girilmesine gerek olmayan yöntemsel ve kuramsal tartıĢmaların dıĢında 

Ortaçağ söylemi, Bartlett‘e (1994) göre, imitatio diye adlandırılabilen bir kimlik kurgulama 

sürecidir. AraĢtırmacıya göre imitatio Ortaçağ insanının kendisine sunulan modeller arasından 

uygun bulduğunu model olarak alıp kendisini biçimlendirmesidir ki buna göre: 

Ortaçağ‘ın bütün formlarına ve özellikle de gizemli olana ait olan söylemin 

amacı bireyin kendisine kutsal aile, erkek ve kadın azizler, aristokratik idealler 

ve metinlere yansımıĢ kiĢilerden oluĢan çoklu modelleri sınıflandırarak 

kendisini modelleyip yeniden yapılandırdığı bir süreçtir (s. 14-15)  
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Yine Bartlett‘e (1994) göre, 18. ve 19. yüzyıl araĢtırmacılarından Edmund Burke ve Henry 

Hallam, farklı siyasi görüĢlerden de olsalar, Ortaçağ‘ı ―günün sorunlarına nostaljik 

alternatifler sunan‖ (s. 15) bir zaman dilimi olarak görmektelerdi. Bu ve benzer örnekler 

gösteriyor ki Ortaçağ kavramı aslında bir kurgudan ibaret olmakla birlikte bireysel psikoloji, 

kültürel kimlik ve aidiyet gibi kavramlarla yakın temas halinde olan tarihsel araĢtırmaların 

sınırlıklarını çizdiği özgün bir kavramlaĢtırmayı ifade etmektedir. 

Ortaçağcılık, kronolojik olarak, Ortaçağ‘dan sonra harekete geçmiĢ ve Ortaçağ‘ın izlerini 

süren araĢtırmacıların bilgi birikimleri ile yoğurdukları Ortaçağ bilgisini niteleyen bir 

terimdir. Workman (1997), ―Ortaçağcılığı Ortaçağ‘ı bitmeksizin yeniden yaratma süreci 

olarak görüyorum‖ derken terimin en basit ve direkt Ģekilde anlamını gözler önüne serer (s. 

29). Yine araĢtırmacıya göre, daha ayrıntılı bir ifadeyle, ―Ortaçağcılık 1500‘den bu yana 

Ortaçağ ile ilgili uzmanların üretmiĢ olduğu Ģartların incelenmesini de içerir ki bunda 

özellikle 19. yüzyılda Ortaçağ‘a yöneltilen büyük ilgi önemlidir çünkü bu yüzyıl özel ve 

bazen de Ģiddetli bir değiĢimi izler‖ (s. 32).  

 

Yeni Ortaçağcılık 

Yalnızca Ortaçağ‘a ait olan ve bu çağın öncesinde ve sonrasında görülmeyen özellikleri 

içinde barındıran bir zaman dilimiymiĢ gibi sunulan Ortaçağ kavramı bugün yeni bir terimle 

daha iliĢkilendirilmiĢtir ki bu kavram Yeni Ortaçağ ve onun bir akım olarak temsilini öngören 

Yeni Ortaçağcılıktır. Ortaçağ‘a ait unsurların popülerleĢmesi ve kültürel alanda yeniden 

dolaĢıma sokulmasıyla kendini gösteren Yeni Ortaçağcılık aslında en temel anlamıyla 

Ortaçağ‘ın yeniden keĢfedilmesidir. Eco‘ya (2017) göre ―Ortaçağ‘ın yeniden keĢfinin, 

yirminci yüzyıl kitle iletiĢim araçlarıyla‖ gerçekleĢmiĢ olduğu muhakkaktır (s. 136). 

Yeni Ortaçağcılık kavramı da iĢleyiĢte ciddi sorunları da beraberinde getirmiĢtir çünkü 

araĢtırmacılar bir anlamda bu kavramla ilgilenirken sınırları ihlal etmiĢler ve bazen de yanlıĢ 

kavramlaĢtırmalara sebebiyet vermiĢlerdir. Utz‘a (2011) göre: 

Leslie Workman bile, turizm, modern tutkulu oyunlar ve ayıptır söylemesi
1
 

video ve bilgisayar oyunları gibi Ortaçağ‘ın ucuz görünümlerini dıĢlamamak 

adına bir yandan geçmiĢe ait ciddi çalıĢmaları ve diğer yandan da bugüne ait 

Ortaçağ kültürüyle ilgili yaratıcı yaklaĢımlar ve eğlencenin birbirlerinden daha 

keskin hatlarla ayrıĢmasına neden olmuĢlardır (s. 107). 

Pekiyi nedir Yeni Ortaçağcılık? Bu soruya yanıt vermek için en kestirme yol Umberto 

Eco‘nun kaleme aldığı Ģu satırları okumak ve daha sonra da bu tanımdan yola çıkarak Yeni 

Ortaçağcılığın neleri nitelediğinden bahsetmek yararlı olacaktır. Eco‘ya (1986) göre ―ġu anda 

hem Avrupa ve hem de Amerika‘da fantastik Yeni Ortaçağcılık ve sorumlu filolojik 

incelemeler arasında merakla gidip gelmekte olan Ortaçağ‘a yönelik yepyeni bir ilgiye Ģahit 

olmaktayız‖ (s. 63). Yine yazara göre bu merak, kısmen bir hayal kurma süreci olsa da 

günümüzde halen kullanmakta olduğumuz gözlükler, Arap matematikçilerin günümüz 

teknolojisine Ortaçağ‘da bulundukları katkılar, modern diller, ticaret Ģehirleri, banka ve 

çeklerle temsil edilen Kapitalist ekonomi, varsıl ve yoksullar arasındaki çekiĢme ve sapkınlık 

gibi kökleri Ortaçağ‘da olan gerçeklikleri de içermektedir. Öyleyse Yeni Ortaçağcılık, yine 

                                                           
1
 AraĢtırmacı burada ―horribile dictu‖ demektedir. 
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yazara göre, tarihsel süreçte vahĢileĢmiĢ ancak köklerini aramaktan vazgeçmemiĢ insanların 

meraklarını gidermek için durup dinlendikleri bir kaçıĢ ve de sığınma noktası, bir anlamda da 

eksikliklerini giderme mahalidir. Yeni Ortaçağcılık, bu yönüyle, Ortaçağcılığın postmodern 

düzlemde, kah fantezi ve hayalin ve kah da tarihsel gerçekliklerin buluĢturularak güncel 

yaĢamda kullanıma sokulmasıdır diyebiliriz. 

Jörg Friedrichs gibi araĢtırmacılar Yeni Ortaçağcılık kavramını birbiriyle kesiĢen, birbirinin 

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

hareket ettikleri bir sistem olarak görür. Böylesi bir sistem, Soğuk SavaĢ sonrası oluĢturulan 

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

iddialarla çatıĢan ikircikli bir sistem değildir. Siyaset biliminde sıklıkla telafuz edilen Yeni 

Ortaçağcılık iĢte bugünkü dünya düzenini Ortaçağ‘ın bir tekrarı gibi görür çünkü artık bugün 

ulus devlet ile çok Ģirketli ve birçok milletli ekonomik dünya düzeni arasında siyasetin direkt 

olarak alanına giren toprak bütünlüğü ya da kıta sahanlığı gibi hukuksal terimler ve gerçekler 

dıĢında küreselleĢme, refah, terör, demokrasi, kimlik, insan hakları, barıĢ, adalet, hayvan 

hakları, azınlıkların hakları, aidiyet, temsil sorunu ve yerellik gibi kavram ve terimlerle ifade 

edilen yeni çarpıĢma ve çatıĢma alanları bulunmaktadır. Buraya kadar Yeni Ortaçağcılık 

kavramının önde gelen tartıĢmalarını özetlemeye çalıĢırken bu çalıĢmanın amacının direkt 

olarak siyaset biliminin alanına girmeyen, kültür, edebiyat ve sanat alanlarında kendini 

gösteren bir akım olan Yeni Ortaçağcılık kavramı üzerinde durulacağını belirtmek isteriz 

çünkü Yeni Ortaçağcılığın kendini gitgide daha güçlü bir Ģiddetle kendini hissettirdiği alan 

gündelik hayata etki eden mekan tasarımı, film, TV dizileri ve yarıĢma programlarıdır ki 

böylesi bir akım gelecekte toplumların Ģekillenmesinde önemli rol oynayabilecektir. 

 

Kültürel YaĢamda Yeni Ortaçağcı Unsurlar 

Uzamımızı çevreleyen doğal unsurların dıĢında insan yapkısı olan ve kültürel yaĢamda duyu 

organlarımızla duyumsadığımız her türlü kültürel unsura düĢünsel anlamlar yüklediğimiz bir 

gerçektir. Günümüzde, kültürel yaĢamımıza sirayet etmiĢ ve kullanıma açılmıĢ birçok yapı ve 

eserin yeni ortaçağcı olarak nitelenebileceğini görmekteyiz. Ortaçağ Avrupası‘nda imitatio 

olarak anılmıĢ olan bireylerin çevrelerindeki modeller arasından dilediklerini özümseyip 

kendiliklerini kurgulamaları süreci aslında bugün de devam etmektedir. Kültür endüstrileri 

tarafından  ve özellikle de ĢirketleĢmiĢ kültürel üretim araçları vasıtasıyla bireylere sunulan 

modeller arasında Ortaçağ‘a ait olduğu düĢünülen ve bireylere Ortaçağ‘a ait unsurları 

hatırlatan somut ve soyut nesnelerin sayısı azımsanamayacak kadar çoktur ki bu nesneler kimi 

zaman bir bina kimi zaman da bir bilgisayar oyunu olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu 

çalıĢmanın çerçevesi dahilinde günümüz insanlarına sunulan ve böylesi bir anakronistik 

düzlemde Ortaçağ‘ı hatırlatan ve geri dönüĢüme uğratan nesneler Antalya‘da bulunan bir 

mekanlar bütünü olan The Land of Legends örneği üzerinden sunulacaktır. 

 

The Land of Legends 

Antalya‘da bulunan The Land of Legends adlı eğlence mekanı, tema parkı, alıĢveriĢ merkezi, 

otelleri, Ģov ve etkinlikleri ile ünlü bir çoklu tasarım ürünüdür. Bu mekanlar bütünü, web 

sitesinde müĢterilerini Ģöyle davet etmektedir: 
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Eğlence, adrenalin ve heyecanın efsanevi adresi The Land of Legends'da her an 

yeni bir efsanevi deneyim ile tanıĢırsınız. Her yaĢtan insana hitap eden 

benzersiz gösterileri ve etkinlikleri ile The Land of Legends'da siz de kendi 

efsanenizi keĢfedin. 

Bu tanıtım/davetde eğlenceli bir deneyim imkanı sunulurken ―efsane‖ sözcüğünün üç kere ve 

bunun Ġngiliz dilindeki muadili ―legend‖ sözcüğünün de iki kere geçmesi efsaneleri ile ünlü 

Ortaçağ‘a bir gönderme olarak kabul edilebilir.  

The Land of Legends‘ın web sitesinde sunulan görsellere baktığımızda deneyimlenecek olan 

efsanelerin Ortaçağ‘a ait unsurların yeniden üretildiği gerçekliklere göndermelerde bulunduğu 

rahatlıkla görülebilir. Görsel 1‘de The Land of Legends‘daki Ģato sunulmaktadır. ġatonun 

görünümü ne Türk mimarisine ne de Antalya‘nın yerel binalarına benzemektedir. Bu Ģatonun 

menĢei hakkında bir karara varmak için Görsel 2‘de Ortaçağ‘ın ünlü binalarından Eltz 

Kalesi‘nin görüntüsü paylaĢılmaktadır. Görüldüğü gibi, her iki yapıdaki benzerlik ĢaĢırtıcıdır. 

Benzerlikler bir tarafa, Antalya‘daki Ģatonun parlak ıĢıklarla donatılmıĢ ve lazer ıĢıklarıyla da 

teknolojik olarak da tahkim edilmiĢ olması onu yüceltmiĢ ve masalsı bir atmosferin parçası 

haline getirmiĢtir. Teknolojinin nimetlerinden yararlanılarak tamamlanan bu yapının ıĢıltılı 

görselliği Ortaçağ‘a ait mekan tasarımının günümüze ―efsanevi‖ bir Ģekilde yeniden 

diriltilmesi amacını taĢımaktadır diyebiliriz.  

 

Görsel 1. ġato 

 

Görsel 2. Eltz Kalesi 
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The Land of Legends‘ın Ortaçağ‘ı yeniden üretmesi salt mekan tasarımları ile kalmaz. 

Eğlencelerin bir kısmını oluĢturan su etkinlikleri fıskiyelerden yükselen tazyikli sular, ıĢık 

oyunları ve efsaneleri anımsatan, prens, prenses, canavar g,b, temsillerle süslü dramatik 

öykülerle izleyiciye sunulur. Ortaçağ‘ı hatırlatan kostümlerle donatılmıĢ oyuncu ve 

dansçıların eylemleri günümüz izleyicisine sunulur. Görsel 3‘te paylaĢılan karakter ejderha 

temalı bir oyunun parçasıdır ki ejderhalar Ortaçağ öykülerinin baĢat unsurlarından biri ve 

belki de en önemlisidir. 

 

Görsel 3. Ejderha temalı karakter 

Ortaçağ‘da Ģeytanı temsilen görsel materyallerde olduğu kadar halk anlatılarında da kullanılan 

ejderhalar sıklıkla kan, kırmızı renk, ateĢ, boynuzlar ve erkeklikle temsil edilirdi. Görsel 4‘te 

bir Ortaçağ yapıtında rastlanılan BaĢmelek ve Apokalips Canavarı‘nın SavaĢı tasvir 

edilmektedir. Bu temsilde canavar kırmızı renkte, altı baĢlı (kuyruğundaki baĢı ile birlikte 

yedi baĢlı), kanatlı ve boynuzlu olarak tasvir edilmektedir ki bu özelliklerin tümü Görsel 3‘te 

stilize edilmiĢ bir halde izleyiciye sunulmaktadır. Sonuç olarak, Ortaçağ‘ın öykülerinden 

ilham alarak kitap resimlerini ya da tablolarını iĢleyen ressamların eserlerinden alınan 

görüntüler, 2020‘li yılların insanlarıyla, The Land of Legends‘ın karakterleriyle de 

buluĢturulmaktadır. 

 

Görsel 4. BaĢmelek ve Apokalips Canavarı‘nın SavaĢı 

 

Sonuç 

Bu çalıĢmada kısa ve öz bir biçimde Yeni Ortaçağcılık kavramına bir giriĢ yapılmıĢ ve 

kavramın Ortaçağ ve Ortaçağcılık ile olan iliĢkisi tanımlanmıĢtır. Daha sonra da kuramsal ve 

alanyazına dayalı tartıĢmaları somut olarak örneklendirebilmek için yerel bir örnek olan, 

Antalya‘daki The Land of Legends‘a ait görsel materyallerle Ortaçağ‘a ait olduğu somut 
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görsellerle belgelenen görsel materyaller mukayeseli bir Ģekilde sunularak Yeni 

Ortaçağcılığın Antalya yerelinde nasıl deneyimlendiği okuyucunun ilgisine sunulmuĢtur.  

Günümüz alanyazınında sıklıkla vurgulandığı üzere Yeni Ortaçağcılık günümüz zaman 

dilimini nitelediği iddia edilmektedir. Kavramın somut örneklerle çalıĢılmasının insan 

bilimlerine katkıda bulunacağı muhakkaktır. Bundan sonraki çalıĢmalarda ülkemizde 

deneyimlenen Yeni Ortaçağcı yapı ve eserler incelenmeli ve gönül ister ki kuramsal olarak da 

ülkemizde deneyimlenen Yeni Ortaçağcı unsurlar belki de Doğu‘nun uzamı çerçevesinde ele 

alınmalıdır. 
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ÖZET 

Ortaçağ‘da bilgiyi bulma, yorumlama ve yeniden dolaĢıma sokmada birincil görevli olan 

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

yürütme yöntemi kurgulamıĢ ve uygulamıĢlardır ki bunlardan belki de en önemli ve ünlüsü de 

Apofatik yöntemdir. Apofatikçilik hakikatle ilgili bilginin bilindik Ģekillerde ifade edilmesini 

reddeden bir Ortaçağ araĢtırma ve sorgulama akımıdır. Bilgiye ulaĢma yolunda, hakikatle 

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

önermelerin sorgusuz sualsiz kabul edilmesini reddeden Apofatik kuramcılara göre hakikat 

kuramsal bir yapı değil, yaĢayan ve deneyimlenen bir kavrayıĢtır. Ortaçağ‘ın dinsel 

metinlerinin incelenmesinde kullanılan Apofatik yaklaĢımlar metnin içinden dıĢ dünyaya 

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

din kavramlarının açıklanılmasını ve inakların (dogmaların) bu yolla yorumlanmasını 

önermiĢlerdir. Apofatik çalıĢmalar, dille açıkça ifade edilmemiĢ olan bilgiyi açık etmeye ve 

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

aralarının okunmasıyla, metinde belirgin bir Ģekilde yer almayan bir imge ya da düĢüncenin 

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

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

Apofatik yöntemi uygulayanlar özellikle reddetme ya da olumsuz yapılar kullanma gibi 

tekniklerden yararlanır. Dil öbeklerini kasıtlı olarak olumsuzlama üzerinden değerlendiren 

Apofatik düĢünürler bu sürecin sonunda okuyucuya ĢaĢkınlık yaĢatır ki bu kimi Ortaçağ 

estetikçilerine göre makul bir tarzdır. Ġslam felsefesinde de Gazâlî ile iliĢkilendirilebilecek 

birçok yönü bulunan Apofatik yöntem bugün edebiyat incelemelerinde de kullanılabilecek bir 

yöntemdir. Bu kısa çalıĢmada da, Apofatik incelemelerde kullanılmıĢ olan inceleme teknikleri 

kuramsal olarak tartıĢılacak ve somut örneklerle bu yöntemin güncel edebi metinlerin 

açımlanmasında da kullanılabileceği gösterilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Apofatik, Apofatikçilik, Ortaçağ, Edebiyat Kuramları, Gazali   
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İlişkiler dışında; deneyim yoktur. 

Federico Aguirre (2019, s. 242) 

 

Ortaçağ‘ın Katolik rahiplerine göre tanrının bir olduğu hakikattir ancak öte yandan çoktanrılı 

dinlerin varlığı da gözönüne alındığında, çoktanrılılık da bir gerçektir. ĠĢte Katolik rahipler 

tanrının özü gibi farklı dinsel soruları yanıtlayabilmek için akıl yürütme yöntem ve teknikleri 

kurgulamıĢ ve uygulamıĢlardır ki bunlardan biri de Apofatikçiliktir. Apofatikçilik hakikatle 

ilgili bilginin bilindik Ģekillerde ifade edilmesini mümkün bulmayan bir akımdır. Apofatik 

çalıĢmalarda hakikat kavramsal olarak ele alınmaz. Tam aksine, hakikatle ilgili geleneksel 

olarak kabul görmüĢ bilgilerin sorgusuz sualsiz alınıp kullanılmasını reddeder Apofatikçiler. 

YaĢanılan ve deneyimlenen, bir düĢünce ya da yaĢam tarzına iĢaret eden gerçeklikle 

kavranılan hakikat bu açıdan kuramsal bir yapı değil, yaĢayan ve deneyimlenen bir anlayıĢtır.  

 

Johnson‘a (2002) göre hem Ortaçağ ve hem de günümüz yorumcularının mutabakat halinde 

oldukları bir husus bir göstergenin kendinden daha fazlasına iĢaret ettiğidir. Özellikle 

Ortaçağ‘daki yazarlar göre YaratılıĢ Kitabı tamamlanmamıĢtır çünkü bir gösterge olarak 

gösterilene iĢaret ederken gösterilen yani YaratılıĢın Ġlahi Yazarı metinde bulunmamaktadır. 

Bu eksiklik metnin ‗satır aralarını okumayı‘ teĢvik eder‖ (Johnson, 2002, s. 140).  Bu açıdan 

bakıldığında Hristiyanlıkta metin incelemelerinde kullanılan Apofatik yaklaĢımların Hristiyan 

düĢünürlerin geleneksel olarak kullandıkları mantık, akıl yürütme ve kavramsal 

düĢünmelerinden farklı olduğu öne çıkar. BelirlenmiĢ bir savı kabul ettirebilmek için yapılan 

bir okumanın aksine Apofatik okumaların hem satır aralarını okumaya ve hem de Hristiyan 

düĢüncesini metnin diline odaklanarak metinde var olan imge ve ikonların anlaĢılmasına 

odaklandığı görülür. Metin merkezli bu tarz bir eleĢtirel okuma ile din kavramlarının 

açıklanılması ve inakların (dogmaların) yorumlanması mümkün olur. Apofatik çalıĢmalarda 

dilin kullanılarak, dille ifade edilmemiĢ olan bilgi açık edilir. Böylece hakikati (görünenden 

farklı da olsa) göstermek kolaylaĢır.  

 

Apofatik inceleme ve tartıĢmalar tarihsel olarak özellikle Ortaçağ‘a ait bir özelliktir. 

Johnson‘a (2002) göre ―Tanrı‘yı isimlendirip betimleyebilmek modern öncesi dönemin 

önemli bir sorunuydu‖ (s. 140). Apofatik açımlama metinlerde bazen de söylememe ve 

dememe üzerinde durarak yazarların belirgin bir Ģeyi söylemeden ya da onun hakkında bir Ģey 

demeden aslında o Ģey hakkında ne kadar çok Ģey denildiğini göstermeye çalıĢır. Bazı 

çalıĢmalar da metinlerdeki önemli Apofatik anları ortaya koyarak bu anların anlamları 
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üzerinden yorumlamalar yapar. Apofasis dilin doğal kullanımını değiĢtirir ve bunu yaparken 

de ―reddetmek‖ ya da olumsuz yapılar kullanmak gibi dil öbeklerini kasıtlı olarak bir 

olumsuzlama üzerinde kullanır. Apofatik düĢünme ve eylem süreci sonunda okuyucu 

ĢaĢkınlık yaĢamakta ve hatta afazi olmakta; sessizliğe gömülmektedir. Bu yönüyle ironiyi 

çağrıĢtıran apofasis nedenselliğe ters düĢebilecek açıklamaları, olumsuz yapıları ya da 

hitapları kullanarak dinleyiciyi dumura uğratır.  

 

Apofatikçilerin düĢünce sistemi bir yönüyle Ġslam düĢünürü Gazali‘nin Tanrı‘nın özünü 

açıklamasındaki akıl yürütmede ortaya çıkardığı gizem dolu bir anlayıĢa benzetilebilir. 

Alpyağıl‘ın (Tarih Yok) Gazali‘nin akıl yürütmesinde kullandığı ―ateĢ ve pamuk‖ misali 

nedenselliğe farklı bir açıdan bakan böylesi bir düĢünce sisteminin Ġslam dünyasındaki 

görünümüne bir örnek teĢkil edebilir: 

AteĢ ile temas ettiğinde pamuğun yanmasına müsaade etmek Tanrı‘nın âdetidir. 

Fakat, diye iddia eder Gazali, bu, ateĢin pamuğun yanmasına neden olduğu 

anlamına gelmez: ateĢe atıldığında pamuğun yanmasından sorumlu olan 

Tanrı‘dır. Tanrı aynı durumda eĢit olarak pamuğun yanmamasına da neden 

olabilir. (s. 350) 

 

Burada, dikkat edilmesi gereken husus Ģudur: ―nedensel bir bağlantı olarak algıladığımız Ģey 

gerçekte sadece bir biraradalıktır‖ ve dolayısıyla ―Nedensellik dünyayı yöneten bir ilke‖ 

olmayıp, ―Tanrı‘nın âdeti oluĢunun bir sonucudur‖ (s. 351). Dolayısıyla ―biraradalılık‖ 

aslında iliĢkisel bir deneyimdir ve bu husus, biraz sonra göreceğimiz gibi, Hristiyan 

Apofatikçilerinin de üzerinde durduğu bir açımlama unsurudur. Bu tartıĢma, özellikle 14. 

yüzyıl Doğu Roma Hristiyanlığında, kurucusunun Palamas‘lı Gregori olan ve Palamizm 

denilen akımın düĢünceleri ile koĢut gider çünkü Palamist düĢüncenin temelinde de ilahi öz 

ile ilahi enerjilerin arasında büyük bir ayrım olduğu bulunmaktadır.  

 

Ünlü Ortaçağ uzmanı Umberto Eco‘nun (2017) aktardığı üzere, Ortaçağ‘ın bilindik estetik 

anlayıĢları nedensellik ya da nesnellik ilkesi gibi somuta indirgeyici yaklaĢımlardan ziyade 

ruhsal deneyimlemeye dayalıdır diyebiliriz çünkü ―Huizinga, Ortaçağ‘ın estetik beğenisini 

anlamak için, az rastlanır, değerli bir nesne karĢısında ĢaĢkınlığa kapılan bir kentsoylunun 

gösterdiği türden aĢırı bir tepkiyi düĢünmemiz gerektiğini‖ (s. 157) söyler. Öyleyse, Ortaçağ 

estetiğinde bir sanat eseri, edebi metin, ya da mimari yapının Ortaçağ insanında ĢaĢkınlık 

yaratması, Ortaçağ estetiği açısından, o ürünün baĢarılı ya da en azından belirli kurallara 

uygun olmasından ziyade deneyimleyenin ruhsal durumuyla alakalı olduğunu bize 



Cumhuriyet Zirvesi            3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI        ISBN: 978-605-06696-7-1        www.cumhuriyetkongresi.org         Sayfa | 50 

sezdirmektedir. Burada dikkat edilecek olan husus Ortaçağ estetiğinde karar verme sürecinin, 

en azından Huizinga ve Eco‘ya göre, ―ĢaĢkınlık‖ yaratmak gibi duyuĢsal bir deneyim üzerine 

kurgulanmıĢ olduğudur. Böylesi bir ―ĢaĢırtma‖ deneyimi eserin izleyici/okuyucu tarafından ne 

Ģekilde deneyimlenmiĢ olduğuyla alakalı olup eserdeki orijinalite ve yaratıcılık özellikleri gibi 

tartıĢmalar ikinci ve hatta üçüncü sırada gelen tartıĢmalardır. 

 

Ortaçağ estetiğinin belki de ―ĢaĢkınlık‖ yaratma teması üzerinden kurgulanması orijinal bir 

fikir ya da pratik değil tarihsel ve düĢünsel bir zorunluluktur. Hristiyanlık, temel olarak, 

insanları ĢaĢkınlığına sürükleyen bir Tanrı‘nın varlığı kuramıyla diğer semavi dinler olan 

Yahudilik ve Ġslam‘dan ayrıĢır çünkü Yahudilik ve Ġslam‘da tek ve eĢsiz olan Tanrı 

Hristiyanlıkta üçlü olduğu için eĢsizdir ki bunu da alelade bir kiĢiye ―ispat‖ etmek oldukça 

uzun bir zaman ve hayal gücü ister çünkü böylesi bir öğretinin bireylere aktarımı sayısız 

hikaye, örnek ve akıl yürütme çabası gerektirir. Apofatik yöntemin, bir anlamda, Tanrı‘nın 

özünün açıklanmasındaki orijinaliten kaynaklandığını söylenebilir. ġöyle ki, Aguirre‘ye 

(2019) göre: 

Yannaras‘ın iĢaret ettiği üzere, Hristiyanlık açısından bakıldığında, Tanrı‘nın 

deneyimlenmesi ―Baba‖, ―Oğul‖ ve ―Kutsal Ruh‖ sözcükleri ile gerçekleĢir. Bu 

sözcükler, buna karĢın, örneğin ―Zeus‖ sözcüğünden farklı olarak Tanrı‘nın 

―ne‖ olduğunu bildirmeyip ancak ve ancak ―nasıl‖ olduğunu bildirirken ―tekil 

özü‖ betimlemeyip ―kiĢisel bir oluĢ yolunu‖ açıklar. Tanrı Baba‘dır çünkü 

Oğul‘un Babası‘dır ve serbestçe ve sonsuza kadar kendisinin dışında bir varlık 

alanında davranır. Öyleyse, Tanrı hakkında bilinmeyen Ģey O‘nun ―özü‖ olup 

bu da kesin olarak O‘nun ―nasıl‖ olduğunun olumlu bir Ģekilde 

deneyimlenmesiyle ve kendisini tarihsel olarak nasıl sunduğuyla bilinemez 

çünkü bu çeĢit bir oluĢ ancak ―iliĢkiler‖ yoluyla olur (s. 238).
1
 

 

Dolayısıyla, Tanrı‘nın kim ya da ne olduğunu açıklayabilmek, Hristiyan düĢünür ve bilginler 

için, ancak ve ancak Tanrı‘nın kendisi dıĢındakilerle olan iliĢkilerinin açımlanabilmesi 

yoluyla mümkündür ki bu da dini metinde açıkça belirtilmez. Tanrı‘nın Baba olma durumu 

Oğul‘un kim olduğuyla, Oğul olma durumunun da kimin ―Baba‖ olduğu ile açıklanabilirken 

―Kutsal Ruh‖ baĢlı baĢına ayrı bir tartıĢmayı beraberinde getirir ki bu da metnin 

açımlanabilmesini aslında metnin içinde bulunmayan sayısız yeni iliĢkilere bağlar. Öyleyse 

Tanrı‘yı bilebilmek, sayısız yazılı ve sözlü metinlerin bilgisini ve bunları deneyimleyebilecek 

ve sonuca ulaĢabilecek keskin bir bakıĢı da zorunlu kılar. Netice olarak Apofatik incelemeler 

                                                           
1
 Bu tartıĢmanın daha önce zikrettiğimiz Gazali ile ilgili kısımla mukayeseli olarak incelenmesi yöntemsel 

benzerlikleri okuyucuya gösterecektir. 
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aslında Apofatik bilgi ve pratik yoluyla metinlerin anlaĢılabilmesi için zorunlu olarak ortaya 

atılan bir yöntemdir demek yanlıĢ olmaz. 

 

Apofatik yöntem çıkıĢı itibariyle dinsel bir niteliğe sahip olsa da edebi metinlerin 

incelenmesinde kullanılabilir. Ülkemizde yayımlanmıĢ bir tez çalıĢmasında, araĢtırmacı 

amacını Ģöyle belirtir: ―Bu doktora tezi çalıĢmasında Anglo-Amerikan doğa yazınının önemli 

isimlerinden Gary Snyder ve Joe Hutto‘nun Ģiirlerinde Apofatik anların ortaya çıkarılması 

amaçlanmaktadır.‖ Böyle bir çalıĢmada verilen Ģu örnek bize Apofatik incelemeyi 

örneklendirebilir. Metni Apofatik inceleme birimine dayanarak açımlayan yazara göre 

okumamızın sonunda aslında hem belirsizlik içinde bocalarız ve hem de bireysel olarak bizi 

etkileyen bir okuma deneyimi ediniriz ki bu açıklama yukarıda zikrettiğimiz Huizinga ve 

Eco‘nun Ortaçağ estetiği hakkındaki düĢüncelerini destekler niteliktedir çünkü araĢtırmacı 

okuyucunun bocalamasından bahsederken Huizinga ve Eco ise bu deneyimi ―ĢaĢkınlık‖ 

üzerinden tarif eder. AraĢtırmacı‘nın ―Apofatik an‖ kavramı üzerine kurguladığı tezinde 

Apofatik bir an betimlenirken okuyucu olarak ―ĢaĢırtıcı‖ olanla ve bizi ―bocalatan‖ ile karĢı 

karĢıya kalırız: 

Bir zamanlar, Ben, Chuang Tsu orada burada mutlu mutlu uçuĢan, kendisinin kim 

olduğunu bilmeden hayatın tadını çıkaran bir kelebektim. Birden uyandım ve aslında 

Chuang Tsu idim. Chuang Tsu bir kelebek olduğunu mu hayal etmiĢti yoksa kelebek 

miydi Chuang Tsu olduğunu hayal etmiĢ olan? Chuang Tsu ile kelebek arasında 

muhakkak bir fark olmalıydı. Bu bir transformasyondu.
2
 

 

Her ne kadar tamamıyla olumsuz olan üzerinde durmasa da Apofatik inceleme sürecinde 

metinden çıkan her bir anlamı (olumlama) önce tam tersi bir anlam ile etiketler 

(inkâr/reddetme) ve bunu bir kez daha tekrarlayarak sonuçta dilin düzensizliğine ulaĢır 

(Karanlık-Karanlık olmayan-Aydınlık-Aydınlık olmayan-Karanlık parlaklık, gibi). Bir 

doktora tezinde, yazar Emily Dickinson ve G. M. Hopkins‘in Ģiirlerini Negatif Analiz yoluyla 

inceleyerek Ģiirlerde yalnız olma durumunun yalnızlık duygusundan bağımsız bir biçimde 

varolduğunu göstermiĢtir.
3
 Dolayısıyla Apofatik incelemelerde olgular dilin olumsuzlanması 

yoluyla yeniden yorumlanırlar diyebiliriz.  

 

                                                           
2

 Whyde, J. (2017). Buddhist Chinese Nature Poetry, Western Apophatic Mysticism, and Anglo-American 

Nature Writing. Indiana University, ProQuest Dissertations Publishing. 10618706. 

 
3
 Yurdaün, N. C. (2007). Negative Analysis: An Application of Negative Theology for the Analysis of Poetry. 

Boğaziçi Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi. 220798. 
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Güncel edebi metinlerin açımlanmasında da Apofatik yöntemden yararlanılabilir. Örneğin, 

elimizdeki edebi metin dini bir metin ise, metin mistik, ilahi ya da mucizevi özellikler 

içeriyorsa ya da insanın varoluĢu sorununu içeriyorsa, Apofatik inceleme yöntemsel olarak 

uygun gelebilir. Bunların dıĢında, olumsuz dil yapıları ya da söylenilmeyene odaklı dil 

kullanımlarının gizli anlamlarını keĢfetmek de böylesi bir yöntemin bize vadettiği bir 

açımlama türüdür diyebiliriz. 
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CUMHURĠYET DÖNEMĠNĠN MÜZĠKSEL HEDEFĠ: MĠLLĠ MÜZĠK 
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ÖZET 

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

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

düzenleme getirmiĢlerdir. Osmanlılık alameti sayılabilecek kültürel yaĢantı davranıĢlarını 

kökten yok sayan yönetim, bunun yerine ―modern‖ bir kültür hayatı dayatmasına giriĢmiĢ ve 

bu konuda aldığı tüm kararları çağdaĢ yaĢantının gereklerine dayandırmıĢtır. Erken 

cumhuriyet döneminde alınan kararlar toplumu millilik fikri etrafında birleĢtirmeye yöneliktir. 

Bu durum, yönetim açısından aynı zamanda bir zorunluluktur. Çünkü cumhuriyet, halk 

iradesini merkeze alan bir yönetim Ģeklidir ve bu yöntem ile irade sahibi halk, kendini ait 

hissettiği ülkesinin çıkarlarını gözetmeye ve değerlerini korumaya teĢvik edilecektir. 

Topyekûn bir hareket sistemi olarak millilik bu yönüyle de oldukça iĢlevseldir ve yeni Türk 

Devleti‘nin mayası olabilecek niteliktedir. Böylesi bir siyasi iklimden müzik de payına düĢeni 

almıĢ ve nihayetinde ―milli bir müzik‖ geliĢtirme zorunluluğu ortaya çıkmıĢtır. Milli müziği 

oluĢturabilme gayretleri içerisindeki Cumhuriyet yönetimi, formülleri dönemin düĢünce 

akımlarıyla belirlenmiĢ bir ―müzik sentezi‖ geliĢtirme yoluna girer. Bu sentezin merkezine 

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

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

Müziği, dönemin anlayıĢına göre ―modern, çağdaĢ‖ gibi sıfatların pekâlâ yüklenebileceği bir 

müziği temsil etmektedir. Türk Halk Müziği ise yeni müziğin ―milli‖ duruĢunu temsil 

edecektir. Böylelikle hem modern hem de ―bizden‖ bir müzik yaratılabilecek ve Türk halkı 

―sanatlı‖, ―modern‖ ve ―milli‖ müziği ile yepyeni bir müziksel hazza eriĢecektir. Osmanlı üst 

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

içerisinde kendine yer bulamamıĢ, bilinçli bir Ģekilde milli müzik sentezine dahil edilmemiĢtir. 

Osmanlılık unsurlarını kökten yok sayan Cumhuriyet yönetimi, Osmanlı Müziği‘nin Osmanlı 

kültür yaĢamı için son derece karakteristik bir unsur oluĢundan haberdardır ve bu nedenle onu, 

―milli müzik‖ sentezinin dıĢında bırakmıĢtır. 

Erken Cumhuriyet döneminde Türk halkının yaĢantısında etkin olan iki müzik geleneği vardır. 

Bu yazıda, bu müzik geleneklerinin, cumhuriyet dönemi müzik politikalarına konu ediliĢi 

incelenecektir. 

Anahtar Sözcükler: Türk Müziği Yasağı, Ulusçuluk, Müzik Politikaları 
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CUMHURĠYET DÖNEMĠNĠN MÜZĠKSEL HEDEFĠ: MĠLLĠ MÜZĠK 

Türk Müziği‘nin10 1926‘da eğitiminin, 1934 yılında da radyo yayınlarında icrasının 

yasaklanması, erken cumhuriyet döneminin inkılapçı yöneticileri tarafından alınan çarpıcı 

kararlardandır. O dönemde Türk müziğine uygulanan yasaklar, dönemin siyasi ikliminin bir 

sonucudur diyebiliriz. Dönemin siyasi iklimini oluĢturan modern milliyetçi düĢünceleri ise 18. 

yy Avrupası‘nda yaĢanan Fransız ihtilali doğurmuĢtur. Avrupa‘daki feodal yapıyı kökten 

sarsıp ulus birliğini temele alan bu düĢünceler Türk yurdunda da yayılabilmek için aradığı 

zemini önce Tanzimat, ardından MeĢrutiyet Dönemlerinde bulur. Osmanlı Devletini derinden 

etkileyen bu ıslahat hareketleri merkezi otoritenin gücünü azaltır, çözülmeleri baĢlatır ve 

nihayetinde altı yüz yıllık iktidarın sonunu hazırlar. Yerine kurulan yeni Türk Devletinin 

rehberi Avrupa‘da doğan ulusçuluk fikirlerinin Türk yurdunda vücut bulmuĢ hali olan Türk 

milliyetçiliğidir. Cumhuriyetin kurucu kadrolarının fikir dünyalarında egemen olan ulusçuluk, 

o dönemde alınan kararlarda da etkin bir rol oynamıĢtır. 

Türk toplumu, Cumhuriyetle tanıĢtığı zamanlarda kendini müzikle ifade ederken kendi 

yarattığı iki köklü müzik geleneğini kullanıyordu. Birincisi, Anadolu‘ya gelirken getirdiği ve 

yüzyıllar içerisinde Anadolu‘nun yerleĢik müzik kültürleriyle etkileĢimine izin verip 

zenginleĢmesini sağladığı halk müziğidir. Ġkincisi ise derin köklerini eski dünya 

medeniyetlerinden almıĢ ve doğduğu coğrafyanın bir üst kültür ürünü olarak Türk ile birlikte 

Acem ve Arap müzik kültürlerinin oluĢmasını da sağlamıĢ ses ve ezgi sisteminin, Türk 

geleneği ile iĢlenmesi sonucu ortaya çıkmıĢ Osmanlı Müziği11‘dir. Bu iki Türk müzik geleneği, 

erken dönem cumhuriyet kadrolarının baĢlattığı musiki inkılabının baĢ aktörlerindendir. Halk 

müziği, ulusçuluk çizgisindeki yeni yönetimin müziği olarak tanımlansa da köylünün ağzından 

alınıp derlendiği o ilk haliyle ülkenin müzik vitrini olabilecek nitelikte görülmez. Yeni 

yönetimin görüĢlerine göre, ancak Avrupa sanat müziğinin kurallarıyla iĢlendikten ve 

polifonik hale geldikten sonra tatmin edici olacaktır. Nitekim yüzümüzü döndüğümüz batı 

medeniyeti, müziğini zaman içinde geliĢtirmiĢ ve müziksel geliĢmiĢliğin bir simgesi addedilen 

çoksesliliğe, yüzyıllar evvelinden varabilmiĢtir. Osmanlı müzik hayatında bir üst kültür 

müziği olarak yaĢayan, kendi dinamiklerini yaratmıĢ, zaman içinde kendi kurallarını 

oluĢturmuĢ ve kurumlaĢabilmiĢ Osmanlı müziği ise kökten yasaklanmalıdır. Aksoy, (Aksoy, 

2008, s.177) bu durum için, ―Çünkü ulusal kültür kavramını Osmanlılık‘ın karĢıtı olabilecek 

kavramlarla tanımlamaya çalıĢan bir yönetim, Osmanlılık alameti her Ģeyi karĢısına almak, 

hatta bu geçmiĢin imgelerini ve simgelerini silmek zorundaydı.‖ der.  

Erken Cumhuriyet döneminin yöneticilerine göre bu süreçte tüm veriler, yeni bir müzik 

sentezi oluĢturma gerekliliğine iĢaret eder. Bu sentezin milli müziğimiz olarak yeni Türk 

                                                           
10

Türk Müziği ifadesi, Doğu evrenseli makam müziği geleneğinin Osmanlı/Türk yorumu olan Osmanlı Müziğini 

ve Türk Halk Müziği‘ni ifade eder. 
11

Bülent Aksoy bu terimi, Türk Müziği‘ni etnik kimliğinden arındıracak bir ifade olarak önerir. Bülent Aksoy, 

GeçmiĢin Musiki Mirasına BakıĢlar, Pan Yayıncılık, Ġstanbul, 2008, s.138 
Bu çalıĢmada Osmanlı/Türk geleneğiyle iĢlenmiĢ makam müziğini tanımlamak için, bu terim tercih 

edilecektir. 
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Cumhuriyetinin vitrini olması beklenir. Milli müziğimiz olacak sentezin formülü de Ziya 

Gökalp tarafından Ģöyle verilir:  

Halk musıkisi harsımızın, Garb musıkisi de yeni medeniyetimizin musıkileri olduğu için her ikisi de 

bize yabancı değildir. O halde, milli musıkimiz memleketimizdeki halk musikisiyle Garb musikisinin 

imtizacından (kaynaşmasından) doğacaktır.  (Gökalp, 2018, s.161) 

Cumhuriyetin müzik politikalarına yön veren fikirleri ve bu fikirlerden etkilenen müzikleri 

anlayabilmek için, dönemin etkin müzik kültürlerini derinlemesine tanımak gerekliliği, 

kaçınılmazdır. 

Ġslamiyet’ten Önce Türklerde Müzik 

―Dünya milletlerinin müzik tarihinde olduğu gibi baĢlangıçta Türk topluluklarında da müzik, 

dans ve Ģiir birlikte oluĢmuĢ ve uzun süre bir arada icra edilmiĢtir. Bu icralar bir sanat yaratısı 

anlayıĢı içinde olmayıp belli, bir iĢlevi yerine getirmek amacıyla yapılmıĢtır.‖ (Altınay, 2004, 

s.9). Fuad Köprülü‘nün (Köprülü, 2018, s.19) ―Semadaki mabutlara kurban sunmak, ölünün 

ruhunu yerin dibine göndermek, fenalıklar hastalıklar ve ölümler gibi fena cinler tarafından 

gelen iĢleri önlemek hastaları tedavi eylemek, bazı ölülerin ruhlarını semaya yollamak ve 

hatıralarını yaĢatmak gibi muhtelif vazifeler hep ona aitti‖ diyerek tanımladığı kiĢi, en eski 

Türk Ģairi Şamandır. Tonguzların şaman, Kırgızların baksı, Oğuzların da ozan dedikleri, 

sihirbazlık, rakkaslık, musikiĢinaslık, hekimlik gibi birçok vasfı kendilerinde toplayan bu 

büyücü-Ģairlerin, halk arasında büyük bir yeri ve ehemmiyeti olduğu bilgisini bize yine 

Köprülü aktarır (Köprülü, 2018, s.89). 

―Türk Musikisinin en eski Ģeklini baksı-ozanların kopuzla çaldıkları dini-sihirbazane 

nağmelerde aramak icap eder. Ġlk safhalarda Ģiir ve musikiyle birlikte olan raks ayrıldıktan 

sonra bile, Ģiir ile musıkinin beraberliği daha asırlarca devam etmiĢ, yani bütün milletlerde 

olduğu gibi, Türklerde de ozan ile kopuzcu pek sonraki zamanlarda ayrılmıĢtır‖ (Köprülü, 

2018, s.146) 

Düzgün‘e göre ―Bir geleneğin veya bir edebiyatın ortaya çıktığı ilk Ģekliyle binlerce yıl devam 

etmesi elbette mümkün değildir‖ (Düzgün, 2017, s.287). Orta Asya‘daki baksı-ozanlar da 

Anadolu‘ya göçerken sözlü geleneklerini kaçınılmaz değiĢim olgusuyla yaĢatabilmiĢ ve 

Anadolu‘ya aktarabilmiĢlerdir. Orta Asya‘daki büyücü ve Ģair ozan-baksı Anadolu da Aşık‟ a 

evrilir. AĢığın taĢıdığı müzik geleneğinin Anadolu‘nun yerli müzik gelenekleriyle iç içe 

geçmesiyle oluĢan yeni müzik, yüzlerce yıl sonra aynı topraklarda kurulacak olan yeni Türk 

Devleti‘nin milli müzik yaratma çabalarında halk müziği adıyla ile yer alacaktır. 
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Ġslamiyet’le TanıĢma, Osmanlı ve Makamsal Müzik 

Türkler, müziksel kültürleri ile birlikte Orta Asya‘dan Anadolu‘ya göçerken, Ġslam dünyası, 

müziğin haram-helalliği tartıĢmaları eĢliğinde kendi müzik dinamiklerini oluĢturmaya 

baĢlamıĢtı bile. Çetinkaya (Çetinkaya, 2014, s.14), bu ikilem için Ģöyle der: ―Bazı düĢünce 

ekollerinin, musikiyi ilimlerden bir ilim olarak benimsemelerinin dıĢında, bazı Ġslam alimleri 

musikinin haram olduğunu belirterek, musiki ile ilgilenenleri tekfir edecek kadar ileri gitmiĢ; 

bazıları ise musikiyi hararetle savunmuĢ ve musikinin haramlığının söz konusu 

edilemeyeceğini söylemiĢlerdir.‖ ―Ancak musiki hakkındaki en tutarlı kanaat, musikinin de 

kendi içinde ikiye ayrılması fikrini taĢıyanların kanaattir. Bazı düĢünürler musikinin haram ya 

da helal olduğu Ģeklinde kesin yargılarda bulunmamıĢlardır. Bu söz konusu düĢünürlere göre 

musikinin iki çeĢidi vardır. Birincisi zikr, hikmet ve ahiret hayatını öğüp, dünya hayatının fani 

ve ―hiç‖ oluĢunu ihtiva eder. Bu muhteviyatı ile musiki faydalıdır. Ġkincisi ise yalan yanlıĢ, 

Ģehvet duygularını kamçılayan ve fuhuĢla ilgili olan sözleri havi Ģarkılardır. Musıkinin bu 

çeĢidinden sakınılmalıdır.‖ (Bursalı Ġsmail Hakkı‘dan akt. Çetinkaya, 2014, s.15) 

―Ġslam dünyasında musikiye en fazla ilgi, genellikle tasavvuf ehli tarafından gösterilmiĢtir. 

Ġkinci asrın sonlarından itibaren musiki, sema adı altında tasavvufa girmeye baĢlamıĢ ve Ġslam 

tasavvufunun belli baĢlı karakteristiği haline gelmiĢtir.‖ (Uludağ‘dan akt. Çetinkaya, 2014, 

s.17) 

Ġslam dünyasındaki müzik makam müziğidir. Duygulu‘nun (Duygulu, 2018, s.14-15) makam 

müziği ve coğrafyası hakkındaki tespitleri konumuzu aydınlatmak açısından yararlı olacaktır: 

Çin seddinden başlayıp Cebelitarık Boğazı‟na kadar uzanan geniş bir coğrafyada varlığını sürdüren 

makam geleneği her bölgede kendine özgü renklerle bezenmiş sesler içerir. Makam müziği koridoru 

içinde yaşam sürmüş ve sürmekte olan etnik, dinsel, ekonomik ve sosyal bağlarla birbirine bağlı 

topluluklar olduğu gibi birbiriyle hiçbir ilişkisi olmayan topluluklar da vardır. Bunların en bilinenleri 

Yunan, Roma, Mısır, Bizans, Pers, Osmanlı (Türk), Hint, Arap, Ermeni, Süryani gibi devlet ve/veya 

topluluklardır. Etnik ve dinsel farklılıklarına rağmen bu koridordaki toplulukların müziklerinde “sesin 

işlenme biçimi” ve “ortak ses kullanım tarzları” açısından belirgin benzerlikler vardır. Bu, makam 

müziğinin etnik ve dinsel kimlikler üzerinde bir “müziksel üst kimlik” oluşturduğunun en önemli 

göstergesidir. 

Osmanlı müziği, Doğu‘nun makam müziğinin, Türk geleneğiyle iĢlenmesi sonucu doğar. Bu 

müzik Arap ve Fars müzik geleneklerinin de kökü olan makam müziğinin, Osmanlı sanat 

zevkiyle iĢlenmesi sonucu doğmuĢtur. Ayas; ―Osmanlı müziği, kendi evrenini kurmayı 

baĢarmıĢ, ġark‘ın büyük geleneğinden kopmaksızın kendine özgü bir müzik geleneği 

yaratmıĢtır‖ (Ayas, 2014, s.26) diyerek, Osmanlı müziğinin, makam müziği geleneği içindeki 

özgünlüğüne vurgu yapar. ―Tarihin derinliklerindeki kökleri ne olursa olsun, elimizdeki 

musiki Osmanlı sanatının eseridir‖ diyen Aksoy da yine aynı özgünlüğe iĢaret eder (Aksoy, 

2008, 152). 
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Osmanlı toplumunun çok çeĢitli dini ve etnik cemaatlerden oluĢması sonucu, çok kültürlü bir 

yapıya sahip olduğu söylenebilir.  Bu kültürler, hem kendi köklerinden getirdikleri kültürel 

kodla hem de birbirlerinden etkilenerek yarattıkları yeni kültürleriyle yüzyıllarca aynı 

coğrafya üzerinde yaĢadılar. Bu dini ve etnik cemaatlerin müzikleri de yüzyıllarca yan yana 

var oldu. Her cemaat dini musikisini ibadet yerlerinde muhafaza etti, yerel musikisini de bir 

folklor ürünü olarak gelenek görenekleri içinde yaĢattı. Aksoy‘a göre (Aksoy, 2008, s.37) 

Osmanlı toplumunda bu musiki türleri birer çevre kültürü göreneği niteliğindeydi. Osmanlı 

okumuĢ çevre musikisi bu kültürel yapıda bir merkezi kültür, bir üst kültür iĢlevi görüyordu. 

Osmanlı Müziğini bir üst kültür ürünü olarak tanımlayan Aksoy, bu müziğin merkezini de 

Ġstanbul olarak gösterir. Ġki imparatorluğun baĢ Ģehri olarak yüzyıllar boyunca musikicileri 

kendine çeken Ġstanbul‘da geliĢtirilen yeni tür ve üslupların, ülkenin diğer bölgelerine buradan 

yayıldığını söyler (Aksoy, 2008, s.36). 

Osmanlı Sarayının bu müziğe olan ilgisini Aksoy Ģöyle değerlendirir: 

Makam müziği İstanbul‟a daha çok Maragalı Abdülkadir üzerinden gelir. Osmanlıda makam müziğine 

ilgiyi, ilkin merkezi bir üst kültür olarak ulemanın yoğunlaştığı saray çevresinde görürüz. Daha 

İstanbul fethedilmeden önce, Sultan II. Murad zamanında yazılıp sultana sunulan musiki kitapları 

sarayın musikiye duyduğu ilgiyi açıkça yansıtır. Fatih Mehmed‟ e sunulan Ahmedoğlu Şükrullah‟ın 

Safiyüddin‟i Türkçeye çevirdiği Risale Min İlmü‟l-Edvar‟ı, Hızır Bin Abdullah‟ın Edvar-ı Musiki, 

Maragalı Abdülkadir‟in oğlu Abdülaziz‟in Nakaavetu‟l-Edvar, Fethullah Şirvan‟nin Mecelle fi‟l-

Musiki adlı kitapları sarayın bu musikinin kaynaklarını değerlendirmekte olduğunun açık 

göstergeleridir. (Aksoy, 2008, s.39-40) 

Doğu evrenseli makam müziği, Osmanlıdaki tezahürünü bu             sosyo-kültürel Ģartlarda 

geliĢtirmiĢtir. Cumhuriyet Dönemine gelindiğinde ise musiki inkılabının baĢ aktörlerinden biri 

olan Osmanlı müziği, milli bir müzik oluĢturma gayretleri içerisindeki cumhuriyetin kurucu 

kadroları tarafından, Ziya Gökalp‘in verdiği reçeteye dayanarak hasta ve gayr-ı milli 

sayılacak, milli müzik formülünden dıĢlanacaktır. Bu dıĢlanma, öncelikle Cumhuriyet dönemi 

seçkinlerinin Osmanlı müziği ile Arap ve Fars müziklerini bir tutmasından ve bu müziğin 

Doğu evrenseli makam müziği geleneği içindeki yerini tayin edememesinden kaynaklanır. 

Ayrıca Cumhuriyet döneminin düĢün ve siyasi ikliminin Avrupa‘da doğan ulusçuluk fikirleri 

ekseninde oluĢmasından ve yeni cumhuriyetin doğu medeniyetlerinden ziyade batıyı örnek 

almasından da kaynaklanır.  

Cumhuriyet’e Doğru 

Osmanlı Devleti kuruluĢundan itibaren Batı medeniyeti ile iletiĢim halinde olmuĢtur. Siyasi ve 

ticari bu iliĢkiler, kültürel etkileĢimleri de kaçınılmaz kılar. Ancak 19. yüzyıla gelindiğinde 

Batı, siyasi ve ekonomik gücüyle bu iliĢki ve etkileĢimdeki dengeleri bozmuĢtur. Son dönemin 

askeri yenilgileri ve devlet yapısı içindeki bozulmalar, askeri ve toplumsal ıslahat fikirlerinin 

doğmasına neden olmuĢtur. Osmanlı devleti de Batı karĢısında yaĢadığı zorlukları Batıya 
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benzemeye çalıĢarak aĢmaya çalıĢmıĢ ve bir dönüĢüm uygulaması baĢlatmıĢtır. Batılılaşma 

dediğimiz bu uygulama 19. yüzyıl Osmanlı siyasi hayatına yön veren en önemli harekettir. 

Ayas, Osmanlı BatılılaĢması hakkında Ģöyle der: ―Dünyanın diğer bölgelerindeki pek çok 

batılılaĢma deneyiminin aksine Osmanlı BatılılaĢması, Batı iĢgali, sömürgeleĢtirme veya baĢka 

türden bir zorlayıcı müdahale sonucu ortaya çıkan bir dayatma olmaktan ziyade, devletin 

toplumlar arası iliĢkilerde yeni bir rol üstlenme giriĢiminin bir ifadesidir.‖  (Ayas, 2014, s.41) 

Osmanlı batılılaĢmasının müziğe ilk yansıması Mehterhanenin kaldırıp yerine Mızıkay-ı 

Humayun‘un kurulmasıdır. Bu adımı atan II. Mahmut, 1826‘da Yeniçeri Ocağını dağıtıp 

yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye adlı orduyu kurar. Ġlyasoğlu‘na göre (Ġlyasoğlu, 

1999, s.70), ordu yapısındaki bu değiĢim yeni bir müziğe de ihtiyaç doğurmuĢtur. Yeni orduya 

artık mehterhanenin müziği değil, yeni bir müzik gerekmektedir. Mehterhane yerine 

Enderun‘daki gençlerden oluĢturulan yeni bir bando kurulur. ―Bu bando batılı bestecilerin 

eserlerinden ya da konser vermek üzere Türkiye‘ye gelen müzisyenlerin icra ettiği parça 

örneklerinden kendisine bir repertuar oluĢturur.‖ (Aksoy‘dan akt. Balkılıç, 2015, s.54). 

Bandoyu ilk çalıĢtıran isim Fransız Monsieur Manguel‘dir. Ġki yıl sonrasında ise bandonun 

baĢına Osmanlı İmparatorluğu Mızıkalarının Genel Eğitmeni unvanı ile Giuseppe Donizetti 

geçer. Donizetti bu görevde 28 yıl kalır ve yarattığı etki ile pek çokları tarafından Mızıkay-ı 

Humayun‘un gerçek kurucusu olarak bilinir.   

Mehterhanenin kapatılıp Mızıkay-ı Humayun‘un kurulmasını Aksoy Ģöyle değerlendirir: 

Osmanlı‟da müzik kurumlarının en önemlilerinden biri olan Mehterhane‟nin kapatılması bu müzik 

geleneğine vurulan ciddi bir darbeydi. Mehterhane sadece askeri amaçlı bir müzik kurumu değildi. Bu 

kurum klasik fasıllardan hafif eğlendirici parçalara kadar zengin bir repertuvarı ve geniş bir saz 

kadrosu olan açık hava orkestrası niteliğindeydi. Dolayısıyla, Batılılaşmanın ilk elden Osmanlı 

Geleneksel Müziği‟nin aleyhine bir durum yarattığı söylenebilir.  (Aksoy‘dan akt. Balkılıç, 2015, 

54) 

Mızıkay-ı Humayun‘dan yetiĢenler 1880‘li yıllarda değiĢik askeri kurumlarda kara ve deniz 

bandoları kurarak çoksesli marĢları yaygınlaĢtırırlar. Bütün bu kurumlardan yetiĢen 

öğretmenler sanayi mekteplerinde ve sultanilerde (lise) öğretmenlik yapmaya baĢlarlar. 

1908‘de MeĢrutiyetin ilanı ile Saffet Bey, Ġlk Türk Ģef olarak bu topluluğun baĢına geçer. 

Mızıkay-ı Humayun o sıralarda orkestra, bando ve fasıl heyetinden oluĢmaktadır. Saffet bey, 

saray orkestrasına ilk kez büyük senfonik yapıtlar çaldırtır, sarayın bando ve orkestrası büyük 

halk konserleri vermeye baĢlar. Daha sonra Zati Bey, adından Zeki Bey topluluğun baĢına 

geçerler. Zeki Bey (Üngör), 1917‘de bu orkestra ile Avrupa turnesi yapar (Ġlyasoğlu, 1999, 

s.71). 

Bu dönem müzikte BatılılaĢma hareketleri, yalnızca Saray çevresiyle sınırlı kalmamıĢtır. 

Tanzimat‘la birlikte 1839‘da Ġstanbul‘da açılan Fransız Tiyatrosu‘nda sarayın dıĢında da 
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müzikli oyunlar ve operetler oynanmaya baĢlanır. Batı‘dan gelen sanatçıların bu temsilleri 

çoksesli müzik dünyamızı zenginleĢtirir. Ardından 1840‘lı yıllarda Naum Tiyatrosu‘na gelen 

Ġtalyan opera kumpanyaları gündemdeki ünlü Ġtalyan operalarını sergiler. Ayrıca 

Abdülmecid‘de batı müziğine duyduğu ilgi sonucu Dolmabahçe Sarayı‘nda küçük bir tiyatro 

yaptırmıĢ ve 1859 da yabancı sanatçıların oynadığı bir opera ile açılıĢını gerçekleĢtirmiĢtir 

(Ġlyasoğlu, 1999, s.70).  

Abdülmecit‘ten sonra iktidara geçen Abdülaziz, iktidarın ilk yıllarında Batı müziğine fazla 

önem vermez. Bunun yerine sarayda geleneksel sanatları canlandırmaya çalıĢır. Sonrasında ise 

bir dönem saraydan uzak kalan Guatelli‘yi12 göreve yeniden çağırır ve kendisinden var olan 

bandoyu güçlendirmesini talep eder. Bu dönemde Naum Tiyatrosunun yanmasıyla Ģehirde 

opera faaliyetleri bir gerileme gösterse de yine bu dönemde büyük ilgi toplayan Dikran 

Çuhacıyan‘ın Leblebici Horhor‘u ilk Türk opereti olarak tarihe geçer (Aksoy‘dan akt. Balkılıç, 

2015, s.56). 

Balkılıç‘ a göre Osmanlı Ġmparatorluğunun son döneminde Batı Klasik Müziği‘ni 

yaygınlaĢtırma çabalarının saray dıĢında pek yankı bulduğu söylenemez. Osmanlı geleneksel 

müziğinin önemli isimleri ise, bu giriĢimlerden bir hayli hoĢnutsuzdur. Hatta Batı Müziği‘nin 

sarayda gitgide yaygınlaĢmaya baĢlaması sonucu, birçok besteci ve icracı maddi ve manevi 

destek gördükleri Mısır‘a giderler. (Aksoy‘dan akt. Balkılıç 2015, s. 58). 

II. Abdülhamit döneminde ise tercih edilen müzik batı müziğidir. Ömrü altı yıl kadar sürse de 

Sarayda kurulan 65 kiĢilik çoksesli koro bunun en güzel örneğidir. Daha çok Ġtalyan 

operalarından hoĢlanan Abdülhamit ile yapılan bir röportajda müzik zevki konusunda sorulan 

bir soruyu Ģöyle cevaplandırmıĢtır:  

(…) Doğrusu, alaturka musikiden hoşlanmam. İnsana uyku getirir. Alafranga musikiyi tercih ederim. 

Bilhassa opera ve operetler pek hoşuma gider. Hem size bir şey söyliyeyim mi Alaturka dediğiniz 

makamlar Türklere ait değildir. Yunanlardan, Acemlerden, Araplardan alınmıştır. Türk çalgısı davulla 

zurnadır derler ya: bunda da tereddüdüm vardır. Bu iki çalgı da Arapların imiş. Bir tarihte, Türkistan 

taraflarında seyahat etmiş bir zattan tahkik ettim. O tarafın köylerinde eskiden beri çalınan çalgı, 

sazmış. Bizde de Anadolu‟nun asıl Türk köylerinde daima saz çalınırmış (…)  (Ziya ġakir‘den akt. 

Aksoy, 2008, s.142) 

Paçacı (Paçacı, 1999, s.11), bu yaklaĢımın, Cumhuriyet döneminin temelinde yer alan 

Türkçülük fikriyle ve Ziya Gökalp‘in görüĢleriyle benzerliğini hayret verici olarak tanımlar. 

Cumhuriyet dönemine gelindiğinde müzikte yoğun bir alaturka-alafranga ayrımını baĢlatacak 

olan fikirlerin daha önceki dönemlerde filizlenmiĢ olduğunu söyleyebiliriz. Yine bu dönemde 

                                                           
12

Castillo Guatelli; Donizetti PaĢa‘nın ölümünden sonra Mızıkay-ı Humayun‘un baĢına geçen Ġtalyan müzik 

adamı. 
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Türk düĢünce hayatında ilk halka dönüş hareketleri gözlemlenecektir. ġinasi 2000 kadar 

atasözünü yayınladığı Durub-ı Emsal-i Osmaniye‘de, atasözlerini derlediği kaynak kiĢi 

bilgileriyle verip, bu alanda ilk kez kaynağa dikkat çekecektir. Yine aynı dönemde Namık 

Kemal, Ziya PaĢa gibi kültür ve edebiyat adamları hece ölçüsünü aruz veznine yeğ tutacak, 

Arap ve Fars edebiyatlarının etkisinde kaldığını düĢündükleri Divan edebiyatını 

eleĢtireceklerdir. 

Bu düĢünce ikliminde önce 1912 de bir tiyatro okulu olarak Darü‘l-Bedai kurulur. Ulusal bir 

konservatuar niteliğindeki bu kurumda tiyatronun yanı sıra, hem Batı hem de Osmanlı 

Müziği‘nin eğitimi verilmek üzere müzik eğitimi de verilmesi amaçlanır. Ancak I. Dünya 

SavaĢının güç Ģartları altında müzik bölümü 14 Mart 1916 da kapatılır (Paçacı, 1999, s.12). 

Hemen ardından sadece Osmanlı Müziği eğitimi verilen Darü‘l-Elhan13 kurulur. SavaĢ 

koĢulları bu kurumu da zorlar ve çok iyi bir eğitim gerçekleĢtiremez. SavaĢtan sonra ise 

müfredatına batı müziği dersleri de alınarak yeniden yapılandırılır. Cumhuriyet‘ten sonraki 

dönemlerde de faaliyetine devam edecek olan Darü‘l-Elhan ilk kez nota broĢürleri 

yayınlayarak, ilk kez halk müziği derlemeleri gerçekleĢtirerek ülkenin müzik dağarının 

geliĢmesine değerli katkılar sunmuĢ olan bir kurumdur.  

Cumhuriyet Dönemi  

Cumhuriyetin kuruluĢundan itibaren müzik, kültür politikaları içinde ayrıcalıklı bir yer 

almıĢtır. Henüz kurulmakta olan Cumhuriyetin siyasi seçkinleri bu alandaki hassasiyetlerini, 

müzikteki acil inkılap isteklerini Osmanlı döneminden kalan ve bir tür konservatuvar olarak 

nitelendirilebilecek Darü‘l-Elhan‘daki ġark Musikisi Ģubesini 1926‘da kapatarak gösterirler. 

Bu kararı pekiĢtirmek amacıyla ertesi yıl, 1927‘de hem devlet okullarında hem de özel 

okullarda teksesli müzik eğitimi yasaklanır. Ayrıca siyasi nedenlerle kararlaĢtırılmıĢ olsa da 

1925 de yürürlüğe giren tekke ve zaviyelerin kapatılmasına iliĢkin yasa, geleneksel dinsel 

müzikte çok özgün bir yere sahip tekke müziği pratiğinin de kaybolmasına yol açar 

(Tekelioğlu, 1999, s146).  Paçacı (Paçacı, 1999, s.16); ―Türk musikisinin bilimsel yapısının 

19. yy. sonlarında yalnız üç Mevlevi Ģeyhi tarafından bilindiği düĢünülürse, bu durum 

anlaĢılabilir‖ diyerek tekkelerin Türk müzik tarihi içindeki önemini vurgular. Cumhuriyet 

yönetiminin müzikle ilgili aldığı kararlardan en çok ses getireni ise Türk Müziğinin radyodaki 

yayın yasağı olur. 1934 de alınan bu karardan 1936 yılında dönülmüĢtür, ancak 1927 de alınan 

Türk Müziği‘nin eğitim-öğretim yasağı 1976‘ da Türkiye‘nin ilk Türk Musikisi 

Konservatuarı‘nın eğitim-öğretime baĢlamasına kadar devam etmiĢtir. 

Mızıkay-ı Humayun‘un Ģefi Osman Zeki Bey‘e orkestranın Ankara‘ya naklinin emrinin 

verilmesi, Ankara‘da Batı Müziği eğitimli müzik öğretmenleri yetiĢtirmek üzere Musiki 

Muallim Mektebi‘nin kurulması, yurtdıĢına Batı Müziğini öğrenmek üzere yetenekli Türk 

gençlerinin gönderilmesi ve sayıları çoğaltılabilecek bu gibi örnekler, Cumhuriyet 

                                                           
13

 Bu kurum daha sonra Ġstanbul Konservatuarı ve Ġstanbul Belediye Konservatuarı adlarını alacaktır. 
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yöneticilerinin müzikteki Batı tercihini gösteren iĢaretler sayılabilir. Batılı müzik tekniği ile 

iĢlenip ülkenin vitrinine koyulacak müziğin hammaddesi ise halktadır. Türküler derlenip 

toplanacak ve Avrupa‘nın müzik ilmine vakıf, Türk müzik adamlarınca iĢlenecektir. Ancak 

bundan sonra milli müzik sentezi oluĢabilecektir. Dönemin düĢün ve siyaset iklimi bu 

minvaldedir.  

Erken Cumhuriyet Dönemi‘nin müzik politikalarına yön veren üç etkili unsur olmuĢtur. 

Bunlardan ilki Türk Tarih Tezi ve GüneĢ Dil Teorisi, ikincisi Ziya Gökalp‘in önderliğini 

yaptığı Türkçü düĢünce ve sonuncusu da Mustafa Kemal Atatürk‘ün müziğe dair görüĢlerini 

belirttiği meĢhur iki söylevidir. 

Güneş Dil Teorisi ve Türk Tarih Tezinin Etkisi 

1 Kasım 1928‘de ilan edilen Harf Ġnkılabı Cumhuriyet‘in izlediği kültür politikaları içinde bir 

dönüm noktasıdır. Harf Ġnkılabı, Türkçenin dünya tarihindeki ilk dillerden biri olduğunu 

savunan ve Cumhuriyet döneminde geliĢtirilen bir dilbilim teorisi olan GüneĢ Dil Teorisiyle 

desteklenmiĢtir. Yeni Türk Cumhuriyeti, Arapça ve Farsça terkiplerle dolu Osmanlı dilini 

neredeyse düĢman bir medeniyetin ürünü olarak görmüĢken (Ayas, 2014, s.120), bu terkiplerin 

yer aldığı aruzla yazılmıĢ güfteleri hoĢ görmeyeceği de pekâlâ tahmin edilebilir. Nitekim 

Paçacı (Paçacı, 1999, s.23), bu durum için verdiği örneği Ģöyle aktarır ―Saygun, 1934 yılının 

ikinci yarısında Çankaya KöĢkünde yapılan müzik konulu bir toplantıya çağrılır. Öztürkçeye 

çevrilmiĢ bir Ģarkı güftesini piyano çalarak yeni melodilerle seslendirmesi istenir. Atatürk bu 

icrayı birkaç kez tekrar ettirir ve heyecanla davetlilerine dönerek Ģu sözleri söyler: Efendiler! 

O sözler Osmanlıcadır onun musikisi Osmanlı musikisidir. Bu sözler Türkçe‘dir ve bu musiki 

Türk musikisidir. Yeni sosyete, yeni sanat!‖ 

 1930‘lu yıllarda Atatürk‘ün teĢvikleriyle oluĢturulan tarih yorumu, Türk Tarih Tezi 

olarak adlandırılır. Ayas (Ayas, 2015, s.121), Türk Tarih Tezinin esasını, ―Türk milli 

kimliğinin kaynağının Ġslam ve Osmanlı geçmiĢi atlanarak uzak geçmiĢte aranması ve bu uzak 

geçmiĢin Batı medeniyetinin de kaynağı olarak gösterilmesi‖ olarak verir. Türk Tarih Tezinin 

müziğe uyarlanmasının sonucunda, milli müziğimizi oluĢturma gayretlerinde önemli yeri tutan 

Batı Sanat Müziği‘nin kullanılmasının yolu açılmıĢ olacaktır. 

Ziya Gökalp ve Türk Milliyetçiliği Fikrinin Etkisi 

Bir ideolog olarak Ziya Gökalp, Türk Müziği‘nin kaderine derinden etki edecek fikirlerini, 

1932 yılında Türkçülüğün Esasları adıyla yayınladığı eserinde, Milli Musiki baĢlığı altında 

verir. Behar, Gökalp‘in müzik konusundaki görüĢ ve önerilerinin Türkiye Cumhuriyeti‘nin ilk 

elli yılının resmi müzik politikalarına ideolojik zemin teĢkil ettiğini düĢünür (Behar, 2017, 

s.271). Ziya Gökalp‘e göre Osmanlı müziği Türk kökenli değil, aksine Eski Yunan ve Bizans 
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kökenlidir. Farabi tarafından Arapçaya, sonrasında ise sarayın da ilgisiyle Osmanlıcaya 

aktarılmıĢtır (Gökalp, 2018, s.160-161). ―Özetle yabancı ve gayrı millidir‖ (Behar,2017, 

s.271). Gerçekten Türk‘ün olan, yalnızca halk türküleridir. Ne var ki halk türküleri de çağdaĢ 

değildir. ÇağdaĢlık ise yalnızca Avrupa Sanat Müziğinin tekniğinde ve armonisinde 

bulunabilir. ÇağdaĢlık ve millilik sınırlarını bu düĢüncelerle çizen Gökalp‘in milli müzik için 

öngördüğü sentez müzik, bu noktadan hareketle geliĢtirilir.  

Atatürk‟ün Meşhur Söylevlerinin Etkisi 

Milli bir müzik oluĢturma gayreti içine düĢen Cumhuriyetin yönetici kadrolarının, Ģüphesiz en 

önemli karakteri Türkiye Cumhuriyeti Devleti‘nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk‘tür. 

Bu anlamda gerek alaturka taraftarlarının gerekse de batı müziğini savunanların desteğini 

almak isteyecekleri biridir Atatürk. Bu nedenledir ki onun müzik hakkındaki görüĢleri, 

dönemin tüm müzik insanları tarafından dikkatle takip edilmiĢ ve yorumlanmıĢtır.  

Atatürk, müzik konusundaki görüĢlerini iki söylevi ile belirtmiĢtir. Ġlki 1928‘deki Sarayburnu, 

ikincisi ise 1934‘deki Meclis açılıĢ konuĢmasıdır. 

“Bu gece burada, güzel bir tesadüf eseri olarak Şark‟ın en mümtaz iki musiki heyetini dinledim. 

Bilhassa birinci olarak sahneyi teyzin eden Müniret‟ül Mehdiye Hanım sanatkârlığında muvaffak oldu. 

Fakat, benim Türk hissiyatım üzerinde artık bu mûsikî, bu basit mûsikî, Türk‟ün çok münkeşif ruh ve 

hissini tatmine kâfi gelmez. Şimdi karşıda medenî dünyanın mûsikîsi de işitildi. Bu ana kadar şark 

mûsikîsi denilen terennümler karşısında kansız gibi görünen halk, derhal harekete ve faaliyete geçti. 

Hepsi oynuyorlar, şen ve şatırdırlar, tabiatın icabatını yapıyorlar. Bu pek tabiîdir. Hakikaten Türk 

fıtraten şen, şatırdır. Eğer onun bu güzel huyu bir zaman için farkolunmamışsa, kendisinin kusuru 

değildir. Kusurlu hareketlerin felâketli neticeleri vardır. Bunun farkında olmamak kabahatti, işte Türk 

milleti bunun için gamlandı. Fakat artık millet hatalarını kanı ile tashih etmiştir; artık müsterihtir, 

artık Türk şendir, fıtratında olduğu gibi. Artık Türk şendir, çünkü ona ilişmenin hatırnâk olduğu tekrar 

ispat istemez kanaatindedir. Bu kanaat aynı zamanda temennidir.” (Aksoy, 2008, s.172) 

9 Ağustos 1928‘de Sarayburnu mebusu Falih Rıfkı Atay‘ a okutulan bu notun okunmasından 

hemen önce Atatürk, bir cazband‘ın çaldığı batı müziği dans parçalarını, Mısırlı muganniye 

Müniret‘ül Mehdiye Hanım‘ın konserini, bir de kemani ve rebabi Mustafa (Sunar) Bey 

yönetimindeki Eyüp Musiki Cemiyeti‘nin okuduğu fasıl Ģarkılarını dinlemiĢti (Aksoy, 2008, s. 

173).  

Atatürk, ikinci olarak da 1 Kasım 1934‘deki Meclis açılıĢ konuĢmasında milli müzik ile ilgili 

düĢüncelerini beyan eder: 

Arkadaşlar! Güzel sanatların hepsinde, ulus gençliğinin ne türlü ilerletilmesini istediğinizi bilirim. Bu 

yapılmaktadır. Ancak, bana kalırsa bunda en çabuk, en önde götürülmesi gerekli olan, Türk 
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musikisidir. Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü, musikide değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir. 

Bugün acuna dinletmeye yeltenilen musiki bizim değildir. Onun için yüz ağartacak değerde olmaktan 

uzaktır. Bunu açıkça bilmeliyiz. Ulusal ince duyguları, düşünceleri anlatan, yüksek deyişleri, 

söyleyişleri toplamak, onları bir gün önce genel son musiki kurallarına göre işlemek gerekir. Ancak bu 

güzeyde Türk ulusal musikisi yükselebilir, evrensel musikide yerini alabilir. Kültür İşleri Bakanlığı‟nın 

buna değerince özen vermesini, kamunun da bunda ona yardımcı olmasını dilerim. (Aksoy, 2008, 

s.173) 

Bu iki söylevden de çıkarılacak ifadeler açıktır. Yüz ağartacak değerde olmayan, Türk‘ün 

geliĢmiĢ ruh ve hissiyatını yansıtamayan bir müzik vardır elde. Onu evrensel müzik derecesine 

getirme yolunda adımlar atılmalı ve bu adımlar devlet eliyle bizzat desteklenmelidir. Aslında, 

Atatürk‘ün müzik üzerine düĢünceleri ile Cumhuriyetin dayandığı temel ilkeler aynı 

minvaldedir. Halk müziğimiz ile çağdaĢ görülen Avrupa sanat müziğinin sentezinden ortaya 

çıkarılacak olan müzik, milli müziğimiz olarak bizi tüm dünyaya muasır gösterecek yegâne 

müziktir. Tüm bunların dıĢında Atatürk‘ün özel hayatında Türk Musikisini severek dinlediğini 

biliyoruz. Hal böyleyken Atatürk‘ün müzik hakkındaki düĢüncelerini, kiĢisel müzik beğenisini 

aĢan ve bir ideolojinin aksettirilmesi gerekliliğiyle ifade edilen sözler olarak düĢünmek 

yerinde olacaktır.  

SONUÇ 

Erken Cumhuriyet döneminde alınan farklı tarihli iki kararla Türk Müziği önce eğitim-

öğretimden, ardından radyo yayınlarından kaldırılmıĢtır. Bu kararlar ve sonuçları o günlerden 

bugüne pek çok çalıĢmaya konu olmuĢ, kararların doğruluğu ya da yanlıĢlığı yazarların 

fikirlerince tartıĢla gelmiĢtir. Ancak yasak kararını ele alan çalıĢmalar çoğu zaman, tıpkı o 

dönemde olduğu gibi ideolojik fikirleri sunmanın zemini olarak görülmüĢtür. Bu çalıĢmayla, 

yasağı eleĢtirmekten ya da sonuçlarını sergilemekten çok, yasak gören müziklerin, yasak 

koyan yönetim tarafından tam olarak tanınmadığını, onları oluĢturan dinamiklerin ve Türk 

kültür hayatında kapladıkları yerin görülemediğini açıklamaya çalıĢtık.  

Bugün Cumhuriyetin 96. yaĢında radyo yayınlarını beklemeye dahi gerek kalmadan, 

istediğimiz müziğe, istediğimiz an eriĢebiliyoruz. Geleneksel müziklerimiz, modern 

çalıĢmalar, deneysel müzikler, ya da bambaĢka bir milletin geleneksel müziklerine rahatça 

eriĢim sağlayıp dinleyebiliyoruz. Üniversitelerin Türk Müziği eğitimi veren bölümlerinden 

öğrenciler mezun edip müziklerimizin hizmetine sunabiliyoruz. 

Müziksel geleneklerin bir anıt misali değiĢmeden dönemler boyu yaĢayabilmesi güçtür. Yarına 

ulaĢabilmelerinin yolu, değiĢen zaman ve mekân için kendilerini değiĢtirmeleridir. Bu 

bağlamda Türk müzikleri de yaĢadıkları zaman ve mekân içinde durmaz bir devinim 

içindedirler. Ancak bu değiĢim dıĢ bir kuvvetle değil, müziğin kendiliğinden gerçekleĢtireceği 

bir değiĢim olmalıdır. Bugün yaĢayan geleneksel müzik kültürleri kendi dinamiklerini çağlara 
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ve dönemlere göre kendileri belirlemiĢtir. Güçlü müzik geleneklerinin devlet eliyle yürütülen 

projelerle ya da yasaklarla ulusun dimağından silinebileceğini düĢünmek, bu müzik 

gelenekleri ile onu üretip tüketen halkın organik bağını görememek demektir. Aynı tür 

projelerin ürettiği bir müziği halka dayatıp yaygınlaĢtırmaya çalıĢmak ise nafile bir çaba 

örneğini temsil eder. 
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ÖZET 

Geleneksel Türk müziği usûlleri ile ilgili pek çok kaynak bulunmaktadır. Ġncelenen 

kaynaklarda karĢılaĢılan ifade farklılıkları, ritmde terminolojik bir karmaĢa olduğunu 

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

kelimelerinin birbirlerinin yerlerine kullanılıyor olması, ritm konusunun doğru 

anlaĢılmamasına ve karmaĢaya neden olmaktadır. Bu bağlamda, öğrenciler tarafından ritmin 

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

bu beĢ bileĢenin tamamıdır. Bu bileĢenler; atım, tartım, düzüm, usûl ve tempo, ritm olgusunun 

anlaĢılmasını sağlayan, iĢlevleri ve görevleri farklı katmanlardır. Alt katman kelimelerinin 

birbirlerinin yerine kullanıldığı durumlarda, ritmin karmaĢık ve çeliĢkili durumu ortaya 

çıkmaktadır. Geleneksel Türk müziğinde notalama yanlıĢlıklarının pek çoğu da bu 

karmaĢıklıktan dolayı meydana gelmektedir. Aynı ezginin birçok kiĢi tarafından notalanması 

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

dolayısıyla çeliĢkilerin sebebi olabilmektedir. 

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

tanımlarını ve iĢlevlerini açıklamak, çalıĢmanın temel konusu olacaktır. Ritm terminolojisi 

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

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

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

sağlamak, yenilik yaratacak kavramsal bir değerlendirme yapmaktır.  

YaĢanan terminoloji sıkıntılarının çözümü üzerine yaptığımız incelemeler sonucunda, 

alt katmanların farklı Ģekillerde değerlendirildiği, sözgelimi, tempo ve metronom‘un aynı 

anlamı taĢımadıkları, kalp atıĢının ―Atım‖ olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, sürekliliğin 

hangi katmanı ifade ettiğini, ―Düzüm‖ün yalnızca küme ya da bezek demek olmadığını, 

―Tartım‖ın ritm yerine kullanılmaması gerektiği ve ―Usûl‖ün ―Ritm‖ olarak 

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

Anahtar Kelimeler: Ritm, Atım, Tartım,, Düzüm, Usûl 

 

1. GĠRĠġ 

Geleneksel Türk müziği usûlleri ile ilgili pek çok kaynak bulunmaktadır. Ġncelenen 

kaynaklarda karĢılaĢılan ifade farklılıkları, ritmde terminolojik bir karmaĢa olduğunu net 

olarak göz önüne sermektedir.  Ritmin alt katmanlarından olan; atım, tartım, düzüm ve usûl 

kelimelerinin birbirlerinin yerlerine kullanılıyor olması ve bu alt katmanlara verilen 

örneklerin birbirlerinin yerine kullanılarak ifade edilmesi yani diğer katmanda olması gereken 

özellik baĢka bir katmanı ifade ediyormuĢ gibi söylenilmesi, karmaĢayı ve dolayısıyla ritmin 
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çok karmaĢık olduğu kanısını ortaya çıkarmaktadır. Halbuki bu durum sanıldığı gibi zor ve 

karmaĢık değil aksine çok basittir.  

―Melodi, Ritm ve Armoni‖ müziği oluĢturan üç ana ögedir, ritmik yapıyla Ģekillenir. 

Ritm müziğin temelidir. Geleneksel Türk müziğinde ritmsiz olarak kabul edilen Türk halk 

müziğinde; ―uzun havalar‖ ve Türk sanat müziğinde ―taksimler‖in de ritmik yapısı vardır. 

Çünkü melodiyi oluĢturan ve Ģekil veren motiflerin içinde de ritm vardır. Küme olarak ele 

aldığımız veya bezek dediğimiz düzümler de kendi için de ritm barındırırlar. Uzun hava veya 

taksim‘de kullanılan kümeler farklı farklı tempolar ve zamanlar ile icra edildiği için serbest 

veya ritimsiz olarak algılanmaktadır. Ama ritmsiz değillerdir. Nitekim uzun havaların her bir 

motifini farklı zamanlı ve birim değerli, temposu belirlenmiĢ ölçüler içinde notalanabilir.  

“Uzun yıllar stüdyo deneyimi olan bir kişi olarak, uzun havayı bu yöntem ile 

yazıp, stüdyo da kliklerini her bir motifin ölçülerini çıkararak atabiliyor, 

enstrümanistlere çaldırabiliyor, yöresel okumayı kulaktan dolma öğrenmeden 

solistlere okutabiliyor ve bu notalama şekli ile bire bir olmak kaydı ile başarı elde 

edildiğini söylemeliyim.” 

2. RĠTMĠ OLUġTURAN KATMANLAR 

Ritm; atım, tartım, düzüm usûl ve tempo bileĢenlerinden oluĢur. Bu bileĢenler ritmin alt 

katmanlarıdır ve iĢlevleri, görevleri farklıdır. AnlaĢılmaları kolaydır. Zor olan terimlerin 

birbirlerinin yerine kullanılarak ifade ediliĢleridir. Bazı yazarların ve müzik eğitmenlerinin 

farklı Ģekillerde anlatımları ile maalesef karmaĢa daha çok yaygınlaĢmıĢtır.  Alt katman 

kelimelerinin birbirlerinin yerine kullanıldığı durumlarda, ritmin karmaĢadan öte, çeliĢkili 

durumu da ortaya çıkmıĢtır. Geleneksel Türk Müziğinde notalama yanlıĢlıklarının pek çoğu 

da bu karmaĢıklıktan dolayı meydana gelmektedir. Aynı ezginin birçok kiĢi tarafından 

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

süzülememesi, dolayısıyla çeliĢkilerin sebeplerindendir. 

Sözgelimi aynı hızda çalınan ama hızı belli olmayan sadece görgü olarak bilinen, 

―Feraye Zeybeği‖ (TRT rep. No:761) 9/4 lük, ―Serenler Zeybeği” (TRT rep. No:832) 9/8 lik 

yazılmıĢtır. Ġkisi aynı hızda ise bu fark nedendir? ―Arpazlı Zeybeği” (TRT oyun havası 

rep.57) 9/4 lük iken  9/8 lik olarak yazılmıĢtır. (Erkan, 2008, s. 250)  

Bu örnekleri çoğaltabilmek mümkündür. Tempo hesaplamama alıĢkanlığı bu ezber 

yöntemini ortaya çıkarmıĢtır. Ezber yöntem ise yörede görülen genel durum 

değerlendirmesinden baĢka bir Ģey değildir. Zeybek yöresi 9/4 lük notalanır, Teke yöresi 9/8 

lik notalanır gibi bir anlayıĢ yanlıĢtır. Halbuki tempo o kadar önemlidir ki, sadece bir müzik 

eserinin hızını değil aynı zamanda birim değerin oluĢmasını sağlayandır. Tempo yazılmaz ise, 

herĢeyi ama herĢeyi sadece dörtlük birim veya sekizlik birim vs değerler ile yazabiliriz. Bu 

durumda ölçü rakamlarından alt rakamın önemi yoktur gibi doğru olmayan bir sonuç çıkar. 

Ritmin alt katmanlarının farklı söylemleri ve iĢaret ettikleri farklı durumlar 

bulunmaktadır. 

2.1. Atım 

Türk Dil Kurumu‘ nda müzik ile ilgili ―atım‖ teriminin bir ifadesi bulunmamaktadır. 

Atım: Bir vuruĢun (darb‘ın) sürekli olarak aynı Ģiddette ve eĢit aralıklarla seyretmesine 

atım denir. (kalp atıĢı veya saatin tik-takları gibi) (Emnalar, 1998, s. 109)  
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Türkçe-Ġngilizce-Türkçe sözlük olan Tureng‘ de;  

Atım: Pulse / Beat 

Beat: AtıĢ, vuruĢ, çarpma   

Pulse: Atmak karĢılığını vermektedir.  

Hemen aklımıza neyi atmak? Sorusu takılabilir. Yabancı kökenli kelimeleri alıp ne 

kadarını kendimize uyarlayabiliriz veya uyarlamalımıyız? 

Bize göre atım; aynı kuvvette ya da Ģiddette olan vurguların süreklilik ifade ederek, eĢit 

birimli sürelerle vurulmasıdır. Yukarıdaki ifade ile benzerlik göstermesine karĢın, kalp atıĢı 

veya saatin tik-takları ile ―atım‘ın‖ olamayacağını söyleyebiliriz. Çünkü kalp atıĢı aynı kuvvet 

ile değil farklı iki kuvvette duyulmaktadır. Saatin tik-takları da benzer bir durumdur. Ancak 

bu iki örnek tartım olmalıdır.  

Cemil Demirsipahiye göre; ―Müzik başlangıçta ritimdi diye tanımlayan H.V. Bülow, 

tartımı kalp atışına benzetmektedir. Tartımın değerini gösteren bir vecizedir bu…‖ 

(Demirsipahi, 2005) 

2.2. Tartım 

Tartım: TDK, Dizem. Bir dizede, bir notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, 

durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, ritim. 

Tartım: Müziğin atımını belirleyen ve birimlerin usûl ile vurgulanıĢından oluĢan 

kalıptır. EĢit Ģiddetteki birimlerin eĢit olmayan Ģiddetteki birimlere dönüĢümü ile ortaya çıkan 

katmandır. (Emnalar, 1998, s. 109) 

Tartım Kalıbı: Ritm Kalıbı (Özgül, 2004) 

Tartım: Tr. Ritm (Uluç, 2002, s. 180) 

Bize göre ―tartım‖ eĢit birimli sürelerin kaç tanesi ile iĢ yapılacağı ya da kaç tanesinin 

kullanılacağının belirlenmesidir. Türk Dil Kurumunun belirttiği gibi ses özellikleri ile ilgili 

bir durum olmamakla birlikte, ritm olarak asla ifade edilemezler. EĢit Ģiddetteki birimlerin eĢit 

olmayan Ģiddetteki birim ile ortaya çıkan döngülü katmandır. 

2.3. Düzüm 

Türk Dil Kurumu‘ nda müzik ile ilgili ―düzüm‖ teriminin bir ifadesi bulunmamaktadır. 

Düzüm: Eskilerin ―ika‖ dedikleri düzüm, tartımda gördüğümüz tek tek vuruĢların ya 

bölünmesi ya da birleĢmesi yoluyla ortaya çıkar. Tartım vuruĢlarının sözel veya ezgisel 

amaçlı olarak değiĢik Ģekillerde bölünmesidir. (Emnalar, 1998, s. 109) 

Gültekin Oransay‘ın Tiyatro Eğitiminde Musıki adlı yayında; ―Düzüm ve tartım eğitimi: 

Tiyatro oyuncusunun deviniminde ve dialogda düzüm (rhythme), tartım (vezin) ve hız (tempo) 

ögelerini gözetmesi gerektiği…” Ģeklinde devam eden yazısında, düzüm kelimesini ritm ile 

ifade ettiğini görmekteyiz. (Oransay, 1976)  

Türk Dil Kurumu‘ nda vezin; tartı ve ölçü olarak kullanılmaktadır ancak yine müzik ile 

ilgili bir ifadesini TDK‘da görmemekteyiz. Halbuki yukarıda ritmi, farklı yazarlar tartım 

olarak nitelemiĢlerken, burada ise ritmi düzüm olarak görmekteyiz. 

Düzüm ile söylenmek istenen ifade Ģu Ģeklide belirtilebilmektedir. Onur Akdoğu 

―Kullanılan düzümlerin tekdüze ya da değişken olup olmadığı, değişken düzümler varsa, 
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dikkati çeken düzümlerin kullanılıp kullanılmadığı saptanır‖ (Akdoğu, 2003, s. 133) diyerek 

bizim sunacağımız düzüm ifadesine merhum Hocam Onur Akdoğu çok önemli katkıda 

bulunmuĢtur. 

Bize göre Düzüm; süre olarak zamanın parçalara ayrılmasıdır. Bir baĢka deyiĢle 

zamanın oranlı sürelerden düzenlenmiĢ kümeleridir. Düzmekten veya dizmekten gelir. Tartım 

vuruĢlarının daha küçük süreler içerisinde isteğe göre kümelendirilmiĢ veya yöreye özgü 

kümelenmesidir. Düzüm, ritmin oluĢmasındaki en önemli ve çok karıĢtırılan alt katmandır. 

Düzüm aslında bir yörenin yöre tavrını ortaya çıkaran en önemli katmandır. Geleneksel 

müzikte, Zeybek tavrını, Yozgat tavrını veya Konya, Silifke, Trakya, veya ünlü bestecilerin 

besteleri de dahil olmak üzere, ayrıĢtırdığımız tavırları anlamamızdaki en önemli katman 

düzümdür, yine de tek baĢına ritm değildir. 

Geleneksel Türk Müziği‘ nde uzun havaların ve taksimlerin düzümleri vardır. 

Düzümsüz bir müzik yoktur ve düzümün olduğu her yerde ritm zaten vardır. 

2.4. Usûl 

Usûl: TDK, Ar. Klasik Türk Müziğinde tempo.  

Usûl: ―Kuvvetli ve zayıf zamanlı vuruşların, düzenli ve zaman içinde periyodik olarak 

uygulanmasına usûl denilir. Bir usûlün oluşması için en az iki zaman vuruş gerekmektedir. 

Bunlardan biri kuvvetli vuruş, diğeri zayıf vuruştur. Şu hâlde, en küçük usûl iki zamanlı [iki 

vuruşlu]‟dur.‖ (HoĢsu, 1997, s. 102)  

Usûl: Ġbrahim Dallıkavak Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Türk 

Halk Oyunları Bölüm Ritm derslerinde ―Vuruşların değerleri birbirine eşit veya eşit olmayan 

fakat mutlaka muhtelif kuvvetli, yarı kuvvetli ve zayıf zamanların belli bir şekilde 

sıralanmasıyla meydana gelen belli kalıplar halindeki sayı ve vuruş guruplarına usûl denir.‖ 

Ģeklinde tanımlamıĢtır. 

Usûl: Tr. Türk müziğinde tempo. Türk müziğinde üç değiĢik usûl vardır. Ağır, hafif ve 

yürük. (Uluç, 2002, s. 187)  

Usûl: (Ölçü Vurma) Bir eseri okumak için elimizin düzenli hareketine usûl denir. (AteĢ) 

Usûl: Belirli düzümlerden oluĢan, kalıp halinde tespit edilmiĢ ölçülerdir. Bir baĢka 

ifadeyle, düzümün özel kalıplar haline getirilmiĢ Ģeklidir. (Emnalar, 1998, s. 109) 

Usûl: EĢit sayıda vuruĢlardan oluĢan kalıplara usûl adı verilir. (Tabakoğlu, 1976, s. 42)  

Bize göre ise usûlün tanımı bu kadar karmaĢık değildir. Bir kalıptır buna katılmak ile 

birlikte geniĢ kalıplardır demek daha doğru olacaktır. Ayrıca usûl tempo belirteci olamaz. 

Bugüne kadar bir çok usûlün temposu belirtilmemek ile birlikte, usta-çırak iliĢkisi ile 

günümüze kadar aktarım ile geldiği bir gerçeği vardır. Usûller eĢit sayıda vurgular olabildiği 

gibi parçalanarak değil, tam aksine birleĢerek kalıp haline gelmiĢlerdir. Bir eseri okumak için 

elimizin düzenli yaptığı  harekete usûl değil, vuruĢ Ģekli denilir ve bu havaya çizilen soyut 

çizgilerdir. Aslında usûl ―alt ritm‖ dir. Her ezginin tartımı olur ama alt ritmi yani usûlü 

olmayabilir, yani bir kalıbı olmayabilir ki bu birçok geleneksel müzikte de böyledir. Zeybek 

müziklerini tek kalıp gibi düĢünmek mümkün değildir. Usûl, ölçü rakamlarını ifade etmek 

için kullanılmamalıdır. Filanca parçanın usûlü nedir denilmemelidir. Usûl bir kalıptır ancak o 

kalıbın kaç kaçlık olduğu baĢka bir durumdur. Bazen tartım olarak da karĢımıza çıkan usûl, 

ses veya darp olarak ifade edilmesi ile tartımdan ayrıĢmaktadır. Usûlünün, yani kalıbın, yani 

alt ritmin olduğu pek çok ezgide, düzümler bu alt ritme göre parçalanırlar ve bu kalıba uygun 

Ģekilde hareket ederler. 
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2.5. Tempo (Hız) 

Tempo: ita. TDK, Bir müzik parçasındaki bölümlerin hızı.  

Tempo: Bir müzik yapıtını oluĢturan bölümlerin hızlarını belirlemek için kullanılan 

sözcük. VuruĢ hızı. (Uluç, 2002, s. 180)  

Tempo sadece vuruĢ hızını değil, bir müziğin kaçlık birim değerde olacağının da 

hükmünü verir. Bir dakika içinde atım sayısının hesaplanması ile birim değerler ortaya çıkar. 

Metronome: Fr. Hız ölçmeye yarayan alete denir. Metronom dakika baĢına düĢen vuruĢ 

sayısına göre, istenilen hızda tempo verebilen bir alettir. 1815 J.N. Maelzel tarafından 

geliĢtirilmiĢtir. En az 40 ve en çok 208 vuruĢa göre ayarlanmıĢtır. (Uluç, 2002, s. 40) 

Metronome: Bir metronom vuruĢunun bir dakikadaki vuruĢ sayısını gösterip, vuruĢ 

birimi bir dörtlük notadır. Diğer bir anlatımla her iki metronom sesi arasındaki geçen sürede 

bir dörtlük notanın çalınma ya da söylenme zorunluluğu vardır.‖ (Ġldan, 2016, s. 7) 

Hız ölçer, yani metronom, 40-208 arası vuruĢ hızlarını ölçen ve gösteren kurmalı veya 

elektronik alettir. Yani metronom bir cihaz ismidir. Günümüzde bu iki kelime birbirlerine 

karıĢtırılmaktadır. Tempo hız, metronome ise hızı ölçen alettir. 

2.6. Ritm  

Türk Dil Kurumu, ritmi; dizem ve tartım olarak, usulü hız olarak belirtmiĢtir. Çoğu 

zaman ritmin tek kelimeyle Türkçe karĢılık ile ifade edilmek istenmesi, aslında karmaĢanın 

çıktığı noktadır. Halbuki ritmi tanımlamak için tek kelime yetememektedir. Ritm, yukarıda 

saydığımız alt katmanların tümü ve birleĢimini belirtebilmek için geniĢ kapsamlı açıklamaya 

ihtiyaç vardır.  

Bize göre ritim, biri vurgulu olmak koĢulu ile en az iki sesin art arda gelerek, belirli 

hızda veya hızlarda olmak koĢuluyla, oranlı süreler halinde düzenlenen kümeler ya da 

geleneksele özgü kümelenen yapının tekrarlanmasına veya belli bir usûl kalıbı içerisinde 

döngü yaratarak tekrar edilmesine ve ayrıca seslendirilmesine ritim denir. Bu tanımımız atım, 

tartım, düzüm, usûl, tempo ve enstrümanlar gözetilerek yapılmıĢtır. 

 

3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDĠRME 

Atım, belirsiz birim değerdir, sürekliliktir ve ölçü belirsizdir.  

Tartım, güçlü bir vurgu ile döngüsü tespit edilen, sayıcı zamandır. Birim değer yine 

belirsizdir. Ölçü rakamının üstte olanıdır. Kaç zamanlı olduğu veya kaç sayacağı bellidir.  

Tempo, hız veya sürat, atımın birim değer olarak, kaçlık not değeri olacağını ortaya 

çıkaran katmandır. Esas görevi sadece müzik yapıtının hızının belirlenmesi değil, birim 

değerin ne olacağının belirlenmesini de sağlayan katmandır.  

Ölçü, hız ve tartımın birleĢerek oluĢturduğu eĢit bölmelerdir. Bir müzik yapıtında eĢit 

bölünmeler oluĢarak, zamanı ve birim değeri saptanmıĢ eĢit bölmelerdir. Hızı saptanmamıĢ 

ezbere yazılan ölçüler de vardır ancak bu Ģekilde bir Ģey ifade etmezler. Hızı, zamanı ve birim 

değeri belli olan bölümlere ölçü denir.  

Düzüm, ölçü içindeki eĢit sürelerin, parçalanarak ses guruplarının (kümelerin) 

oluĢmasıdır. Ölçü içindeki zenginliklerdir. Düzümler, melodinin ―tavrı‖ hakkında bilgi 

verirler. Ölçü içindeki her bir birim değerin, parçalara ayrılmasına veya birleĢerek 

geniĢlemesine düzüm denir.  



Cumhuriyet Zirvesi            3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI        ISBN: 978-605-06696-7-1        www.cumhuriyetkongresi.org         Sayfa | 70 

Usûl, ölçü içindeki eĢit sürelerin aynı kalarak veya birleĢmesi sonucunda oluĢan geniĢ 

düzümlerdir, alt ritmdir, kalıp ritmdir. Ölçü olarak da nitelendirilmiĢlerdir. Ancak her ezginin 

alt ritmi veya usûlü olmayabilir. Her müzik yapıtında alt ritm olacak diye bir durum da söz 

konusu değildir. Çünkü usûl tek kalıptır. Kısaca, alt ritme veya kalıp ritme usûl denir.  

Ritm, sürekliliktir, kaç tanesi ile iĢ yapılacağıdır, hızdır, bölümlerin ortaya çıkmasıdır, 

zaman vuruĢlarının parçalanarak ses guruplarının oluĢmasıdır veya güçlü vurgu ve zayıf 

vurguların birleĢerek geniĢ bir kalıp oluĢturmasıdır. ĠĢte bunların bütünü ritmdir. Ġnsan kulağı 

bunları saniyeler içinde algılar. Algılanan katmanlar; atım, tartım, düzüm ve usûl‘dür. 

Yazılarak belirtilen katmanlar; tempo ve ölçüdür.  

Ġfade etmeye çalıĢtığımız gibi hiçbir kelime bir baĢka kelime yerine kullanılmamalıdır. 

Atımdan tartıma, tartımdan tempoya, tempodan ölçüye, ölçünün içindeki düzümlere ve usûl‘e, 

bu yolculukların tümüne ritm denir. 

 

4. GENEL DEĞERLENDĠRME VE SONUÇLAR  

Türk Dil Kurumu‘nda müzik, ritim veya katmanları hakkında hatalı ifadeli ayrıca eksik 

olan ama yaygın bir Ģekilde kullanılan kelimeler bulunmaktadır. Türk Dil Kurumu‘ na bu 

durum sunulmalı ve doğru bir Ģekilde anlatılmalıdır. Türk Dil Kurumu‘ndan gelecek varsa 

farklı ama müziğe uygun öneriyi de kabul etmeli ve bu karmaĢayı sonlandırmalıdır. 

Kelimelerin kendi dilimizde anlaĢılacağı gibi algılamalı ve anlamalıyız. Yabancı kökenli bazı 

müzik terimleri ile anlatılmak istenen konu kimi zaman örtüĢmekte bazen de 

örtüĢememektedir. Yabancı sözlüklerden Türkçe‘ye çevirmek ve çevrildiği gibi kullanmak 

hatalara sebebiyet verebilmektedir bu sebeple yabancı kelimeleri olduğu gibi kullanarak, 

içeriğinin sağlıklı anlatılması sağlanmalıdır. Herkesin kendi görüĢü vardır ve olmalıdır da 

ancak karmaĢıklığa sebebiyet veren konular hakkında geniĢ bir yelpazeye sahip olmak 

gerekmektedir. Müzik evrenseldir ve öncelikle müziğin mantığı vardır. Ayrıca ülkemizdeki 

müzik ile ilgili terimsel karmaĢa Dünya‘da da olabilmektedir. Müzik bilimi ile ilgili olarak; 

müzik mantığını yürütmek veya yürütememek arasında ince bir çizgi vardır.  

Burada ki amaç, ritm konusunda terminoloji ortaklığı için çaba sağlamaktır. Pek çok 

yazılı kaynakta, farklı noktaları iĢaret eden ritmde ki terminoloji karmaĢasını ivedilikle ortak 

dil ve anlatım birliğine getirmek, bu Ģekilde yaygınlaĢmasını sağlamak ilgili kiĢilerin görevi 

olmalıdır.  
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ÖZET  

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

ihtiyaçları doğrultusunda sürekli olarak bir geliĢim ve değiĢim içerisindedir. Ġkinci Dünya 

SavaĢı öncesi insanların eğlence ihtiyaçlarına cevap veren sinema, Ġkinci Dünya SavaĢı‘ndan 

sonra gerçekçi konulara eğilmeye baĢlamıĢtır. SavaĢın sebep olduğu ağır yıkım nedeniyle 

insanlar artık gerçeklerden kaçmak yerine gerçek ile yüzleĢmeyi tercih etmiĢtir. Ġtalya‘da 

ortaya çıkan Yeni Gerçekçilik ile bu akımdan etkilenerek Fransa‘da eleĢtirmen ve 

yönetmenlerin ortaya attığı Yeni Dalga Akımı seyircilerin sinemadan gerçekçilik beklentisine 

cevap vermiĢ; sinema sokaklara inerek, doğal ıĢık kullanımı ve amatör oyuncularla çalıĢma 

gibi gerçekçiliği artıran unsurlar ile sıradan halkın sorunlarını ele almaya baĢlamıĢtır. ġiirsel 

Sinema ise gerçekliğe Ģiirsel bir bakıĢtır. ġiirsel sinemanın en önemli temsilcilerinden olan 

Nuri Bilge Ceylan ve Theodoros Angelopoulos filmlerine bakıldığında gerek sinema 

anlayıĢları, gerekse doğdukları toprakların kültürlerinin yakın olmasının etkisiyle oldukça 

yakın özelliklere sahip oldukları görülmektedir. Ceylan ve Angelopoulos, plan-sekans çekimi, 

sınırlı kamera hareketleri, geniĢ açı kullanımı gibi ġiirsel Sinema‘nın alametifarikası sayılan 

ve sinemanın görsel yanına yönelik olan bu unsurlar bakımından birbirine çok yakın 

durmaktadır. Dolayısıyla Angelopoulos ve Ceylan sinemaları, görsel atmosfer bakımından 

değerlendirildiğinde benzer etkiler gösterirler. Ancak Ģiirsel sinemanın bu önemli iki 

temsilcisinden Ceylan sineması bireysel konuları irdelerken, Angelopoulos sinemasının 

toplumsal bir bakıĢ sunması baĢta olmak üzere, müzik ve mekan gibi yine filmi önemli 

derecede etkileyecek unsurlar bakımından da farklı yaklaĢımlar sergilerler. Bu çalıĢma aynı 

sanat alanında, birbirine yakın düĢünceleri paylaĢan sanatçıların eserleri arasındaki benzer 

yönlerin yanında farklılıkların da olabileceğini göstererek sanatın bireyselliğine vurgu 

yapmak amacındadır. ÇalıĢmada bu düĢünceden yola çıkılarak ġiirsel Sinema bağlamında 
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Nuri Bilge Ceylan ve Theodoros Angelopoulos filmlerinin yakın ve farklı yönleri 

incelenmiĢtir. 

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

ABSTRACT 

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

continuous development and change in line with the demands and needs of the period. 

Cinema, which used to meet people‘s needs of entertainment before the Second World War, 

started to focus on realistic issues after the Second World War. Due to the heavy destruction 

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

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

critics and directors in France who were influenced by Neo-Realism, met the audience‘s 

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

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

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

When we look at the films of Nuri Bilge Ceylan and Theodoros Angelopoulos, who are the 

most important representatives of poetic cinema, we see that they have very similar 

characteristics as a result of both their understanding of cinema and the cultural similarities of 

the lands where they were born. Ceylan and Angelopoulos show similarities in terms of 

elements such as long take filming, limited camera movements and wide-angle shots, which 

are considered the hallmarks of Poetic Cinema and are aimed at the visual side of cinema. 

Therefore, the films of Angelopoulos and Ceylan have similar effects when evaluated in 

respect to visual atmosphere. However, they also exhibit different approaches in terms of the 

elements such as music and place, which significantly affect the film, and notably, while the 

films of Ceylan, who is one of these two important representatives of poetic cinema, examines 

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

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

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

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

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

Keywords: Poetic Cinema, Nuri Bilge Ceylan, Theo Angelopoulos, Society, Individual 
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1. GĠRĠġ 

Sanatın tarihi insanın varoluĢuna kadar uzanır. Ġlkel çağlardan modern döneme kadar 

tarihin her döneminde sanat eserlerinin izlerine rastlamak mümkündür. Ġlkel dönemlerde 

mağaralara çizerek, kazıyarak kendini ifade eden insan, modern dönemde ise geleneksel 

sanatların yanında teknolojik ürünlerle de sanatsal eserler vermeye baĢlamıĢtır. Sanayi 

Devrimi ile baĢlayan bu sürecin sanat alanındaki ilk örneği fotoğraf ikinci örneği ise sinema 

olmuĢtur. Mekanik bir cihaz olan sinema makinesinin ilk dönemki geliĢmeleri teknik ağırlıklı 

olarak ilerlemiĢtir. Teknik geliĢmeler belirli bir seviyeye geldiğinde ise sinemanın estetiğine 

yönelik çalıĢmalar yapılmaya baĢlanmıĢtır. Estetik alandaki çalıĢmalar ile birlikte ilk 

zamanlar bir kayıt cihazı olan sinema zaman içerisinde bir anlatım dili haline gelmiĢtir. 

Sinemanın bu Ģekilde anlatım diline dönüĢmesinin sonuçlarından biri de ġiirsel Sinema‘dır. 

Ġkinci Dünya SavaĢı‘na kadar sinemanın ürünleri klasik anlatı yapısında ilerlemiĢtir. 

Ancak Ġkinci Dünya SavaĢı sonrası oluĢan ağır yıkım ile birlikte insanlar artık sinemanın 

masal değil gerçeği anlatmasını istemiĢtir. Bu doğrultuda ortaya atılan Ġtalya‘daki Yeni 

Gerçekçilik Akımı ve Fransa‘daki Yeni Dalga gibi akımlar ile gerçekçiliğin temelleri 

atılmıĢtır. ġiirsel Sinema da gerçekçilikten beslenerek birey ve topluma dair sorunlar ile 

ilgilenir.  ÇalıĢmanın konusu olan Theodoros Angelopoulos ve Nuri Bilge Ceylan, ġiirsel 

Sinema‘nın birçok ortak özelliğini filmlerine yansıtırken, Angelopoulos‘un toplumcu bakıĢ, 

Ceylan‘ın ise bireysel sineması baĢta olmak üzere birçok farklılığa da sahiptir. Bu çalıĢmanın 

çıkıĢ noktasını sanatta aynı akımlar etrafında toplanan sanatçıların dahi ne kadar farklı eserler 

üretebildiği oluĢturmaktadır. AnlayıĢ her ne olursa olsun kesin olan, sanatın hem sanatçı 

açısından, hem de o eserler ile iliĢki kuran kiĢi açısından oldukça sübjektif bir deneyim 

olduğudur. 

2. ANLAMIN ĠÇ YÜZÜ 

Lumiere kardeĢler tarafından icat edilen sinema, estetiğe yönelik çalıĢmalar sonucunda, 

salt kayıt cihazı olmaktan çıkıp bir anlatım dili haline gelmiĢtir. Bu yeni anlatım dili ile zaman 

zaman diğer sanatsal alanlar bazen de doğal dil arasındaki bağlantılar, imkanlar araĢtırılmıĢtır. 

Sinema dili denildiğinde doğal dil akla gelmemelidir. Sinema dili, göstergelerin oluĢturduğu 

doğal dilden farklıdır (Bağder 1999:142). Doğal dilden farkı bir anlatım dili olan roman, 

resim, tiyatro gibi sinemanın da kendine özgü anlatım yöntemleri vardır. Sinemanın kendine 

has bu yöntemleri ve sinema dilinin göstergelerinin ne olduğu göstergebilim ile açıklanır. 

Christian Metz‘in 1965 yılında yayımlanan sinema dil mi yoksa dil yetisi mi? adlı makalesi 
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sinemaya dair ilk göstergebilim çalıĢmasıdır (Bağder, 1999:144). Metz bu çalıĢmasında 

sinemanın doğal bir dil olmadığını, çünkü sinemanın temeli olan çekimin doğal dilde karĢılığı 

olmadığını savunmuĢtur. Bu nedenle Metz sinema diline yapısalcı bir yaklaĢım 

benimsemiĢtir. Metz çalıĢmasında öncelikli olarak incelenmesi gerekenin yan anlam değil düz 

anlam olduğunu söylemiĢtir. Çünkü filmin doğal malzemeleri düz anlamı gösterir (Asiltürk, 

2006: 199). Düz anlam ile bağlantılı olan, zamanla farklı anlamları iĢaret eden anlamlar ise 

yan anlamı ifade etmektedir. Bu durum yan anlamın ilk bakıĢta görünen anlam olmadığını 

gösterir. Yani yan anlam için ikincil anlam demek doğru olacaktır. Örneğin kapının kolu 

denildiğinde kol ve kapı birlikte kullanılarak artık düz anlamın dıĢına çıkmıĢ, kapının 

tutamağının göstereni olmuĢtur. Böylece birbirinden bağımsız olan iki kelime kol ve kapı 

birlikte kullanılarak ortaya yeni bir anlam çıkmasını sağlamıĢtır.  

Sinema kapı ve kol gibi birbirinden bağımsız iki kelimenin birleĢiminden ortaya çıkan 

yeni anlama benzer anlamlar üretmek için kurguyu kullanır. Dolayısıyla sinemanın dili 

kurgudur. Sinema sonradan sahip olduğu, ses gibi öğeler sayesinde anlatım olanaklarını 

zenginleĢtirmiĢtir. Ancak sinema dilinin temelinde görüntü vardır. Kurgu bu görüntüleri 

birbirine ekleme tarzına göre ortaya farklı anlamlar çıkmasını sağlar. Kullanılan kurgu tekniği 

doğrudan düz anlamı göstermeye yönelik olabileceği gibi yan anlamları da iĢaret etme gücüne 

sahiptir.  Bu nedenle film kurgu ile var olur.  

Farklı yönetmenler, filmlerinde ulaĢmak istedikleri anlam doğrultusunda farklı kurgu 

tarzlarını benimsemiĢtir. Kurgu denince akla gelen ilk isimlerden biri ise kuĢkusuz Sergei M. 

Eisenstein‘dır.  Eisenstein‘e göre: kurgunun nasıl olacağı sahneye koyma tarafından daha 

önceden belirlenmiĢ bir unsurdur. Çünkü daha sahneye koyarken nasıl bir kurgu yaklaĢımı 

benimseneceği bellidir. Ona göre ‘‘sahneye koyma kurgu düğümlerine bölünür, kurgu 

düğümleri de tek tek çerçevelere bölünür‘‘ (Eisenstein, 1999: 33). 

Geleneksel kurgu önceden tasarlanan çekimlerin yan yana getirilerek bir bütünü 

oluĢturmasına dayanmaktadır. Kurgunun sinemanın temeli olduğunu düĢünen Eisenstein ise 

geleneksel kurgudan farklı olan çarpıcı kurgu anlayıĢını ortaya atmıĢtır. Eisenstein 

kurgusunun temelinde çatıĢma vardır. Bu kurgu tekniğinde anlam, birbirinden bağımsız 

çekimlerin bir araya gelerek çatıĢmasıyla ortaya çıkar. Eisenstein kurgusunda iki çekim yan 

yana gelerek bir toplamı değil tamamen yeni bir anlamı oluĢturur. Bu Ģekilde oluĢturulan 

çarpıcı kurgu sayesinde somuttan soyut bir anlam çıkarılır. Ġzleyici aralarında bağlantı 

olmayan iki görüntüyü izleyerek zihninde tamamen yeni bir görüntü tasarlar. Eisenstein‘ın 
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uzun metraj ilk filmi olan Stachka -Grev- çarpıcı kurgunun kullanıldığı ilk film olmuĢtur. 

Film fabrikada iĢçilerin greve gitmesini ve bu grevin silah zoruyla bastırılmasını konu alır. 

Filmde askerlerin iĢçilere ateĢ açtığı sahne ile bir mezbahada ineğin kesildiği sahneler art arda 

gösterilir. Birbirinden bağımsız bu iki görüntü ile iĢçilerin mezbahadaki hayvanlar gibi 

acımasızca öldürüldüğü mesajı verilir. Böylelikle ortaya, iki farklı görüntüden yepyeni bir 

anlam çıkmıĢ olur. 

Eisenstein‘ın çarpıcı kurgusu yan anlamları iĢaret eder. Bu nedenle kurgu sinemanın 

dilini oluĢturur. Çünkü anlam kurgu ile oluĢturulmuĢtur. Sinema hikâyeyi görüntüler 

aracılığıyla anlatır ve soyut kavramlar salt görüntüler aracılığıyla görselleĢtirilemez. 

Eisenstein‘ın bulduğu çarpıcı kurgu sayesinde sinema somut görseller aracılığıyla soyutu 

iĢaret etmiĢtir. 

3. ġĠĠRSEL SĠNEMA 

ġiir ile sinema arasında anlamı oluĢturma tarzı açısından bir bağ vardır. Hem Ģiir hem 

sinema anlamı doğrudan verebileceği gibi yan anlamları iĢaret edebilecek güce de sahiptir. 

Sinemada anlamı oluĢturmanın ilk adımı yönetmenin çektiği görüntüler arasında seçim 

yapmasıdır. Benzer Ģekilde Ģiirde de Ģair seçtiği sözcükler ile bir anlam oluĢturur. Sinemada 

anlam yan yana gelen görüntülerin toplamı oluĢturmasıyla veya yan yana gelen görüntülerin 

yeni bir anlam oluĢturmasıyla sağlanır. ġiirde anlam art arda gelen sözcüklerin birlikte bir 

anlam oluĢturması ya da tek tek sözcüklerin bir araya geldiklerinde ilk anlamlarından farklı, 

yeni bir anlam oluĢturması yoluyla sağlanır. Buradan hareketle Ģiir ve sinemanın anlamı 

oluĢtururken benzer yöntemler kullandığını söylemek mümkündür. Nasıl ki Eisenstein‘ın 

Grev filminde askerlerin iĢçileri vurma sahnesi ile mezbahadaki ineklerin kesilme sahnesi bir 

araya geldiğinde yeni bir anlam oluĢturuyorsa Ģiir de art arda gelen dizeler ile yeni bir anlam 

oluĢturulabilir. 

Eisenstein‘ın ortaya attığı çarpıcı kurgu sinema adına çok önemli olsa da bu anlayıĢ 

Ģiirsel sinema ile ters düĢer. Bunun sebebi Eisenstein‘ın anlamı oluĢturmak için yeni bir 

teknik bulmasının çok önemli olmasına karĢın bu tekniğin doğrudan anlamın ne olduğunu 

empoze etme üzerine kurulu olmasıdır. Yani Eisenstein çarpıcı kurgusunda izleyiciye nasıl 

düĢünmesi gerektiğini dikte eder. Tarkovski‘ye göre ise yönetmen filmi yaparken izleyicisine 

güven duymalıdır. Ġzleyiciye her Ģeyi hazır bir Ģekilde sunmamalıdır (Tarkovski,2009: 12). 

ġiirsel sinemanın en önemli yanlarından biri duyguya hitap etmesidir. Bu duygu ise 

tamamen kiĢisel olmalıdır. ġiirsel sinemanın en önemli temsilcilerinden biri olan Tarkovski 
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bu açıdan Eisenstein ile ters düĢer. Tarkovski‘ye göre sinema sahnelerin yan yana gelerek 

yeni bir kavram yaratması değil yan yana gelerek bir toplamı oluĢturmasıdır (Tarkovski, 

2009: 23-24). Böylece sahneler birbirinden bağımsız değil bir bütünün parçaları olur. Tarzının 

Ģiirsel sinemaya denk düĢtüğünü belirten Tarkovski bu durumu filmlerindeki sahnelerin 

birbiri ile her zaman mantıksal bağı olmadığı, klasik anlatıdaki kuralların belli bir Ģekilde 

ilerlemediği ve kahramanlarının her hareketinin bir sebebi olmadığı Ģeklinde açıklar 

(Tarkovski, 2009: 3). 

Sanatın öncelikli olarak iĢlevi bazılarına göre salt haz vermek iken, kimileri ise sanatın 

bilgi vermesi, gerçekliğe ayna tutması ya da bir hikaye anlatması gerektiğini düĢünür. 

(Ersümer, 2015: 24). Buradan da görüldüğü gibi sanatın tanımını yapmak zor olduğu gibi, 

sanatın iĢlevinin ne olduğu konusunda da bir fikir birliğine varılması çok zor görünmektedir. 

Ernst Fischer Sanatın Gerekliliği adlı kitabına Jean Cocteau‘nun ‗‘Onsuz edilemeyen bir 

Ģeydir Ģiir, ama neden onsuz edilemez bir bilsem.‘‘ sözüyle baĢlar (Fischer, 2010:9). Sanatın 

tanımı ve iĢlevi konusunda ortak yargılar geliĢtirilememiĢ olsa da, temel gereksinimlerini 

karĢılayan insanın çeĢitli sebeplerle sanata ihtiyaç duyduğu kesindir. 

Dünyanın farklı yerlerinden Ģiirsel sinemanın temsilcileri olan, Andrey Tarkovski, Theodoros 

Angelopoulos, Nuri Bilge Ceylan, Abbas Kiarostami gibi yönetmenler farklı kültür ve dünya 

görüĢlerinin bir getirisi olarak kuĢkuĢuz ki bir takım farklılıklara sahiptir. Ancak Ģiirsel 

sinemanın temsilcisi olan bu yönetmenlerin filmlerindeki benzerlikler de oldukça fazladır. Bu 

yönetmenlerin her Ģeyden önce sinemaya bakıĢ açıları ve yaklaĢımları benzerdir.  

Tarkovski‘nin de belirttiği gibi Ģiirsel sinema, giriĢ, geliĢme, sonuç Ģeklinde klasik bir geliĢim 

göstermez. Yine Filmlerin baĢı ve sonu çoğunlukla belirgin değildir. Filmler bir anda baĢlar 

ve bir hikâye anlatma derdinde değildir.  Film biter ancak her seyirci için farklı biter. 

Bilinmeyen sonucu belirginleĢtiren Ģey, seyircinin film ile girdiği öznel deneyimdir. Bu 

nedenle her seyirci filmden öznel bir çıkarım yapar. Olayların sıradan olması bu sinemayı 

gerçeğe yaklaĢtırır. Hollywood sinemasının baĢı çektiği klasik anlatının olağanüstü olaylarına 

Ģiirsel sinemada yer yoktur. Nasıl ki gündelik hayatta insanların her hareketinin belirli bir 

sebebi yoksa Ģiirsel sinema karakterlerinin de yaptığı Ģeylerin sebebi sorgulanmamalıdır. 

Kahramanlar aynı günlük hayatta olduğu gibi kendini günlük yaĢamın akıĢına kaptırır.  Bu 

nedenle ‗‘film kahramanı‘‘ kavramı Ģiirsel sinema karakterleri için uygun değildir. 

Kahramanlar klasik anlatı filmlerinde olur; büyük iĢler baĢarır, gerektiğinde kötüyü yener ve 

seyircide bir rahatlama duygusu oluĢturur. ġiirsel sinema karakterleri ise bir Ģeyleri düzeltme, 

yoluna koyma, kurtarma gibi amaçlar taĢımazlar. Bu nedenle Ģiirsel sinema karakterleri 
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kahraman olamadıkları gibi genellikle de kaybeden olurlar. Tarkovski‘ye göre sanat insanın 

kendine ve çevresine varoluĢunun sebebini gösterme amacı taĢımalıdır (Tarkovski: 1992: 45). 

Bu varoluĢçu izleri ġiirsel Sinema‘da görmek mümkündür. 

ġiirsel sinema gerçekliğe duygusal bir bakıĢtır. Bu sinemaya göre gerçek duygu 

yüklüdür. Bunun sebebi insanın varoluĢ sancıları arasında sıkıĢmıĢ olmasıdır. ġiirsel sinema 

gerçeklik duygusunu verebilmek için görüntüleri kesmekten olabildiğince kaçınır. Kesintisiz 

çekim olarak açıklanabilecek plan-sekanslarda, plan tek, kamera hareketi çok az ya da hiç 

yoktur. Böylece bu sinema gerçeğe yaklaĢır. Ayrıca plan-sekanslar ile oluĢturulan ölü 

zamanlar izleyiciye düĢünecek, filmi ve kendi hayatını sorgulayabilecek zamanı tanır. 

Tarkovski‘ye göre gerçekten kaçmak imkansızdır ve insan kendini bu gerçek dünyaya karĢı 

Ģiirsel ya da betimleyici bir Ģekilde anlatabilir (Tarkovski, 2009: 108). ġiirsel sinemada 

insanın dünya ile kurduğu iliĢkiye benzer bir iliĢki kurularak, kurmaca dünyanın içerisinden 

gerçekliğe bir bakıĢ sunulmaya çalıĢılır. Tarkovski, sinemasının Ģiirsel olarak tanımlanması 

ile ilgili soruya Ģu cevabı verir: ‗‘ EleĢtirmenler benim bir Ģair olduğumu söylüyorlar. Her 

sanat formu Ģiir olabilir. Bütün büyük müzisyenler, yazarlar ve ressamlar aynı zamanda büyük 

birer Ģairdiler‘‘ (Tarkovski,2009: 125). 

‗‘ġiir dilin ses, anlam ve dizem öğelerini belli düzen içinde kullanıp duygusal-düĢünsel 

bir deneyimi ya da bir olayı, yoğunlaĢmıĢ ve sıradanlıktan uzaklaĢmıĢ bir biçimde anlatma 

sanatıdır‘‘ (Asiltürk,206: 215). Bu tanım Ģiirin ne olduğuna dair bir fikir verebilir ancak tam 

olarak Ģiirin ne olduğunu açıklamaya yeterli değildir. Sanatın tüm alanlarında olduğu gibi Ģiir 

için de kesin bir tanım yapabilmek mümkün değildir. Çünkü sanat bilimsel olgular gibi kesin 

yargılar içermez. Sanat kesin yargılara değil yorumlara dayalıdır. ġiir için kesin olan Ģey 

düzyazıdan farklı olarak dilin kurallarının dıĢına çıkmasıdır. Bu sayede Ģiir bireysel bir sanata 

dönüĢür. Zaten sanatın en önemli özelliklerinden birisi de çokanlamlı olmasıdır. Sanatın 

anlamı, çokanlamlılık sayesinde yaratıcısını aĢar. Böylece her birey kendi yaĢamı 

doğrultusunda farklı bir anlama ulaĢır. Sinema dili Ģiir dilinden farklıdır. Bir baĢka deyiĢle Ģiir 

ile sinema anlamı farklı Ģekilde oluĢturur. ġiir doğrudan bir soyutlamadır. Sinemanın da 

soyutlama yeteneği çok güçlüdür ancak görsel bir sanat olduğu için soyut anlamı somut 

görüntüler ile oluĢturur. (Asiltürk, 2006: 216). Sinema art arda gelen görüntülerin oluĢturduğu 

anlam ile Ģiirselliğe ulaĢır. Sinemada tek tek görüntülerin bir anlamı yoktur ancak bir araya 

geldiklerine bir anlatım aracına dönüĢürler. ġiirde de tek tek dizeler bir anlam ifade etmez 

ancak dizeler bir bütünü oluĢturduğunda anlama ulaĢılır. 
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4. ġĠĠRSEL SĠNEMADA ĠKĠ FARKLI YAKLAġIM: THEODOROS 

ANGELOPOULOS VE NURĠ BĠLGE CEYLAN SĠNEMASI  

ġiirsel Sinema‘nın önemli temsilcilerinden olan Theodoros Angelopoulos ve Nuri Bilge 

Ceylan benimsedikleri sinema anlayıĢının bir sonucu olarak önemli benzerliklere sahip iki 

yönetmendir. Bu benzerliğin bir sebebi sinemaya yaklaĢımları iken bir sebebi de 

Angelopoulos‘un yetiĢtiği Yunanistan ile Nuri Bilge Ceylan‘ın yetiĢtiği Türkiye‘nin benzer 

ekonomik ve siyasi iklimlere sahip olmasıdır. Ancak tüm bu benzerliklerin yanında iki 

yönetmenin filmlerinde çok önemli farklılıklar da gözlemlenmektedir. 

1935 yılında Yunanistan‘da dünyaya gelen Angelopulous‘un tanık olduğu olaylar 

arasında 2. Dünya SavaĢı, Alman ve Ġtalyanların iĢgali, darbe gibi sayısız olay vardır. Bu 

olayların etkisiyle Angelopoulos‘un ilk dönem filmleri olan 36 Günleri, Kumpanya ve O 

Megaloxandros siyasi ve tarihsel içeriklidir. O dönem siyasete olan inancını yitirmeyen 

Angelopoulos‘un bir Ģeyleri değiĢtirebileceğine olan inancı zamanla azalmıĢtır. ĠĢçi sınıfının 

mücadelesini ele alan, filmlerinde hep alt sınıflara odaklanan Ken Loach ile aynı zamanda 

sinemaya baĢlayan Angelopoulos, Ken Loach iĢçi sınıfının mücadelesine hala inanıyor ancak 

ben artık inanmıyorum demiĢtir (Tül ve Akbal, 2011: 106). Zamanla kaybolan bu inanç ile 

tarih ve siyasetten uzaklaĢan Angelopoulos 1984 yapımı Kitara‘ya Yolculuk, 1986 yapımı 

Arıcı ve 1988 yapımı Puslu Manzaralar ile Sessizlik Üçlemesi‘ni oluĢturur. Ġlk üçlemesindeki 

toplumsal değiĢim, siyasi olaylar gibi konulardan sonra ikinci üçleme döneminde karakterler 

biraz daha ön plana çıkar; fiziksel ve zihinsel göç üzerine yoğunlaĢılır. Yunan kültürünün 

etkilerinin yoğun olarak görüldüğü Angelopoulos Sineması sık sık mitolojik göndermelere 

baĢvurur. Örneğin Kitara‘ya Yolculuk filminde Kitara mutluluğun egemen olduğu bir düĢler 

adasıdır. Sürgün üzerine olan bu filmde Sypros 32 yıl boyunca sürgünde yaĢadıktan sonra 

ülkesine döner ancak döndüğünde oraya ait olmadığını anlar. Çünkü Sypros yersiz yurtsuz bir 

insandır. Bu nedenle gideceği hiçbir yere ait hissedemeyecektir. Sessizlik üçlemesinin ikinci 

filmi olan Arıcı da göç üzerine bir filmdir. Ancak bu, savaĢ, afet gibi doğal nedenlerden 

kaynaklanan zorunlu bir göç değildir. Göç, bireyin uzaklaĢma isteğinden kaynaklanmaktadır.  

Filmde Sypros adlı arıcı çiçekleri takip ederek sürekli göçebe bir hayat sürmektedir. 

Mutluluğu arama arayıĢında olan Sypros bunun kiĢisel bir arayıĢ olduğunu anlayarak bir gün 

kovanları kırar ve tüm arıları özgür bırakır. Üçlemenin son filmi Puslu Manzaralar umuda 

yolculuktur. Film Almanya‘da olduğu söylenen babalarını aramak üzere evden kaçan iki 

kardeĢin hikâyesini anlatır. Gerçekte bir baba yoktur ancak bir ihtimal, umut dahi bu 

yolculuğu yapmak için yeterlidir. Ġki kardeĢ yol boyunca birçok zorluk yaĢar ancak bu 
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arayıĢtan vazgeçmezler. KardeĢler babalarının Almanya‘da olduğu haberinin yalan olduğunu 

öğrenmesine rağmen aramaktan vazgeçmez çünkü pes ettikleri anda umut bitecektir. Film bir 

arayıĢın ancak bulamayıĢın hikâyesidir. 

Angelopoulos‘un bir sonraki üçlemesi sınırlar üçlemesidir. Sınır, göç gibi sorunların 

iĢlendiği Leyleğin Geciken Adımı, Ulis‘in BakıĢı ve Sonsuzluk ve Bir Gün filmleri 

Angelopulos‘un varoluĢçuluğa daha da çok yaklaĢtığı dönemi ifade eder. 

1959 yılında Ġstanbul‘da doğan Nuri Bilge Ceylan tıpkı Angelopoulos gibi darbelerini 

siyasi karıĢıklıkların içerisinde büyümüĢtür. Ancak Ceylan‘ın hiçbir dönemki filminde 

doğrudan bir siyasi mesaj görülmez. Ceylan sinemasının merkezinde sinemaya baĢladığı ilk 

günden bu yana insan vardır. Bu nedenle Ceylan‘ın sinemada değinmek istediği konu hiç 

değiĢmemiĢ ancak dönem ilerledikçe sinemaya olan bakıĢ açısı değiĢmiĢtir. Fotoğrafçı kökeni 

olan Nuri Bilge Ceylan‘ın ilk dört filmi olan Koza, Kasaba, Mayıs Sıkıntısı ve Uzak‘ta 

fotografik etkiler çok yoğun olarak görülür. Senaryo ve diyalogların çok kısıtlı olduğu bu dört 

filmde görsel öğeler çok ağır basmaktadır. Sonraki dönem filmlerinde senaryoya verilen 

önemin giderek arttığı gözlenen Nuri Bilge Ceylan‘ın KıĢ Uykusu ve Ahlat Ağacı filmleri ise 

en konuĢkan filmler olarak ön plana çıkar. 

ġiirsel sinemanın en önemli göstergelerinden biri olan plan-sekanslar Angelopoulos ve 

Ceylan sinemalarının değiĢmezleridir. Plan-sekanslar filmi gerçek hayata yaklaĢtıran en 

önemli etkenlerdendir. Angelopoulos zaman ve mekân birliğini sekans çekimiyle sağladığını 

belirtmiĢtir (Fainaru,2006: 25). Ceylan ve Angelopoulos filmlerinde sadece sekanslarda değil 

tüm film boyunca çok az kesme ve kamera hareketi görülür. Bu sayede filmde ölü zamanlar 

oluĢur ve seyirci senaryonun içerisinde kaybolmak yerine film ile kiĢisel bir iliĢkiye girme 

Ģansı yakalar. Kısacası sekans çekimleri sayesinde sinema hem gerçeğe daha yakın bir 

deneyim sunar hem de ortaya çıkan ölü zamanlar sayesinde seyirci ile sinema arasında daha 

kiĢisel bir iliĢki gerçekleĢir. 

Theo Angelopoulos ile Nuri Bilge Ceylan arasındaki en önemli farklılıklardan biri 

Angelopoulos‘un toplumcu bakıĢ açısına karĢı Ceylan‘ın bireyci tutumudur. Angelopoulos‘un 

ilk üçlemesi zaten tarihi ve siyasi içerikleri ile doğrudan toplumcu bir bakıĢ sergiler.  Sonraki 

dönemlerde Angelopoulos‘un daha bireysel hikâyelere döndüğü doğrudur ancak yine de bu 

filmler birey üzerinden toplumsal sorunları anlatmaya devam eder. Örneğin Puslu Manzaralar 

Angelopoulos‘un o dönemki en bireysel filmlerinden biri olarak görünmesine karĢın filmde 

baba arayıĢı iki kardeĢ tarafından gerçekleĢmektedir. Ayrıca filmin bir sahnesinde iki kardeĢ 
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Kumpanya filminden Orestes ve gezgin oyuncular ile karĢılaĢır. Bu sahnede Orestes ve 

gezgin oyuncuların da üzgün olduğu dikkat çekmektedir. Üzüntünün sebebi kardeĢlerin 

yaĢadığı durum nedeniyle de olsa, herkesin benzer dramları yaĢadığı mesajını vermeye de 

yönelik olsa bu sahnede kardeĢler kendilerine destek olacak birilerini bulmuĢ olur. Tek 

baĢlarına olmadıklarını anlarlar. Ceylan filmlerinde ise bütün karakterler yalnızdır. Uzak adlı 

filmde kasabada iĢ bulamayan Yusuf iĢ bulma umuduyla kısa süreliğine akrabası Mahmut‘un 

yanına gider. Filmin henüz baĢında Mahmut Yusuf‘un geleceğini unutur ve evde olmadığı 

için Yusuf binanın içerisinde uzun süre Mahmut‘u bekler. Bu Yusuf‘un yalnız olduğunun ilk 

göstergesidir. Yusuf‘un Mahmut‘un evinde kalacağı sürenin çok olmayacağı belli olmasına 

karĢın Mahmut bu durumdan endiĢe duyarak her fırsatta Yusuf‘a iĢ ile ilgili geliĢmelerin ne 

zaman neticeye kavuĢacağını sorar. Film boyunca Mahmut ve Yusuf arasındaki farklar 

onların birbirlerine ne kadar ‗‘Uzak‘‘ olduğunu gösterir. Ancak birkaç sahnede, farklı 

dünyaların insanı gibi görünen bu iki kiĢinin benzer zevkleri de olabileceği gösterilir. Örneğin 

ikisi de Fashion tv izlemeyi sever. Ancak aralarındaki benzerlikler bu ikilinin yakınlaĢmasını 

sağlamaz. Çünkü her ikisi de bu dünyada tamamen yalnızdır. Angelopoulos‘un Leyleğin 

Geciken Adımı adlı eserinde sınır ince bir çizgiden ibarettir. Nehrin farklı yakalarındaki çiftin 

nikah töreni yapılır böylece sınırlar birleĢmiĢ olur. Sınır hayali bir Ģeydir ve insanların bir 

araya gelmesini engelleyemez. Ceylan‘ın Üç Maymun‘unda ise demir parmaklıklar zaten 

uzak olan insanları iyice uzaklaĢtırır. Eyüp hapse girdiğinde eĢi Hacer onu görmeye gitmez. 

Film estetiğinden istedikleriyle alakalı olarak iki yönetmenin müziğe yaklaĢımı oldukça 

farklıdır. Nuri Bilge Ceylan saf sinemadan yanadır. Filmi görüntüler taĢır diğer öğeler hep 

yan öğe olarak kalır. KuĢkusuz ki görsel bir sanat olan sinemada her filmde görsel öğeler ön 

plandadır. Ancak görüntüleri güçlendiren anlamın oluĢmasına katkı sağlayan çok önemli bir 

etmen daha vardır: müzik. Ceylan müzik kullanımına karĢı değildir ancak müziğin 

görüntülerin önüne geçmesine karĢıdır. Ceylan Mayıs Sıkıntısı ile ilgili bir röportajında, 

filmdeki müzikleri duyguyu artırmak amacıyla değil yabancılaĢtırıcı bir etki olması için 

kullandığını belirtmiĢtir (Göktürk ve Çapan, 2000:46). Kitara‘ya Yolculuk filmine kadar 

Angelopoulos da müziğe çok sıcak bakmadığını düĢündürür. Ancak Kitara‘ya Yolculuk ile 

birlikte baĢlayan Angelopoulos ve Eleni Karaindrou ortaklığı zamanla sinemanın en önemli 

yönetmen-müzisyen ortaklıklarından birine dönüĢür. Bu noktadan itibaren müzik 

Angelopoulos filmlerinde anlamı oluĢturan en önemli etmenlerden biri haline gelir. Nuri 

Bilge Ceylan filmlerinde ise müziğin filme bir yardımcı etkisinden söz edilemez. 



Cumhuriyet Zirvesi            3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI        ISBN: 978-605-06696-7-1        www.cumhuriyetkongresi.org         Sayfa | 82 

ġiirsel sinemanın alametifarikası olan geniĢ açı kullanımına her iki yönetmen de sıkı 

sıkıya bağlıdır. Nuri Bilge Ceylan tamamen bireysel konular iĢlemesine karĢın yakın çekim 

ile karakterler hakkında bilgi vermekten kaçınır. Yakın çekim iki yönetmen için de dayatma 

anlamına gelir. Çünkü seyirci yakın çekim ile olaya daha çok yaklaĢarak bir düĢünceye 

yaklaĢtırılır. ġiirsel sinemada ise anlam izleyiciye bırakılmalıdır. GeniĢ açı çekimler ile 

atmosfer bütünlüğü sağlanır. Sadece karakterler değil evren bir bütün olarak mesaj verir. 

Ancak geniĢ açı çekimlerin olayla mekan arasında oluĢturduğu bütünlüğe rağmen Nuri Bilge 

Ceylan filmin çekildiği mekanın önem açısından en son sırada olduğunu önemli olanın 

insanlık durumları olduğunu belirtir ve ekler: ‗‘mekanla ilgili bir takıntım ya da enteresan bir 

mekan arayıĢım yok‘‘ (Eryılmaz, 2016: 209). Yani insan her mekanda her durumda 

anlatılabilir. Angelopoulos ise mekana daha özel yaklaĢır. ‗‘Herhangi bir kareye girmeden 

aktör ile manzara arasındaki iliĢkileri öğrenme zamanı verilmelidir‘‘ der (Fainaru, 2005: 77). 

5. SONUÇ 

Tarih boyunca sanatın ne olduğuna ve iĢlevine dair birçok tartıĢma ortaya atılmıĢtır. 

Sanatın öncelikli iĢlevi bazılarına göre salt haz vermek iken, kimi görüĢlere göre de sanat 

eğitmeli, bir bilgi vermeli ya da bir hikâye anlatmalıdır. Görüldüğü üzere bu konuda bir fikir 

birliğine varılmamıĢ olsa da kesin olan Ģey, insanın sanatsız yapamadığıdır. Ġlk çağlardan bu 

yana insanların çeĢitli sebeplerle ortaya çıkardığı sanatsal ürünler bunun en önemli 

göstergesidir. 

Ġlk insan ile baĢlayan sanatın serüveni ilk örneklerinden itibaren kiĢisel deneyimler 

içermiĢtir. Ġnsanların bilinen ilk sanatsal üretim yüzeyi olan mağara duvarlarına çizilen, 

kazınan Ģekillerin bölgeden bölgeye farklılık göstermesi bu savı destekler. 

Bu çalıĢmanın konusunu oluĢturan Theodoros Angelopoulos ve Nuri Bilge Ceylan 

filmleri incelendiğinde iki yönetmenin de ġiirsel Sinema‘nın bir takım özelliklerini ortak 

olarak taĢıdıkları görülmüĢtür. Bu benzerlikler arasında sekans çekimi, geniĢ açı çekimler, 

sabit ya da çok az hareket eden kamera gibi unsurların öne çıktığı görülmüĢtür. Farklılıklar 

incelendiğinde ise birden fazla farklılık bulunmasına karĢın en dikkat çekici olanın 

Angelopoulos‘un sinemaya toplumsal açıdan, Nuri Bilge Ceylan‘ın ise bireysel yaklaĢması 

olduğu görülmüĢtür. Filmler tek tek incelendiğinde Angelopoulos‘un ilk dönem filmlerinin 

tarihi ve siyasi konuları toplumcu bakıĢla incelediği, sonraki dönemlerde ise giderek 

varoluĢsal problemleri irdelemeye baĢlamasına karĢın yine özelden genele bir bakıĢ 
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sergilediği görülmektedir. Örneğin 2004 yapımı olan Ağlayan Çayır adlı filmde savaĢta anne 

ve babasını kaybeden Eleni, Alexis tarafından evlat edinilir ve ardından Odessa‘ya göç eder. 

Filmde Eleni‘nin yaĢamının geniĢ bir bölümü anlatılır: Eleni aĢık olur, evlenir, anne olur ve 

yine yalnız kalır. Film birey üzerinden savaĢ ve göç gibi genel konular üzerine gönderme 

yapar. Nuri Bilge Ceylan‘a göre ise insan bu dünyada yalnızdır ve tüm savaĢını da tek baĢına 

vermek zorundadır.  Koza‘da bir araya gelemeyen yaĢlı çiftten, Uzak‘taki Yusuf‘a, Ahlat 

Ağacı‘nda üniversiteden mezun olduktan sonra kasabada tek baĢına kalan Sinan‘a kadar 

herkes yalnızdır. Ġki yönetmenin sineması ve benimsedikleri değerler yakındır ancak biri 

sorunlara toplumsal açıdan bakarken diğeri birey üzerinden bakmayı tercih eder. 
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Özet 

XVIII. yüzyılda Osmanlı Ġmparatorluğu ile Habsburg MonarĢi arasında güneydoğu Avrupa hâkimiyeti için 

yaĢanan mücadele, diplomasi ve askeri tarihi açısından büyük bir önem taĢımaktadır. Ġki siyasal güç arasındaki 

mücadelenin özgün taraflarından birini oluĢturan ve yüzyılın ikinci randevusu olan kısım, Habsburg 

MonarĢisi‘nin Lehistan Veraset SavaĢı‘nda (1732-1735) kendisini yalnız bırakmayan müttefiki Rusya‘nın 

yanında yer alarak Osmanlı Ġmparatorluğu‘na 1737 yılında savaĢ ilan etmesiyle baĢlamıĢtır. Osmanlı kuvvetleri 

ilk önce 1737 yılında Banja Luka‘da ve 1739 yılında Grocka‘da MonarĢi birliklerini mağlup etmiĢ, arkasından 

Tuna ve Sava nehirlerinin birleĢme noktasında bulunan stratejik bir kale kenti olan Belgrad‘ı geri almıĢlardır. 

Belgrad‘ın düĢmesi sonucunda Habsburglar, Osmanlılar ile müttefiki Rusya‘dan ayrı bir barıĢ müzakeresi 

yapmıĢ ve bunun sonucunda 18 Eylül 1739 tarihinde Belgrad AntlaĢması‘nı imzalamıĢtır. Osmanlılar ile 

Habsburglar arasında Bosna‘ya yönelik resmi sınır konusunda tam bir uzlaĢma 2 Mart 1741 tarihindeki Fransız 

arabuluculuğu ile sağlanmıĢ ve hemen ardından Sava ve Tuna‘nın birleĢme yerinden Una Nehri üzerindeki 

Novi‘ye kadar sınırlama yapmak için sınır tespit komisyonu oluĢturulmuĢtur. Nisan baĢında çalıĢmalarını 

baĢlayan komisyon, Sava boyunca ve Sava-Una birleĢmesinden Novi‘ye kadar Osmanlı-Habsburg hududunu 

belirlemiĢlerdir. Bosna‘da Una ve Drina arasında ve Sava‘nın güneyinde bulunan ve Uskok Bölgesi olarak 

isimlendirilen dar bir toprak Ģeridi Osmanlı Ġmparatorluğu‘na verildikten sonra yeni sınır, Sava boyunca Una‘nın 

birleĢme noktasına, daha sonra Una boyunca Novi‘ye ve Novi‘den Ţirovac Deresi/Çay boyunca Bojna köyüne 

ve daha sonra Venedik Cumhuriyeti sınırına ulaĢmıĢtır. 

Bu çalıĢma Osmanlı Ġmparatorluğu ile Habsburg MonarĢisi arasında 1699-1791 arasında yapılan antlaĢmalardaki 

Una Nehri sınırlarını gösteren maddelerin bulunduğu defter bağlamında, Una Nehri bölgesindeki Osmanlı-

Habsburg hududu (1741) incelenmiĢtir. AraĢtırmada Osmanlı arĢiv belgeleri ve alan yazını ile ilgili eserlerin 

yanı sıra Hırvatça, Almanca, Ġngilizce yayımlanmıĢ eserlere baĢvurulmuĢ; nitel araĢtırma yöntemlerinden içerik 

analizi kullanılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Belgrad, Una Nehri, Novi, Hudut, Humka, Habsburg MonarĢisi. 

GiriĢ 

Lehistan Veraset SavaĢı (1733-1738) sırasında Fransa‘nın Osmanlı Ġmparatorluğu‘ndan 

askeri yardım istediği öğrenen Rusya, Ukrayna ve Kırım‘a yayılma arzusu için 1736 yılında 

Ġmparatorluğa savaĢ ilan etmiĢtir.  Avrupa tarihinde 1736-1739 Rus-Türk Savaşı olarak 

bilinen bu savaĢa, Kırım Tatarların Rus Ukrayna‘sına yaptığı yıkıcı baskınların sonucunda
1
 

                                                           
1
 Habsburglar İmparatoriçe Anna’nın Osmanlılara yeni bir savaş fikrinden hoşlanmadıklarını en başta 

belirtmek gerekir, ancak 1726 Antlaşmasın ile savaşa dahil olmuştur. Ruslar ise Osmanlılar ile bu 
savaşı çok uzun zamandır fiilen planlamışlardır. Rus diplomasisi Osmanlılar ile savaş halinde olan İran 
ile birkaç antlaşma imzalayarak ve III. Augustus’u Fransız himayesinde olan Stanislaw Leszczynski 
yerine Lehistan tahtına yerleştirerek kendisine çok elverişli bir uluslararası pozisyon sağlamıştır. Tüm 
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Habsburg MonarĢisi‘nin Rusya müttefiki olarak 14 Temmuz 1737 tarihinden itibaren 

katılmasına sebep olmuĢtur
2
. Bu tarihten sonra MonarĢi penceresinden savaĢ, 1737-1739 

Avusturya-Türk Savaşı olarak da isimlendirilmiĢtir
3
. Bu savaĢ esasen, Habsburgların Belgrad 

ve Sırbistan coğrafyasının çoğu da dahil olmak üzere birçok toprakları ele geçirdiği 1714-

1718 Osmanlı ve Avusturya arasında yaĢanmıĢ çatıĢmanın bir rövanĢıydı.  

MonarĢi açısından muharebelerin seyri beklenmedik bir yönde ilerlemiĢtir. Osmanlı 

kuvvetleri ilk önce 1737 yılında Banja Luka‘da ve 1739 yılında Grocka‘da (Hisarcık) MonarĢi 

birliklerini mağlup etmiĢ
4
, arkasından Tuna ve Sava nehirlerinin birleĢme noktasında bulunan 

stratejik bir kale kenti olan Belgrad‘ı geri almıĢlardır
5
. Belgrad‘ın düĢmesi sonucunda 

Habsburglar, Osmanlılar ile müttefiki Rusya‘dan ayrı bir barıĢ müzakeresi yapmıĢ ve bunun 

sonucunda 18 Eylül 1739 (14 Cemâziyelâhir 1152) tarihinde Belgrad AntlaĢması‘nı 

imzalamıĢtır
6
. Belgrad AntlaĢmasında Una Nehri hududu yedinci madde ile belirtilmiĢtir: 

―Tuna Nehri ve Sava Nehri sahilleri bir taraftan Osmanlı Devleti ve bir taraftan Roma 

Ġmparatoru‘na aittir. Bunun sonucunda gelir getiren gerek her çeĢit balık avı gerek hayvanları 

sulamak ve her iki tarafın halkına gereken ortak faydaları olmaktadır. Ancak her taraftan balık avı 

için nehre saldırılmaya ve açıklar üzerinde olan su değirmenleri, tüccarın geliĢ gidiĢ yapan 

gemilerine engel olmamak üzere sınırlarda olan zabitanca uygun görülen yerlerde yapılacaktı. Her 

iki tarafın yararı ve kolaylığı için halkın gemileri engelsiz bir Ģekilde suyun akıntısına göre 

kendilerine ait olan yerden ve her iki tarafın yedeklemesi mümkün olmadığında karĢı taraftan 

yedeklemesi uygun olacaktı. Tuna Nehri ve Sava Nehri‘nde bulunan ve yeniden ortaya çıkan 

adalar hakkında çekiĢme olduğunda gelecekte açıkça bildirilecek olan maddenin üzerine 

belirlenecek sınırlarla bu tür adalar hangi tarafın kıyılarına yakın bulunursa o tarafa ait olacaktır. 

Sınırların belirlenmesi adı geçen adaların ayrılması maddesinde belirlenecek sürede her iki tarafın 

yüzölçümü olacak ve her iki tarafın halkının kolaylığı için sınırların sonunda ev ve karyeler 

yapılmasının engellenmemesi uygun olacaktır.‖
7
. 

                                                                                                                                                                                     
bu koşullar, savaş ilanı için sadece bir bahane aranması pozisyonu doğurmuş ve Kırım Tatarlarının 
1735 sonunda Ukrayna’ya yaptıkları sürekli baskınlarda bulundu. Bkz.: Josef Matuz, Osmansko 
Carstvo, Školska Knjiga, Zagreb 1992, s.125. 
2
 Vaníček, Avusturya’nın bu savaşı katılmasını İtalya’da yaşanan kayıpları Balkan Yarımadasında 

telafi etmek amacıyla girdiğini belirtmiştir. Bkz.: František Vaníček, Specialgeschichte der 
Militargrenze Aus Originalquellen und Quellenwerken Geschopft, Band II, Wien: Kaiserlich-
Königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1875, s.314. 
3
 George Childs Kohn, Dictionary of Wars, London ve New York: Routledge, 2013, (s.421-422), s.421. 

4
 Bu muharebeler için bkz.: Hakan Karagöz, 1737-1739 Osmanlı-Avusturya Harbi ve Belgrad’ın Geri 

Alınması, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi, Isparta 
2008, ss.43-48, 162-180. Habsburg Monarşisi açısından savaşın yıllara göre anlatımı için bkz.: Moriz 
Edlen von Angeli, “Der Krieg mit der Pforte 1736 bis 1739”, Mitteilungen des k. k. Kriegs-Archivs, Wien 
1881, ss. 247-338, 409-479. 
5
 Hakan Karagöz, “Belgrad-ı Dârü’l-Cihâd’da Osmanlı Hâkimiyetinin Yeniden Tesisi (1739)”, Güney-

Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, (2018) 1/33, ss. 183-205; Belgrad kuşatması hakkında bkz.: 
Karagöz, a.g.t, ss. 162-247. 
6
 BOA, Nemçelü Ahidnâmesi, 59/3: 185-191; Uğur Kurtaran, Osmanlı Diplomasi Tarihinden Bir Kesit: 

Osmanlı Avusturya Diplomatik İlişkileri (1526-1791), İstanbul: Ukde Yayınları, 2009, ss.218-227. 
7
 BOA. A. DVNS., Nemçelü Ahidnâmesi, 59/3: 187; BOA, HAT, 1431-58588, Belge No:3, s.2. 
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Belgrad AntlaĢmasının üçüncü maddesinde iki devletin sınırları Tuna Nehri ve Sava 

Nehri ile sınırlandırılmak üzere karar verilmiĢtir. Ancak Sava Nehri‘nin hangi yerine kadar 

sınırın düzenleneceği hususunda Ģüphe ortaya çıkmıĢtır. Sava Nehri‘nin Tuna Nehri‘ne 

karıĢtığı boğazdan Bosna eyaletinin sonu olan Una‘nın Sava‘ya karıĢtığı yere kadar ve adı 

geçen yerden de Bosna tarafında olan Una sahiliyle devam edilip hala Osmanlı Devleti 

tasarrufunda olan Novi Kalesi sınırına kadar Karlofça sınırı ve Una Nehri‘nden ileri yani karĢı 

tarafları Pasarofça sınırı ile belirlenmiĢtir.
8
 Sonuç olarak Belgrad AntlaĢması ile Osmanlılar 

Küçük Eflak ve kuzey Bosna ve Sırbistan topraklarını geri almıĢlardır.
9
 

Osmanlı-Habsburg Hudûdları: Una Nehri Bölgesi (1741)  

Belgrad AntlaĢması‘nın hudutlarla ilgili maddelerini coğrafya üzerinde uygulamak ise 

iki tarafın oluĢturacağı tahdid-i hudud komisyonları tarafından yapılacaktır. Lakin VI. Karl‘ın 

ölümü ve kızı Maria Theresa‘nın tahta çıkmasıyla Prusya‘nın Avusturya‘ya karĢı savaĢ 

hazırlıkları yapması komisyonların hızlı bir Ģekilde oluĢturulmasını engellemiĢtir. Fakat 

Osmanlılar Ġran ile iliĢkilerinin gerilmesinden dolayı MonarĢi ile olan hudut sorununu çözmek 

için yoğun çaba sarf etmiĢtir. Bunun sonucunda Fransız elçi Villeneuve‘nin arabuluculuğuyla 

Viyana ve Ġstanbul yeni hudutlar üzerine 2 Mart 1741 tarihinde bir anlaĢmaya varmıĢtır. Bu 

anlaĢmanın karĢılıklı onaylanmasından sonra Fransa‘nın garantisiyle Sava‘nın Tuna‘ya 

karıĢtığı yerden Una üzerindeki Novi‘ye kadar olan bölgenin tahdit çalıĢmaları için özel 

komisyonlar oluĢturulmuĢtur. Bu komisyonların görevleri 45 gün içinde Sava ve Una boyunca 

Una üzerindeki Novi‘ye kadar Osmanlı Ġmparatorluğu ile Avusturya arasındaki sınırları 

çizmek ve Venedik Cumhuriyeti sınırındaki sınır iĢaretlerini ziyaret etmekti. Avusturya 

komisyonunu Slavonya generali Ascanio Antonio Marquis de Guadagni, Osmanlı tarafını 

Rumeli beylerbeyi Mehmed Sait Efendi yönetmiĢtir.
10

 Böylece Belgrad‘da imzalanan 

antlaĢmaların uygulanmasına geçilmiĢtir. Buna göre Osmanlı-Habsburg sınır hattı, daha 

önceden belirli aralıklarla, iki tarafça iĢaretlenmiĢ, rakamlı hudut iĢaretlerin (Hunke, 

Grenzmarke) yenilenmesiyle çizilmiĢtir. Komisyon çalıĢmalarını 11 Mayıs 1741 tarihinde 

tamamlamıĢtır.
11

 

Una Nehri bölgesindeki 1741 tarihli Osmanlı-Habsburg hudûd tahdidi kapsamında 

Jasenovac Palankası bölgesi, Novi Kaleleri bölgesi, Cetin ve Kladuš kalelerinin arazileri, 

Dreţnik, Ġzačić ve Bihać kalelerinin karĢısındaki yaylarının sırtındaki ve Srb Nahiyesindeki 

humkaların yerleri açıklanmıĢtır. Yeni sınır Sava boyunca Una‘nın birleĢme noktasına, daha 

sonra Una boyunca Novi‘ye ve Novi‘den Ţirovac Deresi/çay boyunca Bojna Köyü‘ne ve daha 

                                                           
8
 BOA, HAT, 1431-58588, Belge No:4, s.2. 

9
 Robert A. Kann, A History of the Habsburg Empire: 1526-1918, Berkeley: University of California 

Press, 1974, 69. 
10

 Ive Mažuran, “Razgraničenje Između Carske Austrije i Osmanskog Carstva od Utoka Save u Dunav 
do Novog na Uni 1741. Godine”, Anali Zavoda za znanstveni rad JAZU u Osijeku, (1984) 3, (ss. 173-
191), s. 175. 
11

 Mažuran, a.g.m., ss. 178-179. 
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sonra Venedik Cumhriyeti sınırına götürmüĢtür. Bosut ve Sava‘nın birleĢmesinden bu yana 

olan sınır ise Karlofça Sınırı‘na göre düzenlenmiĢtir.
12

  Böylece Habsburg MonarĢisi 

Pasarofça BarıĢıyla kazandığı Bosna topraklarını -Furjon Bölgesi hariç-
13

 Osmanlılara teslim 

etmiĢtir.  

Sonuç 

1737-1739 Osmanlı-Avusturya savaĢı ve sonrasında yapılan Belgrad AntlaĢması 

Habsburg MonarĢisi‘nin güneydoğu Avrupa‘ya daha fazla nüfuz etme planını baĢarısızlıkla 

sonuçlandırmıĢtır. Habsburglar, Pasorofça BarıĢından sonraki dönemde Banat'ta inĢa ettikleri 

tüm tahkimatları ve ayrıca Tuna Nehri boyunca Osmanlı Ġmparatorluğu'na giden tüm surları 

yıkmak ve terk etmek zorunda kalmıĢlardır. Böylece Belgrad BarıĢ AntlaĢması sonucunda 

Habsburglar, Banat‘ın bir kısmı dıĢında, Pasarofça BarıĢı ile elde ettiği tüm mal varlıklarını 

kaybetmiĢtir. MonarĢi Belgrad AntlaĢması ile kale kenti Belgrad‘ı geri verdikten sonra 

Balkanlar‘ın derinliklerine girmeye devam edememiĢtir. Osmanlı Ġmparatorluğu ile doğal 

sınır, Tuna ve Sava nehirleri olmuĢtur.  

AntlaĢma sonucunda oluĢan Osmanlı-Habsburg hududunu belirleyen Tuna-Sava nehir 

hattı, I. Dünya SavaĢı‘nın sonunda Avusturya-Macaristan Ġmparatorluğu‘nun çöküĢüne kadar 

değiĢmemiĢtir. Nitekim 1908 yılında Bosna Hersek‘in ilhakı bir yana, 1739‘dan sonra Viyana, 

Balkanlar‘a kadar ilerlememiĢtir. Ayrıca hem savaĢ hem de savaĢ sonunda yapılan antlaĢma 

ile Habsburg MonarĢisi‘nin XVII. yüzyılın sonundan itibaren Osmanlı aleyhine olan 

geniĢlemesine son vermiĢtir. 
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ĠSTĠKLAL HARBĠ SONRASI ANKARA HÜKÜMETĠ’NĠN ULUSLARARASI 

ÖRGÜTLERLE ĠLĠġKĠLERĠ: SAVAġ ESĠRLERĠ VE MÜLTECĠLER MESELESĠ 

 

Dr. Öğr. Üy. E. Tutku Vardağlı 

Ġstanbul Aydın Üniversitesi 

ORCID ID: 0000-0001-6466-7881 

 

 

ÖZET 

Bu çalıĢmada Ankara Hükümeti‘nin Ġstiklal mücadelesinden zaferle çıkmasının hemen 

ardından uluslararası örgütlerle barıĢı inĢa etme sürecinde kurduğu iliĢkiler ele alınmaktadır. 

Muharebe meydanında kazanılan zaferin siyasi alanda karĢılık bulması açısından Ankara 

Hükümeti‘nin uluslararası alandaki çabaları büyük önem taĢımaktadır. Bu çalıĢmada 

özellikle, Ankara Hükümeti‘nin Ġstiklal Harbi sonrası önemli bir toplumsal ve siyasal sorun 

olarak karĢısına çıkan savaĢ esirleri ve mülteciler meselesiyle ilgili uluslararası örgütlere 

yaklaĢımı ve bunun diplomatik yansımaları ele alınmaktadır.  

BarıĢ AntlaĢması için Lozan‘a davet edilen Ankara Hükümeti‘nin henüz resmi 

görüĢmeler baĢlamadan önce karĢısına çıkan bu sorunla mücadelesi, Türk Heyeti‘nin siyasi 

tavrını ortaya koyması açısından büyük önem taĢımaktadır. Ankara Hükümeti‘nin gerek 

Hilal-i Ahmer (Kızılay), gerekse Milletlerarası Kızılhaç Heyeti, Cemiyet-i Akvam (Milletler 

Cemiyeti) ABD‘nin Yakın Doğu Muavenet Örgütü gibi uluslararası örgütlerle yürüttüğü 

çalıĢmalar uluslararası alandaki konumunu belirlemesi ve aynı zamanda uluslararası tanınma 

sağlaması açısından önem arz etmektedir. Ayrıca, Lozan Konferansında ilk gündeme gelen 

konu olan savaĢ esirleri ve mülteciler meselesi, tarafların karĢılıklı olarak diplomatik 

tavırlarını ve stratejilerini ilk kez test ettikleri bir alan olması sebebiyle de gidiĢatı belirleyici 

bir unsur olarak değerlendirmeye alınmıĢtır. 

ÇalıĢmada, Lozan Konferansı tutanakları, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti arĢivleri 

ve Milletler Cemiyeti arĢivleri gibi çeĢitli birincil kaynaklardan yararlanılmaktadır. Ankara 

Hükümeti‘nin Ġstiklal Harbi sonrası yürüttüğü ilk uluslararası diplomatik giriĢimlerden biri 

olan bu savaĢ esirleri ve mülteciler konusu tarihsel veriler ıĢığında derinlemesine 

incelenmekte, Hükümet‘in bu alanda hangi stratejileri oluĢturduğu ve hangi uluslararası 

aktörlerle nasıl iliĢki kurduğu ele alınmaktadır. Uluslararası kamuoyunun oldukça hassas 

olduğu böylesi bir konuda Ankara Hükümeti‘nin verdiği sınavın Lozan BarıĢ Konferansının 

daha baĢında diplomatik olarak kararlılığını ortaya koyduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ankara Hükümeti, Lozan Konferansı, savaĢ esirleri, mülteciler 
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GiriĢ 

SavaĢ esirleri ve mülteciler meselesi Ankara Hükümeti‘nin Ġstiklal Harbi sonrası uluslararası 

arenada yönetmek durumunda kaldığı ilk meselelerden biridir. Toplumsal bir olgu olarak ülke 

içindeki koĢulları zorlaĢtıran bu iki mesele aynı zamanda önemli bir dıĢ politika meselesi 

olarak Hükümet‘in karĢısına çıkmıĢtır. Aslında, Ankara Hükümeti‘nin bu konularda daha 

önce hiç tecrübe edinmediğini söylemek doğru olmaz, ancak Lozan BarıĢ Konferansı 

çerçevesinde daha farklı bir politika izlemek durumunda kalmıĢtır. Uluslararası örgütlerle 

iliĢkiler bu politikanın ana eksenini oluĢturmaktadır.  

Ankara Hükümeti‘nin savaĢ esirleri konusundaki ilk tecrübesi 1921‘de Fransızlarla 

yapılan Ankara AntlaĢması‘na dayanır. Bu AntlaĢmayla taraflar tevkif, hapis ve esaretin tarih 

ve mahalline bakılmaksızın ellerindeki esirleri karĢılıklı olarak serbest bırakmıĢlardır.
1
 Bu 

AntlaĢma gereğince, esirlerin serbest bırakılması konusunda üçüncü tarafların müdahil olduğu 

bir esir değiĢim süreci yaĢanmamıĢtır. Taraflar ellerindeki ulaĢım imkanları doğrultusunda 

esirlerin ülkelerine dönüĢünü temin etmiĢlerdir.
2
 Ġtilaf güçlerine karĢı Büyük Millet Meclisi 

merkezinde birleĢen Milli Mücadele Hareketi bir taraftan askeri önlemler alırken diğer yandan 

da dıĢ siyaset yoluyla destek arayıĢına girmiĢtir. Ġstiklal Harbi sırasında karargâh olarak 

kullanılan Ankara Ziraat Mektebi‘nin bir odasında dıĢ servis kurularak bir müsteĢar ve bir 

siyasi danıĢmanın görevlendirilmesi bu bakımdan önemli bir ayrıntıdır.
3
 Ayrıca, Lozan 

Konferansı‘na giden yolda Ankara Hükümeti‘nin Mudanya Mütarekesi‘yle edindiği deneyimi 

de unutmamak gerekir.
4
 

 Ġngiltere ile esir sorunu Londra AntlaĢması kapsamında çözülmüĢtür. SavaĢ sonrasında 

devam eden baĢlıca esir sorunu Türklerle Yunanlılar arasındadır ve bu sorun Lozan BarıĢ 

Konferansı‘na taĢınmıĢtır. Bu sorun mülteciler meselesiyle birlikte Konferansın ilk gündem 

maddelerinden birini oluĢturmaktadır. Diğer esir değiĢimi vakalarında olduğu gibi taraflar 

meseleyi kendi aralarında çözememiĢler ve böylelikle konu çok taraflı bir diplomasi zeminine 

taĢınarak uluslararası bir mesele haline gelmiĢtir. Bu noktada, esirler ve akabinde mülteciler 

meselesi konunun tarafı olmadıkları halde Lozan Konferansı‘nın tarafı olmaları sebebiyle söz 

konusu iki devletten baĢka ülkelerin ve aynı zamanda, Milletler Cemiyeti ve Milletlerarası 

Kızılhaç Heyeti gibi aktörlerin üçüncü taraf olarak müdahil olduğu bir mesele haline 

gelmiĢtir.  

Bunun yanı sıra, meselenin uluslararası kamuoyunun gündemine taĢındığı noktada, 

özellikle Batı kamuoyunda aleyhte propaganda riskinin arttığını da hesaba katmak gerekir. 

Bununla ilgili, Ġsmet PaĢa, Konferans öncesinde basın yoluyla bir anlamda Avrupa 

kamuoyuna mesaj vermiĢtir. Anadolu‘daki Rumların kıyıma uğratıldıklarına iliĢkin Avrupa 

basınında yer alan iddiaları kesin bir dille yalanlamıĢtır.
5
 Söz konusu Avrupa basınına Lozan 

Konferansı‘na ev sahipliği yapan Ġsviçre basını da kısmen dahil olmuĢtur. Özellikle Journal 

de Geneve adlı gazete, Türk aleyhtarı yazılar yayınlamıĢtır. Bu propagandayı etkisiz kılmak 

                                                           
1
 Ahmet Özdemir, ―SavaĢ Esirlerinin Milli Mücadeledeki Yeri,‖ Atatürk Yolu, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp 

Tarihi Enstitüsü Dergisi, 2: 3/6, 1990, s.326 
2
 Age., s.327. 

3
 Salahi Sonyel. Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika II. Türk Tarih Kurumu, 1991, s.4. 

4
 Bkz.Ali Fuat Türkgeldi. Moudros ve Mudanya Mütarekelerinin Tarihi. Cilt.7, Güney Matbaacılık ve 

Gazetecilik TAO, 1948. 
5
 Resul Babaoğlu, ―Muharebeden Diplomasiye: Lozan Konferansı‘nda Türk Delegasyon Heyetinin KarĢılaĢtığı 

Zorluklar,‖ Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 99, 2019, s.108. 
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için Türkler, pek de faal olmayan Türk Konsolosluğuna ve orada öğrenim gören az sayıdaki 

Türk öğrencinin desteğine baĢvurmuĢlardır.
6
 Bilindiği üzere, 13 Kasım‘da toplanması gereken 

Lozan Konferansı ertelenerek 22 Kasım‘da toplanmıĢ ve bu süre içinde Ġtilaf Devletleri hem 

kendi aralarında ortak bir diplomatik cephe oluĢturma hem de Türk tarafını yıpratıcı kamuoyu 

oluĢturma faaliyetlerinde bulunmuĢlardır.
7
 

Diğer taraftan, Avrupa basınının yanı sıra uluslararası örgütlerin de propaganda 

faaliyetleri açısından oldukça aktif olduklarını belirtmek gerekir. Örneğin, Milletlerarası 

Kızılhaç Komitesi (MKK) 1921-23 yılları arasında Anadolu‘daki savaĢ esirleri ve mültecilere 

yardımlarını konu alan 10 adet film çekmiĢtir. Bu filmlerin temel motivasyonunun 

Komite‘nin Avrupa kamuoyundaki görünürlüğünü artırmak ve özellikle Avrupalıları din 

kardeĢleri olan esir ve mültecilere bağıĢta bulunmaya teĢvik etme yönünde olduğu 

anlaĢılmaktadır.
8
 Lozan Konferansı öncesinde Ankara Hükümeti‘yle anlaĢmaya varan 

Fransızların dahi propagandanın dozunu arttırdığı bir süreçte bu tür örgütlerin çabaları en 

azından denge unsuru oluĢturmaktadır. Fransız basınında bu süreçte, “Anadolu‟daki 

Fransızlar aşırı Türklerin kötü muamelelerine maruz bulunuyorlar- Fransız Postanesi 

kaldırıldı - Boykot ve arama taramalar-Okullarda Fransızca öğretimi kısıldı” gibi haberler 

yayıldığı bilinmektedir.
9
 Dolayısıyla, Lozan‘daki Türk delegasyonun bu anlamda çok cepheli 

bir diplomatik mücadelenin ortasında yer aldığını söylemek yanlıĢ olmaz.
10

 Buna karĢın, 

Ankara Hükümeti de dıĢ basında kendi kamuoyunu yaratma çabası içine girmiĢtir. Bu 

dönemde dıĢ basının Ankara Hükümet yetkililerine olan ilgisi de hat safhadadır. Türk 

tarafının talep ve istekleri büyük merak konusudur. Hükümet ise bunu resmi müzakere 

masasına oturmadan önce Misak-ı Milli konusundaki kararlılığını bildirmek üzere bir fırsat 

olarak değerlendirmiĢtir. Bu konuda, dıĢ basına ilk ayrıntılı bilgi Mustafa Kemal PaĢa 

tarafından Amerikan ajansı United Press‟e verilmiĢtir. Mustafa Kemal PaĢa bu mülakatta, 

Türk tarafının öncelikli beklentisinin Misak-ı Milli‘yi gerçekleĢtirmek olduğunu ve 

kapitülasyonların kesinlikle kabul edilmeyeceğini açık bir dille ifade etmiĢtir:
11

 

Sonuç olarak, Ankara Hükümeti savaĢ esirleri ve akabinde mülteciler meselesiyle ilgili 

sadece Yunanistan‘ı değil genel olarak Batı kamuoyunu ve bununla birlikte uluslararası 

örgütleri de muhatap almak durumunda kalmıĢtır. Ġlk bakıĢta, bir dezavantaj gibi görünen bu 

durumu Ankara Hükümeti izlediği strateji sayesinde lehine çevirmiĢtir. Özellikle, Ankara 

Hükümeti‘nin uluslararası örgütlerle kurduğu iliĢkinin Batı kamuoyunda aleyhte 

propagandayı önleyici bir etkisi olduğu anlaĢılmaktadır.  

 Ankara Hükümeti‘nin Lozan BarıĢ Konferansına davet edildiği günlerde savaĢ 

esirlerinin yanı sıra mülteciler meselesi de acil çözüm beklemektedir. Özellikle, Türk 

Ordusu‘nun 9 Eylül‘de Ġzmir‘e girmesinden sonra Yunan Ordusu‘nun arkasından ülkeyi terk 

etmeye çalıĢan Rumlar ve aynı zamanda Ermeniler Yunanistan‘a doğru büyük bir göç dalgası 

                                                           
6
 NaĢit Erez, ―Lozan Konferansı ve Ġsviçre Halkoyu,‖ Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, 34, 1970, s.33. 

7
 Hakan Uzun, ―Türk Heyeti‘nin Lozan‘a gidiĢi ve Lozan Konferans‘ı Öncesinde Avrupa‘daki Faaliyetleri (5 

Kasım 1922–20 Kasım 1922),” Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, (Lozan 

AntlaĢması Özel Sayısı), 2013, s. 329-350. 
8
 Daniel Palmieri, ―The ICRC Films, 1921–65‖ içinde Johannes Paumann. Humanitarianism and Media: 1900 to 

the Present,  Berghan Books, 2018, s.92. 
9
 Yahya Akyüz. Türk Kurtuluş Savaşı ve Fransız Kamuoyu 1919-1922. Türk Tarih Kurumu, 1988, s.248. 
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 Babaoğlu, s.108. 
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oluĢturmuĢtur. Yunan ulusal tarihçiliğinin Küçük Asya Felaketi
12

 olarak adlandırdığı bu göç 

dalgası Birinci Dünya SavaĢı sonrasında yaĢanan en büyük göç dalgalarından birini 

oluĢturmaktadır ve Lozan‘da toplanan Ġtilaf Devletleri cephesini harekete geçirmiĢtir.  

Yakın geçmiĢte Ermeni Soykırımı iddialarıyla Osmanlı hükümetinin nasıl bir 

uluslararası baskıya maruz kalmıĢ olduğunu tecrübe eden Milli Mücadele kadrosu açısından 

hem savaĢ esirleri hem de mülteciler meselesinin ne kadar hassas bir Ģekilde yönetilmesi 

gerektiği ortadadır. Bu noktada, Ankara Hükümeti Birinci Dünya SavaĢı sonrasında 

geleneksel diplomasinin yerini alan ―yeni diplomasi‖nin önemli bileĢenlerinden biri olan 

―insani diplomasi‖yle
13

 ters düĢmemek ve bu noktada aleyhte propagandayı önlemek gibi zor 

bir görevle karĢı karĢıya kalmıĢtır. Bu nedenle, Hükümet‘in özellikle uluslararası insani 

yardım kuruluĢlarıyla iliĢkileri dıĢ politika stratejisini yapılandırma açısından kritik bir öneme 

sahiptir. Bu noktada, Ankara Hükümeti‘nin kurduğu stratejiyi ve özellikle uluslararası 

örgütler aracılığıyla izlediği politikayı daha yakından incelemek gerekir. Bu bağlamda, 

Milletler Cemiyeti, Milletlerarası Kızılhaç Komitesi ve Amerikan Yakın Doğu Muavenet 

Heyeti konuyla ilgili baĢlıca uluslararası örgütler olarak karĢımıza çıkmaktadır.  

 

Milletler Cemiyeti’nin Ankara Hükümeti’yle ĠliĢkileri 

Milletler Cemiyeti ya da o zamanki adıyla Cemiyet-i Akvam‘ın Ankara Hükümeti‘yle 

iliĢkileri Türk-Yunan esir değiĢimi meselesinden önce baĢlamıĢtır. 1917 Ekim Devrimi‘ni 

takiben Rusya‘da yaĢanan iç savaĢtan kaçan siviller ve özellikle, Batılı müttefiklerin Kızıl 

Ordu‘ya karĢı desteklediği Beyaz Ordu askerlerinin Ġstanbul‘a sığınması üzerine Cemiyet bu 

büyük göç dalgasına çare bulmak üzere Ankara Hükümeti‘yle temasa geçmek durumunda 

kalmıĢtır. Kaldırabileceği kapasitenin oldukça üzerinde bir mülteci kitlesine ev sahipliği 

yapmak durumunda kalan Ġstanbul‘un o günlerdeki çaresizliği çok sayıda gazete haberine ve 

aynı zamanda edebi anlatımlara konu olmuĢtur. Önceleri, iĢgal altındaki Ġstanbul‘da Ġtilaf 

Devletleri himayesinde ve Onlar adına bu mülteci sorununu çözebilmek için uğraĢ veren 

Milletler Cemiyeti Mülteciler Yüksek Komiserliği, ilerleyen aĢamalarda Ankara 

Hükümeti‘nin ülke genelinde siyasi otoritesini kurmaya baĢlamasıyla birlikte Hükümet 

yetkilileriyle iliĢki kurmak zorunda kalmıĢtır. Özellikle, mültecilerin tahliye iĢlemleri
14

, 

kendilerine verilecek pasaport ve diğer bürokratik iĢlemler konusunda Cemiyet yetkilileri 

Ankara Hükümeti‘nin iĢbirliğine ihtiyaç duymuĢtur.
15

 

Ġstiklal SavaĢı‘nın hemen akabinde Milletler Cemiyeti‘nin, Mülteciler Yüksek 

Komiserliği‘ni Türk-Yunan esirleri ve mültecilerin durumunu incelemek üzere sahada 

görevlendirmesiyle birlikte Milletler Cemiyeti ve Ankara Hükümeti arasındaki iliĢkilerin 

boyutu değiĢmeye baĢlamıĢtır. Burada Ankara Hükümeti artık mültecilere ev sahipliği yapan 

bir idarenin ötesinde meselenin doğrudan tarafı konumundadır. Ayrıca, Milletler Cemiyeti‘nin 

sahadaki gözlemlerini Lozan BarıĢ Konferansına rapor etmesi de Ankara Hükümeti‘nin içinde 

bulunduğu uluslararası müzakere sürecine üçüncü taraf olarak katıldığını ortaya koymaktadır. 

                                                           
12

 Bkz. Haris Exertzoglou, ―Children of Memory: Narratives of the Asia Minor Catastrophe and the Making of 

Refugee Identity in Interwar Greece,‖ Journal of Modern Greek Studies, 34:2, 2016, 343-366. 
13

Fulya Köksoy, ―Uluslararası Kızılhaç Komitesi‘nin Faaliyetleri Ekseninde Ġnsani Diplomasi,‖ Batman 

Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 7:1/1, 2017, 99-109. 
14

 Cumhur BaĢkanlığı Osmanlı ArĢivi (COA) HR. ĠM, Fon:22, Belge: 21, Tarih: M-25-09-1923. 
15

 COA. HR. ĠM, Fon:43, Belge: 18, Tarih: M-09-08-1923; HR. ĠM, Fon: 70, Belge: 67, M-03-04-1923. 
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Bu sebeple, çalıĢmanın baĢında da belirtildiği üzere bu diplomatik süreçte sadece müzakereci 

devletler değil, aynı zamanda dolaylı biçimlerde müzakerelere müdahil olan uluslararası 

örgütlerin rolü de önem taĢımaktadır.  

 Ankara Hükümeti‘nin Milletler Cemiyeti ve özel olarak Mülteciler Yüksek 

Komiserliği ile ilgili ihtiyatlı bir iĢbirliği tavrı sergilediğini ve karĢılıklılık iliĢkisi içinde 

hareket ettiğini söyleyebiliriz. Öncelikle, Mülteciler Yüksek Komiseri Dr. Nansen‘in savaĢ 

esirleri ve mültecilerin durumuyla ilgili saha çalıĢması yapmak için Ġstanbul‘a geldiğinde 

Mustafa Kemal PaĢa ile görüĢmek istemesine karĢılık, Ankara Hükümeti‘nin kendisini 

Ġstanbul‘da bulunan Hilal-i Ahmer Reisi Hamid Bey‘e yönlendirmesi bir diplomatik sınır 

çizme giriĢimi olarak değerlendirilebilir.
16

 Böylelikle, Mülteciler Yüksek Komiserine 

kendisinin diplomatik muhatabının Hilal-i Ahmer Reisi olduğu hatırlatılmıĢtır. Bu giriĢim 

aynı zamanda Ankara Hükümeti‘nin kendisini uluslararası arenada diğer meĢru hükümetlerle 

aynı zeminde ve aynı diplomatik usuller çerçevesinde konumlandırma çabası olarak ta 

düĢünülebilir. Ġtilaf Devletlerinin Lozan Konferansına Osmanlı Hükümeti‘ni de dahil etme 

çabası içinde oldukları düĢünüldüğünde, Ankara Hükümeti‘nin bu tavrı daha net anlaĢılabilir. 
17

 

 KarĢılıklılık iliĢkisine gelince, Ġstiklal Harbi sürecinde Milletler Cemiyeti Ermeni 

tehciriyle ilgili talep ve Ģikayetlerin dile getirildiği bir uluslararası platform olduğu bilinmekle 

birlikte,
18

 Balkan SavaĢı sonucunda çeĢitli mağduriyetler yaĢayan Müslüman halkla ilgili 

sorunların taĢındığı bir merci olduğu da bilinmektedir. Örneğin, Balkan Muharebesi sonucu 

arazi ve mallarının Bulgarlarca ellerinden alındığından Ģikayet eden Nevrekop ve Cuma-i 

Bala Müslüman ahalisi adına Milletler Cemiyeti Bulgar Hükümeti nezdinde giriĢimde 

bulunmuĢtur.
19

  

Genel anlamda, Milletler Cemiyeti‘nin kendisini bir uluslararası insani yardım 

kuruluĢu gibi konumlandırdığı örneklere rastlanmaktadır. Örneğin, 1921 yılına ait Türkiye ve 

komĢu ülkelerde savaĢ nedeniyle ailelerinden ayrı kalan kadın ve çocuklarla ilgili düzenli 

tahkikatlar yaptığına iliĢkin bilgiler mevcuttur.
20

 Ayrıca, yine savaĢın devam ettiği süreçte 

Milletler Cemiyeti‘nin Anadolu‘da Ermenilerin ve Rumların sahip oldukları imkanlar ve 

refahtan bahseden raporu da Ankara Hükümeti üzerinde olumlu etkiler yaratmıĢtır.
21

 Bir 

baĢka örnekte ise, Milletler Cemiyeti Mülteciler Yüksek Komiseri Nansen‘in, Türkiye ile 

Yunanistan arasında savaĢ esirlerinin değiĢimi meselesiyle ilgili raporunda uluslararası 

teamüllere göre önce Yunanistan tarafının esirleri serbest bırakması ve ayrıca elindeki 

esirlerle ilgili düzenli veri sağlaması konusunda eleĢtiriler yönelttiği görülmektedir.
22

 Bir 

baĢka örnekte ise, Nansen‘in Milletler Cemiyeti Konseyi‘ne: ―Bu konuda Milletler Cemiyeti 

otoritesinin Yunanistan‟ın ve Yunan halkının gerçek çıkarlarını desteklemek üzere 

kullanılabileceğine inanıyorum‖ dedikten sonra, “Yunan askerinin ya da yerel halkın köy 

yakma ve mala mülke zarar verme eylemleri, aynı türden eylemlere karşılık olsa bile bir an 

                                                           
16

 Milletler Cemiyeti ArĢivi (MCA), MCA, Nansen- Hamid Bey Görüşme Zabıtları, 15.10.1922, 

48/23733/23548. 
17

 Gazi Mustafa Kemal. Nutuk-Belgeler. Cilt III, TTK, Ankara,1999, s.1831 
18

 COA, HR. ĠM, Fon:59, Belge: 15, Tarih: M-01-10-1921 
19

 COA, HR. ĠM, Fon:59, Belge: 13, Tarih: M-10-09-1921 
20

 COA, HR. ĠM, Fon:59, Belge: 12, Tarih: M-01-09-1921 
21

 COA, DH.EUM.AYġ, Fon:72, Belge: 21, Tarih: H-14-05-134 
22

 MCA, Nansen‟den Albay Corfe‟ye Mektup, 13.10.1922, 48/24229/23548 
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evvel durdurulmalıdır,‖ diye eklediği görülmektedir.
23

 Bu veriler ıĢığında, Ankara 

Hükümeti‘nin Ġstiklal Harbi sonrasında Milletler Cemiyeti‘yle ihtiyatlı bir iĢbirliğinden yana 

olduğu anlaĢılmaktadır.  

 Bu dönemde Ankara Hükümeti mültecilere yardımda bulunabilecek yabancı 

kuruluĢlara sınırlama getirirken, Milletler Cemiyeti Mülteciler Yüksek Komiserliği‘nin 

faaliyetlerine izin vermiĢtir.
24

 Böylelikle, Anadolu‘da bulunan mülteciler adına konuĢma 

yetkisi Milletler Cemiyeti‘ne bırakılarak geçmiĢte olduğu gibi irili ufaklı çok sayıda Batılı 

yardım kuruluĢunun devreye girerek ülkelerinde diledikleri gibi propaganda yapmalarına 

olanak tanınmamıĢtır. Milletler Cemiyeti haricinde, savaĢ esirleri ve mülteciler meselesi 

kapsamında Anadolu‘da faaliyet göstermesine izin verilen diğer iki kuruluĢ; Milletlerarası 

Kızılhaç Heyeti ve Amerikan Yakın Doğu Muavenet Heyeti‘dir.  

 

Milletlerarası Kızılhaç Heyeti’nin Anadolu’daki Faaliyetleri 

Birinci Dünya SavaĢı sonrasında, esir değiĢimi ve mültecilere yardım konusunda Milletler 

Cemiyeti ile Milletlerarası Kızılhaç Heyeti‘nin birçok cephede birlikte çalıĢtıkları 

görülmektedir.
25

 Milletlerarası Kızılhaç Heyeti daha eski bir kuruluĢ olmakla birlikte bu 

dönemde her iki örgütün misyonlarının bir noktada kesiĢtiği görülmektedir.  

1863 yılında Ġsviçreli bir sivilin giriĢimiyle kurulan Milletlerarası Kızılhaç Komitesi, 

hukuken bu konuda yetkili kuruluĢ olarak tanınmamasına rağmen, 1864 tarihli Cenevre 

Konvansiyonu‘nun cephedeki askerlerin, savaĢ esirlerinin ve savaĢtan zarar gören sivillerin 

korunmasına iliĢkin hükümlerine dayanarak ondokuzuncu yüzyıl boyunca uluslararası insani 

yardım örgütü sıfatıyla çeĢitli cephelerde faaliyet göstermiĢtir.
26

 Birinci Dünya SavaĢında da 

aktif rol oynayan bu örgüt, Lozan Konferansı‘nda esir değiĢimi meselesinde de Milletler 

Cemiyeti‘yle birlikte üçüncü taraf olarak önemli bir rol oynamıĢtır.
27

 Ankara Hükümeti, ne 

1864 tarihli Cenevre SözleĢmesi‘nin tarafıdır
28

, ne de Milletler Cemiyeti‘nin üyesi, fakat her 

iki uluslararası örgütün Türkiye‘deki esir kamplarını ve mülteci kamplarını ziyaret edip Lozan 

Konferansı‘na rapor etmesine müsaade etmiĢ ve böylelikle uluslararası topluma ondokuzuncu 

yüzyılın ikinci yarısından itibaren geliĢen uluslararası teamüllerle uyum içinde olduğu 

mesajını vermiĢtir. Bununla birlikte, savaĢ esirleri ve mülteciler gibi spekülasyonlara oldukça 

açık bir konuda Ģeffaflık politikası izlediğini ortaya koymuĢtur. Örneğin, Birinci Dünya 

SavaĢı sırasında, çeĢitli bahanelerle Milletlerarası Kızılhaç Komitesi‘nin Türk esirlere 

ulaĢmasına izin vermeyen Rus Hükümeti gibi bir tavır da sergileyebilirdi.
29

 Günümüzde dahi 

baĢka birçok çatıĢma bölgesinde açık ya da örtük biçimde görüldüğü üzere, Ankara Hükümeti 

bu uluslararası örgütün faaliyetlerinin yasal zeminini sorgulama ya da doğrudan müsaade 
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 MCA, Milletler Cemiyeti Konseyi Başkanına Çok Acil Not, 23.10.1922, 48/24318/24318 
24

 Ġsmail Hacıfettahoğlu. Milli Mücadelede Hilal-i Ahmer.Türk Kızılay Derneği Yayınları, 2007, s.88. 
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2009. 
26

 Heike Krieger, ―A conflict of norms: the relationship between humanitarian law and human rights law in the 

ICRC customary law study,‖ Journal of Conflict and Security Law,11:2, 2006, 265-291. 
27

 Mesut Çapa, ―Milli Mücadele Yıllarında Anadolu‘daki Yunan SavaĢ Esirlerini Ziyaret Eden Uluslararası Ġlk 

Kızılhaç Heyeti,‖ Atatürk Yolu Dergisi, 2:6, 1990, 281-294. 
28

 Osmanlı Devleti‘nin Cenevre SözleĢmesini 1865 yılında imzaladığını belirtmek gerekir. Bkz. Seçil Karal 

Akgün, Murat Uluğtekin. Hilal-i Ahmer‟den Kızılay‟a. Kızılay Yayınları, 2000. 
29
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etmeme gibi bir tavır sergilememiĢtir.
30

 Ankara Hükümeti bu konuda ihtiyatlı bir Ģeffaflık 

politikası izleyerek savaĢ esirleri ve mülteciler konusuyla ilgili spekülasyonların ve aleyhte 

propagandanın önüne geçmiĢ ve haklı olduğu konuların uluslararası tarafsız kuruluĢlarca dile 

getirilmesini sağlamıĢtır. Örneğin Milletlerarası Kızılhaç Komitesi, Haziran 1922‘de Hilal-i, 

Ahmer‘e baĢvurarak Anadolu‘da yakılıp yıkılan bölgelerin haritasını, istatistiklerini ve 

fotoğraflarını istemiĢ ve buralarda yaĢayan Müslümanların iskanı için gerekli tutarı sormuĢtur. 

Hilal-i Ahmer‘in paylaĢtığı veriler daha önce bahsedilen filmlerin ikisinde kullanılmıĢtır. 

Burada Rodogno‘nun da bahsettiği gibi Milletlerarası Kızılhaç Komitesi‘nin bu süreçte 

Anadolu‘da savaĢtan zarar gören Müslümanlara yardım teklif etmesinin ardındaki temel 

motivasyon bölgede aktif olarak faaliyet gösteren bir baĢka kuruluĢ olan Amerikan 

Kızılhaç‘ı
31

 ve aynı zamanda 1919 yılında kurulan Milletlerarası Kızılhaç Federasyonuyla 

rekabet etmek
32

 ve seküler, tarafsız bir insani yardım örgütü olarak rüĢtünü ispatlamak olsa 

da, sonuç olarak mülteci meselesinin tek taraflı bir biçimde Türkiye aleyhine çevrilmesini 

önlemiĢtir. 

Mülteciler meselesinde, Milletler Cemiyeti ve Milletlerarası Kızılhaç yetkililerinin 

sahada birlikte hareket ettikleri hatta Anadolu‘da savaĢ nedeniyle yerinden edilmiĢ Türkler‘in 

durumunu da gözlemledikleri ve ufak çaplı yardımlarda bulundukları bilinmektedir.
33

 Diğer 

taraftan, Ankara Hükümeti savaĢ sebebiyle mültecilerden pek te farklı durumda olmayan 

Türklere yardım için Hilal-i Ahmer‘i devreye sokmuĢ ve yabancı örgütlerin yardımlarını 

gayri-Müslim mültecilere yönlendirmiĢtir. Böylelikle sahada mültecilere yardım konusunda 

fiili bir iĢ bölümü ortaya çıkmıĢtır. Hilal-i Ahmer Türklere, yabancı kuruluĢlar ise Milletler 

Cemiyeti koordinasyonunda gayri-Müslim mültecilere yardım etmiĢlerdir. Bu dönemde Ġtilaf 

Devletlerinin yardım kuruluĢlarının Anadolu‘da faaliyet göstermelerine izin verilmemiĢ,
34

 

Save the Children, Young Men Christians Association (YMCA) ve Young Women Christians 

Association (YWCA) gibi yardım kuruluĢları Yunanistan‘a yönelerek Anadolu‘dan giden 

mültecileri orada karĢılamıĢtır.
35

 Amerikan Yakın Doğu Muavenet Heyeti ise bu konuda 

istisnai bir durum oluĢturmaktadır. 

 

Yakın Doğu Muavenet Heyeti’nin Anadolu’daki Faaliyetleri 

Yakın Doğu Muavenet Heyeti Birinci Dünya SavaĢı yıllarında tehcir edilen Ermenilere 

yardım amacıyla kurulan bir ABD örgütüdür. 1820 tarihinden itibaren Osmanlı topraklarında 

faaliyet göstermeye baĢlayan Amerikan misyoner teĢkilatı American Boards of 

Commissioners for Foreign Affairs Mission‘ın (ABCFM) bir organı olan bu kuruluĢ 1915-

1930 yılları arasında Anadolu, Yunanistan, Kafkasya ve Suriye‘yi kapsayan oldukça geniĢ bir 

alanda faaliyetlerini sürdürmüĢtür.
36
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 Bu kuruluĢ 1917‘de Birinci Dünya SavaĢı nedeniyle Osmanlı topraklarındaki 

faaliyetlerini durdurmuĢ, savaĢın bitimiyle birlikte Alman misyonerleri bölgeden 

uzaklaĢtırarak mültecilere yardım amacıyla tekrar faaliyete baĢlamıĢtır.
37

 Ankara Hükümeti 

Lozan Konferansına taraf ülkelerden biri olmadığı için ABD yardım kuruluĢlarının 

Anadolu‘da faaliyet göstermelerine izin vermiĢtir. Aslına bakılırsa, ABD yardım kuruluĢları 

dönem itibarıyla ekonomik olarak en güçlü yardım kuruluĢları konumundadır. Hem 

Anadolu‘da hem de Yunanistan‘da Rum ve Ermeni mültecilerin barınma, beslenme, ulaĢım 

gibi masrafları büyük ölçüde ABD yardım kuruluĢları tarafından karĢılanmıĢtır.
38

 Bir bakıma, 

mültecilere yardım konusunda Milletler Cemiyeti‘nin ekonomik açığını bu kuruluĢ 

kapatmaktadır. Ancak, Ankara Hükümeti‘nin ABD yardım kuruluĢlarıyla iliĢkisi ekonomik 

değil, daha çok siyasi bir nitelik taĢımaktadır.  

Anadolu‘daki Rum ve Ermeni mültecilerin iaĢesi ve tahliyesini üstlenen yardım 

kuruluĢunun Amerikalı bir örgüt olması Ankara Hükümeti açısından evhen-i Ģer bir 

durumdur. Ermeni yurdu meselesini destekleyen pek çok kuruluĢu bünyesinde barındırmasına 

rağmen ABD‘nin,  gözlemci ülke sıfatıyla Lozan Konferansı‘nda bu konuda taraf ülkeler 

kadar belirleyici olması beklenmemektedir. Ayrıca, Ankara Hükümeti Lozan BarıĢ 

görüĢmelerinin kesintiye uğradığı noktada ABD‘yle olan iliĢkilerinden faydalanmıĢtır. Bu 

noktada, ABD Ankara Hükümeti‘nin Ġtilaf devletleriyle diplomatik iliĢkilerinin krize girdiği 

noktada yöneldiği bir alternatif olmuĢtur. Bu alternatifin özellikle kesilen barıĢ 

görüĢmelerinin iki hükümet arasında müzakere edilen Chester Projesiyle tekrar devreye 

konulması açısından etkili olduğu görülmektedir. Chester projesi Türkiye ile ABD arasında 

bir demiryolu projesi olup Ortadoğu bölgesinin petrol kaynakları üzerinde ABD hakimiyeti 

anlamına gelmektedir. Lozan görüĢmelerinin kesintiye uğradığı dönemde iki hükümet 

arasında müzakere edilen bu proje kolonyal yönetimlerle bölgenin kaynaklarını elde tutmaya 

çalıĢan Ġtilaf devletlerini harekete geçirmiĢ ve Lozan görüĢmelerini tekrar baĢlatmalarını 

sağlamıĢtır.
39

 Diğer taraftan, ABD Ankara Hükümeti için Sovyet Rusya‘ya karĢı da bir kalkan 

oluĢturmaktadır. Dolayısıyla, bu süreçte Ankara Hükümeti‘nin ABD hükümeti ve onun 

kuruluĢlarıyla iliĢkileri geliĢtirmesi, Avrupa siyaseti karĢısında güç dengeleyebilmesi 

açısından oldukça iĢlevseldir. 

Öte taraftan, Amerikan Yakın Doğu Muavenet Heyeti‘nin de bağlı olduğu çatı örgütü 

American Board‘un Genel Sekreteri James Levi Barton‘ın ABD Hükümeti tarafından 

Lozan‘da ülkesinin Türkiye‘deki çıkarlarını, özellikle ekonomik çıkarlarını, gözetmek üzere 

lobi faaliyetlerinde bulunması için gönderildiği görülmektedir.
40

 Bu noktadan hareketle, söz 

konusu örgütün iki hükümet arası iliĢkilerde paravan rolü üstlendiği söylenebilir. Bunun yanı 

sıra, Ankara Hükümeti Lozan‘da kararlaĢtırılan Türkiye ve Yunanistan arasında Nüfus 

Mübadelesi kapsamında mülteci konumuna düĢen Yunanistan Müslümanlarının durumunu 

kendi eriĢemediği noktada ABD yardım örgütleri aracılığıyla koruduğu anlaĢılmaktadır. Bu 

                                                                                                                                                                                     
Yayınevi, 2006. 
37
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38

 Seha L. Meray (Çev.), Lozan BarıĢ Konferansı: Tutanaklar-Belgeler, Ġkinci Takım, Cilt I, Kitap 2, Ankara: 

Ankara Üniversitesi Basım Evi, 1970, s.244. 
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konuyla ilgili olarak, Ġsmet PaĢa‘nın Heyet BaĢkanı Jacquit‘ten Girit Adası‘ndaki 

Müslümanların durumuyla ilgili bilgi istediği ve yardım talebinde bulunduğu bilinmektedir.
41

 

Ayrıca, bu kuruluĢ savaĢ esirleri konusuyla da ilgilenmiĢ, Yunanistan‘daki kadın ve çocuk 

Türk esirlerin serbest bırakılarak ülkelerine gönderilmesi konusunda Hilal-i Ahmer‘le birlikte 

çalıĢmıĢtır.
42

 Sonuç olarak, Ankara Hükümeti‘nin bu örgütle de yine karĢılıklılık mantığıyla 

iliĢki kurduğu ve Lozan görüĢmeleri açısından da bu noktada fayda sağladığı görülmektedir. 

Son olarak, Ankara Hükümeti‘nin bu örgütlerle iliĢkilerinin Lozan Konferansına nasıl 

yansıdığına bakmak gerekir. 

SavaĢ Esirleri ve Mülteciler Meselesinin Lozan Konferansı’na Yansımaları 

Uluslararası örgütler ve insani yardım kuruluĢlarının özellikle ateĢkesle barıĢ antlaĢması 

arasında geçen kritik süreçte önemli rol oynadıkları görülmektedir. Örneğin, Çanakkale 

SavaĢı sonucunda Milletlerarası Kızılhaç Komitesi Türk Ordusuna esir düĢen Ġngiliz ve 

Fransızların listesini ısrarla Hilal-i Ahmer‘den istemiĢtir. Özcan‘ın ifadesiyle, ―Hilal-i Ahmer 

bu listeyi temin ederek derhal Milletlerarası Kızılhaç Komitesine göndermiĢ ve bu yüzden 

Türk ve Ġngiliz hükümetleri arasında çıkmaya baĢlayan ihtilafı da halletmiĢtir.‖
43

 Bu örnekte 

de görüldüğü üzere, uluslararası örgütlerin bağımsız üçüncü taraf olarak diplomatik süreçlerde 

rol oynayabilmektedir.  

Lozan Konferansına iliĢkin somut örnekler üzerinden gidecek olursak, Konferansın 11 

Ocak 1923 tarihli oturumunda: ―Rehinelerin geri verilmesi bir an önce ve bir Milletlerararası 

Kızılhaç komisyonunun koruyuculuğu altında yapılacaktır‖ Ģeklinde bir karar alınarak ilgili 

örgüt sürece doğrudan dahil edilmiĢtir. Ancak, savaĢ esirleri meselesinin tarafsız bir 

uluslararası örgüt aracılığıyla çözümlenmesinin kararlaĢtırılması, tarafların bu konuda 

birbirlerine karĢılıklı eleĢtiriler yöneltmedikleri anlamına gelmemektedir. Beklenildiği üzere, 

Ġtilaf Devletleri bu konuda Yunanistan‘ı destekleyerek Türk tarafının eksik ve yanlıĢlarını 

gündeme getirme çabası içinde olmuĢlardır. SavaĢ esirlerinin değiĢimiyle ilgili müzakereler 

sırasında Ġngiliz temsilci Ryan: ―ne Yunanistan‘ın iyi niyetinden ne de kimlikleri belli olmuĢ 

kimseleri vermek isteyeceğinden Ģüphe etmekteyim‖ Ģeklinde açıkça beyanatta 

bulunmuĢtur.
44

 Müzakereler süresince Türk tarafının esirlerin listeleri, kayıpların aranması, 

süre tahdidi gibi konularda sürekli samimiyetinin sorgulandığı görülmektedir. Daha önce de 

bahsedildiği üzere Nansen‘in Milletler Cemiyeti adına tarafsız gözlemci olarak Yunanistan 

tarafına getirdiği eleĢtirilerin bu noktada Türk Heyetinin elini güçlendirdiği anlaĢılmaktadır. 

Nansen ilgili raporunda aynı zamanda uluslararası hukukun teamüllerini hatırlatarak önce 

Yunanistan‘ın esir değiĢimi konusunda adım atması gerektiğini hatırlatmıĢtır. Türk 

Heyeti‘nden Rıza Nur da resmi müzakereler sırasında aynı noktayı hatırlatarak Birinci Dünya 

SavaĢından sonra, bu savaĢın galipleri olan Müttefiklerin, yenilmiĢ Devletlerin tutsaklarını 

geri vermeksizin, kendi tutsaklarının geri verilmesini istemiĢ olduklarını vurgulamıĢtır. Bunun 

üzerine, Oturuma BaĢkanlık eden Ġtalyan delege Montagna Türk Heyeti‘nin bu görüĢüne 

destek vermek durumunda kalmıĢtır.
45

 SavaĢ esirleri ve mülteciler konusu; 30 Ocak 1923 

tarihinde Yunan ve Türk Halklarının Mübadelesine ĠliĢkin SözleĢme ve Protokol ile Sivil 
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Rehinelerin Geri Verilmesine ve SavaĢ Tutsaklarının Mübadelesine ĠliĢkin Türk-Yunan 

AnlaĢması çerçevesinde çözülmüĢtür.
46

 

 Ankara Hükümeti uluslararası örgütler konusundaki tavrını Lozan Konferansı‘ndan 

sonra da sürdürmüĢtür. Örneğin, o tarihte Milletler Cemiyeti üyesi olmamasına rağmen 

1929 yılında toplanan Cenevre Konferansı‘na taraf olarak katılmıĢtır. Bu Konferans‘a 

Türkiye‘yi temsilen Lozan‘daki Türk Heyeti üyelerinden Hasan Saka‘nın gönderilmesi de 

yine bir devamlılığa iĢaret etmektedir.
47

 Bu resmi görevlendirme Türkiye‘nin uluslararası 

barıĢın korunmasına ve uluslararası hukuka verdiği önemi de ortaya koymuĢtur. 
48

 

 

Sonuç 

Ġstiklal Harbi‘nin baĢarıyla sonuçlanmasının ardından Ankara Hükümeti yeni bir devletin 

temellerini atmak üzere diplomatik giriĢimlere ağırlık vermiĢtir. Denilebilir ki, Türkiye için 

Lozan BarıĢ Konferansı, Misak-ı Milli‘nin Ġtilaf devletleri tarafından kabul edilinceye kadar 

Milli Mücadele‘nin diplomasi alanında sürdürülmesidir.
49

 Bir bakıma, Lozan Konferansı‘nda 

yürütülen müzakereler son yüzyılda Avrupalı devletler karĢısında pek bir varlık gösteremeyen 

Osmanlı diplomasisinden farklılaĢmak isteyen Anadolu Hareketi‘nin ortaya koyduğu 

diplomatik bir yaklaĢım olarak değerlendirilebilir.
50

 

 Bu çalıĢmada özellikle, tarafların resmi müzakereler öncesi çeĢitli yollarla birbirlerinin 

gücünü sınadığı süreçler ele alınmaktadır. Bu bağlamda esir değiĢimi ve mülteciler meselesi 

taraflar arasında bu türden bir bahse konu olmuĢtur. AteĢkes süreci kadar, Konferansa davetle 

resmi müzakerelerin baĢlaması arasında geçen süreçteki ön-diplomatik çabaların ya da 

Ģimdilerdeki adıyla ikincil diplomasi
51

 oluĢturma çabalarının da oldukça önemli olduğu 

anlaĢılmaktadır. Bu süreçte, taraf ülkelerin kendi tezleri doğrultusunda basın yoluyla 

kamuoyu yaratma giriĢimlerinin en üst düzeyde olduğu gözlenmektedir. Bu türden faaliyetler 

çeĢitli çalıĢmalarda ortaya konulmuĢtur. Bu çalıĢmada ise uluslararası örgütlerin bu süreçteki 

rolüne dikkat çekilmektedir.  

Özetlemek gerekirse, Milletler Cemiyeti, Milletlerarası Kızılhaç ve Yakın Doğu 

Muavenet Heyeti gibi örgütler Lozan görüĢmeleri sürecinde genel olarak sahadaki geliĢmeleri 

tarafsız gözlemci statüsünde Konferansa rapor etmek, lobicilik faaliyetlerinde bulunmak ve 

kamuoyu oluĢturmak gibi iĢlevler üstlenmiĢtir. Ankara Hükümeti ise bu örgütlerle ilgili 

ihtiyatlı bir iĢbirliği içinde olmuĢ ve diplomatik usuller çerçevesinde izlediği Ģeffaflık 

politikasıyla hem uluslararası alandaki konumunu pekiĢtirmiĢ hem de aleyhte kamuoyu 

oluĢturma çabalarının önüne geçmiĢtir. 
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ÖZET 

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

tərcümə edilməsi zamanı edilən yanlıĢlıqlardan bəhs edilir. Belə yanlıĢlıqlar ən çox XIX-XX 

yüzilliklərdə edilən tərcümələrdədir. AraĢdırmalar göstərir ki, Rusiya imperiyası Cənubi 

Qafqazdakı Azərbaycan xanlıqlarını iĢğal edəndən sonra ermənilərin köçürülməsi ilə onlara 

―qədim vətən‖ axtarmağa baĢladı [8,195]. Buna görə də bəzi tərcümələrdə ―xristian‖ sözü 

―erməni‖, ―vətən‖ sözü ―Armeniya‖, yəni Ermənistan kimi, ―QızılbaĢ‖, ―Ġran‖sözləri 

―Persiya‖, ―Ġranlı‖ ―fars‖ kimi tərcümə olunub [18; 17]. Məqalədə toxunulan faktlara təkrar 

nəĢrlər və həmçinin istinadlar daxildir.  

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

Eyni fikri müxtəlif Ģəkildə yozmaq, Ģərh etmək araĢdırıcıların biliyi və siyasi baxıĢları ilə çox 

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

əlavə etmək tarixi mənbənin saxtalaĢdırılmasıdır [10]. AraĢdırmaya cəlb olunan əsas sənədlər 

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

Tarixi qaynaqların çap olunan zaman ixtisarlara yol verilməsi də fikrin konteksdən 

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

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

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

kütləsini və araĢdırmaçını yanlıĢ istiqamətə yönəldir. Eyni zamanda edilən əlavələr çox zaman 

redaksiya kollektivinin rəyindən çox siyasi konyukturaya xidmət edir. Əsərlərin tərcüməsində 

çətin tərcümə edilən, yaxud tam baĢa düĢülmədiyi üçün olduğu kimi saxlanılan sözlər və 

cümlələr mövcuddur. Bəzən tərcüməçinin baĢa düĢdüyü, ancaq baĢa düĢülməyən kimi 

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

Anadolu torpaqlarında yaĢayan türk tayfalarının güya ―türk‖ deyil, qeyri-türk olmaları kimi 

yozumlara da münasibət göstərilib. 

Anahtar Kelimeler: tarixi qaynaqlar, səhv tərcümə, mənbə, saxtalaĢdırma, yorumlar 

 

GĠRĠġ  

Qızıl Orda dövlətinin bütün torpaqlarını zəbt edən Moskva Knyazlığı artıq böyük bir 

imperiyaya çevrilməkdə idi, Qafqaz uğrunda mübarizədə Osmanlı və Səfəvilər sülaləsinin 
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idarəçiliyində olan QızılbaĢ dövlətinin ərazilərinə iddiasını gizlətmirdi. Rusiya dövlətinin 

Qafqazı iĢğal etmək uğrunda apardığı mübarizəsində güc amili birmənalıdır və illərdir ki, bu 

prosesin öyrənilməsi davam edir. Qafqazın iĢğalı prosesində güclə yanaĢı etnik, dini, və digər 

Ģirnikləndirici vasitələrdən istifadə etməklə özünə güclü agentura Ģəbəkəsi yaratmağı da əlavə 

etsək iĢğalın daha aydın mənzərəsini yaratmıĢ olarıq. Qeyd edilən vasitələr üçünsə dini 

amillərdən, ticarət üçün bütün Ģəraiti yaratmaq, yeni torpaqlarda məskunlaĢdırmaq, bütün 

mükəlləfiyyətlərdən azad etmək, hətta dövlət yaratmaq siyasətindən  və digər üsullardan 

istifadə etdilər [2]. Rusiya dövləti üçün Osmanlı və QızılbaĢ Səfəvi dövlətinin təbəələri olan 

erməni tacirləri agentura Ģəbəkəsi üçün ideal qüvvə idi. Çünki yaĢadıqları və ticarət 

əlaqələrində olduqları ölkələrin  iqtisadi vəziyyətini, xalqın yaĢayıĢ səviyyəsini yaxĢı bilir və 

saraylarda yüksək rütbəli məmurlarla əlaqələri yaxĢı idi. Özlərini tacir kimi qələmə verən 

agentlər yerli xristian əhalini ələ almağa çalıĢır, ələ aldıqları məliklər ifĢa olunanda çar 

Rusiyasının onlar üçün ayırdığı torpaqlara köçüb yerləĢmələrinə yardım edirdilər [16,57]. 

QızılbaĢ və Osmanlı kimi müsəlman ölkələrinə qarĢı Cənubi Qafqazda bufer xristian 

dövləti yaratmaq ideyası I Pyotr zamanından Rusiyanın əsas məqsədinə çevrildi [21, 88-100]. 

Bunun üçün də Xəzər dənizi sahillərində xristian əhalidən ibarət  yaĢayıĢ məskənlərinin 

salınması nəzərdə tutulurdu [23, 95-114]. Bu məqsədlə də I Pyotr Dərbənd komendantı general 

Kropotova göstəriĢ vermiĢdi ki, onlara müraciət edən xristian əhali Xəzər dənizi sahilində 

məskunlaĢdırılsın [16,56]. 1736-cı ildə QızılbaĢ dövlətində Səfəvi sülaləsinin ƏfĢarlarla 

əvəzlənməsi və hakimiyyətə Nadir Ģahın gəlməsi Rusiyanın iĢğalçılıq siyasətini müəyyən 

müddət dayandırdı. Ancaq 1762-ci ildə II Yekaterinanın hakimiyyəti ələ alması ilə Pyotrun 

siyasəti uğurla davam etdirildi. Yekaterina Ermənilərə yeni ―vətən‖ bəxĢ edə bilməsə də onun 

iĢini davam etdirən I Aleksandr və I Nikolay  sonda Cənubi Qafqaza erməniləri köçürməklə 

erməni dövlətini yaratmaq üçün bütün əsasları yaratmıĢ oldular.  

XIX yüzilliyin əvvəllərində Cənubi Qafqazdakı Azərbaycan torpaqları iĢğal edildi. ĠĢğaldan 

sonra Azərbaycan xanlıqları ləğv olundu. 1827-ci ildə Ġrəvan və Naxçıvan xanlıqlarının iĢğalı ilə 

1828-ci ildə bu xanlıqların yerində ―Erməni vilayəti‖ yaradıldı [19, 642-648; 20, 77-78]. Ermənilərin 

Azərbaycanın Ģimal torpaqlarına köçürülməsi ilə onları ən münbit torpaqlarda, Osmanlı və Qacar 

dövlətinin iç ərazilərinə məcburən köçmüĢ bəylərin torpaqlarında yerləĢdirdilər [1; 9]. XIX yüzillikdə 

Qafqaz tamamilə Rusiya imperiyası tərəfindən iĢğal olundu. 

XIX yüzillikdə ermənilərin toplu Ģəkildə Azərbaycanın Ģimal torpaqlarında köçürülməsi ilə 

onlar üçün Rusiya siyasi və hərbi dairələri tərəfindən ―vətən‖ yaradıldı [1]. Bunun ardınca da Rusiya 

tarixĢünaslığı köçürülmüĢ ermənilər üçün Qafqazla bağlı yazdıqları kitablarda Qafqaz ərazisində 

onların ―qədim vətən‖i olduğunu sübut etməyə çalıĢdılar. Sonra da Sovet tarixĢünaslığında da davam 

etdirilən tarixi saxtakarlıq davam etdirildi. Çox təəssüflər olsun ki, saxta ―vətən‖ haqqında yalanlar 

Avropa və Amerikada əlaqəli Ģəxsləri öz təsiri altına sala bildi. Çünki bu yalanların bünövrəsi XVII-

XVIII yüzillikdə elə Avropada qoyulmuĢdu. XVIII yüzilliyin əvvəllərində düĢmən dövlətlərinə 

iĢləməsi və satqınlığı səbəbilə Osmanlı dövlətindən Venesiyaya qaçaraq  Roma Papasının himayəsi 

altına sığınan, əslən Sivaslı olan keĢiĢ Mxitar (Manuk) tərəfindən [24] 1712-ci ildə əsası qoyulan, 

―1717-ci ildə Venesiya yaxınlığında Müqəddəs Lazar adasında inĢa edilmiĢ monastrda mxitaristlər 

dərnəyi‖ fəaliyyətə baĢladı və  türk tarixinə qarĢı ―ideoloji irtica maĢını‖ iĢə salındı [3, 11]. Elə həmin 

dövrdən də Rusiya imperiyasının siyasi dairələri  ―Moskvada yaradılmıĢ Musin-PuĢkin məktəbi‖ni 

iĢə saldılar [3, 11]. Mxitaristlərin baĢladığı saxtakarlığı artıq çar və sovet Rusiyasının siyasətçiləri və 
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tarixçiləri davam etdirirdi. Erməni tarixĢiləri isə yazdıqları əsərlərə elə adlar verməyə baĢladılar ki, 

oxucuda elə təsəvvür yaranırdı ki, bütün orta əsrlər dövründə Cənubi Qafqazda erməni dövləti 

mövcud olub. Erməni tacirlərinin ticarət əlaqələrini, sosial və iqtisadi münasibətləri erməni dövlətinin 

əlaqələri kimi oxucuya çatdırırdılar [14].  

XIX yüzillikdən baĢlayaraq davam etdirilən saxtalaĢdırmalar XX yüzillikdə də davam 

etdirildi. Bu saxtalaĢdırmaların mahiyyəti ondan ibarət idi ki, a) göstərsinlər ki, Cənubi Qafqazda 

qədim dövrlərdən erməni xalqı yaĢayıb və dövləti olub; b) qədimdən bu ərazilərdə türklər yaĢamayıb, 

sonradan gəlmədirlər. Əslində bunlar Sovet tarixĢünaslığının tərkib hissəsi olub, Moskvanın nəzarəti 

altında olan Azərbaycan tarixĢünaslığında da özünə yer etmiĢdi. Tarixi prosesləri təhlil edən zaman 

―burjua‖ tarixĢiləri tənqid edilir, Azərbaycan tarixinin tam öyrədilməsinə imkan verilmirdi. Halbuki, 

bütün Orta əsrlərdə Azərbaycan coğrafiyasında Azərbaycan türklərinin yaratdığı siyasi qurumlar-

dövlətlər mövcud olmuĢdur, ermənilərin isə heç bir siyasi qurumu olmamıĢdır. Rusiya iĢğalından 

sonra isə tarixən Azərbaycan coğrafiyasından kənarda olmuĢ və coğrafi anlayıĢ bildirən 

―Ərməniyyə‖ yaxud ―Ermənistasn‖ı Azərbaycanın qərb torpaqlarında lokallaĢdıraraq siyasi qurum 

kimi təqdim etdilər. Tarixən, Dəclə çayından Ģərqə doğru olan ərazilər Azərbaycan türklərinə məxsus 

torpaqlar olmuĢdur. 

XIX yüzillikdən baĢlayaraq yazılan, tərcümə edilən bir çox kitablarda dini mənsubiyyəti 

bildirən ―məsihi‖, ―nəsrani‖, ―xristian‖ sözləri etnik mənsubiyyət bildirən ―erməni‖ ilə əvəz olundu, 

―QızılbaĢ‖ sözü ―Persiya‖, ―Ġran‖ kimi, bəzən isə Çuxursəd bəylərbəyliyinin erməni yaĢayan 

kəndindən söhbət gedən zaman həmin ərazini ―Armeniya‖ yəni Ermənistan kimi yazdılar [10; 19]. 

Qeyd edim ki, qədim tarixlə yanaĢı orta əsrlərdə də ―Ermənistan‖ yaxud ―böyük Ermənistan‖ kimi 

qeydlər var idi. Ancaq onlar Azərbaycan coğrafiyasından kənarda, qədim coğrafi ərazi kimi 

xatırlanır, müstəqil siyasi qurum kimi iĢlənmirdi. Bütün bu yuxarıda verdiyimiz izahat xarakterli 

məlumatlar son yüzilliklərdə bəzi tərcümələr zamanı qəsdən edilən yanlıĢlıqları, mənbədə olmayıb 

tərcüməyə edilən əlavələri, ―yaddan çıxarılan‖ sözlər və cümlələri düzgün baĢa düĢmək üçündür. 

QƏSDƏN EDĠLƏN YANLIġ TƏRCÜMƏLƏR  

“QızılbaĢ” dövlət adının “Persiya” kimi, bəzən də “Ġran” kimi yazılması. 

Azərbaycan xalqının yaratdığı ən böyük və ən uzun ömürlü dövlətlərdən biri Səfəvilər 

dövləti kimi tanıdığımız imperiyadır. Qeyd edim ki, Səfəvilər sülaləsinin indiyə qədər hansı tayfaya 

mənsub olması məsələsi geniĢ araĢdırılmayıb, tarixĢünaslıqda onların etnik kimliyi daha çox 

araĢdırılıb.  Ancaq Əhməd Faiq Türkmənin Xətayın coğrafiyasına və tarixinə həsr etdiyi və 1937-ci 

ildə çap olunan ―Mufassal Hatay tarihi‖ əsərində ―Bayat əĢirəti‖ni ―ġah Ġsmayılın  mənsub 

olduğunu əĢirət‖ olduğunu qeyd edir [5, 534]. Səfəvilərin Bayat tayfasına aid olması yeni araĢdırma 

mövzusudur. Ancaq Səfəvi sülaləsinin idarə etdiyi imperiyanın adı ―Evliya Çələbi 

Səyahətnaməsi‖ndə bəzi hallarda ―Azərbaycan dövləti‖, əksər hallarda isə  ―QızılbaĢ dövləti‖ kimi 

qeyd edilməkdədir [4]. Ancaq təəssüflər olsun ki, Türkiyə tarixçilərinin əksəriyyəti də bu dövləti 

―fars dövləti‖ kimi qeyd etməkdədir. Bu da Azərbaycan türklərinin Ərdəbilli Səfəvi sülaləsinin 

baĢçılığı ilə yaratdığı QızılbaĢ dövlətinin ―fars‖ dövləti kimi tanınmasına xidmət edir. Bu yanaĢma 

Türkiyə tarixĢünaslığında da qırmızı xətlə keçir. Hesab edirəm ki, tarix dərsliklərində bu məsələyə 

yenidən baxmaq lazımdır. 

XVIII yüzillikdən baĢlayaraq Rusiya imperiyasında bir çox rəsmi sənədləri toplu kitab 

Ģəklində çap etməyə baĢladılar. Yenidən çapa hazırlanan rəsmi sənəd və məktubların əksəriyyəti 



Cumhuriyet Zirvesi            3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI        ISBN: 978-605-06696-7-1        www.cumhuriyetkongresi.org         Sayfa | 102 

imperiyanın ideologiyasına uyğunlaĢdırıldı. Lakin bu sənədləri kütləvi Ģəkildə dəyiĢmək və məhv 

etmək mümkün olmadı. Müəyyən sənədlər ya olduğu kimi qaldı, ya da mətnin əsli çap olundu ki, 

sonralar araĢdırıcılara ipucu verdi.  Rusiya dövlətinin Qafqaz xalqları, Osmanlı, Səfəvi QızılbaĢ 

dövləti ilə əlaqələrinə aid sənədlərin XIX yüzillikdə toplu halında çap olunması prosesi sürətləndi.  

XVI-XVII yüzilliklərdə Səfəvi dövlətinin hökmdarları rus dilli mənbələrdə birmənalı Ģəkildə 

―QızılbaĢ‖, ―QızılbaĢ Ģahı‖ kimi qeyd edilir [15, 456]. XVI yüzilliyin əvvəllərində Moskva 

knyazlığında yeni Romanovlar sülaləsinin əsasını qoymuĢ çar Mixail Fyodoroviçin QızılbaĢ  Səfəvi 

dövlətinin hökmdarı ġah Abbasla diplomatik və ticarət əlaqələrini tənzimləmək məqsədilə 

yazıĢmalarında fərqli məqamlara rast gəlirik. Moskva ilə yazıĢmalarda ġah Abbasa ―QızılbaĢ 

dövlətinin hökmdarı‖ kimi müraciət edilir, Astraxana və Moskvaya gələn tacirlər ―QızılbaĢ sakinləri‖ 

kimi qeyd olunurlar. ġah Abbasa ―qardaĢım‖ deyə müraciət edən çar Mixail məktublarında ona 

―QızılbaĢ‖ hökmdarı kimi müraciət edir [13, 1-138]. Ancaq 1616-cı və 1618-ci illərdə ―Rusiya 

hökmdarı‖ adından ―Böyük hökmdar‖ ġah Abbasa yazılan ―qramota‖lar  da ġah Abbasın qədim 

―fars hökmdarları‖ kimi Ģöhrətli olduğu  qeyd edilir, onu ―fars və ġirvan torpaqlarının hakimi‖  kimi 

qeyd ediblər [13, 172-177, 365-369]. Burada ―fars‖ və ―Persiya‖ millət və ölkə anlayıĢında iĢlənən 

sözləri ―Ġran‖ kimi də qeyd etmək olar, ancaq Rusiya tarixĢünaslığında dövlət adı həm ―Persiya‖, 

həm də ―Ġran‖ yazıldığı üçün onu olduğu kimi saxlayırıq. 1620-ci ildə ġah Abbas tərəfəndən 

göndərilən məktubu isə ―QızılbaĢ(lı) ġah Abbasın məktubunun (qramota) tərcüməsi‖ kimi qeyd 

ediblər [13, 636]. MəktublaĢmalardan görünür ki, Qafqazın Ģimal-Ģərq ərazilərində yaĢayan xalqlar 

əvvəllər qızılbaĢlara tabe olub və 1578-1590-cı illər osmanlıların hücumundan sonra tabeçilikdən 

çıxıblar. ġah Abbas tərəfindən dövlətin keçmiĢ təbəələrini yenidən tabeliyinə keçmək üçün ―Noqay‖ 

və digər ulusların hakimlərinə göndərilən səfir Əli bəyi mənbələr ―QızılbaĢ səfiri‖, hökmdarın özünü 

isə ―QızılbaĢ Ģah Abbas‖ kimi qeyd ediblər [13, 644-646].  Mənbələrdə xalqımızın yaratdığı dövlətin 

adının rəsmi yazıĢmalarda ―QızılbaĢ‖ getdiyini görürük və sitat gətirdiyimiz əsərlərdə qeydləri 

çıxmaq Ģərtilə, əsasən sülalənin adı hallanmır.  Ancaq XIX yüzillikdə Səfəvilər sülalələsinin idarə 

etdiyi QızılbaĢ dövlətinin adı rus dilli sənədlərdə ―Persiya‖ kimi qeyd edilməkdədir. Sonradan 

sənədləri tərcümə edən, yaxud çapa hazırlayan zaman sənədlərin tərtibçisi tərəfindən əlavələr 

edildikdə və yaxud sənədin mahiyyətini bildirən baĢlıq qoyulduqda  ―QızılbaĢ‖ adı ―Persiya‖ kimi 

qeyd edilmiĢ, bəzi sənədlərin əslində isə ―QızılbaĢ‖ kimi qalmıĢdır. [13, 656]. Bu ad dəyiĢməni, 

keçmiĢ QızılbaĢ dövlətində sülalələrin dəyiĢməsi ilə də bağlaya bilərik, ancaq hesab edirəm ki, bu 

düĢünülmüĢ dövlət siyasəti idi və Ģimal torpaqları iĢğal edilmiĢ Azərbaycan türklərinin cənubla bağlı 

əlaqələrini kəsməyə xidmət edirdi. 

Alban türkləri, xristian türklər və erməni yalanları. 

QızılbaĢ dövlətindəki qarıĢıqlıqdan istifadə edən Rusiya dövləti 1722-1724-cü illərdə I 

Pyotrun baĢçılığı ilə Azərbaycanın Xəzər sahili ərazilərini iĢğal etdi [19, 642-648]. ĠĢğaldan 

sonra bölgədəki xristian əhali əvvəllər ―elçi‖ rolunu oynayan Ġsrail Ori və digər fəalların 

dəstəyi ilə ―xristian həmrəyliyi‖ nümayiĢ etdirirlər [22, 38-48]. ―Elçi‖, ―elçibəyi‖ kimi qeyd 

olunan agentlər ilə yazıĢmaların müəyyən hissəsi XIX-XX yüzillikdə toplu sənədlər kimi çap 

olunub [18; 16; 6]. Bu sənədləri araĢdırarkən sənədlərdə məqsədli Ģəkildə təhriflərə yol 

verildiyini görürük. Bu təhriflərdən bir hissəsinə Qarabağda yaĢayan xristian əhalini ―erməni‖ 

kimi qələmə vermək cəhdləri aiddirsə, digər hissəsinə isə hansısa bir yüzbaĢının, yaxud 

məliyin ―xan‖ kimi qeyd olunmasıdır. Nadir Ģahın osmanlılarla apardığı döyüĢlərdə 
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qızılbaĢlar tərəfindən çıxıĢ edərək Osmanlı qoĢununa qarĢı döyüĢlərdə iĢtirak edən yüzbaĢı 

məlik Avan çox ĢiĢirdilmiĢ, hətta ―xan‖ kimi qələmə verilmiĢdir [13, 57]. 1733-cü ildə özlərini 

Osmanlı əsgərinə sadiq göstərən məlik Avan sui-qəsd hazırlayır və qalxan üsyanda Osmanlı 

əsgərləri öldürülür. Bu hadisədən sonra özünü ―xan‖ kimi qələmə verən məlik Avan ailəsi, 

yaxın qohumları və adamları ilə Rusiyaya, çariça Anna Ġvanovanın  (1730-1740) himayəsinə 

sığınır, onlara rütbə və məvacib təyin edilir [13, 57]. Halbuki Nadir Ģah Gəncə və Tiflisi azad 

edəndən sonra məlikləri xidmətlərinə görə mükafatlandırmıĢdı və bir il boyunca ordunu 

ərzaqla təmin edən məlik Avan daha çox Nadir ġahın mərhəmətindən yararlanmıĢdı [13, 57]. 

YaĢadıqları dövlətlərə xəyanətləri nəticəsində sığındıqları dövlətlərdə özlərinə mənsəb 

qazanan ermənilər, hiylələri ilə erməni olmayan, ancaq dindaĢ olduqları üçün onlarla əlbir 

olan xristian türk və udinlərin də Rusiyaya sığınmalarına və orada ―erməni‖ kimi qeyd 

edilmələrinə nail oldular. Qeyd etdiyimiz hadisədən təxminən 100 il sonra, 1830-cu illərdə 

Məlik Avan və qardaĢının varisləri ―knyaz Sumbatov, knyaz Məlikov və Arapetov‖ 

(Karapetov?) Astraxanda, Sankt-Peterburqda və Moskvada dövlət xidmətində idilər [13, 57]. 

Rusiyanın Xəzərsahili əraziləri ələ keçirməsindən sonra Pyotrun dəstəyi ilə iĢğal altında olan 

MüĢkür mahalına köçmüĢ bəzi xristian türklər, 1796-cı ildə rus ordusunun çəkilməsi ilə 

ġimali Qafqaza getdi. Yekaterinanın ölümü və ġah Qacarın Xorasandan geri qayıtması 

xəbərini eĢidən rus ordusu təcili Ģəkildə 1796-cı ilin payızı və 1797-ci ilin erkən yazında geri 

çəkildi və özləri ilə onlara yardımçı olan ―erməni‖ kimi qeyd edilən Müskür xristianlarını da 

apardı [7, 424-425]. Həmin ailələrin müəyyən hissəsi Stavrapol diyarının Çeçenistanla 

sərhəddində ―Edissiya‖ kəndində bu gün də yaĢamaqdadır və 200 ildən çox keçməsinə 

baxmayaraq hələ də öz aralarında pozuq Azərbaycan türkcəsində danıĢırlar. Onları dağ 

yəhudiləri, tat kimi qələmə verməyə cəhdlər edilsə də ―Edissiya dili‖ndə heyvan, quĢ adlarını, 

sıra saylarını eynən bizim kimi ifadə edirlər [25]. Baxmayaraq ki, ermənicə dərs keçirlər, 

özlərini erməni hesab etsələr də fərqli olduqlarını bilirlər, amma doğma dillərini də 

unutmurlar. 

XVIII yüzilliyin əvvəllərində Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində mövcud olan xristian 

əhali əsasən türk olublar, ġəki ətrafında isə Qafqazdilli udinlər yaĢayıblar, ancaq Ģəhərlərdə 

erməni tacirləri ticarətlə məĢğul olur və kilsələrə isə bəzi dövrlərdə Eçmiədzin tərəfindən 

erməni keĢiĢləri təyin edilirdi. Pyotra yazılan məktublar isə agentura çəbəkəsinə cəlb edilmiĢ 

erməni keĢiĢləri və tacirləri tərəfindən sadə xalqın adından yazılırdı. Hətta Ġsrail Ori I Pyotru 

QızılbaĢ dövləti üzərinə hücuma aparmaq istəyi ilə bütün Azərbaycan ərazisinin əhalisini 

xristian kimi qələmə verir, ancaq Qarabağ ərazisindəki  xristianlardan erməni kimi söz açmır 

[18, 87]. Çünki burada olan əhali xristian olsa da etnik cəhətdən alban türkləri idi. Ermənilərə 

―vətən‖ axtarıĢı prosesində Qarabağın xristian əhalisinin alban türklərindən ibarət olması 

faktları uğurla gizlədilsə də bəzi sənədlərin təkrar araĢdırılması əsil həqiqətlərin təhrif 

olunduğunu göstərir. Sənədlərin tərcüməsindəki təhriflər bəzən diqqətdən kənar qalmıĢdır. 

Tərcümələrdə ümumi məna çatdırılsa da bizim üçün əhəmiyyətli ola biləcək bəzi sözlər düzgün 

tərcümə edilməmiĢdir. Belə sənədlərdən biri də 1723-cü ilin mart ayında  Qarabağ məlikləri 

adından I Pyotra yazılmıĢ məktubun ilkin tərcüməsidir [6, 28-30]. Məktub Rusiyanın Xarici 

ĠĢlər Kollegiyasının xahiĢi ilə erməni Luka Ġlin və Piri Maksimov tərəfindən həmin ilin 25 

mayında tərcümə edilmiĢdir [6, 30-31].  Tərcümə zamanı ―Alban Türkləri‖ sözləri buraxılmıĢ 

və əvəzində ―Ağvan besurmanları‖, yəni ―Alban müsəlmanları‖ yazılmıĢdır [6, 30-31]. Həmin 
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məktub 1898-ci ildə yenidən Q.Ezov tərəfində 218 say altında çap edilən zaman tərcüməsi 

verilməmiĢdir [18, 340-341]. 2020-ci ildə professor Firudin Ağasıoğlu tərəfindən 218 saylı məktubun 

yenidən oxunuĢu və tərcüməsi zamanı aydın olmuĢdur ki, məktubda  ―Ağvan müsəlmanları‖ deyil 

―Alban Türkləri‖ 

 yazılmıĢdır [26]. ġəkildən (Ģəkil 1) də göründüyü kimi bu sənəddə ―Ağvanits Turkats‖ yəni 

―Alban Türkləri‖ yazılmıĢdır. 

ġəkil 1. ―Alban Türkləri‖ yazılan sənəd. 

 Sitatlara edilən əlavələrin həqiqət kimi göstərilməsi. 

Ġndi də digər kitablardan sitat gətirən zaman qəsdən edilən təhriflərə baxaq. 1823-cü 

ildə Rusiyanın tarixi abidələri, təbiətin qeyri-adi möcüzələri, elm və incəsənəti haqqında 

məlumat verən kitab çap olunur
 [12, 36].  Həmin kitabda qədim bulqarların adını özündə 

daĢıyan Volqa yaxınlığında olan ―Bolqar‖ Ģəhərinin xarabalıqları haqqında məlumat verilir. 

Müəllif burada olan tikililərin qalıqlarının ―1768-ci ildə məĢhur professor Pallas‖ tərəfindən 

tədqiq edildiyini və o zaman məscidə aid olmuĢ minarətin tamamilə salamat qaldığını qeyd 

edir [12, 37].  Həmin məscidin ―Müqəddəs Nikolay kilsəsinə‖ [12, 38] çevrildiyi qeyd edilir. 

Buradakı torpaq bəndinin içində hələ də iki məscidin xarabalıqları qalmaqdadır [12, 39].  

Müəllif orada olan kitabələrdən bəhs edir, qəbir abidələri üzərindəki yazıların 

tərcüməsini verir. Müəllif qeyd edir ki, ―dəfn edilmiĢlərin bəzilərinin yazılarında Ġran 

(Persidskiy) vilayəti ġamaxı, birinin isə ġirvan sakinləri olması Bolqarın ticarət əlaqələrinin 

hara qədər uzandığını sübut edir‖ [12, 44]. 1838-ci ildə ―erməni xalqının tarixi‖ ilə bağlı 

sənədlərin çap olunduğu kitabda ―Bolqar‖ Ģəhəri haqqında yuxarıda qeyd edilən kitabdan sitat 

gətirilmiĢdir. Bu dəfə artıq oxuculara yuxarıdakı qeydlər fərqli Ģəkildə çatdırılır. Qeyd edilir 

ki, Bolqarda ―dəfn edilmiĢlərin bir neçəsinin yazılarından görünür ki, Persiyanın (Ġran) 

keçmiĢ vilayətləri ġamaxı, biri isə ġirvan sakinləridir, bu vilayətin hər ikisi qədimdən 

Armeniyanındır. Bu sübut edir ki, qədimdə Bolqarın ermənilərlə ticarət əlaqələri hara qədər 

uzanırdı‖ [16. 145]. Gördüyümüz kimi gətirilən sitat təhrif olunmuĢ, ―bu vilayətin hər ikisi 

qədimdən Armeniyanındır‖ cümləsi və ―ermənilərlə” sözü əlavə edilmiĢdir [16, 145; 12, 44].  
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Təbrizli Arakelin “Tarix kitabı”na ermənisayaq əlavələr. 

XVII yüzillikdə yazılmıĢ əsərlərdən biri də Təbrizli Arakelin ―Tarix kitabı‖dır [10]. 

Mənbə kimi bu əsərdə dövrünün hadisələrinə fərqli baxıĢ nümayiĢ etdirilir. Kitab 1662-ci ildə 

yazılıb baĢa çatdırılmıĢ və 1669-cu ildə ilk dəfə Amsterdamda çap olunmuĢdur. Kitabın 1973-

cü ildə çapına qədər 1884-cü və 1896-cı illərdə Eçmiədzin tərəfindən redaktə olunaraq çap 

olunub. Ġlkin yazılıĢı ilə son çap olunması arasında nə qədər düzəliĢlər edildiyini tədqiq 

etməyə imkanımız olmasa da, kitabın özündə edilmiĢ əlavələrə münasibət bildirməyə 

imkanımız var. Həmin əlavələr, Azərbaycanda Rusiya iĢğalına qədər mövcud olmuĢ xristian 

türklər, udinlər, yunan, siryanilər və s. xristian əhali ilə bağlı çar və sovet hökumətinin 

apardığı erməniləĢdirmə siyasətilə üst-üstə düĢür. Müəllif ―Tarix kitabı‖nın 2-ci fəslində 

―vardapet Srapion‖un dini söhbəti ilə əhalinin maarifləndirməsinin ―culfalılara və bütün Ģərq 

[ermənilərinə]” zövq verdiyini izah edəndə “ermənilər” sözünü yazmamış, kitabı 

tərcüməçilərinin də qeyd etdikləri kimi sonralar əlavə etmişdilər [10, 45]. Adətən orta əsr 

səlnaməçiləri əsərlərində “şərq xalqları”, “şərq kilsəsi” ifadəsini çox işlədirlər. Burada da 

göründüyü kimi edilmiş əlavə ilə oxucu və tədqiqatçılarda çaşqınlıq yaradılmış və səhv 

istiqamətə yönəldilmişdir. Halbuki cümlədə ola bilsin ki, “bütün şərqlilər”, yaxud “şərq 

xalqları” nəzərdə tutulduğu halda “şərq erməniləri (şərqli ermənilər)” yazılmış və ciddi 

təhrifə yol verilmişdir. Hətta biz iddia edə bilərik ki, həmin söz “şərq xristianları” kimi 

yazılmış və tərcümədə “xristian” sözü “erməni” ilə əvəzlənmişdir. Demək olar ki, 

Azərbaycanın xristian əhalisindən söhbət gedən zaman bir çox mənbələrin tərcümələrində 

düşünülmüş təhriflər edilmiş və dini mənsubiyyət bildirən “xristian” sözü etnik 

mənsubiyyət bildirən “erməni” sözü ilə əvəzlənmişdir. Fars dilli sənədlərin rus dilinə və 

erməni dilinə tərcüməsi zamanı 1603-cü ildə  Şah Abbasın Dovşanlı kəndi ilə bağlı verdiyi 

fərmanın tərcüməsində də “xristian”, “nəsrani” kəlimələri “erməni” kimi tərcümə edilmiş 

və Qarabağın xristian türklərinin varlığı kölgədə qalmışdır. “Tarix kitabı”nın tərcüməsi 

zamanı dəfələrlə oxucunu yanlış istiqamətə yönəldən təhriflərin olduğunu görə bilərik. 

Osmanlılarla müharibə zamanı əhalinin köçürülməsini dünyaya ancaq ermənilərin 

köçürülməsi kimi çatdırırlar və bu mənbələrdən də misallar gətirirlər. Kitabın 4-cü fəslində 

ġah Abbasın əmri ilə müharibə bölgəsində olan bütün əhalinin Təbriz və Ġsfahan istiqamətinə 

köçürülməsinə Ġlyas sultan Xəlifəlinin rəhbərlik etməsini qeyd edən zaman mənbədə 

köçürülən ümumi əhali nəzərdə tutulduğu halda tərcümədə ―erməniləri‖ sözü əlavə edilmiĢ və 

elə təəssürat yaratmıĢdır ki, güya köçürülən ancaq erməni əhalisidir [10, 66]. BaĢqa bir 

cümlədə ―əhali‖ sözünə yenə də ―erməni‖ sözü artırılmıĢdır [10, 6].  Kitabın rus dilinə 

tərcüməsində belə əlavələr və yanlıĢ Ģərhlər çoxdur, ayrıca bir müzakirə mövzusudur. 

TÜRK KĠMLĠYĠNĠ GĠZLƏTMƏK MÜMKÜNDÜRMÜ 

Gətirdiyimiz sitatlardan da göründüyü kimi mənbələrə edilən əlavələr yanlıĢ nəticə 

çıxarılmasına istiqamətlənmiĢdir. Hesab edirik ki, belə təhrifetmələr düĢünülərək və planlı 

edilmiĢdir. Əsas məqsədlərdən biri də Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində mövcud olmuĢ 

xristian əhalinin türk etnik kimliyini gizlətməkdir. Çünki bu bölgənin 1813-cü ilə qədər 
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qalmıĢ xristian türkləri iĢğaldan sonra qaçaraq ətraf bölgələrə dağılmıĢ və Ġslamı qəbul 

ediblər. Onların yerinə isə Qacar dövlətindən və Osmanlı imperiyasından köçürülən 

erməniləri məskunlaĢdırıblar. Yəni bu gün Qarabağda olan ermənilər bölgəyə köçürülmüĢ 

əhalidir, aborigen türk əhali isə Ġslamı qəbul edib soydaĢları ilə dindaĢ oldular. Qarabağın 

xristian əhalisinin ―erməni‖ olmadığı haqqında Kartli-Kaxet çarı Ġrakliyə yazılan məktub 

sübut edir. Xristian türklərin özlərini erməni saymadıqları haqqında erməni keĢiĢi Simeon 

Yerevantsinin (Simon Ġrəvanlı) "Djambr" (1958-ci il nəĢri) əsərinin giriĢindəki qeydlərdən 

görə bilərik [11, 12-13]. Eçmiədzin (Üçkilsə yaxud Üçmüəzzin) katolikosu Simeon yazır ki, 

―Ġsrail (Gəncə xristianlarının patriarxı nəzərdə tutulur) Gürcü çarı II Ġrakliyə yazdığı 

məktubunda albanlarla ermənilər arasındakı etnik fərqi qeyd edərək çalıĢır ki, Qarabağ və 

Gəncə ermənilərini alban kimi təqdim etsin.‖ Yəni Qarabağ və Gəncə ətrafında olan xristian 

türklərin baĢçıları olan keĢiĢlərin gürcü xanı (çar) II Ġrakliyə yazdığı məktubda qeyd edirdilər 

ki,   biz xristianıq, ancaq erməni deyil, albanıq (ağvan).  Ancaq Ġslam dinin qəbul etsələr də 

həmiĢə ―vəng‖ adlandırdıqları məbədləri erməni kilsələrindən fərqləndirdilər və ona hörmətlə 

yanaĢdılar. Erməni tədqiqatçıları isə ―vəng‖lərin giriĢ qapılarının baĢ və yan hissələrində olan 

erməni əlifbası ilə yazılan türkcə mətnləri son 200 il ərzində tamamilə məhv edilməsinə nail 

oldular. Bu araĢdırmamızda Cənubi Qafqazda ermənilərə ―qədim vətən‖ axtarıĢı istiqamətində 

yenidən çap olunan, tərcümə olunan qaynaqlardan seçilmiĢ misallar çəksək də belə təhriflər 

hər addımda var. Həmin təhriflərin məqsədi Qafqazda, Azərbaycanda, Anadoluda qədim 

zamanlarda türkün olmadığını sübut etməkdir. Çox təəssüflər olsun ki, Türkiyə tarixĢünaslığı 

da qismən onlara yardımçı olur və türklərin Anadoluya gəliĢini ―Malazgirt zəfəri‖ ilə 

bağlayırlar. Bu da ermənilərə və digər türk düĢmənlərinə imkan verir ki, türkün ―gəlmə‖ 

olduğunu dünyaya sübut etsin. Halbuki ġumer (Sümər) dönəmindən türk Ön Asiyanın aparıcı 

etnosu olub. 
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Tezis  

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

ədəbi tənqidi 

Türkiyə ədəbiyyatĢünaslığında görkəmli Azərbaycan Ģair və dramaturqu Hüseyn Cavidə həsr 

olunmuĢ bir çox araĢdırmalar aparılmıĢdır. Bu tədqiqatlarda onun həyat və yaradıcılığı ilə 

bağlı maraqlı məlumatlar verilmiĢdir. 

Apardığımız incələmələrdən belə nəticəyə gəldik ki, Türkiyə ədəbiyyatĢünaslığında Hüseyn 

Cavidin həyat və yaradıcılığına ilk dəfə dünya Ģöhrətli türkoloq, ədəbiyyatĢünas, professor 

M.Fuad Köprülü müraciət etmiĢ və Ġstanbulda nəĢr olunan ―Ġqdam‖ qəzetinin 1921-ci il 8707-

ci sayında dərc olunmuĢ ―Azərbaycan ədəbiyyatına bir nəzər‖ məqaləsində H.Caviddən də 

bəhs etmiĢdir.   

 Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin araĢdırılmasında, Türkiyə-Azərbaycan ədəbi-mədəni 

əlaqələrinin geniĢləndirilməsində mühüm xidmətləri olan böyük türk alimi F.Köprülü ―Ġslam 

Ensiklopediyası‖nın ―Azəri‖ maddəsində Azərbaycan ədəbiyyatına Osmanlı təsirindən və bu 

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

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

ci illər Azərbaycan ədəbiyyatının ən qüdrətli sənətkarı hesab etmiĢdir. 

F.Köprülü H.Cavidin ―Ġblis‖ əsərinə münasibətində yazırdı: ―Xüsusilə, ―Ġblis‖ pyesi Azəri 

ədəbiyyatında ədəbi qiymət etibarilə heç irad tutulmayacaq bir əsərdir‖. 

Azərbaycan ədəbiyyatının Türkiyədə tədqiqi və təbliği istiqamətində araĢdırmalarına görə 

AMEA-nın ―Ġlin alimi‖ mükafatına layiq görülən görkəmli türk tədqiqatçısı, professor Yavuz 

Akpınar ―Azəri ədəbiyyatı araĢdırmaları‖ kitabında dahi Ģairimizdən ayrıca bəhs etmiĢ, 

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

Ģairin Ġstanbulda olduğu müddətdə Salik təxəllüsünü dəyiĢib, Cavid təxəllüsünü qəbul etdiyini 

yazmıĢdır. 

Dosent Banuçiçek Kırzıoğlu ―Azərbaycanın məĢhur Ģair dramaturqu Rasizadə Hüseyn Cavid 

və iki Ģeiri‖ məqaləsində görkəmli yazarımızın  həyat və yaradıcılıq yolundan da söz açmıĢ, 

onun Azərbaycan ədəbiyyatında oynadığı rola yüksək qiymət vermiĢ və bu xüsusda 

yazmıĢdır: ―Azərbaycanda müasir Ģeirin inkiĢafında, Azərbaycan türkləri arasında türkçülük 

Ģüurunun oyanmasında mühüm rol oynayır‖.  

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

əvvəllərindəki ən mühüm təmsilçisi və bu dövrdə romantizmin öndə gedən 

nümayəndələrindən biri‖ adlandırmıĢdır. 

Türkiyə ədəbiyyatĢünaslığında Cavidin dünya və Azərbaycan ədəbi ənənələrinə münasibəti, 

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

dəyərlər və s. məsələlərə də toxunulur.  

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

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

türk ədəbiyyatĢünasları tərəfindən araĢdırılmıĢdır.  
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Beləliklə, nəzər saldığımız dəyərli tədqiqat əsərlərindən aydın görünür ki, Hüseyn Cavid 

Türkiyə ədəbiyyatĢünaslığında Azərbaycanın ən görkəmli Ģair və dramaturqlarından biri hesab 

olunur. Türkiyəli alimlər onun həyat və fəaliyyətinə aid bir çox faktları öyrənmiĢ, 

yaradıcılığında müraciət etdiyi mövzuları araĢdırmıĢ, onu böyük Ģair və dramaturq olmaqla 

yanaĢı, həmçinin bir pedaqoq, filosof, ictimai-siyasi xadim kimi də dəyərləndirmiĢlər. 

GiriĢ 

Türkiyə ədəbiyyatĢünaslığında böyük Azərbaycan Ģair və dramaturqu Hüseyn Cavidə həsr 

olunmuĢ bir çox araĢdırmalar aparılmıĢdır. Bu tədqiqatlarda XX əsr lirik-fəlsəfi Ģeirimizin 

ustadı, mənzum dramaturgiyamızın banisi H.Cavidin həyat və yaradıcılığı ilə bağlı mühüm və 

maraqlı məlumatlar verilmiĢ, ümumbəĢəri bədii irsi Türkiyə-Azərbaycan ortaq ədəbi-mədəni 

dəyərləri kontekstində iĢıqlandırılmıĢdır. Romantizm ədəbi cərəyanının görkəmli 

nümayəndəsi H.Cavidin yaradıcı Ģəxsiyyətini, zəngin bədii söz xəzinəsini aydınlatmaq, təhlil 

və tədqiq edib dəyərləndirmək məqsədi ilə qardaĢ ölkənin dəyərli ədəbiyyatĢünas alimləri bir 

çox ədəbi-nəzəri məqalə və monaqrafiyalar yazaraq cavidĢünaslığımızı zənginləĢdirmiĢlər. 

Türk ədəbiyyatĢünaslığında H.Cavidin ədəbi Ģəxsiyyətinə və yaradıcılığına hətta, Ģairin 

ədəbiyyat səhnəsində göründüyü ilk dövrlərdən böyük maraq göstərilmiĢ, tədqiqata cəlb 

edilmiĢdir.  

M.Fuad Köprülü Hüseyn Cavidin ilk tədqiqatçısı kimi 

Apardığımız incələmələrdən belə nəticəyə gəldik ki, Türkiyə ədəbi-nəzəri fikir tarixində 

Hüseyn Cavidin həyat və yaradıcılığına ilk dəfə dünya Ģöhrətli türkoloq, ədəbiyyatĢünas, 

professor, Dr. Mehmet Fuad Köprülü (1890-1966) müraciət etmiĢdir. Belə ki, XX əsrin 20-ci 

illərinin əvvəllərində Azərbaycan Xalq Komissarları Soveti tərəfindən Bakıya dəvət olunan 

Azərbaycan ədəbiyyatının, elm və təhsilinin inkiĢafında da misilsiz xidmətlər göstərmiĢ 

F.Köprülü Ġstanbulda nəĢr olunan ―Ġqdam‖ qəzetinin 1921-ci il 8707-ci sayında dərc olunmuĢ 

―Azərbaycan ədəbiyyatına bir nəzər‖ məqaləsində Hüseyn Caviddən də bəhs etmiĢdir [14, 

111].   

F.Köprülü 1919-1925-ci illərdə Türkiyədə yaĢayan Azərbaycan tarixi və ədəbiyyatının tədqiqi 

ilə məĢğul olan görkəmli yazıçı, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Türkiyədəki səfiri Yusif 

Vəzir Çəmənzəminlinin 1920-ci ildə Ġstanbulda çap olunmuĢ 103 səhifəlik ―Azərbaycan 

ədəbiyyatına bir nəzər‖ kitabı haqqında yazdığı eyniadlı məqaləsində qeyd etmiĢdir ki: 

―...Mirzə Fətəli Axundovla bərabər Azəri ədəbiyyatının Qafqaz Ģöbəsində ―kritism‖ baĢlar və 

onu Zakir, Sabir, Nazır, Səhhət, Səməndər və bu son illərdə Hüseyin Cavid və Ə.Cavad kimi 

Ģairlər davam etdirir. Bu Ģairlərdə qismən əski Ġran Ģairlərinin, qismən də Namiq Kamal, 

Hamid, Əkrəm, hətta Tofiq Fikrət, Mehmed Emin kimi Osmanlı Ģairlərinin təsirlərinə belə 

təsadüf oluna bilir‖ [20]. 

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin araĢdırılmasında, Türkiyə-Azərbaycan ədəbi-mədəni 

əlaqələrinin geniĢləndirilməsində mühüm xidmətləri olan böyük türk alimi F.Köprülü 1941-

1950-ci illərdə ―Ġslam Ensiklopediyası‖nın 2-ci cildinin 118-151-ci səhifələrində verilmiĢ 

Azərbaycan ədəbiyyatının təĢəkkül və inkiĢaf tarixinə həsr etdiyi ―Azəri‖ maddəsində 

Azərbaycan ədəbiyyatına Osmanlı təsirindən və bu təsirin təbliğçilərindən bəhs etmiĢ, bu 

məqamda Hüseyn Cavid və Məhəmməd Hadi yaradıcılığına da müraciət etmiĢdir. Türk 

dünyasının böyük alimi, ədəbiyyat tarixçisi F.Köprülü ―Azəri‖ kitabının ―Azəri ədəbiyyatında 

yeniləĢmə dövrü: XIX-XX əsrlər‖ bölümündə H.Cavid yaradıcılığını yüksək qiymətləndirərək 

onu 1905-1920-ci illər Azərbaycan ədəbiyyatının ən qüdrətli sənətkarı hesab etmiĢdir [14, 61]. 

Görkəmli tədqiqatçı H.Cavidin həyat yoluna nəzər salaraq 1882-ci ildə Naxçıvanda anadan 

olan, orada və Təbrizdə təhsil aldıqdan sonra 1905-1909-cu illərdə Ġstanbulda yaĢayan və 
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məmləkətinə qayıdaraq müəllimlik edən Cavid əfəndinin Hamidin güclü təsiri altında qaldığı 

və Tofiq Fikrətin təqlidçisi və ardıcılı olduğu qənaətinə gəlmiĢdir [14, 61]. Öz tədqiqatında 

F.Köprülü ―KeçmiĢ günlər‖ və ―Bahar Ģəbnəmləri‖ adlı iki kiçik Ģeir məcmuəsi, ―ġeyx 

Sənan‖, ―ġeyda‖, ―Peyğəmbər‖, ―Uçurum‖ və ―Ġblis‖ kimi mənzum pyeslər yazan Hüseyn 

Cavidi yalnız dil baxımından deyil, ümumiyyətlə, fikir və sənət baxımından da Hamid və 

Fikrət təsirlərinin bir qarıĢığı kimi qəbul edir [14, 61]. O, Cavidin bəzi pyeslərində əruz ilə 

bərabər, heca vəznini də iĢlətməsini və doğrudan-doğruya heca və sadə dillə bir neçə kiçik və 

gözəl mənzumələr yazmasını bir az Hamidlə, qismən də Türkiyədə heca vəzninin 1912-ci 

ildən sonra gənc Ģairlər arasında əhəmiyyət qazanması hadisəsi ilə əlaqələndirir. 

F.Köprülünün fikrincə, Azərbaycan ədəbiyyatında ilk mənzum pyeslər yazması, səhnədə 

Ġstanbul türkcəsini iĢlətməsi və nəzm texnikası baxımından bəzi səhvlərinə baxmayaraq, təmiz 

və iĢlənmiĢ bir üsluba malik olması, əsərləri üzərində həqiqi bir sənətkar tələbkarlığı ilə 

çalıĢması H.Cavidin Azərbaycan Ģeirinin təkamülü tarixində mühüm bir yer tutmasını təmin 

etmiĢdir [14, 61].  

F.Köprülü H.Cavidin ―Ġblis‖ əsərinə münasibətində çağdaĢ ədəbi tənqid üçün də aktual olan 

ədəbi-estetik dəyər formalaĢdırmıĢdır: ―Xüsusilə, ―Ġblis‖ pyesi Azəri ədəbiyyatında ədəbi 

qiymət etibarilə heç irad tutulmayacaq bir əsərdir‖ [14, 61].  

Qeyd edək ki, Cavid sənətini çox yüksək qiymətləndirən ulu öndər Heydər Əliyev də 

çıxıĢlarının birində H.Cavidin ―Ġblis‖inin Qötenin ―Faust‖undan geri qalmadığını xüsusi 

vurğulamıĢdır. 

Zəngin bədii fikir xəzinəmizdə əbədiyaĢar mövqe qazanmıĢ ―Ġblis‖ əsərində dünyanın əĢrəfi 

və iblisi olan Ġnsan adlı bəĢəri varlığın daxili aləminin ziddiyyətləri, təzadları, harmoniyası 

Cavid əfəndinin bədii təfəkkürünün süzgəcindən keçərək poetik təcəssümünü tapmıĢdır. 

Burada biz hər iki dahi ictimai və siyasi xadimin F.Köprülü və H.Əliyevin H.Cavidin Ģah 

əsərinə verdikləri əsl ədəbi-nəzəri dəyərin əbədiliyinə Ģahid oluruq.  

Ədəbiyyatın zamandan asılılığı sanki yaradıcı insanlara qiymət vermək üçün bir meyar 

olmuĢdur. H.Cavid yaradıcılığının gücü, qüdrəti ondadır ki, o zamana qalib gələ bilmiĢdir.  

Hüseyn Cavid çağdaĢ türk ədəbiyyatĢünaslığında  

Azərbaycan ədəbiyyatının Türkiyədə tədqiqi və təbliği istiqamətində araĢdırmalarına görə 

AMEA-nın ―Ġlin alimi‖ mükafatına layiq görülən görkəmli türk tədqiqatçısı, professor, Dr.  

Yavuz Akpınar dörd bölmədən ibarət ―Azəri ədəbiyyatı araĢdırmaları‖ kitabının 

―Ensiklopediya maddələri‖ adlı 4-cü bölməsinin 435-436-cı səhifələrində ―Hüseyn Cavid 

Rasizadə (Naxçıvan, 24 oktyabr 1882- Ġrkutsk, 1941)‖ baĢlığı altında bu böyük Azərbaycan 

Ģairi və dramaturqundan ayrıca bəhs etmiĢ, Cavidin ailəsi, təhsil illəri, həyat və yaradıcılığı 

haqqında ümumi məlumat vermiĢdir. Müəllif Ģairin Ġstanbulda olduğu müddətdə Salik 

təxəllüsünü dəyiĢib, Cavid təxəllüsünü qəbul etdiyini yazmıĢdır [2, 435]. 

Doktor Yusuf Gedikli ―Hüseyn Cavid Rəsizadənin (1882-1941) həyatı və əsərləri‖ 

məqaləsinin ―Türkiyədə Hüseyn Cavid‖ adlı bölməsində Türkiyədə Cavidlə bağlı aparılmıĢ 

tədqiqatlardan bəhs edir. Tədqiqatçı mövcud araĢdırmaları xronoloji ardıcıllıqla sadalayır: a) 

Fuad Köprülünün ―Ġslam ensiklopediyası‖nın ―Azəri‖ bölməsində verdiyi məlumat; b) 

Ankarada çıxan ―Azərbaycan‖ jurnalında 1950-ci illərdə ―Uçurum‖ və ―Ġblis‖ pyeslərinin 

hissə-hissə çap olunması; c) Mustafa Haqqı Türkəqulun ―Azərbaycanlı türk Ģairi Hüseyn 

Cavid‖ kitabı; ç) Yusuf Gediklinin 1980-ci ildə yazdığı ―Hüseyn Cavid Rasizadənin 

―Uçurum‖ və ―Ġblis‖ adlı əsərləri (pyesləri) üzərində bir çalıĢma; Ġncələmə-mətn‖ adlı 

buraxılıĢ iĢi (2005-ci ildə Bakıda nəĢr olunan ―Yom‖ dərgisində məqalə kimi çap 

olunmuĢdur); d) Cihan Özdemirin doktorluq dissertasiyası; e) Cihan AktaĢın ―Cavidlərin 
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görüĢməsi‖ adlı məqaləsi (1996) [12, 110]. Lakin alim bununla yanaĢı Cavid yaradıcılığının 

Türkiyədə kifayət qədər tanınmadığı fikrindədir [12, s. 99]. Qeyd etməliyik ki, Türkiyədə 

Cavidlə bağlı tədqiqat iĢləri yuxarıda sadalananlarla məhdudlaĢmır. Y.Gediklinin məqaləsini 

yazmasından sonrakı dövrdə bu sahədə tədqiqatların sayı əhəmiyyətli dərəcədə artmıĢdır. 

Professor, Dr. Erdoğan Uygur dahi filosof Ģairimizin yaradıcılığına yüksək qiymət verərək 

yazır: ―Cavidin həm Ģeirlərində, həm də dram əsərlərində humanizmə əsaslanan milli və 

fəlsəfi düĢüncələri ictimai Ģüurun formalaĢmasında təsirli olmuĢdur. Bu cəhətdən Cavid xalqın 

böyük rəğbətini qazanmıĢ; sevgi və hörmət görmüĢ ədəbi Ģəxsiyyətdir. Ġctimai inkiĢafa aid 

fikirlərini irəli sürərkən, Ģeirə, teatra və sənət anlayıĢına gətirdiyi yeniliklərlə də təqdirəlayiq 

olmuĢdur‖ [16, 5].  

Dosent, Dr. Banuçiçek Kırzıoğlu Hüseyn Cavidin ―KeçmiĢ günlər‖ adlı kitabındakı iki Ģeir 

nümunəsinə həsr etdiyi ―Azərbaycanın məĢhur Ģair dramaturqu Rasizadə Hüseyn Cavid və iki 

Ģeiri‖ məqaləsində mütəfəkkir Ģairin həyat və yaradıcılıq yolundan da söz açmıĢdır. 

B.Kırzıoğlu Cavidin Azərbaycan ədəbiyyatında oynadığı rola yüksək qiymət vermiĢ, onu 

―yeniləĢmə dövrü Azərbaycan ədəbiyyatının ən diqqətəlayiq sənətkarlarından biri‖ 

adlandırmıĢ [13, 121] və bu xüsusda yazmıĢdır: ―Azərbaycanda müasir Ģeirin inkiĢafında, 

Azərbaycan türkləri arasında türkçülük Ģüurunun oyanmasında mühüm rol oynayır‖ [13, 125].  

Professor, Dr. Sedat Adıgüzel də XX əsr Azərbaycan poetik təfəkkür tarixinin zirvələrindən 

biri olan Hüseyn Cavidi ―Azərbaycan ədəbiyyatının iyirminci əsrin əvvəllərindəki ən mühüm 

təmsilçisi və bu dövrdə romantizmin öndə gedən nümayəndələrindən biri‖ adlandırmıĢdır [1, 

395]. 

Yusuf Gedikli Cavidin həyat və yaradıcılığına aid faktları vermək üçün Qulam Məmmədlinin 

―Cavid – ömrü boyu‖ (Bakı, 1982) kitabı, Cavidin öz məqalə və məktubları və MiĢkinaz 

Cavidin ―Cavidi xatırlarkən‖ (Bakı, 1976) kitabından istifadə etdiyini yazır [12, 100-101]. O, 

Cavidin həyatını dövrlər üzrə təsvir edir: 1. Naxçıvan dövrü (1882-1900); 2. Ġran dövrü (1900-

1904); 3. Birinci Qafqaz dövrü (1904-1906); 4. Ġstanbul dövrü (1906-1909); 5. Ġkinci Qafqaz 

dövrü (1909-1918); 6. Müstəqil Azərbaycan Cumhuriyyəti dövrü (1918-1920); 7. Sovet dövrü 

(1920-1937); 8. Həbs olunma və sürgün dövrü (1937-1941); 9. Ölümü (11, s.101-108). 

Y.Gedikli yazır ki, Cavidin ―ən məhsuldar illəri 1910-36-cı illər arasıdır‖ [12, 118].  

S.Adıgüzel isə Azərbaycan ədəbiyyatĢünaslığında, xüsusən də Sovet dövründə yazılmıĢ 

araĢdırmalarda H.Cavidin yaradıcılığının 1920-ci ildən əvvəl və sonra olmaqla iki mərhələyə 

bölündüyünü xatırlatmıĢ və bu fikri qəbul etmədiyini bildirmiĢdir. Alimə görə, Ģair-

dramaturqun yaradıcılığında bu iki dövr arasında kəskin fərq olmadığı üçün bu bölgü məqbul 

sayıla bilməz [1, 396]. Həqiqətən də, məğrur xarakterli əyilməz Ģəxsiyyət, ideoloq Ģair 

H.Cavid bəzi müasirlərindən fərqli olaraq, əqidəsini dəyiĢməmiĢ, yaradıcılıq üslubuna, 

tərənnümçüsü olduğu ülvi amallara sadiq qalmıĢdır.  

Doktor Jalə BabaĢova (Türkiyədə yaĢayıb yaradan azərbaycanlı ədəbiyyatĢünas) Hüseyn 

Cavidin həyatının ilk dövrləri haqqında danıĢanda onun ailəsinin yaĢadığı Əlixan məhəlləsi 

üzərində xüsusi dayanır: ―Əlixan məhəlləsinin xüsusi bir cəhəti də var. Həmin vaxtlar bu 

məhəllədə təriqət və təkkələr də var idi. XX əsrin əvvəllərində Əli bəy Hüseynzadənin ―Hali-

vətən‖ Ģeirini söyləyən dərviĢlərin təkkəsi bu məhəllədə idi‖ [6, 136]. Bununla da tədqiqatçı 

hələ həyatının ilk dövründən etibarən Cavidin təriqətlərlə tanıĢ olduğunu bildirmək istəmiĢdir. 

H.Cavidin təhsil aldığı dövrdən söhbət gedəndə J.BabaĢova onun Təbrizdə ikən ―Nasiri‖, 

―Attila‖ kimi qəzetlərlə əməkdaĢlıq etdiyini xatırladır [6, 141]. Cavid əfəndinin müasirləri ilə 

olan münasibətlərinə də nəzər salan J.BabaĢova onun Əziz ġəriflə olan dostluğunun Sovet 

dövrünün siyasətinin ədəbiyyat qarĢısında tələblərinin təsiri ilə pozulduğunu, Cavidin 



Cumhuriyet Zirvesi            3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI        ISBN: 978-605-06696-7-1        www.cumhuriyetkongresi.org         Sayfa | 112 

dostunun haqsız tənqidinə məruz qaldığını söyləyir [6, 189]. J.BabaĢovanın fikrincə, Hüseyn 

Cavidin ədəbiyyatla maraqlanmasında atası Hacı Abdulla və qardaĢı ġeyx Məhəmmədin də 

xüsusi təsiri olmuĢdur [6, 181]. 

Hüseyn Cavid ideologiyası türk ədəbiyyatĢünaslarının ziyasının iĢığında 

Türkiyə ədəbiyyatĢünaslığında Cavidin dinlə münasibəti məsələsi də təhlil və tədqiq 

predmetinə çevrilmiĢdir. Dosent, Dr. Mustafa Yeniasırın fikrincə, atası molla olsa da, Cavidin 

həddindən artıq dinçilikdən xoĢu gəlməmiĢ, bir çox əsərində bunu tənqid etmiĢdir [18, 129]. 

Qeyd edək ki, tədqiqatçı araĢdırmaları nəticəsində sonda doğru qənaətə gəlir: ―Lakin Cavid 

islam dininə həmiĢə rəğbətlə baxmıĢdır‖ [18, 130]. 

Digər parlaq zəka sahiblərinin fikrincə isə, Cavidin yaradıcılığında din mühüm yer tutur. 

Doktor Afina Barmanbay yazır: ―Təəssüf ki, Türkiyədə yayımlanan ilk kitabda belə Ģairin 

―dinlə arasının yaxĢı olmadığı‖ (Türkekul 1963) kimi ifadələrə rast gəlinir [7, 372] ... Hüseyn 

Cavidin dini-fəlsəfi fikirləri ilə yoğrulmuĢ romantizmi Turan idealını aĢaraq islam dünyasını 

qucaqlayır, bütün kainat və insanlıq üçün çırpınır‖ [7, 372]. E.Uygur isə qeyd edir ki, ―Fəlsəfi 

əsərlərində Cavid ―fikir qarĢıdurmalarını dini motivlərlə zənginləĢdirərək, insanın nəfs-din-

məntiq birləĢməsindəki yerini müəyyənləĢdirməyə çalıĢır‖ [16, 23]. 

Vətənpərvər Ģair Hüseyn Cavidin əsərlərində müxtəlif mövzulara toxunulmuĢdur. Burada 

vətən sevgisi geniĢ yer tutur. B.Kırzıoğlu yazmıĢdır ki, H.Cavid ―Dəniz tamaĢası‖, ―Hərb və 

fəlakət‖ kimi Ģeirlərində, ―Azər‖ poemasında, ―ġeyx Sənan‖ və ―Uçurum‖ kimi pyeslərində 

vətən sevgisini əks etdirmiĢdir [5, 630]. M.Yeniasır H.Cavidin bu mövzuya müraciətini belə 

qiymətləndirir: ―Hüseyn Cavid romantizm cərəyanının nümayəndəsi olaraq təbiətə və milli 

qaynaqlara yönəlmiĢdir. Vətən mövzusunda yazdığı Ģeirlərində gələcəyə ümidlə baxmaq, 

üsyankar bir xitab və hisslərlə dolu bir təsvir onun diqqəti çəkən xüsusiyyətlərindəndir‖ [18, 

349]. Bu cəhətdən Cavidin ―Dəniz tamaĢası‖ adlı Ģeiri xüsusi qeyd olunur. Bundan əlavə, bu 

qisim əsərlər sırasında ―Bir ahi məzlumanə‖, ―Hərb və fəlakət‖ Ģeirlərinin, ―ġeyx Sənan‖, 

―Peyğəmbər‖, ―Uçurum‖ pyesləri və ―Azər‖ poemasının da adı çəkilir [18, 350-351]. 

M.Yeniasır H.Cavidin ―Hərb ilahı qarĢısında‖, ―Azər‖ və ―Knyaz‖ əsərlərində bayraq 

sevgisini görür [18, 355]. Qəhrəmanlıq mövzusundan danıĢanda tədqiqatçı H.Cavidin ―Hərb 

və fəlakət‖ Ģeirinin adını çəkir, çünki burada türklərin əcdadları hər kəsə diz çökdürən, 

dünyaya qorxu salan qəhrəmanlar adlandırılır [18, 358]. O, Cavidin qəhrəmanlıq mövzusunu 

ehtiva edən əsərləri sırasında ―Dəniz tamaĢası‖, ―ĠĢtə bir divanədən bir xatirə‖, ―Azər‖ və 

―Uçurum‖ əsərlərinin [18, 359-360], azadlıq mövzusunda ―Hərb ilahı qarĢısında‖, ―ĠĢtə bir 

divanədən bir xatirə‖, ―ġeyda‖, ―Ġblis‖, ―Azər‖ əsərlərinin adını çəkir, bu sənət əsərlərinin 

qeyd olunan mövzularda qələmə alınmıĢ nadir incilər olduğunu yazır [18, 363]. 

M.Yeniasır H.Cavid yaradıcılığında ailə sevgisi mövzusunu da təhlil süzgəcindən keçirir. 

Onun fikrincə, ―ġeyda‖ pyesində fəhlələrin ailələrinə olan bağlılığı göstərilir, ―Öksüz Ənvər‖ 

Ģeirində isə uĢağın anasına olan sevgisi bədii sözün qüdrəti ilə canlandırılır. Tədqiqatçı ―Ana‖, 

―Azər‖, ―Ġlk bahar‖, ―Çiçək sevgisi‖  əsərlərini də bu munis  mövzulu əsərlər sırasına daxil 

edir [18,         370-373]. Onun araĢdırmasında Hüseyn Cavidin insan sevgisinə dair əsərləri də 

nəzərdən keçirilmiĢ, sənətkarın ―Hərb və fəlakət‖ Ģeirində müharibənin insanlara vurduğu 

ziyanın pisləndiyi, ―Maral‖ pyesində isə Nadir bəyin dili ilə insan sevgisinin təsvir olunduğu 

göstərilmiĢdir. Cavidin ―Ana‖, ―Ġblis‖, ―Topal Teymur‖, ―Xəyyam‖ pyeslərində, ―Elmi-

bəĢər‖, ―Bir ahi-məzlumanə‖ Ģeirlərində və ―Azər‖ poemasında da insana sevginin tərənnüm 

olunduğu bildirilmiĢdir [18, 374-376]. 

M.Yeniasır Cavidin əxlaqi dəyərləri yüksək qiymətləndirdiyini qeyd edir.  Bu məqsədlə o, 

Ģairin əsərlərindən nümunələr gətirir, süd anasının SəyavuĢa etdiyi nəsihətlərdən, ―Həsbi hal – 
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IV‖ adlı məqalədə uĢaqların əxlaqlı ailədə böyüməsinin vacibliyinin ifadə olunmasından, 

―Uçurum‖da Uluğ bəyin gənclərə etdiyi nəsihətlərdən danıĢır [18, 382-383]. 

M.Yeniasırın bu bölgüsü J.BabaĢovanın mövzu təsnifi ilə səsləĢir. Belə ki, J.BabaĢova 

Hüseyn Cavidin əsərlərində müraciət olunan əsas mövzuları aĢağıdakı kimi 

müəyyənləĢdirmiĢdir: vətən məhəbbəti, bayraq məhəbbəti, qəhrəmanlıq, azadlıq, təhsil və 

təlimdə milli Ģüur, ailə sevgisi, insan sevgisi, ənənələrə bağlılıq, əxlaqi dəyərlər və s.  

J.BabaĢova düĢünür ki, Cavidin türklük Ģüuru Məktəbi-tərbiyədə formalaĢmıĢdır [6, 332]. 

Tədqiqatçının fikrincə, Azərbaycan ədəbiyyatında qəhrəmanlıq mövzusuna müraciət edən 

əsas müəlliflər M.Hadi, A.ġaiq və H.Cavid olmuĢlar [6, 338]. J.BabaĢova həmçinin Cavidin 

Çar hakimiyyətini daim tənqid etdiyini də vurğulamıĢdır [6, 339]. 

Azərbaycan ədəbiyyatında ilk mənzum dram nümunəsi kimi son dövrlərdə 

C.Məmmədquluzadənin ―Çay dəstgahı‖ (1889) adlı əsəri qəbul olunur, Türkiyədə aparılan 

tədqiqatlarda isə Hüseyn Cavid Azərbaycan ədəbiyyatında ilk mənzum dramın müəllifi kimi 

qeyd olunmuĢdur [13, 121]. 

Türk ədəbiyyatĢünasları Ģairin ayrı-ayrı əsərlərinin təhlilinə dair tədqiqatlara da üstünlük 

verirlər. Həmin yazılarda maraqlı məlumatlara rast gəlirik. Məsələn, B.Kırzıoğlu H.Cavidin 

―SəyavuĢ‖ pyesindən danıĢanda bu mövzuda yazılmıĢ baĢqa əsərləri də qeyd edir. O göstərir 

ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ―Əsrimizin SiyavuĢu‖ adlı bir pyes yazmıĢdır [13, 123]. 

Məlumdur ki, M.Ə.Rəsulzadənin ―Əsrimizin SiyavuĢu‖ adlı əsəri var, lakin o, dram nümunəsi 

deyil, Azərbaycan Demokratik Respublikasının tarixinə, həmin dövrün ətraflı təhlilinə həsr 

olunmuĢ bir tarixi-ədəbi essedir. 

Türkiyə ədəbiyyatĢünaslığında Hüseyn Cavidin dünya və Azərbaycan ədəbi ənənələrinə 

münasibəti məsələsi də toxunulmuĢdur. Bu barədə B.Kırzıoğlu yazır: ―Romantik ədəbiyyat 

fikrini mənimsəyən Hüseyn Cavid əsərlərində Qərb mədəniyyəti ilə ġərq mədəniyyətinin 

birləĢməsini yaratmağa, rus ədəbiyyatının təsirindən uzaq qalmağa çalıĢdığı halda, türk-islam 

dünyasının mənəvi dəyərlərindən və mədəniyyətindən qopmur, sosialist realizminə tənqidi 

yanaĢır‖ [13, 124].  

J.BabaĢovanın fikrincə, Cavid ―əsərlərində Qərb mədəniyyəti ilə ġərq mədəniyyətini sintez 

etməyə çalıĢmıĢdır‖ [4, 497]. Tədqiqatçı H.Cavidi ümumbəĢəri ideyalar daĢıyan Ģairlərdən biri 

hesab edərək yazır: ―Xüsusi romantik ədəbiyyat daxilində dəyərləndirə biləcəyimiz Abdulla 

ġaiq və Hüseyn Cavid kimi Ģəxsiyyətlər ölkənin dünya ilə birləĢməsini təmin etmək üçün var 

gücləri ilə çalıĢmıĢlar‖ [6, 340]. 

Hüseyn Cavidin humanizmdən yoğrulmuĢ dərin hikmətli fəlsəfi əsərləri ilə Azərbaycanın 

ictimai-siyasi həyatında oynadığı rola türk aydınları tərəfindən də yüksək qiymət verilmiĢdir. 

Məsələn, B.Kırzıoğlu yazır: ―...Hüseyn Cavidin Azərbaycanda yalnız Ģair, yazıçı və dramaturq 

yox, eyni zamanda cəmiyyət həvarisi hesab olunduğu görünür‖ [13, 127]. 

 M.Yeniasır də bu nəticəyə gəlir ki, H.Cavid əsərlərində ―sənət cəmiyyət üçündür‖ fikrini 

mənimsəmiĢdir [18, 324]. Y.Gedikli isə bu barədə fərqli fikirdədir: ―Deyə bilərik ki, Cavid 

sənətinin hədəfi gözəllik, baĢqa sözlə, estetizmdir‖ [12, 118]. Sedat Adıgüzel H.Cavidin 

insana və onun hüquqlarına verdiyi qiyməti xüsusi vurğulayır: ―Hüseyn Cavidin düĢüncə 

dünyasında insan və onun yaĢamaq haqqı hər Ģeydən üstündür‖ (1, 396).  

Ġncə duyğulu Ģairimizin həyat amalı da türk ədəbiyyatĢünaslarının maraq dairəsindədir. 

Məsələn, J.BabaĢova Cavidin gözəllik idealı barədə yazır: ―ġairin, əslində, bütün Ģairlərdə, 

yazıçılarda olduğu kimi gözəllik heyranlığı var. Gözəl olan hər Ģeyə heyranlıq duyur, onları 

sevərdi. Lakin ədibdəki bu gözəllik anlayıĢı sadəcə zahiri gözəllik deyil. Gözəl olan vəhdət 
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halında olmalıdır. Zahiri gözəl olanın içi də gözəl olmalıdır. Yəni, ədib faydası olmayan bir 

gözəlliyi gözəllik hesab etmirmiĢ‖ [6, 177]. 

Sənətkarın ictimai-siyasi fəaliyyəti də türk tədqiqatçılarının diqqət mərkəzindədir. Məsələn, 

Hüseyn Cavidin yaradıcılığını Cənubi Kipr Türk Respublikası Ģairlərindən Özker YaĢının 

yaradıcılığı ilə müqayisə edən Mustafa Yeniasır ―Hüseyn Cavid və Özker YaĢının əsərlərində 

milli duyğular‖ adlı  doktorluq dissertasiyasında Cavidin Azərbaycanın ictimai-siyasi 

həyatında mühüm rol oynadığını söyləyir. Alim buna aĢağıdakı cümləni sübut kimi vermiĢdir: 

―Dünən fevralın on yeddisində Türk Araz Hökumətinin xarici iĢlər naziri Bəhram xan 

Naxçıvandan Bakıya varid olmuĢdur. Qeyd: Hüseyn Cavid bu heyətlə Bakıya gəlmiĢdir‖ [18, 

118-119]. Qeyd edək ki, bu barədə ―Azərbaycan‖ qəzetinin 1919-cu il 18 fevral və 9 mart 

tarixli nömrələrində məlumat verilmiĢdir. [15, 99-100]. 

Məlumdur ki, XX əsrin 20-ci illərində ərəb əlifbasının latın əlifbası ilə əvəzlənməsi ideyası 

geniĢ yayılmıĢ, bununla bağlı bir çox iĢlər görülmüĢdür. Yusuf Gedikli yazır ki, H.Cavid latın 

əlifbasına keçid mərhələsində ―nə latınçıyam, nə də islahçı‖ deyərək heç bir komissiyaya daxil 

olmamıĢdır [12, 106]. Maraqlıdır ki, J.BabaĢova bunun əksinə olaraq Ģairin 1922-ci ildə 

qurulmuĢ ―Yeni türk əlifbası‖ komitəsinin üzvlərindən olduğunu bildirir [6, 193]. 

Bu məsələni aydınlaĢdırmaq üçün Qulam Məmmədlinin ―Cavid-ömrü boyu‖ kitabında yer 

alan Hüseyn Cavidin ―Kommunist‖ qəzetinin 20 yanvar 1922-ci il sayında çap olunmuĢ 

Latınçılar komissiya sədrinə ünvanladığı müraciətinə nəzər salaq. ―Komissiyonda ərz etdiyim 

kimi, mən nə latınçıyam, nə də islahçı... olsa olsa mən yalnız türk dünyasının haqqı ilə 

anlayan, mütəxəssis lisançı və əlifbaçı vətəndaĢların gələcəkdəki təcrübələrindən istifadə edən 

bir müəllim ola bilərəm və Ģimdilik heç bir komissiyonda iĢtirak etməm‖ [15, 121]. 

Buradan məlum olur ki, Y.Gediklinin də qeyd etdiyi kimi, Cavid əfəndi heç bir komissiyaya 

daxil olmamıĢdır.   

Görkəmli tənqidçi-ədəbiyyatĢünas, professor Vaqif Sultanlının adlandırdığı kimi, ―Turan 

yolçusu‖ [8, 5] Hüseyn Cavid Türkiyə ədəbiyyatĢünaslığında bir turançı kimi də 

qiymətləndirilir. Məsələn, J.BabaĢova H.Cavidin xüsusilə ―Qoca bir türkün vəsiyyəti‖, ―Afət‖, 

―Uçurum‖, ―Atilla‖, ―Çingiz‖ adlı əsərlərində turançı fikirlər görür [4, 500]. Cavid əfəndi 

həqiqətən də bu uzun, keĢməkeĢli, ağır yolun əzmlə yürüyən yorulmaz yolçusu oluĢdur. Bu 

mənada ulu turançı ədibimiz Hüseyn Cavidi böyük hürufi Ģairimiz Ġmadəddin Nəsimi ilə 

müqayisə edə bilərik. Hər iki qüdrətli Azərbaycan mütəfəkkir Ģairi və ideoloqu cəsarət, 

mərdlik və əyilməzlik simvoludur.  

Jalə BabaĢova H.Cavid və ortaq türk dili məsələsinə də toxunur və onu ―Turan ədəbi dilinin 

qurucusu‖ adlandırır [6, 298]. 

M.Yeniasır Hüseyn Cavidin Ģanlı türk tarixinə münasibətindən danıĢmıĢ, göstərmiĢdir ki: 

―Xəyyam‖ dramında Nizamülmülk və Alp Arslana yüksək qiymət verilir; ―Ġblisin intiqamı‖ 

əsərində Atillanın gücünü kəskin Ģərablardan aldığı qeyd edilir; ―Uçurum‖ pyesində Uluğ bəy 

türk gənclərinə Ərtoğrul qazinin qəhrəman övladları deyir; ―Topal Teymur‖ pyesində Çingiz 

xanın anasının çox qəhrəman bir qadın olması vurğulanır; ―Maral‖ pyesində isə Çingiz xan 

kimi böyük bir qəhrəmanın qatil və amansız kimi qiymətləndirilməsi tənqid edilir; oxĢar 

fikirlər ―Topal Teymur‖ əsərində Teymurla bağlı da söylənilir, pyesdə Qaraqoyunlu Yusifin 

və Sultan Mahmud Qəznəvinin adları çəkilir; ―Uçurum‖ və ―Xəyyam‖da Ġbn Sinanın böyük 

filosof olduğu vurğulanır [18, 315-319].  

Bu fikirlərin bizcə, bir yekunu olmalıdır, Hüseyn Cavid məqsədli Ģəkildə yəni, Turan 

ideologiyasına xidmət etmək naminə türklüyə dəyər verən, türklərin tarixini xatırladan, 

gücünü vurğulayan əsərlər yazmıĢdır. Bu nadir sənət incilərində türk xalqlarının ulu kökdən 
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Ģaxələndiyi və bu Ģanlı soykökə bağlılığı əks etdirilmiĢdir. Ulu Turan aĢiqi H.Cavidin 

türkçülük konsepsiyasının mərkəzi, özülü bu ülvi amala söykənirdi.Turanın yavrusu daim 

Turan ellərinə boylanırdı. Məhz bu sevda əyilməz ideoloq H.Cavidi ―inqilab qatarına 

oturmağa‖ qoymayaraq gedər-gəlməz ölüm qatarında qədim türk torpağı olan Ģaxtalı-sazaqlı 

uzaq Sibir ellərinə yola salmıĢdı.   

ƏbədiyaĢar Cavid dramaturgiyası Türkiyə ədəbiyyatĢünaslığında insanlığın tarixi salnaməsi 

kimi də dəyərləndirilmiĢdir. Məsələn, M.Yeniasır tədqiqatında Hüseyn Cavidin əsərlərində 

verilən tarixi hadisələr və onlara münasibətlərdən söz açmıĢdır. Alim sənətkarın əsərləri 

əsasında bu asılılığı belə ifadə edib: ―ġeyda‖ pyesində bolĢevik inqilabı, ―Hərb və fəlakət‖, 

―Qüruba qarĢı‖, ―Hərb ilahı qarĢısında‖ adlı Ģeirlərdə Birinci Dünya müharibəsi, ―Peyğəmbər‖ 

pyesində islam dininin yayılması, ―Topal Teymur‖da Ankara müharibəsi, ―Xəyyam‖da Səlcuq 

dövlətində baĢ verən hadisələr, ―SəyavuĢ‖da ―ġahnamə‖dən götürülmüĢ tarixi hadisələr [18, 

322-323]. Qeyd edək ki, M.Yeniasır Cavidin tarixə bağlılığını onun romantik sənətkar olması 

ilə əlaqələndirmiĢdir [18, 127]. 

Sovet ədəbi tənqidində H.Cavid tarixi mövzulara daha çox müraciət etməkdə və müasir 

mövzulardan qaçmaqda günahlandırılmıĢdır. Professor Sedat Adıgüzel Cavid yaradıcılığının 

bu xüsusiyyətinin səbəbini belə izah edir: ―Hüseyn Cavidin tarix səhifələrinə baĢ vurması və 

ağlında cavab tapa bilmədiyi suallara tarixin dərinliklərində cavab axtarması onun üçün bir 

qaçıĢ və qurtuluĢ vasitəsidir‖ [1, 398]. Professor Ali Erol isə bunun səbəbini Cavidin 

ehtiyatlılığı ilə izah etmiĢdir: ―Belə əsərlərdə, xüsusilə də Hüseyn Caviddə tez-tez rast 

gələcəyimiz kimi ehtiyatlılıq səbəbindən dolayı ifadələrə müraciət edilmiĢ, tarixi dövr və 

Ģəxsiyyətlərə dönülmüĢ, xəyali zaman və məkan ünsürlərinə sığınılmağa çalıĢılmıĢdır‖ [11, 

423]. 

Cavid yaradıcılığında milli kolorit də Türkiyə ədəbiyyatĢünaslığında araĢdırma obyektinə 

çevrilmiĢdir. Məsələn, J.BabaĢova Cavidin adət-ənənələrimizi tərənnüm etdiyi Ģeirlərdən biri 

kimi ―Novruz bayramı‖ Ģeirini xatırladır, o, ―Topal Teymur‖da cirit səhnəsinin və 

―Uçurum‖da qımızın tərifləndiyini, ―Topal Teymur‖ və ―Knyaz‖da qəhrəmanların qalpaq 

geydiyini, ―Ana‖ və ―Maral‖ əsərlərində toydan danıĢıldığını da buraya əlavə edir [6, 350-

351]. OxĢar fikirlər M.Yeniasırın doktorluq dissertasiyasında da təhlil müstəvisinə 

gətirilmiĢdir. 

H.Cavidin həyat tarixçəsinin, onun siyasi baxıĢlarının araĢdırılması zamanı əldə olan 

epistolyar və memuar irsi də türk tədqiqatçıları tərəfindən araĢdırmaya cəlb olunub. 

M.Yeniasır Hüseyn Cavidin məqalə və məktublarını da təhlil süzgəcindən keçirmiĢdir: 

―Urmiyədən məktub‖, ―Naxçıvandan Təbrizə‖, ―Tiflisdə teatr, yaxud sənəti-tamaĢada 

təbəddül və tərəqqi‖, ―Müharibə və ədəbiyyat‖ [18, 144]. Y.Gedikli qeyd edir ki, Cavidin son 

yazısı Ü.Hacıbəylinin ―Koroğlu‖ operası haqqında yazdığı rəydir, 1937-ci ildə ―Yeni yol‖da 

çap olunmuĢdur [12, 107]. Son məktubu isə 27 may 1941-ci ildə yazılmıĢdır [12, 108]. 

M.Yeniasırın tədqiqatında H.Cavidin ―Müharibə və ədəbiyyat‖ məqaləsində Namiq Kamalın 

adını çəkməsi diqqətə çatdırılır. Bununla yanaĢı H.Cavidin milliyyətçi kimi tanınmıĢ Mirzə 

Abdulla Məmmədzadə və Məmməd Tağı Sidqidən də bəhs etdiyi vurğulanır [18, 343-344]. 

Türkiyədə Cavidi bir pedaqoq kimi də öyrənməyə cəhd etmiĢlər. M.Yeniasırın fikrincə, 

Hüseyn Cavid və Abdulla ġaiq Azərbaycan romantik ədəbiyyatında təhsilə ən çox diqqət 

yetirən Ģairlərdir [18, 367]. J.BabaĢova da Cavidin ana dilində təhsili yüksək 

qiymətləndirdiyini qeyd etmiĢdir [6, 341]. Bu mövzu H.Cavidin məqalə və məktublarında 

üstünlük təĢkil edir. 
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Türk ədəbiyyatĢünaslarının araĢdırmalarında Ģairə sağlığında göstərilən münasibət, ideologiya 

və Cavid Ģəxsiyyəti kimi məsələlər də önəmli yer tutur. Göstərilən problemin qoyuluĢuna və 

həllinə baxaq. Bu fikirlər içərisində bəzən ziddiyyətli, bəzən də kökündən yanlıĢ müddəalarla 

da rastlaĢırıq. 

Məsələn, Y. Gedikli Cavidin yaĢadığı və fəaliyyət göstərdiyi dövrdə ona göstərilən münasibət 

barədə yazmıĢdır: ―Cavid də öz dövründə ən çox mübahisə doğuran, tənqid olunan Ģəxslərdən 

biri idi‖ [12, 124].  

M.Yeniasır bu qənaətə gəlir ki, 1926-cı ildə Almaniyaya gedən Cavid orada qalmıĢ olsa idi, 

bəlkə də, həbs olunmayacaq, yaĢamağa davam edəcəkdi, ancaq özü baĢına gələcəkləri bilə-

bilə vətənə qayıtmıĢ, hətta orada qalmasını məsləhət görən dostlarına bu Ģeiri yazmıĢdır:  

―Hərkəsin kəndi yurdu, kəndi evi... 

Orda insan acından ölsə belə, 

Yenə xoĢdur... Ģu eldən-elə, 

KoĢmanın sanki varmı mənası?‖ [18, 127]. 

Prof. Dr. Yavuz Akpınar da Cavidin fikirlərinin Sovet rejimi ilə uyğun gəlmədiyini göstərmiĢ 

və bu barədə yazmıĢdır: ―Rejimə ən uyğun sayıla biləcək ―Knyaz‖ və ―Azər‖ adlı əsərlərində 

belə mübarizə aparıla biləcək bir çox cəhət mövcuddur‖ [2, 436]. J.BabaĢovanın fikrincə, 

Cavid ―yeni dünya quran Sovet adamı‖ anlayıĢına qarĢı özünün əsl insan anlayıĢını qoyur, 

onun ruhi aləmini açır [6, 284]. Həqiqətən də, Hüseyn Cavidin əsərlərində ―sosialist realizmi‖ 

metodu üçün səciyyəvi olmayan əsas cəhətlərdən biri insanın daxili aləminin açılması, onun 

psixoloji dünyasının dərin qatlarına nüfuz etmək olmuĢdur. 

Nəticə 

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

Türkiyə ədəbiyyatĢünaslığında Azərbaycanın ən görkəmli Ģair və dramaturqlarından biri hesab 

olunur. Türkiyəli alimlər onun həyat və fəaliyyətinə aid bir çox faktları öyrənmiĢ, 

yaradıcılığında müraciət etdiyi mövzuları araĢdırmıĢ, qüdrətli ədəbi fikir dühasının müxtəlif 

ictimai-siyasi məsələlərə münasibətini təhlil etmiĢ, onu bir pedaqoq, filosof, ictimai-siyasi 

xadim kimi də dəyərləndirmiĢlər. 
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HÜSEYN CAVĠD YARADICILIĞININ DĠL VƏ ÜSLUB XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

TÜRKĠYƏ ƏDƏBĠYYATġÜNASLIĞINDA 

 

Könül Məhərrəmova Rauf 

AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar Ġnstitutu 

konulmeherremli.7@gmail.com 

 

Tezis  

Açar sözlər: Azərbaycan türkcəsi, Türkiyə türkcəsi, ümumtürk ədəbi dili, türk birliyi 

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

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

özünəməxsus dil və üslub çaları qardaĢ ölkənin ədəbiyyatĢünaslığında xüsusi araĢdırma 

obyektinə çevrilən mövzulardandır. 

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

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

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

baĢqa tədqiqatçılar tərəfindən Osmanlı sözləri kimi təqdim olunan sözləri ―ortaq türkcəyə aid 

sözlər‖ adlandırmıĢlar.  

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

alimlər də Cavid yaradıcılığını ortaq türk ədəbi dili nümunəsi hesab etmiĢlər. Bu barədə 

A.Erol yazır: ―O bütün türk dünyasının bir-biri ilə anlaĢa bilməsi üçün eyni mənĢədən gələn 

türk dillərinin istifadə edə biləcəyi ―ortaq dil‖ yaratmaq məqsədi ilə əsərlərini yazmıĢdır‖. 

Cavidin əsərlərinin məcazlar sistemi də tədqiqatçıların diqqətini cəlb etmiĢdir. Dosent Servet 

Tiken H.Cavidin də T.Fikrət kimi simvol və məcazlar əsasında qurulan ―gizli Ģeir‖dən istifadə 

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

yer tutur. Alim H.Cavidin bu xüsusiyyətini ―sifət Ģairi‖ adlandırılan Tofiq Fikrətlə 

əlaqələndirir.  

Bəzən tədqiqatçılar bu məsələni daha da qabardaraq Cavidin istifadə etdiyi əvəzlikləri belə, 

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

―mən‖ əvəzliyi H.Caviddə də çox iĢlənir və həm ətrafını müĢahidə edən Ģəxsi, həm də onun 

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

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

T.Fikrətdən fərqli olaraq, H.Cavid ―sən‖ əvəzliyini ―mən‖dən daha çox iĢlədir. 

MüĢahidələrimiz göstərdi ki, Hüseyn Cavidin bədii dili və üslubu Türkiyə 

ədəbiyyatĢünaslığında ən çox maraq doğuran məsələlərdən olmuĢdur. Ədibin bədii üslubunun 

cilalığı və əsərlərinin dil kamilliyi tədqiqatçıların diqqətini cəlb etmiĢdir. 

Aparılan tədqiqatlardan görünür ki, Türkiyə ədəbiyyatĢünaslığında H.Cavidin bədii dili 

haqqında üç müxtəlif fikir mövcuddur:  

a) Cavid Azərbaycan türkcəsində yazmıĢdır, ancaq burada Türkiyə türkcəsi əlamətləri də 

müĢahidə olunur;  

b) Cavid Türkiyə türkcəsində yazmıĢdır;  

c) Cavid Azərbaycan və Türkiyə türkcəsinin xüsusiyyətlərini daĢıyan ortaq ədəbi dildən 

istifadə etmiĢdir.  

Fikrimizcə, ulu Turan aĢiqi H.Cavid zamanəsinin bir çox aydınları kimi türk birliyinin 

tərəfdarı olduğundan Ġsmayıl bəy Qaspiralının ―Dildə, fikirdə, iĢdə birlik!‖ ideyasına əməl 

edərək ortaq türkcənin möhtəĢəm bir örnəyini ortaya qoymuĢdur. 
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GiriĢ 

Görkəmli Ģair və dramaturq Hüseyn Cavid Türkiyədə ən çox təhlil və tədqiq olunan 

Azərbaycan ədiblərindən biridir. Onun həyatı və yaradıcılığının bir çox özəllikləri türkiyəli 

tədqiqatçıların diqqət mərkəzindədir. Cavid əsərlərinə türk ədəbiyyatının təsiri və onun 

istifadə etdiyi özünəməxsus dil və üslub çaları qardaĢ ölkənin ədəbiyyatĢünaslığında xüsusən 

geniĢ araĢdırma obyektinə çevrilən mövzulardandır. 

Dahi söz ustası H.Cavidin əsərlərinin dili Türkiyə ədəbi-nəzəri fikir tarixində fikir 

müxtəlifliyinə səbəb olan problemlərdəndir. Tədqiqatçıların bir qismi H.Cavidin Osmanlı 

türkcəsində yazdığını, baĢqaları isə əsərlərini Azərbaycan dilində qələmə alsa da, yeri 

gəldikcə Osmanlı türkcəsinə məxsus leksemlərə və qrammatik xüsusiyyətlərə də yer verdiyini 

qeyd etmiĢlər. Xüsusilə Türkiyədə aparılan araĢdırmalarda Cavidin dilini Osmanlı türkcəsi ilə 

eyniləĢdirmək cəhdləri olmuĢdur. Lakin bunun əksini söyləyən ədəbiyyatĢünas alimlər də az 

deyil. Məsələn, prof. Dr. Erdoğan Uygur baĢqa tədqiqatçılar tərəfindən Osmanlı sözləri kimi 

təqdim olunan sözləri ―ortaq türkcəyə aid sözlər‖ adlandırmıĢdır [13, 9]. 

Hüseyn Cavidin bədii irsində ümumtürk ədəbi dilinin formalaĢdırılması ideyası 

E.Uygurla yanaĢı, baĢqa tədqiqatçılar da Cavid əfəndinin bədii söz sərvətini ortaq türk ədəbi 

dili nümunəsi hesab etmiĢlər. H.Cavidin bədii dili məsələsinə toxunan prof. Dr. Nuri Yüce 

onun öz yaradıcılığında Azərbaycan və Türkiyə türkcələrini bir-birinə yaxınlaĢdırdığını və 

bununla da türk dilinin birliyinə böyük xidmət göstərdiyini də söyləyir [15, 221]. Prof. Dr. Ali 

Erol yazır: ―... sonrakı dövrlərdə xüsusilə türkçülük cərəyanının da təsiri ilə Ġstanbul və 

Azərbaycan türkcəsi arasında bir körpü olmağa çalıĢmıĢdır‖ [9, 419]. ―O bütün türk 

dünyasının bir-biri ilə anlaĢa bilməsi üçün eyni mənĢədən gələn türk dillərinin istifadə edə 

biləcəyi ―ortaq dil‖ yaratmaq məqsədi ilə əsərlərini yazmıĢdır‖ [2, 1]. H.Cavidin dilinin 

Türkiyə türkcəsinə yaxınlığını da xatırladan dosent, Dr. Mustafa Yeniasır bu barədə 

yazmıĢdır: ―Hüseyn Cavid ayrı-ayrı ərazilərdə yaĢayan iki türk cəmiyyəti arasındakı dil 

fərqini aradan qaldırmağı özünə məqsəd seçmiĢdir‖ [14, 329]. A.Erolun fikrincə, bunun 

səbəbi türkçülük ideologiyasını əsas götürən müəlliflərin ortaq türk dili yaratmaq və Türkiyə 

və Azərbaycan türkcələri arasında mədəni körpü qurmaq istəyi idi [9, 419]. 

Qeyd etməliyik ki, Hüseyn Cavidlə yanaĢı, XX əsrin əvvəllərində yazıb-yaradan azərbaycanlı 

Ģair, yazıçı və dramaturqların da istifadə etdikləri bədii dil Türkiyədə aparılan tədqiqatların 

əsas mövzularından biri kimi diqqəti cəlb edir. Bu da heç təsadüfi deyil, çünki həmin dövrə 

aid Azərbaycan ədəbiyyatı və publisistikası nümunələrində Türkiyə türkcəsinə yaxınlıq digər 

dövrlərdən daha güclüdür. Prof. Dr. Ali Erol ―Müasir Azərbaycan ədəbiyyatının quruluĢ 

illərində türkcə məsələsi‖ adlı məqaləsində XX əsrin əvvəllərində yaĢayıb-yaratmıĢ bir çox 

Ģair və yazıçılarmızla birlikdə H.Cavidin də bədii dili barədə məlumat verir. Əvvəlcə 

Məhəmməd Hadinin dil və üslubunun ağırlığından bəhs edən müəllif H.Cavidin də 

yaradıcılığının ilk dövrlərində oxĢar üslubun göründüyünü, ancaq bunun get-gedə 

sadələĢdiyini göstərir. Onun fikrincə, Cavidin ―gizli Ģeir‖i – ―gücünü məzmun, xəyal, rəmz və 

simvollardan alan‖ poeziyanı üstün tutmasının bir səbəbi romantik sənətkarların mücərrəd 

təsvirlərə yönəlməsidirsə, digər səbəb çar Rusiyası dövründə həyata keçirilən senzura 

olmuĢdur [8, 1079-1080]. A.Erol da bir çox tədqiqatçı kimi, haqlı olaraq, M.Hadiyə nəzərən 

H.Cavidin bədii dilinin sadəliyini vurğulayır. 

H.Cavidin bədii fikir dünyasında Türkiyə türkcəsi və Türkiyə ədəbi mühiti 

Artıq qeyd etdiyimiz kimi, bəzi tədqiqatçılar Cavid yaradıcılığının dil və üslub 

xüsusiyyətlərini tamamilə Türkiyə türkcəsinə və Türkiyə ədəbi mühitinə bağlayırlar. Məsələn, 

Dr. Jalə BabaĢova yazır: ―Məzmunla birlikdə dil, üslub, texniki cəhətlər yönündən müasir 
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Azərbaycan Ģeirinə Türkiyədəki siyasi və ədəbi cərəyanların təsiri olmuĢdur‖ [5, 630]. O 

həmçinin qeyd edir ki, H.Cavid yaradıcılığında da dil, forma və üslub cəhətdən ―Sərvəti-

fünun‖ ədəbiyyatının güclü təsiri görünür [5, 632]. Dosent, Dr. Servet Tiken də oxĢar 

fikirdədir: ―H.Cavid yaradıcılığı dil və üslub cəhətdən sərvəti-fünunçulara yaxındır. Bununla 

o, ortaq türkcənin Ġstanbul türkcəsi ilə həyata keçirilə bilməsi fikrini dəstəkləyirdi‖ [12, 243]. 

Dosent, Dr. Banuçiçek Kırzıoğlunun ―KeçmiĢ günlər‖ kitabı barədə mülahizəsi də buna 

yaxındır: ―Ġstanbul Ģivəsi ilə yazılmıĢ ―KeçmiĢ günlər‖də Azəri ləhcəsinə xas olan ifadələr də 

var‖ [11, 133]. Ancaq ona da diqqət yetirmək lazımdır ki, H.Cavidin əsərlərinin dili müasirləri 

olan bir çox türk ədiblərindən, o cümlədən sərvəti-fünunçulardan daha sadə və anlaĢıqlı idi. 

Türkiyəli tədqiqatçılar da bu fikirdədir. Türkoloq Dr. Yusuf Gedikli yazır: ―Dili də Hamid və 

Fikrətə görə çox daha sadədir‖ [10, 117]. 

―Hüseyn Cavid əsərlərinin dilində tamamilə Türkiyə türkcəsinə bağlı qalmıĢdır. Buna 

baxmayaraq, bəzən Azərbaycan ədəbi dilinin təsirində qaldığını söyləyə bilərik‖ [5, 633]. 

Fikrimizcə, Jalə BabaĢovanın bu mülahizələri birtərəflidir. H.Cavid Azərbaycan ədəbi dilinin 

təsirində qalmamıĢdır. O, Azərbaycan ədəbi dilinin nümayəndələrindən biridir, lakin onun 

əsərlərində XX əsrin bir çox ədiblərinin də dilində olduğu kimi, bəzən baĢqa Ģair və 

yazıçılardan daha çox Türkiyə türkcəsinin təsiri görünür. J.BabaĢovanın da qeyd etdiyi kimi, 

―öz tərzində ortaq türkcə ilə yazmağa davam etmiĢdir‖; ―Hüseyn Cavid Azərbaycan türkcəsini 

müvəffəqiyyətlə iĢlətmiĢ, zənginləĢdirmiĢ bir sənətkardır‖ [5, 633]. 

Cavid dilində Türkiyə türkcəsinə məxsus bəzi qrammatik xüsusiyyətlər də var: ―Təbii ki, 

sözdəyiĢdirici Ģəkilçilər də Türkiyə türkcəsindəki kimidir. -yor və sair kimi‖ [10, 120]. 

J.BabaĢova Hüseyn Cavid dilinin yalnız lüğət tərkibini deyil, onun cümlə quruluĢunu və 

mətnyaratma xüsusiyyətlərini də Türkiyə ədəbiyyatı ilə bağlayır, H.Cavidin ―Ģeir cümləsi‖ 

xüsusiyyətlərinin T.Fikrət və M.Akifi xatırlatdığını düĢünür: ―Cavid xüsusilə ilk Ģeir kitabı 

olan ―KeçmiĢ günlər‖dəki Ģeirlərdə nəzmi nəsrə yaxınlaĢdırmıĢ, mənanın bir misrada 

bitirilməyib daha sonrakı misralara keçməsini təmin etmiĢdir‖ [5, 634]. MüĢahidələrimizə 

nəzərən söyləyə bilərik ki, bu xüsusiyyət ümumiyyətlə, türk xalqları ədəbiyyatına aiddir. 

Cavidin əsərlərinin məcazlar sistemi də tədqiqatçıların diqqətini cəlb etmiĢdir. Dr. S.Tiken 

H.Cavidin də T.Fikrət kimi simvol və məcazlar əsasında qurulan ―gizli Ģeir‖dən istifadə etdiyi 

qənaətindədir [12, 243]. Məlumdur ki, Hüseyn Cavidin məcazlar sistemində epitetlər 

əhəmiyyətli yer tutur. Alim Cavidin bu xüsusiyyətini Tofiq Fikrətlə əlaqələndirir. O, 

H.Cavidin də Ģeirlərində sifətləri çox geniĢ iĢlətdiyini əsas götürərək Azərbaycan klassikini 

Mehmet Kaplanın ―sifət Ģairi‖ adlandırdığı türk ədibi T.Fikrətə bənzədir [12, 243]. 

Belə bir fikir də irəli sürülmüĢdür ki, Sərvəti-fünun Ģairləri və o cümlədən T.Fikrət bəzi nida 

və bağlayıcılardan daha çox istifadə etmiĢlər: ah, of, ey, ki, evet, ve. Və bunlar H.Cavid 

yaradıcılığında da çox iĢlənir [12, 244]. Məlumdur ki, bu nidalar türk Ģeirində, eyni zamanda 

Azərbaycan ədəbiyyatında da iĢləkdir. Buna görə də həmin nidalardan geniĢ istifadəni yalnız 

Sərvəti-fünun təsiri kim izah etmək düzgün olmaz. 

Bəzən tədqiqatçılar bu məsələni daha da qabardaraq Cavidin istifadə etdiyi əvəzlikləri belə, 

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

―mən‖ əvəzliyi H.Caviddə də çox iĢlənir və həm ətrafını müĢahidə edən Ģəxsi, həm də onun 

daxili aləmini əks etdirir [12, 244]. Zənnimizcə, ―mən‖in ön planda olması yalnız T.Fikrət 

yaradıcılığının deyil, ümumiyyətlə, romantik ədəbiyyatın səciyyəvi cəhətlərindən biridir. 

S.Tiken onu da əlavə edir ki, T.Fikrətdən fərqli olaraq, H.Cavid ―sən‖ əvəzliyini ―mən‖dən 

daha çox iĢlədir [12, 244]. Bu da Cavidin yaradıcılığında ikinci Ģəxsə müraciətin daha güclü 
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olduğunu, Ģairin dilindən verilən bədii lövhələr və hadisələrin əsas qəhrəmanının ikinci Ģəxs 

qismində təqdim olunduğunu göstərir. 

Tədqiqatlarda Cavidin ayrı-ayrı əsərlərinin dil xüsusiyyətlərinə də toxunulmuĢdur. Dr. 

Banuçiçek Kırzıoğlu ―KeçmiĢ günlər‖ kitabı barədə yazır ki, bu əsərin yazılmasında da 

dövrün digər azərbaycanlı Ģair və yazıçılarında görünən müəllifin ―ortaq türk dili yaratma‖ 

meyli ilə, Ġstanbul türkcəsinə üstünlük vermək, ancaq Qafqazı da tamamilə unutmaq 

istəmədiyi müĢahidə olunur [11, 130]. Bu da B.Kırzıoğlunun Cavidin istifadə etdiyi bədii dili 

―ortaq türk dili‖ kimi qəbul etdiyini göstərir. 

B.Kırzıoğlu Cavidin dili ilə bağlı maraqlı bir məsələyə də diqqət yetirmiĢ, mütəfəkkir Ģairin 

yaradıcılığında müxtəlif nümunələrin dil və üslub cəhətdən də fərqləndiyini vurğulamıĢdır: 

―Əruzun iĢləndiyi mənzumələrdə osmanlıca söz və birləĢmələr, heca ilə yazılanlara nəzərən 

üstündür. Mövzuya və müraciət olunan zümrəyə görə dil quruluĢu olmuĢdur. DanıĢıq dilindən 

geniĢ Ģəkildə istifadə edilmiĢdir‖ [11, 133]. 

A.Erolun fikrincə, H.Cavidin və ümumiyyətlə, Azərbaycan romantiklərinin dil və üslubu 

dövrün ictimai-siyasi tələbləri ilə yaxından bağlıdır: ―Azərbaycan romantiklərinin dil və üslub 

barədə göstərdikləri fərqli seçimin fərdi səbəblər, yəni aldıqları təhsil və yetiĢmə tərzlərindən 

baĢqa, sosial və siyasi Ģərtlərə qədər olduqca müxtəlif səbəbləri var. Xüsusilə göstərilən ağır 

təzyiq və senzura siyasətinin bu seçimdə ayrıca rol oynadığını bildirmək lazımdır. Çünki 

müĢahidələrin, duyğu və düĢüncələrin birbaĢa deyilməsinin mümkün olmadığı zaman və 

zəmin Ģərtlərində, elə osmanlı türkcəsində də olduğu kimi, qapalı, qeyri-müəyyən Ģəxsə 

məxsus ifadələrin önə çıxması qaçınılmazdır‖ [9, 419]. ―... bu Ģeirlər romantizmin sirli 

dünyasına sirr əlavə edən ən mühüm qaynaqlardandır‖ [9, 422]. Ancaq yenə də onların 

yaradıcılığında sadələĢmə meyli olmuĢdur: ―Əsasən, sadəlik barədə mühüm irəliləyiĢ etmiĢ 

Hüseyn Cavid və digər romantiklərdə bu narahatlıq həmiĢə olmuĢdur‖ [9, 422].  

A.Erol öz tədqiqatında göstərir ki, Cavid Hadidən fərqli olaraq, xalq Ģeirinə də müraciət 

etmiĢ, qoĢmalar yazmıĢdır [9, 427]. Onun yaradıcılığında, eləcə də Abdulla ġaiqdə folklor 

nümunələrinin böyük təsiri hiss olunur: növ, vəzn, fonetik xüsusiyyətlər, atalar sözləri, 

frazeoloji birləĢmələr, söz birləĢmələri və s. [9, 427]. Həqiqətən də, Cavid xalq Ģeir Ģəkillərinə 

müraciət etmiĢ və bu Ģəkillərdə yazdığı Ģeirlər dil və üslub sadəliyi ilə seçilmiĢdir. ―Ancaq 

onu da əlavə etməliyik ki, əsasən, ―azad sənət‖ düĢüncəsində olan romantiklər həm xalq 

ədəbiyyatı, həm də yeni Ģeir anlayıĢı çərçivəsində yaratdıqları əsərlərində də özünəməxsus bir 

yol izləmiĢ, vəzn, bənd quruluĢu, qafiyə sırası və ya fasilələr cəhətdən tamamilə sərbəst 

hərəkət etmiĢlər‖ [8, 428]. 

Dr. Hayrettin Ayaza görə, Cavidin müxtəlif dövrlərdə yazdığı əsərlərin dil xüsusiyyətlərində 

fərqlər müĢahidə olunur: ―Hüseyn Cavid sonralar vətəninə qayıdanda yazdığı əsərlərdə uzun 

müddət Türkiyə türkcəsinə yaxın dil iĢlətmiĢdir. Son əsərlərində isə Azərbaycan türkcəsinə 

aid xüsusiyyətlər yenidən güclənmiĢdir‖ [3, 142]. H.Cavidin dil və üslubu məsələsinə də 

toxunan professor, Dr. Yavuz Akpınar yazır: ―Cavid əsərlərini Türkiyə türkcəsi ilə yazmıĢdır. 

Azəri türkcəsinə aid xüsusiyyətlər son əsərlərində getdikcə daha çox yer tutmuĢdur‖ [1, 435]. 

A.Erol Cavidin bədii dilində baĢ verən dəyiĢiklikləri belə səciyyələndirir: ―Romatizmin digər 

vacib ismi olan Hüseyn Cavidin dili isə tədricən sadələĢməklə yanaĢı, müəyyən dərəcədə 

Türkiyə türkcəsinə çevrilmiĢdir‖ [9, 419]. Dilin sadələĢməsinin nə üçün onu Türkiyə 

türkcəsinə çevirdiyi aydın olmur. Fikrimizcə, bu, tədqiqatçının daĢıdığı dilin təsirindən doğan 

qənaətdir. Çünki XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan türkcəsi həmin dövrdəki osmanlı 

türkcəsindən (A.Erolun təbiri ilə desək, Türkiyə türkcəsindən) daha sadə və anlaĢıqlı idi. 
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Məlumdur ki, maarif ziyası Hüseyn Cavid öz dövrü üçün aktual olan müxtəlif mövzularda 

məqalə və məktublar da yazmıĢdır. Türkoloq Dr. Yusuf Gedikli bu əsərlərin dil-üslub 

xüsusiyyətlərini belə xarakterizə edir: ―Məqalələrinin üslubu ahəngli, musiqili seçilmiĢdir. 

Dili gah ağır, gah sadədir. Nəsrlərində də osmanlı türk dilini iĢlətmiĢdir. Bəzən məhəlli 

xüsusiyyətlər görünür‖ [10, 116]. ―Lakin Cavid məqalə və məktublarında Türkiyə türkcəsinə 

aid bir çox söz və ifadəni də iĢlətmiĢdir‖: alamamak, apartman, aĢı, avlu, beklemek, bilgi və 

s.‖ [10, 119].  

XIX-XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı və mətbuatının dil xüsusiyyətlərinə diqqət yetirdikdə 

görürük ki, bədii əsərlərində daha anlaĢıqlı bir dildən istifadə edən bir çox ədiblər, 

məqalələrində bunun əksinə hərəkət etmiĢ, ərəb-fars sözlərinin bolluğu ilə seçilən və çətin 

anlaĢılan məqalələr yazmıĢlar. Halbuki H.Cavidin məqalələrinin dili bədii əsərlərinin dilindən 

nəzərə çarpacaq dərəcədə seçilməmiĢ, eyni dərəcədə anlaĢıqlı olmuĢdur. 

Dr. MustafaYeniasır Hüseyn Cavidin və ġimali Kipr türk ədəbiyyatı nümayəndəsi Özker 

YaĢının dil məsələsində həssaslığını, asan anlaĢılan Ģeirlər yazmasını vurğulamıĢdır [14, 328]. 

XX əsrin əvvəllərində türk dünyasının mütərəqqi fikirli ədiblərinin ümumtürk dili meyli 

haqqında müxtəlif tədqiqatlar aparılmıĢdır. Bu baxımdan J.BabaĢovanın Hüseyn Cavidin bədii 

dili ilə bağlı fikirləri diqqətəlayiqdir: ―Dil birliyinə gəldikdə isə Hüseyn Cavid ətrafındakı 

qələm dostlarından fərqli olaraq, həmiĢə ortaq ədəbi türkcə ilə əsərlərini yazdı. ... Geri qalan 

ədəbi mirası həmiĢə ortaq türkcə ilə və daha çox Türkiyə türkcəsinə yaxın bir dillə 

yazılmıĢdır‖ [6, 169].  

Biz J.BabaĢovanın fikirləri ilə qismən razı olsaq da, müəllifin Cavidi bu cəhətdən dövrün 

digər ədiblərindən fərqləndirməsinin mübahisəli olduğunu nəzərə çatdırmalıyıq. Belə ki, XX 

əsrin əvvəllərində Azərbaycanın bir çox Ģair və yazıçıları, ziyalıları az və ya çox dərəcədə 

Türkiyə türkcəsinə yaxın dil xüsusiyyətlərindən istifadə etmiĢlər. Maraqlıdır ki, J.BabaĢova 

tədqiqatının digər bir hissəsində Hüseyn Cavidin ―Tərcüman‖ qəzetində dil birliyi 

problemindən danıĢdığını da yazmıĢdır [6, 236]. 

J.BabaĢova H.Cavidin bədii dili və üslubunun gözəlliyinə, kamilliyinə də diqqət yetirmiĢdir. 

Bu cəhətdən dahi sənətkarın musiqi duyumunun güclü olduğunu, bunun da özünü onun 

Ģeirlərindəki səs təkrarlarında göstərdiyini ifadə etmiĢdir. CavidĢünas alimin fikrincə, bu səs 

təkrarları Ģeirdə canlı musiqi lövhələri yaratmıĢdır. Böyük Ģairin intonasiya-durğu 

dəyiĢikliklərini rəssamın iĢıq-kölgə oyunundan istifadə etməsinə bənzətmiĢdir [6, 213]. 

Buradan da görünür ki, türk Ģeirinin ən qədim dövrlərindən etibarən əsas xüsusiyyətlərindən 

biri olan fonetik təkrarlar və ritm Azərbaycan poeziyasının günəĢi Hüseyn Cavid yaradıcılığı 

üçün də səciyyəvi olmuĢdur. 

Nəticə 

MüĢahidələrimiz göstərdi ki, Hüseyn Cavidin bədii dili və üslubu Türkiyə 

ədəbiyyatĢünaslığında ən çox maraq doğuran məsələlərdən olmuĢdur. Ədibin bədii üslubunun 

cilalığı və əsərlərinin dil kamilliyi tədqiqatçıların diqqətini cəlb etmiĢdir. 

Aparılan araĢdırmalardan aydın olur ki, Türkiyə ədəbiyyatĢünaslığında H.Cavidin bədii dili 

haqqında üç müxtəlif fikir mövcuddur:  

a) Cavid Azərbaycan türkcəsində yazmıĢdır, ancaq burada Türkiyə türkcəsi əlamətləri də 

müĢahidə olunur;  

b) Cavid Türkiyə türkcəsində yazmıĢdır;  

c) Cavid Azərbaycan və Türkiyə türkcəsinin xüsusiyyətlərini daĢıyan ortaq ədəbi dildən 

istifadə etmiĢdir.  
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Göründüyü kimi, tədqiqatçılar obyektə Azərbaycan dilinin daĢıyıcısı olaraq yanaĢdıqda bir, 

türk dilinin daĢıyıcısı kimi yanaĢdıqda isə baĢqa qənaətə gəlir. Cavidin irsini VII əsrdən üzü 

bəri yazılı ədəbiyyat tarixi olan Azərbaycan poeziyasından kənarda araĢdırdıqda da 

yanlıĢlıqlar meydana çıxır.  

Fikrimizcə, Cavid əsərlərinin bədii dil və üslubunu tədqiq edərkən alimlər bu möhtəĢəm sənət 

incilərinə ümumtürk ədəbiyyatının mühüm bir parçası olan Azərbaycan söz sənəti fonunda, 

dövrün prizmasından və ictimai-siyasi hadisələr müstəvisində baxarsa, ən doğru qənaətə gələ 

bilər. Belə ki, ulu Turan aĢiqi Hüseyn Cavid dövrünün əsas tendensiyasına uyğun olaraq, baĢ 

verən ictimai-siyasi proseslərin, sadiq olduğu ədəbi və fəlsəfi cərəyanların tələbindən çıxıĢ 

edib zamanəsinin bir çox aydınları kimi türk birliyinin tərəfdarı olduğundan maarifçi-

publisist, milli-ideoloji lider Ġsmayıl bəy Qaspiralının türk dünyasını iĢıqlandıran ―Dildə, 

fikirdə, iĢdə birlik!‖ ideyasına əməl etmiĢdir. H.Cavid müasiri olduğu böyük türkoloq 

Ġ.Qaspiralının (1851-1914) vəfatı münasibəti ilə yazdığı 31 oktyabr 1914-cü ildə ―Məktəb‖ 

jurnalında çap etdirdiyi ―Ġsmayıl bəy‖ Ģeirində görkəmli türk mütəfəkkirinin türkçülük 

ideyalarının tərəfdarı və davamçısı olduğunun bədii təqdimatını vermiĢdir. 

Onun məsləki bu idi daima: 

―ĠĢdə birlik; dildə, fikirdə birlik...‖ 

ĠĢ, fikir, dil birliyi olmayınca, 

Əvət, pək çətindir cihanda dirlik. 

 

Ġsmayıl bəy türk yurduna Ģan verdi, 

Öksüz, ölgün millətinə can verdi [7, 134]. 

Ədib əsərlərində ortaq türkcənin elə bir örnəyini ortaya qoymuĢdur ki, sələflərinin 

təcrübəsindən qaynaqlanan kifayət qədər uğurlu cəhdi xələflərinin irsinə də müsbət təsirini 

göstərə bilmiĢdir. Məhz ona görə də qüdrətli söz ustası Hüseyn Cavidin həyat və 

yaradıcılığını, Cavid sənətinin ülvi amalını araĢdıran alimlər bütün prinsipləri nəzərə almalı, 

obyektə yalnız bir bucaq altında yanaĢmamalıdırlar. 
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ÖZET 

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

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

muhataplarının dilini esas almıĢtır. Kur‘ân‘ın il muhatapları Araplar olduğu için onun dili de 

Arapça olmuĢtur. Bu nedenle Ġslâm tarihinin erken dönemlerinden itibaren tefsir 

çalıĢmalarında Arapça dil özelliklerine öncelik verilmiĢ ve filolojik nitelikli Kur‘ân ilimleri 

ortaya çıkmıĢtır. Kur‘ân‘ı gramer kuralları açısından inceleyen iʻrâbü‘l-Kur‘ân ilmi de bu 

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

baĢına gelen ʻâmil nedeniyle kelime sonlarının lâfzî veya takdîrî olarak değiĢmesini konu alan 

iʻrâb ilmi, nahiv ilmi içerisinde doğmuĢ ve daha sonra müstakil bir ilim dalı haline gelmiĢtir. 

Ġʻrâb ilmi, hem konuĢmacı hem de dinleyici için bir rehber görevini görmektedir. Zira 

hareke konulmayan bir kelimeyi dinleyicinin ve konuĢmacının tam anlaması mümkün 

değildir. Her harfi, kelimesi, âyeti ve sûresi arasında mükemmel bir ölçü; inanılmaz bir uyum 

ve ahenk bulunan Kur‘ân metni gibi belâğat, fesâhat ve beyân gibi yüksek sanat değerine 

sahip olan bir kelamın harekesiz bir Ģekilde tamamen anlaĢılması mümkün değildir. Bundan 

dolayı daha ilk dönemlerden itibaren âlimler, Kur‘ân‘ın sözcüklerine hareke koymuĢlardır. 

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

alanda müstakil eserler yazmıĢlardır. Bu yönüyle iʻrâbın Kur‘ân tefsirindeki yeri oldukça 

önem arz etmektedir. Nitekim fıkhî ve itikâdî hükümlerin çoğu iʻrâbtaki ihtilafa 

dayanmaktadır. Ayrıca iʻrâbla mana pekiĢtirilmekte, delâlet açısından doğru yanlıĢtan 

ayrılmakta ve müĢterek lafızlar da tahdit edilmektedir. Bu çalıĢmada tarihi süreç içerisinde 

iʻrâbın önemi ve Kur‘ân tefsirindeki rolü ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kur‘ân, Tefsir, Ġʻrâb, Ġʻrâbın Rolü. 

 

GĠRĠġ 

Sayın BaĢkan! Değerli Bilim Ġnsanları! Tebliğimi sunmaya baĢlarken, hepinizi 

saygıyla selamlıyor, hayırlı günler diliyorum! ―Kur‘ân-ı Kerîm‘i Anlamada Ġʻrâbın Rolü‖ 

baĢlıklı tebliğimiz, baĢlıca dört bölümden oluĢmaktadır. Ġʻrâbın fıkhî hükümleri 

yorumlamadaki rolü, iʻrâbın itikâdî hükümleri yorumlamadaki rolü, iʻrâbın cümledeki manayı 

pekiĢtirmekteki rolü ve iʻrâbın doğru manayı bulmadaki rolü olacaktır. Tebliğimizde önce, 

tarihi süreç içerisinde iʻrâbın önemi ve Kur‘ân‘ı anlamadaki rolü üzerinde durmaya 

çalıĢacağız. 

Hidayetin, ilimin ve medeniyetin kaynağı olan Kur‘ân‘ın il muhatapları Araplar 

olduğu için onun dili de Arapça olmuĢtur. Bu nedenle Ġslâm tarihinin erken dönemlerinden 

itibaren tefsir çalıĢmalarında filolojik nitelikli iʻrâbü‘l-Kur‘ân gibi ilimler ortaya çıkmıĢtır. 

Ġ‘râbu‘l-Kur‘ân ilmi, Kur‘ân kelimelerini ve cümlelerini gramer yönünden 

incelemekte ve tahlil etmektedir. Bu sayede cümlenin temel ögeleri ve yardımcı unsurları 
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belirlenebilmekte ve böylece Kur‘ân‘ın doğru tefsir edilmesi sağlanmaktadır (Curcânî, 2013: 

35; Ünver, 2010: 109 ). 

Bu bakımdan Kur‘ân‘ı anlamak ve tefsir etmek isteyen bir kimsenin onun iʻrâbını çok 

iyi bilmesi gerekir. Zira iʻrâb ilmi, hem konuĢmacı hem de dinleyici için rehber görevini 

görmektedir. Çünkü hareke konulmayan bir kelimeyi dinleyicinin ve konuĢmacının tam 

anlaması mümkün değildir.  

Her harfi, kelimesi, âyeti ve sûresi arasında mükemmel bir ahenk bulunan Kur‘ân 

metni gibi bir metnin de harekesiz bir Ģekilde tamamen anlaĢılması mümkün değildir. Bundan 

dolayı daha ilk dönemlerden itibaren âlimler, Kur‘ân‘ın sözcüklerine hareke koymuĢlardır. 

Hz. Osman zamanında çoğaltılan Mushaflar, harekesiz bir Ģekilde yazılmıĢtı. O 

dönemdeki insanlar harekesiz olan Kur‘an‘ı hatasız bir Ģekilde okuyabiliyorlardı. Fakat 

fetihlerin artması ve Arap olmayan diğer milletlerin Müslüman olmasıyla birlikte harekesiz 

olan Kur‘an-ı hatasız bir Ģekilde okumaları zordu. Bu meseleyi çözmek için ilk harekete 

geçen Irak valisi Ziyâd b. Sümeyye (öl. 53/673) oldu. Ziyâd, yanlıĢ okumaları önlenmek için 

Ebu‘l-Esved ed-Düelî (öl. 69/688)‘den yardım istedi. Ebu‘l-Esved, gelen teklifi önce kabul 

etmedi (Demirci, 2011: 105). 

Daha sonra bir Ģahsın Tevbe suresinin üçüncü ayetinde yer alan ―َُُوَسُسىنُه‖ kelimesini 

― ىِنهَُُوَسسُُ ‖ diye okuyarak, ُ َُوَسُسىنُهُ ٍَ ْشِشِكٍ ًُ ُاْن ٍَ ُبَِشيٌءُِي َ َُّللاَّ ٌَّ  ‖.Allah ve Resulü müşriklerden beridir―أَ

Ģeklindeki anlamın ―Allah müĢriklerden de Resulünden de beridir‖e dönüĢmesini görmesiyle 

Ebu‘l-Esved ed-Düelî, verilen görevi kabul etmiĢ ve Kur‘an‘ı baĢtan sona kadar 

harekelemiĢtir (Cerrahoğlu, 2004: 91). 

 

1. ĠʻRÂBIN FIKHÎ HÜKÜMLERĠ YORUMLAMADAKĠ ROLÜ 

Kur‘ân‘ı anlamada iʻrâbın en önemli rollerinden biri, iʻrâb, fıkhî hükümleri farklı 

yorumlanmasına neden olmaktadır. Nitekim âlimler arasındaki fıkhî hükümlerin çoğu 

iʻrâbtaki ihtilafa dayanmaktadır. Tebliğimizin sınırını aĢmamak için konuyu birkaç örnekle 

açıklamaya çalıĢacağız: 

1. Örneğimiz abdestin farzlarını bildiren Mâide 6. Âyette geçenَُوأَْسُجهَُكْى kelimesindeki 

lam harfini kırâat imamlarından olan nafiʻ ve kisâî mensup okumuĢ, Ġbn Kesîr, Ebû Amr ve 

Hamza da lam harfini mecrur okunmasından kaynaklanmaktadır. Bu âyette Yüce Allah Ģöyle 

buyurmaktadır: 

ََلةُِفَبْغِسهُىاُُوُجىَهُكْىَُوأَُ تُْىُإِنَىُانصَّ ًْ ُآَيُُىاُإِرَاُقُ ٍَ ٌَُبأٌََُّهبُانَِّزٌ ٍِ ٍْ َشافِِقَُواْيَسُحىاُبُِشُءوِسُكْىَُوأَْسُجهَُكْىُإِنَىُاْنَكْعبَ ًَ ٌِْذٌَُكْىُإِنَىُاْن  ―Ey 

iman edenler! Namaz kılmaya kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi 

yıkayın; başlarınızı mesnedin, ayaklarınızı da topuklara kadar yıkayınız.” (el-Mâide 5/6). Bu 

âyette geçen geçenُ  kelimesindeki lam harfinin mensup veya mecrur okunmasından أَْسُجهَُكْى

dolayı âlimler arasında ayakların yıkanması veya mesh edilmesi konusunda iki ayrı görüĢ 

bulunmaktadır: 

1. GörüĢ: "Ayaklar" anlamına gelen ُأَْسجُُ هَُكْى  kelimesindeki ―lâm‖ harfini üstün okuyup 

―yüzler‖ anlamına gelenُ  ,üzerine atfedenlere göre ayakları yıkamak farzdır (Beğâvî ُوُجىَهُكْى

1997: III, 22). MeĢhur dört mezhebin uygulamaları bu Ģekildedir. Bizde söz konusu âyeti 

tefsir ederken bu kıraati esas aldık. 

2. GörüĢ: "Ayaklar" anlamına gelenُ  kelimesindeki ―lâm‖ harfini esreli okuyup أَْسُجهَُكْى

kelimeyiُ ُبُِشُءوِسُكْى ُسُءوسbaĢlarınızı mesnedin‖ cümlesindeki ―baĢlar‖ anlamına gelenُ― َواْيَسُحىا

üzerine atfedenlere göre ayakları mesh etmek farzdır (ZemahĢerî, 1407: I, 611). Bu takdirde 

âyetin meali Ģöyle olur: ―Yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayınız. BaĢlarınızı ve 

topuklara kadar ayaklarınızı mesnediniz.‖ 
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2. Örneğimiz kırâat imamlarının Bakara 37. âyetini farklı iʻrâb Ģekillerine göre 

okumalarıdır (Saʻlebî, 2002: I 183). Bu âyette Yüce Allah Ģöyle buyurmaktadır:  

ُ ٍِْه َُعهَ ُفَتَبَة بٍث ًَ َُكِه َُسبِِّه ٍْ ُِي ُآدَُو  Bunun üzerine Âdem rabbinden bazı kelimeler aldı― فَتَهَقَّى

(bunlarla tövbe etti); rabbi de onun tövbesini kabul buyurdu‖ (el-Bakara 2/37).  

Bu ayette geçen ُُ آدَُو kelimesi merfuʻ,ُ بٍث ًَ  ise mensup okunduğunda mana Âdem َكِه

rabbinden bazı kelimeler aldı Ģeklinde olacaktır. Fakat آدَوُُ kelimesi mensup,ُبث ًَ  sözcüğü ise َكِه

merfuʻ bir Ģekilde okumak da mümkündür. Bu takdirde failler değiĢir ve mana Ģöyle olacaktır: 

Rabbinden Âdeme bazı kelimeler ulaĢtı. 

 

2. ĠʻRÂBIN ĠTĠKÂDÎ HÜKÜMLERĠ YORUMLAMADAKĠ ROLÜ 

Ġʻrâb, fıkhî hükümlerin belirlemesinde önemli bir role sahip olduğu gibi itikâdî 

hükümleri belirleme de önemli bir role sahip olmaktadır. Ġʻrâbın bu önemli rolünü iki örnekle 

açıklamaya çalıĢacağız: 

1. Örneğimiz:  

ب ًً ُتَْكِهٍ ُُيىَسى ُ َُّللاَّ  Allah, Mûsâ ile gerçekten konuştu‖ (en-Nisâ 4/164). Mutezile― َوَكهََّى

âlimleri, Yüce Allah‘ın sıfatı olan kadim kelamı inkâr etmek için bu âyetteki ُُ َّللاَّ ismini 

mensup bir Ģekilde okumuĢlar ve ―Mûsâ Allah ile gerçekten konuştu.‖ ġeklinde 

yorumlamıĢlardır (ZemahĢerî, 1407: I, 591). 

2. Örneğimiz: 

ُُ ُفَْىقِِهْى ٍْ ُِي َُسبَُّهْى ٌَ ٌََخبفُى ―Onlar,(melekler) üstlerinden, gelecek olan azaptan dolayı 

rablerinden korkarlar.‖ (en-Nahl 16/50). Bu âyettekiُ ُفَْىقِِهْى ٍْ car ve mecruruُ ِي ٌَ  fiiline ٌََخبفُى

müteallik edersek âyetin manası Ģöyle olur: ―Üstlerinden gelecek olan azaptan dolayı 

rablerinden korkarlar.‖ Eğerُ ُفَْىقِِهْى ٍْ deki car ve mecruru ِي ُُ َسة kelimesine müteallik edersek 

mana ―Onlar, şan ve şeref itibariyle her şeyin üstünde olan rablerinden korkarlar.” Mutezile 

Yüce Allah için belli bir mekân ve yönü inkâr etmek için bu son görüĢü tercih etmektedir 

(ZemahĢerî, 1407: II, 610). Hâlbuki Hâkka 17. Âyette ُُ بٍََِتٌ ًَ ُثَ ٌَُْىَيئٍِز ُفَْىقَُهْى َُعْشَشَُسبَِّك ُم ًِ َوٌَْح ―O gün 

rabbinin arşını, üstlerinde sekiz (melek) taşır.” 

 

3. ĠʻRÂBIN CÜMLEDEKĠ MANAYI PEKĠġTĠRMEKTEKĠ ROLÜ 

Ġʻrâb, fıkhî ve itikâdî hükümlerin belirlemesinde önemli bir role sahip olduğu gibi 

cümledeki manayı pekiĢtirmede de önemli bir role sahip olmaktadır. Ġʻrâbın cümledeki 

manayı pekiĢtirdiğine dair Kur‘ân‘da pek çok örnek bulunmaktadır. Biz Yûsuf sûresi 18. 

Âyette geçen Yakup (a.s.)‘in Ģu sözünü örnek vermekle yetineceğiz:  

ٌٍمُ ًِ َصْبشُ Artık (bana düşen) güzelce sabretmektir.‖ (Yûsuf 12/18). Bu âyetteki― فََصْبٌشَُج

kelimesi rafʻ yani ُُ َصْبٌش ve nasb yaniُ ُ.Ģeklinde okunabilmektedir صبشا  Ģeklinde َصْبٌش

okunduğunda daُ  :mübteda olur, haberi ise mahzuf olur. Cümlenin takdiri de Ģöyle olur َصْبٌش

ُفصبش ُجًٍم ُصبٌش ي  ―Bana düĢen güzelce sabretmektir.‖ Ya daُ  haber olur, mübteda ise َصْبٌش

mahzuf olur. Cümlenin takdiri de Ģöyle olur: فصبٌشُجًٌٍمُأونىُبًُُ ―Güzelce sabretmek bana daha 

yakıĢır.‖ صبشا Ģeklinde okunduğunda mahzuf bir filin mefulü olur. Cümlenin takdiri de Ģöyle 

olur:ُفألصبشٌُصبشاُجًٍَل ―Elbette ben güzel bir Ģekilde sabredeceğim.‖ 

Birinci kırâati yani َصْبٌشُُ Ģeklinde okumak mana açısından daha tercih edilmiĢtir. Çünkü 

birinci kırâate göre cümle isim cümlesi olmakta, ikinci kırâate göre ise fiil cümlesi 

olmaktadır. Ġsim cümlesi ise sübut ve istikrara delâlet ettiğinden mana açısından tercihte daha 

evla sayılmaktadır. 
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4. ĠʻRÂBIN DOĞRU MANAYI BULMADAKĠ ROLÜ 

Ġʻrâb, doğru manayı bulmada da önemli bir role sahip olmaktadır. Ġʻrâbın bu önemli 

rolünü iki örnek vererek açıklamaya çalıĢacağız: 

1. Örneğimiz:  

َُوَسُسىنُهُُُ ٍَ ْشِشِكٍ ًُ ُاْن ٍَ َُبَِشيٌءُِي َُّللاَّ ٌَّ أَ ―Allah ve Resulü müşriklerden beridir.‖ (et-Tevbe 9/3) bu 

ayetteki ُ  kelimesi merfuʻ ve mensup olunabilir ama mecrur okunamaz. Çünkü mana َسُسىل

bozulur (Kurtubî, 1964: VIII,70). 

2. Örneğimiz:  

ُ ى ًًّ ُُيَس ُأََجٍم ُإِنَى َََُشبُء َُيب ُاْْلَْسَحبِو ُفًِ َُوَُِقشُّ ُنَُكْى ٍَ  Dilediğimizi rahimlerde belirli bir vakte― ِنُُبٍَِّ

kadar kalmasını sağlarız.‖ (el-Hac 22/5). Bu ayette geçenُ  sözcüğü mensup ve merfuʻ َوَُِقشُّ

olarak okunabilir. Mensup okunduğunda önceki ُُ ٍَ ِنُُبٍَِّ fiiline atıf olur ama mana açısından 

yanlıĢ olur. Zira yaratılıĢın amacı insanları belli bir sûre rahimde kalmalarını sağlamak 

değildir. Asıl amaç onları Yüce Allah‘ın kudreti ve azameti üzerinde düĢündürmek ve onları 

doğru yolu iletmektir. 

Ayrıca iʻrâb sayesinde mana aynı olmasına rağmen cümle değiĢik Ģekillerde ifâde 

edilebilmekte, müĢterek lafızlar sınırlandırılabilmekte ve nahiv terkipleri belirlenebilmektedir. 

 

SONUÇ 

Ġlk dönemlerdeki Mushaflar, harekesiz bir Ģekilde yazılmıĢtı. Çünkü o dönemdeki 

insanların dilleri Arapça olduğu için harekesiz olan Kur‘an‘ı hatasız bir Ģekilde okuyabilme 

imkânları vardı. Fakat fetihlerin artması ve Arap olmayan diğer milletlerin Ġslâm‘ı kabul 

etmeleriyle birlikte harekesiz olan Kur‘an-ı hatasız bir Ģekilde okumaları mümkün değildi. Bu 

nedenle daha ilk dönemlerde yanlıĢ okumaları önlenmek için âlimler, Kur‘ân‘ın kelimelerine 

hareke koymuĢlaradır. 

YanlıĢ okumaları önleyen iʻrâb ilmi, konuĢmacı ve dinleyici için bir rehber görevini 

görmektedir. Zira hareke konulmayan bir kelimeyi hem dinleyicinin hem de konuĢmacının 

tam anlaması mümkün değildir. Bu yönüyle Kur‘ân‘ı anlamada iʻrâbın rolü oldukça önem arz 

etmektedir. Çünkü fıkhî ve itikâdî hükümlerin çoğu iʻrâbtaki ihtilafa dayanmaktadır. Ayrıca 

iʻrâbla mana pekiĢtirilmekte, delâlet açısından doğru yanlıĢtan ayrılmakta, müĢterek lafızlar 

sınırlandırılabilmekte ve nahiv terkipleri belirlenebilmektedir. Bütün bunlardan, iʻrâbın 

Kur‘ân‘ı anlamda önemli bir role sahip olduğu anlaĢılmakta ve Kur‘ân‘ı tefsir etmek isteyen 

bir kimsenin mutlaka onun iʻrâbını da çok iyi bilmesi gerektiği anlaĢılmaktadır. 

Tebliğimi bitirirken, oturumumuzu yöneten sayın baĢkanımıza, bu kongrede tebliğ 

sunan değerli bilim insanlarımıza ve kongreyi tertip eden düzenleme kuruluna teĢekkür eder, 

hepinize saygılar sunarım. 
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AZƏRBAYCANIN AĞDAM RAYONUNUN BƏZĠ XARAKTERIK TOPONĠMLƏRĠ 

 

Aynurə ƏLĠYEVA 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

Azərbaycan, Bakı 

 

 

               Tezis 

             Açar sözlər: antroponim,  toponim, oykonim, etnonim 

Bəllidir ki, xalqımızın etnogenezində türk tayfaları daha yaxından iĢtirak etmiĢlər. Bununla 

bağlı olan toponimik obyekt adlarının mənĢəyinin həqiqətə uyğun elmi izahı xalqımızın tarixi 

keçmiĢinə aid qiymətli faktlar aĢkara çıxarır. Odur ki, bu gün  hər bir tədqiqatçi tədqiq etdiyi 

coğrafi adların, xüsusilə  qədim Azərbaycan  mənĢəli toponimlərin etimologiyası, tarixi və dil 

mənsubiyyətinin, quruluĢunun öyrənilməsinə ciddi fikir verməlidir. 

Linqvistik təhlilə cəlb etdiyimiz Ağdam rayonunun toponimlərinin əksəriyyətini etnonimlər 

və antroponimlər əsasında yaranmıĢ coğrafi adlar təĢkil edir. Bunun səbəblərin-dən biri bu 

ərazinin aboragen sakinlərinin öz tarixini, söykökünü, qədim etnik mənsubiyyətini, tayfa, 

qəbilə, nəsil,  sülalə adlarını əbədiləĢdirmək olmuĢdur. Belə toponimlərdən bir Bəybabalar 

oykonimidir. 

Bəybabalar. Ağdam rayonu Xındırıstan inzibati-ərazi vahidində, rayon mərkəzindən 30 

kilometr Ģimal-Ģərqdə, Qarabağ düzündə yerləĢir. ―Yerli məlumata görə, yaĢayıĢ məntəqəsinin 

əhalisi Bəybaba adlı bir bəyin rəiyyətlərindən ibarət olduğu üçün belə adlanmıĢdır‖. Bəybaba 

antroponimi ―bəy‖ və ―baba‖ sözlərinin birləĢməsindən yaranıb. Bəy sözü qədim türk dilində 

hökmdar, rəhbər, knyaz mənalarında iĢlənmiĢdir. Müxtəlif türk dillərində bek, bik və s. 

Ģəklində iĢlənən bu qədim türk titulu rus dilinə ―Boq‖ formasında keçmiĢdir. Müasir ədəbi 

dilimizdə bu söz hörmət mənasında iĢlənilir. 

Onu da qeyd edək ki, ―bəy‖ sözü azərbaycanlıların bugünkü toy mərasimində də iĢlənir. Toya 

yığıĢanlar qızı ―gəlin‖, oğlanı isə ―bəy‖ adlandırırlar. Bəy sözünün iĢtirakı ilə həm 

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

Ağdam, Böyükbəyli – Ağdam, Kərimbəyli – Füzuli, Musabəyli – Füzuli, ġahbəyli – Ağsu, 

Bəylik – Saatlı və s.) əmələ gəlmiĢdir. 

Baba sözünün də  tarixi qədimdir. Bu sözün ―türk dillərində geniĢ və müxtəlif mənada 

iĢləndiyinə təsadüf edilir. Lakin Azərbaycan dilində əsasən ―baba‖ dedikdə atanın və ya 

ananın atası baĢa düĢülür‖. Müasir Türkiyədə bu söz ata mənasında iĢlənir. ―Древне-

тюркский словарь‖da ―baba‖ sözü yalnız ―ata‖ mənasında verilir. Baba sözünün ata 

mənasında iĢlədilməsinə qərb qrupu Ģivələrində də rast gəlinir. Belə ki, bu bölgədə uĢaq 

atasına ―bava‖ deyə müraciət edir. 

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

Bundan baĢqa Ağdam rayonu ərazisində olan Böyükbəyli, Əliağalı, Kəngərli, ġıxbabalı və s. 

toponimlərin araĢdırılması, etimoloji təhlili bu ərazinin türk tayfalarının tarixi məskəni 

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

Qarabağa ərazi iddiasının əsassız olduğu onomastik vahidlərin dili ilə elmi Ģəkildə sübut 

edilir. 

GiriĢ. Toponimlər  xalqın silinməz yaddaĢıdır. Dünəni, bu günü və sabahıdır. Coğrafi adlar 

xalqın keçmiĢi, məiĢəti, təfəkkürü dini və dili ilə sıx  bağlıdır. Qədim xalqların məskunlaĢdığı 

əraziləri, onların yayıldığı sahələri məhz toponimlərin köməyi ilə müəyyənləĢdirmək olar. 

Bəzən çox qədim dövrlərdə baĢ vermiĢ hər hansı bir tarixi hadisənin yeri 

müəyyənləĢdirilərkən toponimlərdən əsaslı Ģahid kimi istifadə edilir. 
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Bəllidir ki, xalqımızın etnogenezində türk tayfaları daha yaxından iĢtirak etmiĢlər. Bununla 

bağlı olan toponimik obyekt adlarının mənĢəyinin həqiqətə uyğun elmi izahı xalqımızın tarixi 

keçmiĢinə aid qiymətli faktlar aĢkara çıxarır. Odur ki, bu gün  hər bir tədqiqatçi tədqiq etdiyi 

coğrafi adların, xüsusilə  qədim Azərbaycan  mənĢəli toponimlərin etimologiyası, tarixi və dil 

mənsubiyyətinin, quruluĢunun öyrənilməsinə ciddi fikir verməlidir. 

Linqvistik təhlilə cəlb etdiyimiz Ağdam rayonunun toponimlərinin əksəriyyətini etnonimlər 

və antroponimlər əsasında yaranmıĢ coğrafi adlar təĢkil edir. Bunun səbəblərindən biri bu 

ərazilərin aboragen  sakinlərinin öz tarixini, söykökünü, qədim etnik mənsubiyyətini, tayfa, 

qəbilə, nəsil,  sülalə adlarını əbədiləĢdirmək olmuĢdur. Ağdam bölgəsinin toponimik layında 

sənət, peĢə adları bildirən, müəyyən hadisələri əks etdirən sözlərdən törənən, apelyativ leksik 

vahidlərdən yaranan oykonimlər kəmiyyətcə azlıq təĢkil edir. 

Mühüm yeniliklər.  Ağdam rayonunun toponimiyasında rast gəlinən ayrı-ayrı coğrafi adların 

böyük bir qismi uzun bir tarixi inkiĢaf yolu keçməklə qədim dövrlərdən bu ərazilərdə yaĢamıĢ 

qəbilə və tayfa adlarını özlərində əks etdirir. AraĢdırmalar nəticəsində məlum olmuĢdur ki, bu 

ərazidə qeydə alınmıĢ toponimlərin əksəriyyəti etnik müxtəlifliyin mövcud olduğu bir Ģəraitdə 

meydana gəlmiĢ, xalqımızın etnogenezinin müəyyənləĢməsində, həyat Ģəraiti və tarixi inkiĢaf 

istiqamətlərinin aydınlaĢdırılması iĢində əvəzsiz siyasi, ictimai, sosial və əxlaqi dəyərləri 

özündə ehtiva etdirən faktlara çevrilmiĢlər. Ağdam ərazisindəki toponimik vahidlərin tədqiqi 

nəticəsində qeyd olunan coğrafi adların formalaĢma qanunauyğunluqları, əmələgəlmə yolları, 

inkiĢaf xüsusiyyətləri, dil mənsubluğu və s. aĢkar edilmiĢdir. 

Bəybabalar. Ağdam rayonu Xındırıstan inzibati-ərazi vahidində, rayon mərkəzindən 30 

kilometr Ģimal-Ģərqdə, Qarabağ düzündə yerləĢir. ―Yerli məlumata görə, yaĢayıĢ məntəqəsinin 

əhalisi Bəybaba adlı bir bəyin rəiyyətlərindən ibarət olduğu üçün belə adlanmıĢdır‖ (2, s.77). 

Bəybaba antroponimi ―bəy‖ və ―baba‖ sözlərinin birləĢmə-sindən yaranıb. Bəy sözü qədim 

türk dilində hökmdar, rəhbər, knyaz mənalarında iĢlənmiĢdir (6, c.91). Müxtəlif türk 

dillərində bek, bik və s. Ģəklində iĢlənən bu qədim türk titulu rus dilinə ―Boq‖ formasında 

keçmiĢdir (4, s.68). Müasir ədəbi dilimizdə bu söz hörmət mənasında iĢlənilir. 

Onu da qeyd edək ki, ―bəy‖ sözü azərbaycanlıların bugünkü toy mərasimində də iĢlənir. Toya 

yığıĢanlar qızı ―gəlin‖, oğlanı isə ―bəy‖ adlandırırlar. Bəy sözünün iĢtirakı ilə həm 

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

Ağdam, Böyükbəyli – Ağdam, Kərimbəyli – Füzuli, Musabəyli – Füzuli, ġahbəyli – Ağsu, 

Bəylik – Saatlı və s.) əmələ gəlmiĢdir. 

Baba  sözünün də  tarixi qədimdir. Bu sözün ―türk dillərində geniĢ və müxtəlif mənada 

iĢləndiyinə təsadüf edilir. Lakin Azərbaycan dilində əsasən ―baba‖ dedikdə atanın və ya 

ananın atası baĢa düĢülür‖ (3,s.414). Müasir Türkiyədə bu söz ata mənasında iĢlənir. 

―Древнетюркский словарь‖da ―baba‖ sözü yalnız ―ata‖ mənasında verilir (6, s.76). Baba 

sözünün ata mənasında iĢlədilməsinə qərb qrupu Ģivələrində də rast gəlinir. Belə ki, bu 

bölgədə uĢaq atasına ―bava‖ deyə müraciət edir. 

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

Böyükbəyli. Kənd Ağdam rayonunda, Üçoğlan inzibati-ərazi vahidində, Qarabağ düzündə 

yerləĢir. ―Böyükbəyli kəndinin əhalisi keçmiĢdə ―Tərəkəmə - Böyükbəy‖ adlanırdı. Çünki bu 

ailələr Böyükbəyə məxsus idi‖ (3, s.216). ―XIX əsrin axırında Üçoğlan kənd icmasına mənsub 

bir qrup tərəkəmə elat öz bəylərinin adları ilə Tərəkəmə Abdulbəy, Tərəkəmə Böyükbəy, 

Tərəkəmə Mirzəbəy və Tərəkəmə Ġmamqulubəy adlanırdı. Sonralar toponimin tərkibindəki 

tərəkəmə sözü düĢmüĢ (1, s.97), -li Ģəkilçisi əlavə edilmiĢ və kənd bəyin adı ilə  Böyükbəyli 

adlanmıĢdır. Böyükbəy antroponimi Böyük və bəy komponentlərindən ibarətdir. ―Böyük‖ 
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Azərbaycan mənĢəli söz olub ―iri, yekə, uca, hörmətli‖ və s. mənalarını ifadə edir. Böyükbəy 

– ―hörmətli bəy‖ anlamını bildirir. 

Eyvazxanbəyli. YaĢayıĢ məntəqəsi Ağdam rayonunun Maqsudlu inzibati-ərazi vahidində, 

dağətəyi ərazidə  yerləĢir. ―1835-ci il məlumatına görə, əsl adı Ərəb Eyvazxan olmuĢdur. 

Eyvazxan yerli bəylərdən Məmmədxan bəyin oğludur (hazırda kənddəki nəsillərdən biri 

məmmədxanlıbəyli adlanır). 1826-cı ildə Ġrana qaçan Eyvazxan sonralar geri qayıdarkən çar 

hökuməti 1830-cu ildə yenidən ġəlvə, Tərnəgüt, Əliməmməd adlı kəndləri, Ġsaq Pənah Sərkar 

köçünü ona vermiĢdi. Bundan sonra kənd Eyvazxanlıbəyli adlanmıĢdır‖ (1,s.209). 

A.Qurbanov oykonimin ―Ərəb-Eyvazxan bəy‖ adlanmasını, mənĢəcə ərəb olan bir qrup 

ailənin Eyvazxan bəy adlı birisinə mənsubluğu ilə bağlayır. Sonralar ―ərəb‖ sözü düĢmüĢ və 

bəyin adı toponimə çevrilmiĢdir (3,s.216). T.Əhmədov Eyvazxanbəyli toponimini də bəy, xan 

və mülkədar adlarından yaranmıĢ və sonralar etnonim səciyyə kəsb etmiĢ adlar qrupuna daxil 

edir (12, s.164). Eyvaz Ģəxs adı ―qədim türk dilində ―düzülmüĢ, düzəlmiĢ, qaydaya salınmıĢ‖ 

mənasında iĢlədilmiĢdir‖ (5, s. 21).  Ölməz Xalq Qəhrəmanı Koroğlunun igid oğulluğunun adı 

da Eyvaz olub. Osman Mirzə yazır ki, ad əslində Əvəzdir. Gəlib, dağlıq mahallarda, qartal və 

Koroğlu yurdunda  ləhcə təsiri ilə Eyvaz (bəzən Əyvaz, hətta Ayvaz) Ģəklinə düĢmüĢdür. 

Həmin yerlərdə Əli adı Alı Ģəklinə düĢən kimi (10, s.68). Xan sözü dilimizdə qədim 

zamanlardan iĢlənir. ―Древнетюркский словарь‖da bu söz ―hökmdar‖, ―stol örtüyü‖, ―xüsusi 

adların bir komponenti‖ və s. mənalarda iĢlənmiĢdir (6,  s.636). ―Kitabi-Dədə Qorqud‖da 

həmin söz iki Ģəkildə titul və müraciət məqamında iĢlənmiĢdir. Məs.; Titul: ―Qalqubanı xan 

Bayandır yerindən turmuĢ, bir yerə ağ otağ, bir yerə qızıl otağ, bir yerə qara otağ dikdirmiĢ‖ 

(8, s.35); Müraciət məqamında ―Xan qızı, yerimdən turayınmı?‖ (8, s.35); Xan sözünə 

Mahmud KaĢğarinin ―Divanü Lüğat-it türk‖ (Türk dillərinin lüğəti) əsərində də rast gəlinir. 

Xan titulu vasitəsilə yaranan antroponimlərin və toponimlərin sayı dilimizdə çoxdur. Məs.; 

Xan, Xanlar, Ağaxan, Ataxan, Babaxan, QardaĢxan, Muradxan, Mehdixan, Əhmədxan, Elxan 

və s. (Ģəxs adları); Xanlıq (Qubadlı), Xankəndi (Ġsmayıllı), Xankeçən (Sabirabad), Xanbulaq 

(Yardımlı), Xanabad (Yevlax), Xanalı (ġuĢa) və s. 

Əliağalı. Ağdam rayonunun Əlimədədli inzibati-ərazi vahidində, Xaçın çayının sol sahilində, 

dağətəyi düzənlikdə yerləĢir. Əliağa XIX əsrin  axırlarında maldarlıqla məĢğul olmuĢ kiçik bir 

elin adıdır. ―YaĢayıĢ məntəqəsi əliağalı  nəslinin məskunlaĢması nəticəsində yaranmıĢdır‖ (1, 

s.215). Kəndin qəmzəlilər, hacılar, məmmədbağırlılar, vəliməmmədlilər, məĢədihüseynlilər və 

s. nəsilləri vardır. 

Əliağa Ģəxs adı Əli və ağa komponentlərindən ibarətdir. Əli ərəb mənĢəli olub ―ali, yüksək, 

ulu, uca‖ mənalarını bildirir (5, s.24). Vaxtilə Əli  məiĢətimizdə  ən çox yayılan  oğlan 

adlarından olub. Bu isə, ilk növbədə, Azərbaycanda Ģiəliyin intiĢarı, IV xəlifə Əli ibn-

Əbutalibə pərəstiĢin təbliği ilə bağlıdır. Əli adından bu gün də geniĢ istifadə olunur. Ġkinci 

komponent kimi iĢlənən ağa sözünün tarixi qədimdir. Bu söz qədim türk lüğətində ―Böyük 

qardaĢ‖ mənasında izah edilir (6, s.310). 

Ə.Tanrıverdiyev qeyd edir ki,  ağa apelyativi bəy, sahib, hakim, zadəgan, böyük qardaĢ və s. 

mənalı arxaik tituldur (7, s.58). Ağa sözü ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanında da iĢlənir. Məs.; 

―Qaragünə oğlı Qarabudağ aydır: ―Ağam Qazan, məsləhətdir‖ (8, s.60).  Bu söz ilkin 

mənasında (―böyük qardaĢ‖ mənasında) bəzi Ģivələrimizdə bu gün də saxlanmaqdadır. Belə 

ki, Ģivələrimizin bir çoxunda böyük qardaĢa ―ağa‖ deyə müraciət edilir. "Ağa" sözü vasitəsilə 

bir çox Ģəxs adları və toponimlər yaranmıĢdır. Məs.; Ağa, Ağalar, Ağası, Ağasəlim, AğaĢir, 

Ağacan, AğadadaĢ, Ağayar, Ağakərim, Ağarza, Əliağa, Məmmədağa, Ağabacı və s. (Ģəxs 
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adları); Ağabəyli (Ağcabədi), Ağabəyli (Ağsu), Ağaverdioba(XaĢmaz), AğakiĢibəyli 

(Masallı), Ağamalı (Gədəbəy), Ağaməmmədli (Tovuz), Ağabağı (Zərdab) və s. 

Kəngərli. Kəngərlilər ən qədim türk tayfalarından biridir. Q.Qeybullayevə görə, mənĢəcə 

kəngərlər və peçeneqlər eyni etnosdur və həm də kəngərlər peçeneqlərin bir hissəsinin adı 

olmuĢdur (9, s.102). Bu tayfaların Azərbaycana gəliĢi hələ eramızdan əvvəlki dövrə təsadüf 

edir. Türk mənĢəli tayfa olan kəngərlərin Zaqafqaziyada iki regionda – həm Albaniyanın 

qərbində (onun Gürcüstan və Ermənistanla sərhəd zonasında), həm də Naxçıvanda yaĢaması 

məlumdur. Q.Qeybullayev kəngərlərin Zaqafqaziyada məskunlaĢmasına dair ilk məlumatların 

V əsr qədim erməni mənbələrində yada salındığını göstərir. O qeyd edir ki, kəngərlər Kəngər 

dağlarında (bu dağlar Qərbi Azərbaycan - indiki Ermənistan adlanan  ərazinin Qukasyan 

rayonundadır) və Albaniyanın Kəngər ölkəsində Ġberiya ilə sərhəddə, hardasa indiki Qazax-

Ağstafa bölgəsində məskun olmuĢlar. Suriya mənbələrində Xosrov-ƏnuĢirəvanın (531-579) 

ġimala yürüĢündən erməni-gürcü sərhədi zonasında onun Kəngər xalqı ilə mübarizəsindən 

danĢılır. 

Alim yazır ki, erməni, gürcü mənbələrində Kəngər torpağı, Kanqark, Kəngər yer və xalq 

adlarına çox təsadüf edilir. Kəngərlər Qazax-Ağstafa zonasında ən son əsrlərə qədər kəngər 

adını Kəngərli Ģəklində hifz etmiĢlər. XIX əsrin birinci yarısına aid ədəbiyyatda deyilir ki, 

qazaxlıların bir bölümü 33-cü nəsildən kəngərlilərdir. Kəngərlilərin müəyyən qismi albanlarla 

birgə xristianlığı qəbul edibmiĢ (9, c.103). 

Qeyd olunduğu kimi, türk soyundan olan kəngərlərin Zaqafqaziyada, xüsusən, Albaniyada 

bizim eranın I əsrindən olması məlumdur. Lakin onların Zaqafqaziyaya ilk gəliĢi məlum 

deyil. Tarixi mənbələrin göstərməsinə görə, kəngərlər eramızdan əvvəl savirlərlə yanaĢı, bir 

qrup tədqiqatçılara görə isə onların hunların tərkibində bu əraziyə (Azərbaycana) gəldiyi 

bildirilir. 

Yuxarıda göstərdik ki, kəngərlər həm də Naxçıvan zonasında yaĢamıĢlar. Orta əsr 

mənbələrində Naxçıvan zonasında yaĢayan kəngərlər haqqında az-çox məlumat verilir. 

XV əsrin ortalarında Qarabağ xanı Pənahəli xan döyüĢçü tayfa kimi ad çıxarmıĢ kəngərlərin 

bir hissəsini Naxçıvandan Qarabağa köçürmüĢdür. Ağdam rayonunda olan Kəngərli dağı 

(Boyəhmədli kəndinin Ģimal-Ģərqində), Kəngərli dərəsi oronimləri və Kəngərli (əsli Qızıl 

Kəngərli.  Naxçıvanda kəngərlərin bir qolu Qızıl adlanırdı) Pənah xanın Naxçıvandan 

Qarabağa köçürdüyü kəngərlilərin adını özündə qoruyub saxlayır. Pənahəli xanın 

Naxçıvandan köçürdüyü kəngərlər içərisində qızılhacılılar da vardı. Qızıl Kəngərli 1648-ci 

ildən məlumdur. Qarabağda kəngərlilər həm Naxçıvandan, həm də Qazax bölgəsindən 

gəlmədir. 1759-cu ildə gürcü çarı Ġrakliyə tabe olmayaraq Qarabağa köçmüĢ ellər içərisində 

Salahlı  Kəngərli də var idi. Bu tayfa mənĢəcə Qazax elinin bir qolu idi. 

Bildirək ki, istər Naxçıvandan Qarabağ bölgəsinə köçürülmüĢ, istərsə də Qazax elindən gəlmə 

Salahlı Kəngərlilər türk tayfalarıdır. 

Ġmamqulubəyli. YaĢayıĢ məntəqəsi  Ağdam rayonunda, Quzanlı inzibati ərazi vahidində,  

Qarabağ düzündə yerləĢir. Ġmamqulubəyli oykonimi patranomik toponim hesab olunur. Bu 

barədə T.Əhmədov yazır: ―Oykonimlərdə əks olunmuĢ patronimik tayfa adlarının digər 

qrupunu bəy, xan, mülkədar və s.  adlarından düzələn və bir növ etnonim səciyyə daĢıyan 

sözlər təĢkil edir. Aydındır ki, belə etnonimlərdə əksini tapmıĢ Ģəxs ilə həmin kənd əhalisinin 

(tayfa, nəsil və tirənin) heç bir qohumluq əlaqəsi olmur. BaĢqa sözlə desək, bu xarakterli 

antroponimlərə əlavə edilən -lı, -li, -lu, -lü Ģəkilçisi heç də kənd əhalisinin mənĢəcə həmin 

Ģəxslərin törəmələri olduğunu deyil, onların həmin Ģəxslərdən asılılığını, onlara inzibati 

mənsubluğunu bildirir‖ (12, s.164). T.Əhmədov Ağdam rayonundakı Cavahirli, Ġsmayılbəyli 



Cumhuriyet Zirvesi            3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI        ISBN: 978-605-06696-7-1        www.cumhuriyetkongresi.org         Sayfa | 134 

və Ġmamqulubəyli oykonimlərini bu qrup toponimlərə aid edir. Mənbələrdən çıxıĢ edən 

toponimist alim Ġmamqulubəyli kəndi haqqında belə məlumat verir: ―Ağdam rayonundakı 

Ġmamqulubəyli oykonimi (əvvəllər Tərəkəmə Ġmamqulubəyli adlanmıĢdır) keçmiĢdə Qarabağ 

düzündə yaĢamıĢ kəngərlilərə mənsub qaradolaq tayfasının eyniadlı tirəsinin adını əks etdirir. 

1823-cü ilə aid arxiv sənədlərinin birində qeyd olunmuĢdur ki, 104 ailədən ibarət bir köç çar 

hökuməti tərəfindən beĢ il müddətinə Ġmamqulubəy adlı bir bəyə bağıĢlamıĢ və onlar bəyin 

adı ilə bağlı Ġmamqulubəyli adlanmıĢdır‖ (12, s.164).  Ġmamqulubəyli adlanan həmin 

qaradolaq ailələri sonralar müxtəlif  yerlərdə məskunlaĢaraq bir neçə eyniadlı kənd 

yaratmıĢlar; Ġmamqulubəyli Ağcabədi rayonunda, Qarabağ düzündə yerləĢir; Ġmamqulubəyli 

Bərdə rayonunda, Qarabağ düzündə yerləĢir. Ġmamqulubəyli ―Ġmamqulu bəyə məxsus 

olanlar‖ anlamındadır. 

Ġmamqulu antroponimi "Ġmam" titulu və "qulu" sözünün birləĢməsindən yaranıb. Ġmam ərəb 

mənĢəli dini sözdür. 

―Azərbaycan klassik ədəbiyyatında iĢlədilən ərəb və fars sözləri lüğəti‖ndə bu sözün bir neçə 

mənada iĢləndiyi göstərilir: 1) məzhəb və təriqətə baĢçılıq edən adam (Əli və onun nəslindən 

olan 11 nəfərin hər biri); 2) ruhani baĢçısı; ruhani rəhbəri; 3) dini məktəb baĢçısı; 4) qabaqda 

namaz qılan, pisnamaz (2, s.79). Ġmam sözü bir çox antroponim və toponimlərin 

yaranmasında iĢtirak edib. ġəxs adlarının yaranmasında həm təklikdə titul ad (Ġmam) kimi, 

həm də mürəkkəb adın komponenti (Ġmamverdi, Ġmamqulu, Ġmamxan, Ġmamyar, Ġmaməli və 

s.) kimi iĢlənmiĢdir. Bu ünsürün iĢtirakı ilə morfoloji və sintaktik yolla toponimlər də əmələ 

gəlmiĢdir. Məs.; Ġmamlı (Qəbələ r.), Ġmambağı (Cəbrayıl r.), Ġmambinəsi (Kəlbəcər r.), 

Ġmamqulukənd (Qusar r.), Ġmamqulular (ġuĢa Ģ.), Ġmamqulubəyli (Ağcabədi, Bərdə r.)  və s.   

Qulu isə qul sözü və -u mənsubiyyət Ģəkilçisindən yaranıb. Qul sözünün dilimizdə iĢlənməsi 

tarixi qədimdir. Bu sözə ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanlarının dilində də rast gəlirik. ―Kitabi-

Dədə Qorqud‖un izahlı lüğəti‖ kitabında həmin dastanda qul sözünün bir neçə mənada 

iĢləndiyi göstərilir: 1) Qədim dövrlərdə müharibədə əsir tutulub satılan adam. Qula buyurmaq. 

Qulu iĢə göndərmək. ―Qara hindu qullarıma buyuraydım, Səni para-para toğruyalardı, ağac‖ 

(8, s.78); Xidmətçi, qul olmaq. ―Qirq yigidlən  oğlum gətürüb durarsan, qulun olsun‖ (8, 

s.48); 2) Allahın yaratdığı bütün insanlar isə Allahın qulları sayılır. ―Həq-təala Cəbrayilə 

buyurdu ki, Ya Cəbrayıl, var, Ģol quluma qırq ərcə qüvvət verdim, - dedi‖ (8, s.109).  

Görkəmli dilçi A.Qurbanov da qul sözünün dilimizdə müxtəlif  mənalarının mövcudluğunu 

bildirir: a) qul-keçmiĢ aĢağı təbəqənin bir nümayəndəsi, hüququ öz əlində olmayan; b) 

həddindən çox dindar, itaətkar, allahın qulu; c) öz sevgisinə, məhəbbətinə sadiq, məhəbbətin 

qulu, əsiri və s. (3, s.416). Qul sözünün iĢtirakı ilə bir çox antroponim (Qulu, Qulam, 

Həzrətqulu, Həsənqulu, Hüseynqulu, Ġmamqulu, ġahqulu, Allahqulu, Mehdiqulu və s.) və 

toponim (Qullar -Ağdam, Bərdə, Balakən, Qusar), Allahqulular (ġuĢa), Qulubəyli (ĠmiĢli və 

s.) yaranmıĢdır. Qulu Ģəxs adında  ―qul‖ sözü morfoloji yolla xüsusi ada çevrilmiĢdir. Qulu – 

―onun qulu‖, ―onun nökəri‖ anlamını verir. 

Ġmamqulubəyli adlı toponim Ağcabədi və Bərdə rayonlarında da var. 

ġıxbabalı. Ağdam rayonunun ġıxbabalı inzibati-ərazi vahidində Qarqar çayının  sahilində, 

dağətəyi ərazidə yerləĢir. Kəndin  keçmiĢ adı Pərioğlular olub. ―YaĢayıĢ məntəqəsi kəbirli 

tayfasının pərioğlular tirəsinin məskunlaĢması nəticəsində yaranmıĢdır. Kənddə ġıxbabalı 

türbəsi var. Kənd həmin türbənin adındandır‖ (1, s.578). Yerli məlumata görə də, toponim 

üstünə ―MəĢhəd‖ yazılmıĢ ġıxbabalı sərdabəsinin adından yaranıb. ġıxbabalı adııının əsasında 

ġıx Baba antrtoponimi durur. "ġıx" Ģeyx sözünün təhrif olunmuĢ formasıdır. Yerli ləhcədə 

dini termin olan ġeyxə Ģıx deyilir. Bəzi dialektlərimizdə Ģıx seyid mənasında da iĢlənilir. ġeyx 
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ərəb sözü olub, bir neçə mənada iĢlənir: 1) qoca, pir; 2) bir qəbilənin baĢçısı; 3) pir baĢçısı (2, 

s.211). ġeyx (titul) elmli savadlı Ģəxslərə də deyilirdi. 

 S.Ataniyazov Türkmənistanda ərəb sözlərindən yaranan toponimlərdən bəhs edərkən qeyd 

edir ki, ―ömər‖, ―seyit‖, ―xoca‖, ―Ģıx‖ ―maqtım‖, ―müjevür‖ kimi sözlərdən toponimlər 

yaranmıĢdır (11, s.46-48). Türkmənistanda ―Ģıx‖ sözü ilə bağlı səkkiz coğrafi ad yaranmıĢdır. 

Onlardan ġıxoba, ġıxbulaq, ġıxtürkmənbulaq və s. misal göstərmək olar. Azərbaycanda ġıx 

adlı yerlərin bir neçəsi ocaqdır. 

 ġıxbaba adının ikinci komponenti olan baba sözü qədim tarixə malikdir. Bu söz haqqında 

yuxarıda məlumat vermiĢik. Onu əlavə edə bilərik ki, A.Qurbanov ―baba‖nın Azərbaycan 

dilində xüsusi ad – kiĢi adı kimi iĢləndiyini və bu adın həm də geniĢ yayılmıĢ adlardan 

olduğunu göstərir (3,s.408). Ə.Tanrıverdiyev Baba antroponimini yalnız qohumluq 

münasibətini ifadə edən sözlər əsasında yaranan Ģəxs adlarına aid edir (7, s.86). Azərbaycan 

toponimiyasında bu adla bağlı çoxlu toponimlər var. Məs.; Babalı (Səlilabad), Babaser 

(Masallı), Babasəfər (ġamaxı), Babacan (Gədəbəy), Babazənən (Salyan), Babayel 

(Goranboy), Babalı (Xaçmaz), Babaxanlı (Cəlilabad), Babaküçə (Masallı, Lerik), Babagil 

(Lerik), Ağbaba (Qərbi Azərbaycan), Heydərbaba (Cənubi Azərbaycan) və s. 

S.Ataniyazov haqlı olaraq bildirir ki, ―baba‖, ―ata‖ sözlərindən əmələ gələn coğrafi obyektlər 

müqəddəs yerlər sayılır (11, s.48). Buna Azərbaycanda Babadağ, Qırğızıstanda Çolpanata 

qəsəbəsini misal göstərmək olar. 

Ağdamdakı ġıxbaba türbəsi də müqəddəs sayılır. ġıxbabalı ―ġeyx Baba adlı mötəbər bir Ģəxs 

yaĢayan yer‖ anlamına daha yaxındır. 

Kənd 1993-cü ildən ermənilərin  iĢğalına məruz qalıb. 

Füzuli rayonunda da ġıxbaba türbəsi var. Bu türbə Babı kəndinin qəbiristanlığında yerləĢir. 

ġıx Veys (ġıxbaba) adlı pir – türbənin kitabəsində onun hicri 670 ildə (miladi 1271-1272) 

ġeyx Əbu Yaqub ibn Səd tərəfindən tikildiyi göstərilir. Naxçıvanda Culfa rayonunda da 

ġıxbaba adlı türbə mövcuddur. 

Nəticə. Ağdam ərazisinin zəngin ərazi materialları göstərir ki, Ağdam rayonu toponimləri 

coğrafi, tarixi-etnoqrafik və linqvistik qanunauyğunluqlarla birbaĢa bağlıdır. Bu bölgənin 

toponimik təbəqəsi üçün -lı
4

 , -lar
2
 tipik formantları xarakterikdir. Həmin formantlarla əmələ 

gəlmiĢ kənd adlarının ilkin komponenti Ģəxs adları və nəsil, tayfa adları olmuĢ və onlar 

yaĢayıĢ məntəqəsinin salınmasında əsas rola malikdir.  

Qarabağ bölgəsindəki toponimlərin tədqiqi Qarabağın, həmçinin Ağdam rayonunu ərazisinin 

türk tayfalarının tarixi məskəni olmasını  dil faktları ilə bir daha təsdiqləyir və ermənilərin  

Qarabağa ərazi iddiasının heç bir tarixi əsası olmadığını elmi Ģəkildə sübuta yetirir. 
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QƏDIM KITABƏLƏRDƏ ÜMUMTÜRK MƏNġƏLI TOPONIMLƏR 

 

F.ü.f.d., dos. Tamam  Mehrabova 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

mehrabovat.@gmail.com 

 

Tezis. 

Açar sözlər: Oğuz, antroponim, toponim, etnonim 

Türk dastanlarında yazıya alınmıĢ toponimlər yalnız Oğuz qrupu dillərinə aid onomastik 

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

nümunələri vardır. 

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

etnotoponimlər Türk xaqanlığının və Səlcuq dövlətinin yaranıĢından qabaq Cənubi Qafqazda 

və ġimali Qara dəniz çöllərində mövcud idi. 

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

deyilirdi. Oğuzun qoĢunları Çin və Maçini zəbt etdikdən sonra Türküstana – Almalık Ģəhəri 

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

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

Xalq Respublikasının Ģimal-qərbi və Çin Monqolustanıdır. 

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

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

adlandırılmıĢdır. 

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

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

boylarından birinin – xitayların adı ilə Kitay adlandırırlar. 

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

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

baĢqa, Trabzon Ģəhərinin cənubunda XVII əsrdə Ağ Alma adlı kənd vardı. 

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

Volqa və Kama çayları arasında yaĢayan bulqar türklərinin vətənində də mövcud olmuĢdur. 

Bəzi tədqiqatçıların fikrincə, Alma yer adlarının bəziləri etnonim mənĢəlidir.  

Fəzlullah RəĢidəddin yazır: «Oğuz xan Dərbənd yaxınlığındakı iĢlərini baĢa çatdırıb, öz 

elçiləri ilə ġamaxıya belə bir xəbər göndərdi. Əmr etdi ki, hər bir döyüĢçü bir qucaq odun 

gətirib, ġamaxı darvazasının yanında qoysun». 

Türk xalqlarının bu müĢtərək ədəbi tarixi abidəsində ġamaxı Ģəhərinin bir neçə dəfə adı 

çəkilir. 

Azərbaycanın ən qədim Ģəhərlərindən olan ġamaxı haqqında antik dövrün yunan tarixçiləri, 

eləcə də orta əsr müsəlman və xristian salnaməçiləri geniĢ məlumat vermiĢlər. ġəhərin adı ilk 

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

Kamaxeya formasında çəkilib. Bəzi araĢdırıcılar həmin toponimi antik tarixçilərin əsərlərində 

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

bağlamıĢlar. V əsrdə yaĢamıĢ Bizanslı Favstosun «Tarix»ində onların adı ijemax 

formasındadır. Ġjemaxlar quqar, balasaçi, alban, masqutlarla birləĢərək ermənilər üzərinə 

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

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

Xora, KiĢ, Egri, Barmak, Borsuk, Bayan və baĢqalarıdır. 

GiriĢ. Dastanlarda yazıya alınmıĢ toponimlər yalnız Oğuz qrupu dillərinə aid onomastik 

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

nümunələri vardır. 

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

etnotoponimlər Türk xaqanlığının və Səlcuq dövlətinin yaranıĢından qabaq Cənubi Qafqazda 

və ġimali Qara dəniz çöllərində mövcud idi. 

«Oğuz xaqan» dastanında Hindistan Maçin adlanır (94, 14). Maçin bəzi türk dillərində 

meymuna deyilirdi. Oğuzun qoĢunları Çin və Maçini zəbt etdikdən sonra Türküstana – 

Almalık Ģəhəri yaxınlığındakı Turkanlu dağa qayıdır (94, 14, 64). Hindistan ona görə Maçin 

adlandırılır ki, meymun orada müqəddəs sayılırdı. «Oğuznamə»lərdəki Çin isə tamamilə 

indiki Çin deyil. Ġndiki Çin Xalq Respublikasının Ģimal-qərbi və Çin Monqolustanıdır. 

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

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

adlandırılmıĢdır (42, 37-39). 

Əbülqazi Bahadur xan yazır ki, Xitay türkmənlərin yaxınlığında yaĢayan bir tayfadır (141, 

56). Son tədqiqatlar göstərir ki, ruslar dünyanın əhalisinə görə Ən böyük ölkəni buranın türk 

boylarından birinin – xitayların adı ilə Kitay adlandırırlar (48, 212-214). 

Qədim kitabələrdə toponimlərdən biri Almalıkdır (99,41). Bu toponimə Krım, Bessarabiya və 

Azərbaycanda rast gəlirik. XVI əsrdə Osmanlı dövlətinin bir mahalı Almalı adlanırdı (67, 

418). Bundan baĢqa, Trabzon Ģəhərinin cənubunda XVII əsrdə Ağ Alma adlı kənd vardı (67, 

330). 

Qədim Bulqar epitafiyasında Alma qadın adı var (113, 13, 203). Deməli, alma toponim və 

antroponim kimi Volqa və Kama çayları arasında yaĢayan bulqar türklərinin vətənində də 

mövcud olmuĢdur. 

Bəzi tədqiqatçıların fikrincə, Alma yer adlarının bəziləri etnonim mənĢəlidir. Çünki əski türk 

inancında alma ağacı doğumun, nəsil artımının timsalı sayılırdı (48, 232).  

«Oğuznamə»lərdə Kazan Alpın xatununun adı Burla Xatun yox, Barçın Salordur. Əbülqazi 

Bahadur xan yazır ki, Barçın Oğuz boylarını birləĢdirib, onlara baĢçılıq edən bir qadın 

olmuĢdur (56, 84). Fikrimizcə, Azərbaycandakı Borsunlu oykonimi Barçın Salorun adı ilə 

bağlıdır. 

«Kitabi-Dədə Qorqud»da isə Qazan xanın xanımının adı  Burla xatundur. MənĢəcə qıpçaq 

olan Misir məmlükləri dövrünə aid əsərlərdə burla sözü «üzüm ağacı» mənasındadır (67, 

369). Həm Dədəmiz Qorqudun kitabında, həm də «ġəcəreyi tərakimə»də Burla xatun «boyu 

uzun» epituti ilə verilir. Deməli, qıpçaqların zövqünə görə, burula-burula sevgilisinin boynuna 

sarılmaq gözəllik, incəlik niĢanəsi hesab edilmiĢdir. 
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Fəzlullah RəĢidəddin yazır ki, bozoxların ölkəsi BaĢqurd dağlarına və Qarabağa qədər 

uzanırdı (94, 41). Deməli, Qarabağ Ģəhəri o zaman Ural dağlarının cənubunda yerləĢirmiĢ. 

Ancaq mövcud mənbələrdən görünür ki, hələ Oğuz-Səlcuq dövlətinin yaranıĢından qabaq 

ġimali və Cənubi Qafqazda, Äfqanıstanda bir neçə Qarabağ Ģəhəri, qalası və düzü olmuĢdur 

(49, 67, 27, 180; 104, 34, 77, 69). 

Adlarını çəkdiyimiz yerlərdə Qarabağlı, həmçinin Oğuz rayonundakı Qarabağlılar kəndlərin 

eyni mənĢəliliyinə sübhə etmirik. Onu da deyək ki, bu adların vətənimizin ayrılmaz parçası 

olan Qarabağın daĢıdığı adla bağlılığı çox maraqlıdır. Qarabağ toponiminin mənĢəyi 

araĢdırıcıların diqqətindən heç zaman yayınmamıĢdır. Bu baxımdan göstərilən adın mənĢəyinə 

dair fikirlər əks etdirən R.YüzbaĢovun qısa icmalını olduğu kimi vermək daha məqsədəuyğun 

sayılır: «Qarabağ nə deməkdir?. Bu haqda elmi ədəbiyyatda bir neçə fərziyyəyə rast gəlirik. 

Onlardan biri budur ki, ölkədə «qara üzüm yetiĢdirildiyindən və yaxud ölkədə sıx yarpaqlı 

bağlar olduğundan ona Qarabağ deyilmiĢdir. ġ.CəmĢidov isə Qarabağ sözünü «Ģimal-qərb 

bağı» kimi izah etməyə çalıĢmıĢdır. Onun fikrincə, Qarabağ düzünə ad Beyləqandan verildiyi 

üçün (Qarabağ düzü Beyləqan Ģəhərinin Ģimal-Ģərqində yerləĢir) o, belə adlandırılmıĢdır. 

Fərziyyə söyləyənlərin hamısı Qarabağı ölkə və ya düzənlik kimi təsəvvür etmiĢ, buna görə də 

«bağı» bəzən «meĢə» kimi baĢa düĢmüĢlər. 

Fərziyyə müəlliflərini ən çox çaĢdıran cəhət qara sözünün mənalar ilə bağlıdır. 

ġ.CəmĢidovdan baĢqa, onlar hər yerdə «qara»nı rəng kimi qəbul etmiĢ, Qarabağı, «qara 

üzümlü», «sıx yarpaqlı bağ» kimi izah etməyə çalıĢmıĢlar. Tədqiqatçılar qara sözünün «rəng», 

«ağır», «qərb», «böyük», «qoçaq», «sıx», «qalın», «çoxluq» kimi müxtəlif mənalarında 

iĢləndiyi müəyyən edilmiĢlər. Qarabağ sözündəki «qara» sıx, qalın və çoxluq məfhumu ifadə 

etdiyindən, onların fikrincə, Qarabağ «sıx, qalın, çoxlu bağı olan yer» mənasını daĢıyır. 

Bir məsələ də maraqlıdır. Qarabağ Ģəhəri necə yüz il mövcud olmuĢdur? Sünik arxiyepiskopu  

Stepan Orbeliani «Sioni tarixi» adlı əsərində göstərir ki, IV əsrdə Ağvan ölkəsində 40 gün 

zəlzələ davam etmiĢ, ölkə dağılmıĢ və o zaman həmin ölkəyə karavaz (ermənicə «dağılmıĢ») 

adı verilmiĢdir. Guya Qarabağ adı da həmin Karavaz sözünün təhrif edilmiĢ formasıdır. 

Älbəttə bunlar əsassız mülahizələrdir. Qarabağ xalis Azərbaycan adı olub və ən azı VII əsrdən 

dilimizdə iĢlənməkdədir. Buna əsasən Qarabağ Ģəhərinin bina olunma tarixini VII əsrdən 

hesablamaq mümkündür. Beləliklə, Qarabağ Ģəhəri ən azı min ilə qədər mövcud olmuĢ və 

XVII əsrdə süqut etmiĢdir. 

Qarabağ Ģəhərinin qalıqlarının arxeoloqlarımız tərəfindən axtarılıb tapılacağına və vətənimizin 

bu qədim Ģəhəri haqqında daha geniĢ məlumat veriləcəyinə ümid edirik» (21, 63-64).  

Hazırda mövcud olmayan Qarabağ Ģəhərinin vaxtı ilə harda yerləĢməsi də maraqlıdır. Bu 

haqda R.YüzbaĢov aĢağıdakı məlumatı verir: «Azərbaycan SSR EA Coğrafiya Ġnstitutunun 

kartoqrafik fondu öyrənilərkən, orada olan «Ġran səltənəti» adlı xəritə Qarabağ Ģəhərinin yerini 

dəqiq müəyyən etməyə imkan verdi. Həmin xəritənin müəllifi alman səyyahı Adam Oleari 

XVII əsrin birinci yarısında Rusiyadan Ġrana getmiĢ, həmin yolla da vətəninə qayıtmıĢ və 

bundan sonra adını çəkdiyimiz xəritəni tərtib etmiĢdi». 

A.Olearinin xəritəsində Qarabağ Ģəhəri 39 Ģimal en dairəsi ilə 82
0
21

1
 Ģərq uzunluq dairəsinin 

kəsiĢdiyi nöqtədə göstərilir. Həmin Ģəhərin qalıqları indiki Füzuli rayonunda – Horadiz 

dəmiryol stansiyasından Ģərqdə, Ġran ərazisində olan Aslanduz kəndindən Ģimalda, Ġrandan 
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keçib Araza tökülən Qarasu çayının mənbəyinə yaxın bir yerdə olmuĢdur. Qarabağ adının 

kiçik miqyaslı bir xəritəyə düĢməsi və böyük bir mahalın onun adı ilə adlandırılması vaxtilə 

Qarabağ Ģəhərinin mühüm bir yaĢayıĢ məskəni olduğunu göstərir. Bunu da qeyd etmək 

vacibdir ki, Güney Azərbaycandan Kiçik Qafqaza gedən böyük ticarət yolu da Qarabağ 

Ģəhərindən keçirmiĢ» (21, 64). 

Qarabağ paleotoponimi ilə bağlı bu məlumat Qarabağlar omotoponimini Qarabağlı və 

Qarabağlılar toponimlərindən fərqləndirməyi lazım bilən professor A.Axundovun fikrincə, 

bunlardan birincisi müstəqil yolla yaranmıĢdır. Onun mənası «çoxlu bağı olan yer» deməkdir. 

Müəllif qeydlərini davam etdirərək, Qarabağlı və Qarabağlılar toponimlərini haqlı olaraq 

Qarabağ yer adı ilə bağlayır. Ancaq ondan fərqli olaraq Q.Ə.Qeybullayev göstərir ki, Qarabağ 

etnotoponimdir. Karabak peçeneq boylarından biri olmuĢdur. Hələ X əsrdə yaĢamıĢ Bizans 

imperatoru Kanstantin Baqryanorodnı yazır ki, Karabak peçeneq tayfasıdır (129, 69). 

Tarixçilərdən Zelik Yampolski də Qarabağı etnotoponim hesab edir (154, 15). 

Son tədqiqatlar göstərir ki, Karabakla yanaĢı Cənubi Qafqaz və Anadoluda Bak, Ak Bak, Sarı 

Bak və Getabak  (Gədəbəy) etnosları da yaĢamıĢlar. Özü də onlar VII əsrdən yox, daha əski 

çağlardan Azərbaycanda yaĢayırdılar (42, 145, 148). 

Muğan. Hələ XX əsrin 60-cı illərində Ä.Dəmirçizadə Muğan düzünün adını Midiyanın kahin 

nəsli olan maqlarla əlaqəndirmiĢdi (53, 18-19). Həmin fikri bir qədər fərqli formada 

V.A.Nikonov da irəli sürür. Onun fikrincə, müğan «muğlar ölkəsi» deməkdir. Ancaq müəllif 

onu da bildirir ki, Muğan düzünün adı baĢqa mənĢəli də ola bilər (145, 117). A.Axundov da 

təxminən həmin fikirdədir. O, Qazax, Zaqatala, Qubadlı, Bərdə, ġamaxı, Biləsuvar, Göyçay 

rayonlarındakı Müğanlı kəndlərinin adlarını toponim mənĢəli oykonim hesab edir (3, 52). 

Ancaq qeyd etmək lazımdır ki, Muğan düzünün adını Q.Ə.Qeybullayev hun knyazı Azma 

Muğanla bağlayır. Belə hesab edir ki, Muğan tayfası Azərbaycana hunların tərkibində 

gədmiĢdir. V.Qukasyan və V.Aslanov da həmin fikirdədirlər (131, 61). 

Azərbaycandakı Muğan ölkəsi və Ģəhərləri haqqında ən geniĢ və ətrfalı məlumat IX-XII əsr 

ərəb coğrafiyaĢünas və səyyahlarının əsərlərindəndir. Həmin əsərlərdən seçmələri 

N.M.Vəlixanlı tərcümə etmiĢ və geniĢ izahatla nəĢr etdirmiĢdir (102, 16, 52, 77, 129). 

Abzasdan Əlu Duləf yazır: «Sonra Muğanadək dağlarla Azərbaycana qayıtdım. Mən böyük 

Təbəristan dənizinin (Xəzər dənizinin sahili ilə ġirvan vilayətinə daxil olan Bakuya adlanan 

yerə çatanacan 8 fərsəx ağacların altı ilə getdim. Burada neft mədəni gördüm, onun gündəlik 

icarə haqqı 1000 dirhəmə çatır. Bunun yanında gecə-gündüz zanbaq yağı kimi ağ neft axan 

baĢqa bir mədən də vardır» (102, 165).  

Ərəb coğrafiyaĢünaslarının və səyyahlarının əsərlərində Muğan düzü haqqında yox, Muğan 

ölkəsi və Ģəhəri haqqında danıĢılır. Äl-Müqəddəsi (X əsr) özünün «Ähsən-ət-tərsim fi mərifət 

əl-əqalim» («Ġqlimlərin öyrənilməsi üçün ən yaxĢı bölgü») əsərinin «ər-Rihab iqlimi» 

bölməsində belə yazmıĢdır: «Muğan – iki çayla və gözəl bağlarla əhatə olunmuĢ Ģəhərdir. 

ġəhər meydanında bağlar vardır. O da Təbriz kimi baĢdan-baĢa bağdır. Bu Ģəhərlər islam 

ölkələrində ər-Rihab üçün fəxrdir. Bura Ärdəbil və Gilan arasındadır. Buradan Bəsrəyə 8 
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günlük yol var. Muğan Ģəhəri gözəldir, kənarları əkilib becərilmiĢdir. Buradan 2 çay axır, 

adamlarının sifəti ləl və mərcan kimidir. Onlar çox səxavətli və hörmətcildirlər (150, 133). 

Həmin əsərdə müəllifin digər Muğan haqqında qeydləri də var: « ġəhər sərhəd kənarındadır. 

Burada əvvəllər əhali çox idi. Ġndi isə əhalisi azalmıĢdır. Bu Ģəhər yol üstündədir». 

XII əsr ərəb coğrafiyaĢünas alimi Əbu Həmid Əl-Əndəlusi Əl-Qərnatinin (1080-1170) Muğan 

haqqında məlumatı maraqlıdır: «…Muğan geniĢ vilayətdir. Onun kəndləri və çəmənlikləri 

Azərbaycanda - Ərdəbildən Təbrizə gedən yolun sağındadır. Bura isti ölkədir. Azərbaycanın 

baĢqa yerləri isə bura nisbətən soyuq olur. Burada türkmənlərin mənzilləri vardır. Hal-hazırda 

burada tatarlar qıĢlayırlar və yerli türkmənlər buranı tərk etmiĢlər. Əbu Həmid Äl Ändəlusi 

yazır: - «Mən həmin yerdə böyük bir qala gördüm. Onun çoxlu dustaqları vardır. Əhalisi isə 

ilan və gürzələrin çoxluğundan buradan qaçmıĢdır». Səyyah sözlərinə davam edir: «Mən 

oradan keçdikdə, bir igid adam gördüm və ondan qorxdum» (102, 165).  

Bəzi tədqiqatçılar AĢina nəslinin tabe olduğu Muqan xanın nəsli ilə Azərbaycandakı Muğan 

etnotoponimi arasında tarixi bağlar görürlər. Keçən əsrin 30-cu illərində Ġranda aparılan 

siyahıyaalmaya əsasən göstərirlər ki, Muğanlı Güney Azərbaycanda yaĢayan türk boyudur, 

onlar və öz etnik cizgiləri ilə seçilir (48, 167-168). 

Son tədqiqatlar göstərir ki, Muğan türkləri hunların cənubi QAfqaza gəliĢindən çox qabaq 

Azərbaycanda yaĢayırdılar. QAfqaz xristian səlnamələrində göstərilir ki, Muğan boyu 

Makedoniyalı Ġskəndərdən öncə ġərq (Xəzər) dənizinin cənub-qərb sahilində yurd salmıĢdı. 

Onlar Yafəs və Toqarma övladlarından biridir (48, 168). 

Fəzlullah RəĢidəddinin «Oğuznamə»sində deyilir: «Oğuz ġirvandan çıxıb, Aran və Muğana 

yetiĢəndə yay girmiĢdi. Hava çox isti di. Ġstidən orada qalmaq mümkün deyildi. Həmin 

səbəbdən onlar yaylağa getməyi və qıĢ gələndə yenidən Arana və Muğana qayıtmağı qərara 

aldılar (95, 22). 

Deməli, Muğan düzü Muğan boyunun qıĢlağı olmĢudur. Zaqatala, Qazax bölgələrində və 

Gürcüstanın Dmanisi, Marneuli, Bolnisi rayonlarında Muğanlı kəndlərinin varlığı göstərir ki, 

həm Böyük, həm də Kiçik Qafqazın ətəkləri Muğan boyunun yaylaq yeri olmuĢdur. Ancaq 

onu da qeyd etmək lazımdır ki, bəzi tədqiqatçılar Muğan boyunun hunların tərkibidə IV əsrdə 

Azərbaycana gəlmələri haqqında V.Qukasyanın, V.Aslanovun və Q.Qeybullayevin fikirləri ilə 

razılaĢmırlar. Cənubi Qafqazın qədim kilsə salnamələrivə və Van gölü qayalığından tapılan 

«Ġver xronikasına istinadən bildirirlər ki, Muğan türk boyu Makedoniyalı Ġskəndərin 

zamanında (e.ö. II əsrdə Muğan (Xəzər) dənizinin cənub-Ģərqində yaĢayırdı (Cəfərsoylu 

Ġ.Y.Ġverlər və çarları. «Tarix və gerçəklik» jurn., 2008, №1, s. 7-9). 

«Oğuznamə»də elə etnonimlər var ki, onlara Azərbaycanda toponim kimi təsadüf edirik. 

Onlardan biri daha qədim forması Kimaxeya olan ġamaxıdır. Dastanda deyilir: «Dib Yabquy 

xan bir müddət padĢahlıq etdikdən sonra…ölkə əhalisi düĢmən olub itaət etmədi. Bura 

gündoğanda yerləĢən bir vilayətdir, adına Yemekan deyirlər. Çox güclü insanlar idilər. 

Onların iki kiĢisi baĢqalarının on kiĢisinə qarĢı dura bilirdi (94, 42). 
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Kumakların adı antik tarixçilərin əsərlərində Kimaxeya Ģəklində göstərilmiĢdir. Abbasqulu 

ağa Bakıxanov yazır: «Kamak tayfası Ptolomeyə görə, Yafəsin nəslindəndir. Kamaklar 

Yafəsin Bulqar adlı oğlunun adını daĢıyan yerdə sakin idilər. Qədim erməni tarixçilərinin 

əsərlərində də onlar Nuh və Yafəs övladları kimi təqdim edilirlər» (48, 275). 

Fəzlullah RəĢidəddin yazır: «Oğuz xan Dərbənd yaxınlığındakı iĢlərini baĢa çatdırıb, öz 

elçiləri ilə ġamaxıya belə bir xəbər göndərdi. Əmr etdi ki, hər bir döyüĢçü bir qucaq odun 

gətirib, ġamaxı darvazasının yanında qoysun (95, 21)». 

Türk xalqlarının bu müĢtərək ədəbi tarixi abidəsində ġamaxı Ģəhərinin bir neçə dəfə adı 

çəkilir. 

Müasir ġamaxı Böyük Qafqaz dağlarının cənub-Ģərq ətəyində yerləĢən rayon mərkəzinin 

adıdır. Azərbaycanın ən qədim Ģəhərlərindən olan ġamaxı haqqında antik dövrün yunan 

tarixçiləri, eləcə də orta əsr müsəlman və zristian salnaməçiləri geniĢ məlumat vermiĢlər. 

ġəhərin adı ilk dəfə yunan alimi Klavdi Ptolomeyin (II əsr) «Coğrafi təlimnamə» əsərində 

ġamexeya və ya Kamaxeya formasında çəkilib. Bəzi araĢdırıcılar həmin toponimi antik 

tarixçilərin əsərlərində kamak, qədim alban və erməni mənbələrində ijemax kimi qeyd edilmiĢ 

tayfanın adı ilə bağlamıĢlar. V əsrdə yaĢamıĢ Bizanslı Favstosun «Tarix»ində onların adı 

ijemax formasındadır. Ġjemaxlar quqar, balasaçi, alban, masqutlarla birləĢərək ermənilər 

üzərinə basqın etmiĢdilər. 

Q.Ə.Qeybullayev yazır ki, ġamaxı Ģəhərinin adı qaraqalpakların kalmak, qazaxların Ģamakey, 

türkmənlərin Ģamax və qırğızların Ģamake etnonimləri ilə bir kökdəndir. V.V.Bartoldun 

yazdığına görə, Orta Asiyada vaxtilə ġirvan və ġamaxı Ģəhərləri olmuĢdur. V.V.Bartolda da 

ġamaxı Ģəhərinin adını ijemax tayfası ilə bağlayır (120, 358). 

ġamaxı Ģəhərinin adı haqqında elə ididalar da var ki, onlarla razılaĢmaq olmaz. V.A.Nikonova 

görə, ġamaxı ərəbcə «hündürlük» deməkdir (145, 178). 

R.YüzbaĢov yazmıĢdır: «ġamaxının dil mənsubiyyəti və mənası məlum deyildir. ġamaxı 

(Kamexiya) sözünün tayfa və ya tayfa baĢçısı adı olduğunu ehtimal tərzində söyləmək 

mümkündür. ġamaxıya «ġamın qardaĢı» (Ģam əxi) kimi mənaların verilməsi qeyri-elmidir, 

çünki adın hansı dildə olduğunu bilmədən, onun haqqında fikir yürütmək mümkün deyildir» 

(104, 70).  

ġamaxı toponiminin mənĢəyi ilə bağlı K.Əliyevin mülahizəsi də maraqlıdır. Müəllif ġamaxını 

türk sözü hesab etməsə də, onun etnonim mənĢəli ad olduğunu inkar etmir. Göstərir ki, yunan 

və latın mənbələrindəki ġimaxeya etnotoponimidir. Belə hesab edirik ki, ġamaxı 

polisoniminin mənĢəyi ilə bağlı Q.Ə.Qeybullayevin fikirləri daha əsaslıdır. 

«Oğuznamə»lərdəki Kür xan antroponiminə Azərbaycan ərazisində hidronim kimi rast gəlirik. 

Eləcə də, azık  sözü (94, 39) Azərbaycanda mağara, kənd və çay adı kimi məlumdur. 

Qarabağdakı Azıx kəndindən əlavə, Laçında-Həkəri çayı sağ sahilində Azıx qəbirstanı var. 

O da maraqldır ki, Mahmud KaĢğari ġərqi Türküstanın Azıx kəndində doğulmuĢdur. Bəzi 

tədqiqatçıların fikrincə, böyük dilçi alim QAraxanlı dövlətinin tərkibindəki Azıx türk 
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boyundan çıxmıĢdır. Sonra azıxlar qırğızlara qoĢulmuĢlar. Rus etnoqrafları XVIII-XIX 

əsrlərdə qıpğızlar və qıpçaqlar arasında Azık nəsillərinin yaĢadıqlarını görmüĢdülər (48, 89-

90). 

«Oğuznamə»lərdəki xalacların (94, 35, 66) adı ilə bağlı Azərbaycanda etnotoponimlər vardır. 

Bunlar Ucar, Salyan, Beyləqan, ġamaxı və ġərur raoynlarındakı Xalac və Xələc kəndləridir 

(9, 80, 90, 107; 75, 235). 

Gün xanın oğlu Dib Yabqunun zamanında Salur boyundan UlaĢ adlı divan adamı vardı (94, 

41). Dədəmiz Qorqudun kitabında isə UlaĢ Qazan xanın atasıdır (77, 42). 

Təbrizli Arakelin yazdığına görə, XVII əsrdə Araz çayının sağ sahilində UlaĢ adlı Ģəhər 

olmuĢdur (48, 248). Ġndi Azərbaycanın Qubadlı və Göyçay rayonlarında UlaĢlı kəndləri var 

(9, 198). 

«Oğuznamə»lərdə onomoloji tədqiqat üçün daha maraqlı toponimlər var. Onların paralellərinə 

Azərbaycan ərazisində bu gün də təsadüf edirik. Həmin toponimlər Mur, QaĢqar, Xora, KiĢ, 

Egri, Barmak, Borsuk, Bayan (94, 10, 20, 41, 65, 70) və baĢqalarıdır. 
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ÖZET 

ArĢiv, birincil kaynakları barındırması sebebiyle toplumun hafızasını bünyesinde saklar ve 

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

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

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

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

ArĢivciliğin eğitim dahil her alanda önemini kavrayan bazı ülkeler profesyonel arĢivcilik 

çalıĢmaları yürütmektedir. Bu açıdan arĢivcilik yalnızca siyaset ve tarihte değil eğitim 

bilimleri ve kültürel çalıĢmalar alanlarında da önemli bir yer teĢkil eder. Ancak ülkemizde 

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

bilimlerinde arĢivcilik ve bunun önemi üzerine bir çalıĢma da bulunmamaktadır. 

GeçmiĢimizdeki üretimlerimizi değerlendirmemizi sağlayan arĢiv ve içerik çalıĢmaları 

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

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

kitaplarla yapılmıĢtır. Ġlk olarak Türklere Ġngilizce öğretimi, orduda modernleĢme ve 

batılılaĢmanın gerekli sayıldığı Tanzimat dönemine kadar uzanmaktadır. Türkiye 1952‘de 

NATO üyesi olduktan sonra Ġngilizce öğretimine daha çok önem verilmeye baĢlanmıĢtır. 

1950‘ler Ġngilizce öğretiminin okullara yayılıĢının gerçekleĢtiği dönem olarak 

belirtilmektedir. Orta öğretim düzeyinde Anadolu liseleri 1955‘te açılmıĢtır ve özel okullar ile 

Anadolu liselerinden mezun öğrencilerin daha yüksek dil becerisi düzeyine ulaĢtıkları ifade 

edilmektedir. 1980‘lerin ortasından itibaren küreselleĢmenin etkisiyle Ġngilizce öğretimi daha 

da yaygınlaĢmıĢtır. Bu çalıĢmanın amacı, 1940 senesinden 1950 senesine dek Türkiye'de 

basılmıĢ Ġngiliz dili ve kültürünü öğretmeyi amaçlayan kitapların içeriklerinin incelenmesidir. 

Her biri on yıllara damga vuran, bir dilin ve kültürün ülkemizde temsilini sağlayan somut 

kültürel mirasımız olan bu kitaplar hem arĢiv kaynaklarının keĢfini hem de toplumsal 

hafızamızın ilgili alanda tazelenmesini sağlayacaktır.  

Anahtar Kelimeler : Ġngilizce, kitap, arĢiv, Türkiye, kültürel miras  
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GiriĢ 

ArĢiv; toplumun siyasi, ekonomik ve kültür gibi hemen hemen her alanda tecrübelerini 

geleceğe sağlıklı bir Ģekilde aktararak ―milletin geçmiĢi ile geleceği arasında bir köprü‖ 

görevi görmektedir (BaĢ, 2019, s.81). ―ArĢivlerin en büyük özelliği, sosyal ve beĢerî bilimler 

için ilk elden kaynak olmalarıdır. Bundan dolayıdır ki, bir devletin ve milletin tarihi, devlet ve 

millet hayatının öz çizgileri arĢivlerinde gizlidir‖ (ġahin, 2006, s.2). BaĢ (2019), arĢivleri 

milletin hafızası olarak görürken, Rukancı (2009) güçlü ve hâkim olan devletlerin belge ve 

bilgiye sahip olması gerektiğini savunmaktadır. Bu nedenle günümüzde bütün uluslar 

arĢivlere büyük önem vermektedir. Türkiye de arĢiv zenginliği konusunda dünyanın önde 

gelen ülkelerinden biri olarak sayılmaktadır. Bu zenginliğin sebebi ise özellikle Osmanlı 

Türklerinin yazılı kâğıda göstermiĢ oldukları dikkat, saygı ve sevgidir (BaĢ, 2019). ArĢivler; 

eğitmenler, öğrenciler ve konuyla ilgilenen diğer kiĢiler için birincil kaynak olma özelliği 

taĢır. ArĢivciliğin eğitimdeki önemini kavrayan bazı ülkeler profesyonel arĢivcilik çalıĢmaları 

yürütmektedir (ġentürk, 2013). Bu açıdan arĢivcilik yalnızca siyaset ve tarihte değil eğitim 

bilimlerinde de önemli bir yer teĢkil eder.  

 

Eğitim politikaları sonucu bir ülkede hangi yabancı dilin öğretileceğine karar verilmektedir. 

Ayrıca, yabancı dil öğrenimi ve öğretimindeki ihtiyaçları belirlemede de yine önemli bir rol 

oynamaktadır. Türkiye‘de yabancı dil olarak Ġngilizce öğretimi Türkiye‘de eğitim 

kurumlarında gösterildiğinden bu yana ciddi değiĢiklikler yaĢamıĢtır. Ġlk olarak Türklere 

Ġngilizce öğretimi, orduda modernleĢme ve batılılaĢmanın gerekli sayıldığı Tanzimat 

dönemine kadar uzanmaktadır. O zamanlar teknolojik geliĢmeleri takip edebilmek için Türkçe 

kaynaklar mevcut değildi. Bu nedenle idareciler ve eğitmenler yabancı dilde yazılan 

kaynaklardan faydalanmıĢtır. Eğitim süreci devam ederken materyal arayıĢı ve kullanımı da 

zaman içinde farklılıklar göstermiĢtir. 1930 yılından 1950 yılına kadar ortaokullarda okutulan 

'The Oxford English Course I-IV' serisi dıĢında arayıĢa girilmemiĢtir (GüneĢ, 2009). Bu 

kaynak, ―Ġngilizce Ders Kitabı I-IV‖ adıyla basılmıĢ lise seviyesinde de kullanılmıĢtır. 
1
 

Ancak bu süreçte baĢka kaynaklar da kullanılmıĢ ve üretilmiĢtir. Örneğin, 1945 yılında 

Ġstanbul Halk Basımevi, C. K. Ogden‘in editörlüğünü yaptığı ‗The Quickest Way of Learning 

English: The Basic Way to English‘ isimli kitabı yayımlamıĢtır. Kitap değiĢikliğe uğramadan 

orijinal haliyle Türklerin kullanımı için basılmıĢtır. Daha sonra yayımlanan kitaplara baĢka bir 

örnek de 1947‘de Ġstanbul Bürhaneddin Erenler Matbaası basımı 'English Grammar with 

                                                           
1
 Tebl ğler Derg s , 24 Mayıs 1971 tar hl  ve 1658 sayılı, s. 174-181.  
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Turkish Explanations: Türkçe Ġzahlı Ġngilizce Dil Bilgisi' baĢlıklı, Ġsmet H. Egemen 

tarafından yazılmıĢ kitaptır.  

Türkiye 1952‘de NATO üyesi olduktan sonra Ġngilizce öğretimine daha çok önem verilmeye 

baĢlanmıĢtır. Ġngilizce öğretiminde ilk adım sayılan Robert Kolejinin kurulmasıyla da 

Ġngilizce; Fransızca ve Almanca gibi batı dillerinin önüne geçmiĢtir. Günümüzde ise Türk 

eğitim sisteminde zorunlu olarak okutulan tek yabancı dil olmuĢtur (ġahin, 2013). Bu 

dönemde yayımlanan kitaplara iliĢkin bir örnek de 1950‘li yılların baĢında basılan 'Military 

English Courses' kitabıdır. Mesleki Ġngilizce öğretimi çerçevesinde tasarlanmıĢ ve Askeri 

Okullarda okutulmak amacıyla, yine Askeri Okulda görevli bir Ġngilizce öğretmeni olan Ġsmet 

Peker tarafından yazılmıĢtır. Peker (1951) kitabın önsözünde söyle belirtmektedir: ―Beni bu 

kitabı hazırlamağa sevk eden baĢlıca amil, Ġngilizce askeri terimler eğitiminde açık bulunan 

büyük boĢluğu doldurmak ve öğrencilere bu terimleri anlama ve kullanmada yardım etmektir" 

(s. 5). 

Ġlgili alanyazın incelendiğinde, 1950‘ler Ġngilizce öğretiminin okullara yayılıĢının 

gerçekleĢtiği dönem olarak belirtilmektedir (Doğançay-Aktuna, 1998). Orta öğretim 

düzeyinde Anadolu liseleri 1955‘te açılmıĢtır ve özel okullar ile Anadolu liselerinden mezun 

öğrencilerin daha yüksek dil becerisi düzeyine ulaĢtıkları ifade edilmektedir. 1980‘lerin 

ortasından itibaren küreselleĢmenin etkisiyle Ġngilizce öğretimi daha da yaygınlaĢmıĢtır. 

1987-1988 yıllarında yapılan bir araĢtırmada Ġngilizce eğitim veren ortaöğretim okullarının 

sayısının 193‘e yükseldiği belirtilmektedir. Bu okulların 103‘ü özel, 90‘ı devlet okuludur. 

2004-2005 öğretim yılı itibariyle bu özellikte özel okulların sayısı 650‘yi, devlet okullarının 

sayısı Anadolu liselerinin sayısı ise 415‘i bulmuĢtur. 1994‘te ise Süper Liseler eğitim 

vermeye baĢlamıĢ, bu liseler özel okullar ve Anadolu Liseleri gibi bir yıllık Ġngilizce hazırlık 

eğitimi veren liseler olarak düzenlenmiĢtir (Kırkgöz, 2007). 

Cumhuriyetten bu yana politik ve ekonomik geliĢmelerle beraber Türkiye‘de yabancı dil 

olarak Ġngilizce öğretiminde köklü değiĢiklikler yaĢanmıĢtır. Somut kültürel mirasımız olarak 

bu kitapların içeriğinin incelenmesiyle ilgili değiĢikliklerin dönemin öğretim kültürüne nasıl 

yansıdığı gözlemlenebilecektir. Ancak, ülkemizde daha önceki yıllara ait eğitim kitaplarını 

bulmak kolay olmadığı gibi eğitimde ya da eğitim bilimlerinde arĢivcilik ve bunun önemi 

üzerine bir çalıĢma da bulunmamaktadır. Bu çalıĢmanın amacı, Cumhuriyet döneminin ilk 

eğitim üretimlerini inceleme fırsatını sunan, 1940 senesinden 1950 senesine dek Türkiye'de 

basılmıĢ Ġngiliz dili ve kültürünü öğretmeyi amaçlayan kitapların içeriklerinin incelenmesidir. 
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Her biri on yıllara damga vuran, bir dilin ve kültürün ülkemizde temsilini sağlayan somut 

kültürel mirasımız olan bu kitaplar hem arĢiv kaynaklarının keĢfini hem de toplumsal 

hafızamızın ilgili alanda tazelenmesini sağlayacaktır.  

Yöntem 

Bu araĢtırma için doküman analizi yöntemi izlenecektir. AraĢtırmada kullanılacak 

dokümanlar eski eser (relic) olarak ele alınacaktır. Tarihsel araĢtırmalarda eski eserler 

geçmiĢe ait bilgiyi fiziksel ve görsel özellikleriyle sağlayan nesneler olarak tanımlanmaktadır. 

Ayrıca ders kitapları, tarihi incelemelerde araĢtırmacıların tarihsel eğitim uygulamalarını 

inceleyebileceği birincil kaynak olarak tanımlanmaktadır (Gal ve diğ., 2005). Dokuman 

analizinin tamamlanması için öncelikli olarak ilgili eski eserlere ulaĢılmıĢtır. Eski eserlerde 

kapsam Cumhuriyet döneminin ilk üretimlerinin gözlemlenebileceği 1940 ila 1950 seneleri 

arasında Türkiye‘de basılan Ġngilizce öğretimi kitapları olarak belirlenmiĢtir. Bu kaynaklara 

iliĢkin arĢiv taraması sonrası, kaynaklara ulaĢmak ve sonrasında kaynakların içeriğinin 

incelenmesi amaçlanmaktadır. ÇalıĢmanın kapsamına uygun olan üç kaynak incelenmek 

üzere seçilmiĢtir.  

Bulgular 

Ġlgili on yılın ilk kitabı olarak, 1940 basımı 'Lise Kitapları: Ġngilizce Ders Kitabı VI' elde 

edilerek incelenmiĢtir. Bu kitap aslen, 1930 yılından 1950 yılına kadar ortaokullarda okutulan 

'The Oxford English Course I-IV' orijinal isimli kaynaktır. Yazar Lawrence Faucett'tir. Kitap 

isminin TürkçeleĢtirilmesi ve Türkiye'de Maarif Matbaasında çoğaltılmasının dıĢında baĢka 

bir uyarlama içermemektedir. Kitap, iki kısımdan oluĢmaktadır. Ġlk kısmı okuma kitabı 

(reading book) olarak adlandırılmıĢtır. Ġkinci kısım ise dil kitabı (language book) kısmıdır. 

Okuma kitabı kısmında Ġngiliz kültürü ve tarihine iliĢkin ögelerinin sunulduğu farklı içerikte 

metinler temalara göre gruplandırılarak sunulmaktadır. Bu temalar köy hayatı, eğitim, 

memleket aĢkı, bilim, bilim ve gelecek, karakter eğitimi baĢlıklarıyla içerilmiĢtir. Okuma 

parçaları sorular, yazma çalıĢmaları, çeviri çalıĢmaları gibi uygulamalarla desteklenmiĢtir. 

Kitapta bulunan Ģiirler ise bu baĢlıklara serpiĢtirilmiĢ halde içerikte sunulmakta, okuma 

metinlerine ek olarak ikincil okuma metinleri olarak karĢımıza çıkmaktadır.  

Okuma parçalarında dil metin aracılığıyla sunulmaktadır. Dil kitabı kısmında ise yine metin 

sunulmakta ancak bu defa metinlerin tamamı diyalog olarak tasarlanmıĢtır. Ġlk kısmın 

çalıĢmalarına ek olarak, dilbilgisi, kelime bilgisi ve sözlük çalıĢması kısımları da eklenmiĢtir. 
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Kitapta kullanılan metinlerde Ġngiliz kültürü ve tarihine iliĢkin ögelere sıklıkla 

rastlanmaktadır.  AĢağıda sunulan kitap taramasında, ilk derse ait, görselle desteklenmiĢ 

okuma parçası bulunmaktadır: 

 

 
 

AĢağıda alıntılanan sayfalarda, ilgili kısım içeriği sorular, yazma çalıĢmasına iliĢkin konular 

ve Ģiirle desteklenmiĢtir. Seçilen Ģiir bu kısımda anonimdir ancak kitabın ilerleyen kısımlarda 



Cumhuriyet Zirvesi            3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI        ISBN: 978-605-06696-7-1        www.cumhuriyetkongresi.org         Sayfa | 149 

Tennyson, Shakespeare, Wordsworth gibi ünlü Ġngiliz Ģairlerinin eserleri de yer almaktadır: 

 

 

 

UlaĢılan ikinci kaynak, ilk baskısı 1943 senesinde yayımlanmıĢ olan 1944 basımı 'Muallimsiz 

Üç Ayda Ġngilizce: Kısım I' baĢlıklı kitaptır. Önceki kitaba kıyasla, farklı amaç ve yöntemle 

hazırlanmıĢtır. Bu kitap bireysel çalıĢmayı mümkün kılmayı amaçlayarak, Türk öğrenciler 

için tasarlanmıĢ, Türkçe ve Ġngilizce olmak üzere çift dilli sunum içermektedir. Kitabın 

Ġngilizce kısımlarının baĢka kaynaktan alındığı belirtilmiĢ, K. M. Vasıf Okçugil'in çevirisiyle 

sunulmuĢ, kitabın sahibi olarak takdim edilen M. Sadık Hitay'ın muhtemel editörlüğüyle 

yayıma hazırlanmıĢtır. Türk öğrencilerin ihtiyaçlarını karĢılaması amacıyla tasarlanan kitap, 

Ġngilizce harflerin ve harf öbeklerinin okunuĢunu açıklamak ve örneklemekle baĢlamaktadır. 

Ayrıca kitapta, tüm Ġngilizce kelimeler Türkçe harfler kullanılarak telaffuzlarıyla 

verilmektedir. Ġlerleyen kısımda dilbilgisi konuları Türkçe açıklamalı olarak sunulmakta, 

kelime öbekleri ve cümleler içinde kullanımla örneklendirilmektedir. Dilin sunumu bağlamla 

değil açıklama ve listeleme ile yapılmaktadır. Bu özelliğiyle, kitabın önsözünde de belirtildiği 

üzere, yardımcı kitap olarak tasarlanmıĢtır: 
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Kitapta kullanım bilgisi (pragmatics) ihtiyacına yönelik olarak içerik yine çift dilli ifade ve 

cümleler aracılığıyla verilmektedir. Kullanılan cümleler itibariyle bir bağlam ve anlamlılık 

yaratma durumu oluĢmuĢtur. Bu bağlamlarda daha çok yurt dıĢına ziyarette bulunan bir 

Türk'ün ya da Türkiye'de yabancı bir ziyaretçiyle Ġngilizce iletiĢim kurmak durumunda olan 

bir Türk'ün hedef dil kullanımı amaçlandığı görülmektedir. Dolayısıyla bu kitapta, Ġngilizce 

bir dünya dili (lingua franca) olarak öncelenmiĢ, Ġngiliz ya da Amerikan kültürel ve tarihi 

ögelere yer verilmeden sadece iletiĢim aracı olarak sunulmaktadır: 
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Bir diğer, Türkiye'de yayımlanmıĢ ve Türk öğrenciler için tasarlanmıĢ kitap Ġsmet H. Egemen 

tarafından yazılmıĢtır ve 1947 yılında basılmıĢtır. Bu kaynak, Ġstanbul Bürhaneddin Erenler 

Matbaası basımı 'English Grammar with Turkish Explanations: Türkçe Ġzahlı Ġngilizce Dil 

Bilgisi' kitabıdır. Kitabın önsözünde Ankara Üniversitesi profesörü O.R. Baker, dil öğrenirken 

―direkt metot kâtip etmek suretiyle veya tercüme yoluyla çalıĢanlara gerek rehberlik etmek 

gerekse yardımcı kitap olmak bakımından hakiki bir değer ifade etmektedir‖ diye belirtmiĢtir 

(Egemen, 1947, s.1). Kitapta, tüm örnekler ve açıklamalar Türkçe çevirileriyle verilmiĢtir. 

Öğretilen konular genellikle ünite sonlarında alıĢtırmalarla desteklenmiĢtir. Kaynak kitap on 

iki kısımdan oluĢmaktadır. Bu kısımlar söyle sıralanmıĢtır: 1. Ġsimler, 2. Sıfatlar, 3. Zamirler, 

4. Fiiller, 5. Zarflar, 6. Edatlar, 7. Bağlar, 8. Ünlem, 9. Cümleler ve Cümlecikler 10. Cümleler 

soru haline nasıl çevrilir? 11. Cümlenin olumsuz Ģekilleri 12. Direkt ve indirekt konuĢma 

metodu. Metin itibariyle tüm kitap çift dilli olarak tasarlanmıĢtır: 
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Sonuç 

Bu çalıĢmayla amaçlanan, Cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye'de Ġngilizcenin yabancı dil 

olarak öğretilmesinde kullanılan kitaplardan 1940 ila 1950 yılları arasında yayımlanmıĢ üç 

kitaplık bir seçkiyi incelemektir. Bu kitaplar eski eser olmaları itibariyle hem öğretim 

arĢivimizin birer parçaları hem de somut kültürel miras ögelerimiz olarak toplumsal 

hafızamızı oluĢturan unsurlardır. Bu eski eserler aracılığıyla, öğretim geleneğimize ek olarak, 

hedef dilin ülkemizdeki temsili, yabancı dile iliĢkin dil politikamız ve iliĢkili diğer tüm 

unsurların izini sürebilme, verisini toplayabilme imkanına sahibiz.  Her biri on yıllara damga 

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

kitaplar hem arĢiv kaynaklarının keĢfini hem de toplumsal hafızamızın ilgili alanda 

tazelenmesini sağlamaktadır.  

Ġncelenen kitaplardan ilki, orijinali Oxford Üniversitesi yayınevinin bastığı, Lawrence Faucett 

tarafından yazılmıĢ kitaptır. Bu kitap, içeriğinde hiçbir değiĢiklik yapılmadan, sadece baĢlığı 

TürkçeleĢtirilerek, 'Ġngilizce Ders Kitabı' ismiyle seri halde Maarif Matbaasında çoğaltılmıĢ 

ve 1930 ila 1950 yılları arasında milli eğitimde kullanılmıĢtır.  Kitapta, okuma becerisi 

öncelenerek hedef dil sunulmuĢ, Ġngiliz kültürü ve tarihine iliĢkin ögeler de okuma 
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metinlerinin aracılığıyla aktarılmıĢtır. Dil öğretiminde edebi metin, özellikle de Ģiir 

kullanılmıĢtır. Böylelikle hedef dilin önemli Ģairleri ve Ģiirleri de dil öğretiminde 

kullanılmıĢtır. Ġncelenen ikinci ve üçüncü kitaplar ise Türk yazarlara aittir ve Türk 

öğrencilerin Ġngilizce öğrenirken ihtiyaçları göz önünde bulundurularak içerikleri 

tasarlanmıĢtır. Her ikisi de yardımcı kaynak niteliğindedir. Ġki kitap da çift dilde, Ġngilizce ve 

Türkçe içerikle hazırlanmıĢtır. 'Muallimsiz Üç Ayda Ġngilizce' baĢlıklı kitap bireysel çalıĢma 

odaklıdır. Ġngilizcenin yazıldığı gibi okunmamasından kaynaklı sorun, Türk öğrenciler için 

çözüme kavuĢturulmuĢ ve Ġngilizcenin sesletimine iliĢkin bilgilendirme sonrasında tüm 

kelimelerin Türkçe seslerle okunuĢunun verildiği bir içerik tasarlanmıĢtır. Kitap, dilbilgisi 

öğretimine odaklanmasına ek olarak, kullanım bilgisine iliĢkin söz eylem özelliği taĢıyan 

kelime öbekleri ve cümleleri de Türk öğrencilerin bilgisine sunmaktadır. Kitapta, Ġngiliz ya da 

Amerikan kültürel ya da tarihi ögelere yer verilmeden, hedef dil sadece iletiĢim aracı olarak 

aktarılmaktadır. 'English Grammar with Turkish Explanations: Türkçe Ġzahlı Ġngilizce Dil 

Bilgisi' baĢlıklı kitapta da hedef dil, dilbilgisi konularına iliĢkin açıklamalar ve örneklerle 

tamamen çift dilli olarak sunulmaktadır.  
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SUMMARY 

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

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

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

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

bank we tried to identify the similarities and differences between them and came to a logical 

historical conclusion. 

Here was conducted the typological classification of ancient monuments of Lowland 

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

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

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

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

study of burial customs of ancient Albanians. 

By the analysis of archaeological materials we compare artifacts discovered from 

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

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

archaeological materials confirms the close similarity between the material culture of 

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

and economic life of the Albanian tribes in researched region. 

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

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

(Caucasian) Albania between Kura and Araz rivers - including the lowland and mountainous 

parts of Karabakh, in the ancient period has been formed a common Albanian national 

culture. 

Keywords: archaeology, Caucasian Albania, Lowland Karabakh 

 

INTRODUCTION. Based on the complex of such monuments as Galatepe, Gurdtepe 

(Agjabedi), Garatepe, Tezekend (Beylagan), Garakopektepe (Fizuli), Uzerliktepe (Agdam), 

and the burial grounds of Toyretepe, Garakobar, Giyamadinli, Govurgala, Yaldili and others, 
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was carried out a detailed analysis of the settlements and burials in the territory of Lowland 

Karabakh by revealing their typological features. By investigating the entire complex of 

ancient monuments on both banks of Kura river, we can confidently say that a single and 

distinctive culture existed throughout Albania, based on ancient local traditions and the 

Albanians played an important role in the formation of the Azerbaijani people. 

A review of the fortified cities, settlements and burial grounds of Lowland Karabakh 

shows that they, especially the fortified settlements, have identical urban planning principles 

and construction techniques with the settlements on the left bank of Kura. For example, the 

walls of the ancient period of Galatepe are similar with the walls found in the excavations of 

ancient Shamakhi, Gabala, Dzhanahara (Khachmaz) by the size of bricks, the principle of 

masonry, etc. 

The commonality of the culture of both banks of the Kura river is also traced by the 

discovered column bases. So, in the area we are investigating - Lowland Karabakh - the bases 

of the columns were found in Agjabedi (Galatepe, Gurdtepe) [4, 221; 5, 52-53], Beylagan 

(Tezekend, Garatepe) [14, 255; 12, 33; 11, 53], Agdam (Boy-Akhmedli) and Barda 

(Shatyrly). Analogous column bases are known from the monuments of Gabala (Chaggalli) 

[8, 61], Shamakhy (Khynisly) [9, 218], Shamkir (Gurbantepe) [2, 384; 1, 292-294], Gazakh 

(Sarytepe) [10, 251-253]. 

The rich ceramic material shows the similarity of the culture of Lowland Karabakh 

with the monuments throughout the territory of Caucasian Albania. For example, a jug of 

oinokhoya found in the village of Yeni Garadolag, Agjabedi region, belongs to the 

Yaloylutepe culture and is mainly found on the left bank of the Kura. [3; 242, 109] 

The analysis of archaeological materials draws a picture of life in the cities of 

Albania in the period of antiquity. These cities were administrative and trade and craft centers 

with developed money circulation. In the cities of Albania were developed such types of 

crafts as pottery, metallurgy and metalworking, jewelry, glass making, as well as weaving and 

leatherworking. The trade routes of that time passing through the territory of Albania, one of 

which was the waterway along the Kura River, played a significant role in their development. 

A comprehensive study of ancient cities, settlements and burial monuments on the 

territory of Lowland Karabakh yields a huge number of artifacts for the reconstruction of the 

material and spiritual culture of Albanian society. Thus, the classification of jewelry made it 

possible to determine the set of the main head, neck-chest, hand, foot and garment 

adornments and showed its richness and diversity in typological terms, in terms of artistic 

merit and manufacturing technique. The overwhelming majority of them are mass, basically 

traditional material of local production. The study showed that jewelry, even in its most 

traditional form, did not remain unchanged; a certain evolution can be traced in them, and 

sometimes a change in shape. Jewelries of each period have peculiar features that distinguish 

them from materials of other eras. At various stages of history, certain types of jewelry go out 
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of use, new ones appear. 

As we know, the culture of Hellenism, which enriched many countries of the world, 

combined with the cultures of different peoples, occupied a dominant position for a long time. 

Hellenistic masters worked on the orders of the Scythian kings, their products moved to 

Central Asia, and Greek wool stitching penetrated into Mongolia. It is not surprising that 

traces of such a rich culture can be traced in the territory of Caucasian Albania. Information 

about the close economic and cultural ties of the inhabitants of Albania with the ancient world 

is available from Strabo, Pliny, Ptolemy and others. 

In the researched period of time, painted jugs occupied a significant place in jug 

burials. Samples of painted red clay vessels were found by A.K. Alekperov in the Mil steppe, 

in particular from the Galatepe monument [6], as well as from Garakopektepe, which have 

analogs from the Mingechevir burials [7, pic. XXXIV]. The jugs found in Galatepe are 

decorated with beautiful designs. Among the ornaments there are patterns specific to Lowland 

Karabakh. These are mainly parallel vertical and horizontal lines, zigzags, triangles, 

centipedes and patterns in the form of arc. Between straight lines spaced at a distance, there 

are angles, points, hooks, wavy and zigzag lines, and grids formed from small rhombs. 

Ceramics with such a painting are typical for the area south of the Kura River. 

The discovered archaeological materials indicate that painting was used less in the 

territory north of the Kura than in the south [16, 228]. For the northern part of Caucasian 

Albania it was typical completely to paint ceramics. For the Hellenistic period of Caucasian 

Albania, monochrome painting of ceramics is characteristic. The ceramics made of light red, 

dark yellow, light brown and orange clay were ornamented with brown and dark red paint. 

The painting was applied both directly to the ceramics and to the engobe coating. [15, 301-

302] 

Analysis of ceramic products makes it possible to make a number of conclusions 

on the history of material culture. First of all, pottery is almost always local in nature and 

reflects local elements of culture, according to which the influence of neighboring regions is 

also well determined. The classification and analysis of ceramics show that throughout the 

history of Albania in all its territory there was no stability in the typology and production of 

pottery. This mainly depended on the nature and level of productive relations, which did not 

develop consistently throughout the country. The level of development of pottery production 

in the central regions of Albania was higher than in its periphery. The characteristic 

traditional forms of vessels were developed in the central regions of Albania. Since the II-III 

centuries some changes are observed in ceramic production, a number of types fell out of use, 

and the influence of neighboring cultures increased in the border areas. Numerous ceramic 

complexes extracted from the monuments of Albania contribute to the gradual study of this 

production, as well as help in the study of issues of history and culture of the Albanians. 

CONCLUSION. Based on the analysis of archaeological sites located on the 

right bank of the Kura and comparing them with monuments on the left bank of the Kura, it is 
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possible to trace quite a lot of similar features, which allows us to show their absolute identity 

and confirm at the level of material culture, the historical belonging of Lowland Karabakh to 

Azerbaijani (Caucasian) Albania. Mass archaeological materials show that ceramics, glass 

and metal vessels, including decorative items from settlements and burial grounds both on the 

right bank and on the left bank of the Kura are almost identical. This fact is proof of the 

existence of a single material culture of Albania within its historical limits from Southern 

Dagestan in the north to Araz River in the south. 
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SUMMARY 

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

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

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

control of Azerbaijan is a point of great strategic importance.  

Archaeological research at Nargiztepe began in 2013. Exploratory soundings conducted to 

investigate the stratification of Nargiztepe in northern part of the settlement showed that the 

monument consists of three cultural phases: Middle Bronze, Antique and Medieval ages. Rare 

early Iron Age pottery fragments (rim, body and handle of black glossy containers) 

encountered in the monument are an indication for the existence of a related cultural layer of 

this period. The wall, as well as the Middle Bronze Age pottery sparsely found in this layer 

show that Nargiztepe was a fortified town site. 

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

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

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

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

Turkish origin, folklore samples and material artefacts confirm this.  

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

intersection of upland and lowland parts of Karabakh. This will allow obtaining a wider range 

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

the rich history of Karabakh. 

Keywords: Nargiztepe, Karabakh, archaeology 

 

INTRODUCTION 

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

the Mil-Karabakh plain, at 7-8 km distance from Mount Garachug, 0.7 km south-east of the 

river Hunashen on a natural mountain elevation. The height is 8 m, and the area covered about 

1.3 hectare. The elevation, a part of Nagorno-Karabakh remaining under the control of 

Azerbaijan is a point of great strategic importance. The district center Martuni, which is 

currently under occupation, the settlement of Kuropatkino and the remains of the village of 

Muganly which are all destroyed and burned by vandals are visible from this elevation. 

Archaeological research at Nargiztepe began in 2013 and continues to this day in 2015. 

During the prospective exploration German experts helped us to implement of a number of 

practical works: Geodesist A. Kvast used modern technical equipment to draw a topographic 
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plan of the monument. The geophysicists J. Fassbinder and F. Becker drafted a magnetometry 

map of the area. In order to create a 3D image of the Nargiztepe site the technician J. 

Krumnow conducted primary works.  

A great number of ceramic fragments are among the surface materials of the settlement. One 

of the general features of this pottery is that they are made of clay with coarse sand inclusions; 

they are well baked and have a strong wall. Glazed pottery of the Middle Ages are an 

exception in this case: as a rule, they are made of fine clay. Inside, these plate-type vessels are 

decorated with geometric patterns and coated with green, brown and cream color glaze. There 

are a lot of pitcher and jug type containers among the unglazed pottery. The mouth diameter 

of big pitchers reaches to 50 cm. The rim of some of these vessels is decorated with a rope 

pattern and reminds of some ancient and medieval kitchen pots. Black stains are often found 

on jug-type pots. Shoulders of many pots were decorated with convex and concave patterns, 

carvings and incisions. Rare are shred samples related to the Middle Bronze and early Iron 

Ages. A fragment coming from the mouth and shoulder of a thick-walled big-bellied grey 

vessel related to the Middle Bronze Age draws attention. Both interior and exterior sides are 

well polished. The rim is slightly averted. There is a pattern on the shoulder of the pot 

consisting of perforated circles and carved geometric lines with sharp edges directed towards 

the mouth. Black polished ceramic samples found around Nargiztepe are similar to the early 

Iron Age pottery of the region. Fragments relating to the ancient period come from the pottery 

made of fine clay; they are well smoothed and thin-walled, with traces of red painting. 

Exploratory soundings conducted to investigate the stratification of Nargiztepe in northern 

part of the settlement showed that the monument consists of three cultural phases: Middle 

Bronze, Antique and Medieval ages. Rare early Iron Age pottery fragments (rim, body and 

handle of black glossy containers) encountered in the monument are an indication for the 

existence of a related cultural layer of this period. Most interesting is a stone wall made from 

large oval stones that was discovered at a depth of 2.5 m, and that was related to a mud-brick 

pavement. It can be considered that the 2.7 m wide wall extended all around the 

circumference of the mound. A clay human figure found during cleaning around the walls is 

one of the most interesting artifacts. The head, right arm and the legs of this 4.2 cm high 

figure made of fine clay are broken. The wall, as well as the Middle Bronze Age pottery 

sparsely found in this layer show that Nargiztepe, like Uzerliktepe in Aghdam district, was a 

fortified town site. 

EXPLORATORY DRILLING IN THE ANCIENT NECROPOLIS. In an elevation south west 

of Nargiztepe, at an altitude of 218 m above sea level, pits, stone and pottery were found 

sparsely scattered around. Here obsidian flakes are visible with fine retouches along the 

edges. Other stone tools mainly consist of fragments from mill and grinding stones. 

Generally, the surface – the used side of the boat-like grinding stone is flat, while the back 

side is convex. The length of the remaining part of such a grinder made of solid river stone is 

22 cm, the width c. 13.5 cm. The shape of one of the grinders made of grey river stone 

resembles a child‘s sole. Its length is 8.5 cm and its width in the center 3.5 cm. Surface 

ceramics are black, grey and pink colors. Big household pitchers were made of clay with 

inclusion of coarse sand. Household utensils, especially the jars, jugs and bowl-type vessels 

are made of clay and are well fired.  
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Pottery handles can be divided into two groups: band-like and stick-like. A pot-type vessel 

had parallel slanting strips drawn with red paint on a stick-like big handle. The rim of the jar 

was framed with the same color. The spout of another pot was made of very fine clay; the 

surface is more accurately smoothed and decorated with red paint. This kind of patterned 

vessel is often found at ancient monuments of the Mil-Karabakh region (Galatepe, Garakober, 

etc.). Pots with incised handles are also encountered. For example, one of the stick-like 

handles had three deep incisions on. One pit, formed by rain waters on the slope, with artifacts 

scattered around, attracted our attention. A sounding was dug in a 2 x 2 m area around the pit, 

and a large burial jar with its mouth aligned to the south and the base to the north was 

discovered. Its height was 1.35 m, the width of the body 0.8 m, the diameters of the mouth 37 

cm and of the base 22 cm. The edges of the mouth were decorated with rope-like modeling 

patterns. The deceased was buried in flexed position, lying on the left side, with the head 

aligned to the mouth of the pot, and facing towards the west. The bones were badly damaged. 

Judging by the grave goods it can be assumed that the deceased was a female. Thus, an intact 

grey pot was found next to the head, a fragmented jug, a finely made, black polished bowl 

(broken), 4 bracelets made of bronze wire, a pair of earrings, a ring and about 90 colorful 

beads made of different materials were found in the burial jar. Their analogies are known 

from ancient jar burials in Caucasian Albania.  

Primary excavations at the current site of the Nargiztepe complex showed that a necropolis of 

jar burials was located there. Their safe location under the hard rocky soil at a considerable 

depth on a slightly slanting slope caused them to remain intact. Future archaeological 

excavations at the ancient necropolis can play an important role in the study of the political, 

socioeconomic and cultural life of Caucasian Albania. 

CONCLUSION 

 During the preliminary archaeological exploration at Nargiztepe the following results were 

obtained: 

 – The place of Nargiztepe among the numerous monuments in Gargarchay, Hunashen and 

Garasu basin was identified;  

– The soundings carried out to clarify the stratigraphy of the monument have revealed that 

there were three cultural layers relating to the Bronze Age, Antique period and Middle Ages. 

There are some fragments indicating the existence of life here in the Early Iron Age as well; 

 – During the excavation at Nargiztepe the remains of a fortified settlement dated to the 

Middle – Bronze Age were opened. The 2.7 m wide wall was built of big river stones and had 

a backfill or pavement of mud-bricks. These features give reason to say that the monument 

stands in a row with other monuments of the early urban culture (Uzerliktepe in Karabakh, 

Kultepe II in Nakhchivan, etc.); 

– In Antiquity and the Early Middle Ages, Nargiztepe was part of the province Arsag which 

was part of the ancient Azerbaijanian state of Albania and which played an important role in 

the cultural and economic life of the country;  

– Throughout the Middle Ages, Nargiztepe was inhabited by Turkic tribes. Grave monuments, 

toponyms of Turkish origin, folklore samples and material artifacts confirm this;  
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– The area of the monuments of the Nargiztepe archaeological complex were defined and the 

primary materials on the sites were collected; Some very well made constructions relating to 

early medieval Albanian architecture were revealed. 

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

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

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

the rich history of Karabakh. 
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ÖZET 

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

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

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

dönemli etkisi incelenmiĢtir. Covid-19 küresel salgını sonucunda tüm dünya ülkelerinin ‗risk 

yönetimi‘ olgusu konusunda ciddi bir ivme kazandığı görülmektedir. KüreselleĢme 

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

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

kurumlar kendi risk planlamalarını oluĢturarak ve ülkeler iĢ birliği içerisinde hareket 

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

boyut kazanarak bu salgında kritik aĢamalardan geçmektedir. Gerek salgının yayılması 

açısından risk taĢıması, gerek ülkeleri ayakta tutan ticaretin ulaĢtırıcısı olması gerekse salgın 

sonucu değiĢen toplumsal hayat olgusunu köklü bir değiĢiklik ile uzaktan yaĢama olgusuna 

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

yeni bir dönüĢüm meydana getirmektedir. Bu dönüĢümler finansal açıdan, yönetim açısından, 

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

gücü açısından gerçekleĢmektedir. 

ÇalıĢmada örneklem olarak belirlenen bir gıda üretim firmasında yarı yapılandırılmıĢ mülakat 

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

incelenmiĢtir. AraĢtırma Dünya Sağlık Örgütü‘nün küresel pandemi ilan ettiği ve aynı 

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

elde edilen verileri kapsamaktadır.  ÇalıĢma Covid-19 sonrası yaĢanan problemlerin ve alınan 

tedbirlerin lojistik faaliyet performansı ve iĢletme performansı ile etkilerini incelemeyi 

amaçlamaktadır. ÇalıĢmanın ilk kısmında salgın hakkında genel bilgiler aktarılacaktır. 

ÇalıĢmanın ikinci kısmında örneklem firma ile yapılan mülakat sonucu elde edilen veriler 

paylaĢılacaktır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda, örneklem olarak alınan 

firmada Covid-19 salgını sonrasında lojistik faaliyetlerin piyasanın olumsuz durumundan ve 

navlun fiyatlarının yükselmesinden etkilenmediği ve faaliyetlerinde artıĢ kaydettiği 

görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Lojistik, Lojistik Faaliyetler, Covid-19 

 

 

ABSTRACT 

In this study, the short-term effect of the Covid-19 epidemic on logistics activities, which 

affected all countries of the world and was officially recognized by the World Health 
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Organization (WHO) China Country Office on December 31, 2019 with cases in Wuhan, 

China's Hubei province. It has been examined. As a result of the Covid-19 global epidemic, it 

is seen that all countries of the world have gained significant momentum in terms of 'risk 

management'. Meeting on the common risk denominator, which is one of the other 

consequences of the concept of globalization, brings new solutions in many ways. In this 

process, in which every institution is affected, important developments are made by 

establishing their own risk plans and acting in cooperation with countries. The logistics 

sector, on the other hand, is going through critical stages in this epidemic, gaining a different 

dimension in every respect. The logistics sector plays a key role in terms of both the risk of 

the spread of the epidemic, being the transport of trade that keeps countries alive, and turning 

the social life phenomenon that has changed as a result of the epidemic into the phenomenon 

of living remotely with a radical change. All these difficulties bring about a new 

transformation in the logistics industry. These transformations take place in terms of financial, 

management, technological and manpower, which companies have given a great test and 

forcibly renounced. 

In the study, possible changes in logistics activities caused by the Covid-19 outbreak were 

examined using a semi-structured interview technique in a food production company 

determined as a sample. Research by the World Health Organization declared a global 

pandemic, and includes data obtained in Turkey as well as from 11 March 2020 is the date of 

the first appearance of cases. The study aims to examine the logistic activity performance and 

operational performance and the effects of the problems experienced after Covid-19 and the 

measures taken. In the first part of the study, general information about the epidemic will be 

given. In the second part of the study, the data obtained as a result of the interview with the 

sample company will be shared. As a result of the evaluation of the data obtained, it is seen 

that the logistics activities after the Covid-19 epidemic were not affected by the negative 

situation of the market and the increase in freight prices in the company, which was taken as a 

sample, and its activities increased. 

Keywords: Logistics, Logistics Activities, Covid-19 

 

1. GĠRĠġ   

Pek çok Uzman Covid-19 küresel pandemisini, son yüzyılın gördüğü en büyük ve en olumsuz 

derecede dünya piyasalarını etkileyen kriz olarak adlandırmaktadır (Acharya 2020; Blackwill 

ve Wright, 2020; Summers, 2020). Covid-19 salgının meydana getirdiği kriz ortamının birçok 

alan için hızlı değiĢim süreçlerini desteklemesi beklenmektedir. Covid-19 aĢamalı olarak 

küresel çapta ve ülke genelinde operasyonları, tedarik zincirlerini ve taĢımacılığı büyük 

oranda olumsuz olarak etkilemektedir. Ġnsan kaynaklı afetler ve doğal afetler nedeniyle 

tedarik zinciri aksaklıkları meydana gelmektedir. Covid-19 bulaĢıcı hastalık salgını, sadece 

insan yaĢamları için değil, bununla birlikte üretim ve dağıtım operasyonları, tedarik zinciri 

faaliyetleri ve lojistik faaliyetler gibi ekonomik hareketlilikleri ve diğer sektörler için de 

küresel bir kriz ortamı oluĢturmaktadır (Remko 2020; Golan, Jernegan ve 

Linkov 2020; Rowan ve Laffey 2020; Haren ve Simchi-Levi 2020; Hobbs 2020; Iyengar 

vd. 2020; Dolgui, Ivanov, ve Sokolov 2020; Linton ve Vakil 2020a). Devletlerin Covid-19 

salgınında odak noktası, toplulukta yayılmasının engellenebilmesi, oluĢabilecek ciddi 

hasarların engellenebilmesi ve salgının kontrol altında tutulması olmaktadır. Ancak 
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Koronavirüs enfeksiyonun yayılımında dinamik hareket göstermesi bu durumu oldukça 

zorlaĢtırmaktadır.  Bugüne kadar (15 Temmuz 2020) tüm dünyada yaklaĢık olarak onaylanmıĢ 

vaka sayısı 21 milyon kiĢi (World Health Organization) olması ve vaka sayılarının aralıksız 

büyüme göstermesi dünya genelinde karantina uygulamalarına yol açmaktadır.  Karantina, 

iĢgücü sıkıntısına yol açarak lojistik aksaklıklara sebep olmakta ve sonunda gıda tedarik 

zincirinin arz kısmında büyük etkilere neden olduğu görülmektedir. Tüm bunların yanı sıra, 

dünya genelinde görülen panik satın alma ve istifleme davranıĢlarını tetikleyerek gıda tedarik 

zincirlerinin taleplerinde yoğun artıĢ gözlemlenmesine sebep olmaktadır (Singh ve diğ., 2020: 

1-16). 

Her sektör, iç içe ve karıĢık bir tedarik zincirinin parçasını oluĢturmakta ve lojistik ağları ile 

birbirine bağlanmaktadır. Haren ve Simchi-Levi (2020), Covid-19 salgınının tedarik 

zincirlerinde ve üretim faaliyetlerinde yüksek etki oluĢturacağını öngörmektedirler. Bu 

öngörüler güçlü bir tedarik zinciri gereksinimini ortaya çıkarmakla birlikte tedarik zinciri 

faaliyetlerini bu krizden en az hasarla kurtarmak için yenilikçi çözümler geliĢtirmenin gerekli 

olduğunu görülmektedir (Remko, 2020). Lojistik faaliyetler, tedarik zincirindeki aksayan 

organizasyonları yönetmede ve kurtarmada önemli bir görev edinmektedir (Choi, 2020).  

Pandemi sırasında temel unsurlar, dayanıklı gıda ve sağlık tedarik zinciri gerektiren gıda ve 

tıbbi ekipmanları içermektedir. Mevcut küresel tedarik zincirinin zayıf yönleri, Covid-19‘da 

(Linton ve Vakil, 2020b) gelir kaybı, talep ve arzın yerine getirilmemesine sebep olmaktadır. 

Durum, daralan bir ekonomiye yardımcı olmak için tedarik zincirinde esneklik ve sağlamlığın 

benimsenmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır (Currie ve diğerleri 2020 ; Dolgui, Ivanov 

ve Sokolov 2020). Bu bağlamda çalıĢmada, devam eden krizin gıda sektöründeki lojistik 

faaliyetlere etkileri incelenmektedir. 

Bu çalıĢma, ilk bölümünde bu alandaki ilgili kavramsal çerçeveye bilgilerine yer verilecek 

Ģekilde yapılandırılmıĢtır. Ġkinci kısımda konu ile alakalı literatür taramasına yer verilmiĢtir. 

Üçüncü bölümünde ilgili araĢtırma konusu hakkında bir gıda üretim firma ile gerçekleĢtirilen 

araĢtırmanın metodolojisi aktarılmaktadır. Dördüncü bölümde araĢtırma sonucunda elde 

edilen bulgular kategorilenerek sunulmaktadır. Son olarak beĢinci bölümde araĢtırmanın 

değerlendirilmesi yapılarak sonuca ulaĢılmaktadır. ÇalıĢma yarı yapılandırılmıĢ mülakat 

tekniği ile gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırma konusunun halen devam etmekte olan küresel bir 

problem olması sebebiyle çalıĢma konusunun doğrudan ve detaylı incelenmesine olanak 

sağlaması sebebiyle bu yöntem seçilmiĢtir. ÇalıĢma konusu dünya çapında büyük ve kapsamlı 

etkiler bırakması yönünden ve küresel olarak deneyimlenmemiĢ bir kriz olması sebebiyle 

seçilmekle beraber konunun kritik önem taĢıyan iki sektör üzerinden değerlendirilmeye 

alınması ile konu daraltılmıĢtır. Böylece, Covid-19‘un temel gıda üretim sektörü alanındaki 

lojistik faaliyetler etkileri incelenmeye çalıĢılmıĢtır. 

 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Bu kısımda, ilk olarak lojistik ve tedarik zinciri kavramları genel olarak açıklanmaktadır. 

Ġkinci olarak bir acil durum ve pandemi sırasında yapılan lojistikte ve tedarik zincirinde risk 

yönetimi konusu incelenmektedir. Üçüncü kısımda da Covid-19 salgınından 

bahsedilmektedir.  
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2.1. Lojistik ve Tedarik Zinciri Kavramları 

 

Lojistik kelimesinin tarihine baktığımız zaman askeri bir terim olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Yunanca ‗‗logistikos‘‘ kökünden gelmekte olup ve ‗‗hesaplama bilimi‘‘ manasına 

gelmektedir (Hopbaoğlu, 2009: 23). GeçmiĢi 1700‘lere dayanmaktadır ancak Ģimdiki yönetim 

esasları çerçevesinde oluĢum göstermeye 2. Dünya SavaĢı esnasında baĢlamıĢ bulunmaktadır 

(Yağcı, 2005: 5). BaĢlangıçta askeri alanda kullanılmakta olan lojistik kavramı günümüzde 

küresel ölçekli ticaret hacminin getirdiği fırsatlar, ulaĢım sitemlerinin geliĢmesi; tüketici 

ihtiyaçlarına cevap verebilmek için hammaddenin çıkıĢından nihai ürünün tüketim noktasına 

ulaĢana kadar ki süreçte maliyetlerin en aza indirilmesi ve bilginin etkin aktarımı gibi 

gereksinimleri doğurmaktadır (Erkayman, 2007: 3).  

Günümüzde tedarik zincirinin bir parçası olarak kabul edilen lojistik faaliyetler, hammadde ve 

mamullerin üretim anından tüketim anına kadar, müĢteri ihtiyaçlarını karĢılama hedefiyle, 

etkili ve maliyetleri aza indirgenmiĢ, depolama, planlama, uygulama ve kontrol süreçleri ile 

tanımlanmaktadır (Seval, 2018: 11). 

Tedarik zinciri 1990‘lı yılların ortalarında geliĢim kaydederek pek çok Ģekilde tanımlanmıĢtır. 

Tedarik zinciri, ürün grupları ile alakalı tedarik süreçleri, üretim süreçleri ve dağıtım süreçleri 

gibi birbirleri ile ilintili faaliyetlerin birleĢimi olarak tanımlanmaktadır (Çizmeci, 2002: 6). 

 

2.2.  Lojistikte Risk Yönetimi  

 

Tüketicilerin belirsiz durumlar karĢısında, ürün ve hizmet satın alırken olumsuz etki oluĢturan 

durumları risk olarak tanımlamaktadırlar (Faisal vd., 2006: 535). Firmaların pek çok alanda 

karĢı karĢıya kalabileceği insan yoluyla meydana gelen veya doğal afetlerin oluĢturduğu 

riskler söz konusu olabilmektedir. Tedarik zinciri yönetiminde de risklerle karĢılaĢmak söz 

konusu olabilmektedir. Bu doğrultuda yönetim kadroları karĢılaĢabilecekleri riskler için doğru 

analiz yapması gerekmektedir. Bu sayede iĢletmelerin krizi anlamaları ve karĢılığında doğru 

çözüm üretmeleri beklenmektedir. Tedarik zincirinde risk yönetimin temel hedefi olası risk 

kökenlerinin belirlenip, riskleri nelerin oluĢturduğunu meydana çıkararak risk anında 

muhtemel etkilerin analizini oluĢturmaktır. Bununla birlikte risk analizleri doğrultusunda, 

doğru çözümler üreterek risk anında etkiler azaltılmaya çalıĢılmaktadır. BaĢlıca amaç ise 

riskler meydana gelmeden önce bu ihtimali düĢürerek hammadde, üretim ve maliyet açısından 

olumsuz durumların oluĢmasının engellemektir (Shahbaz, Rasi, Ahmad, & Rehman, 2017: 

9233-9238).  

 

2.3. Covid-19 Salgını 

 

Dünya Sağlık Örgütü Covid-19 olarak isimlendirilen resmi olarak 31 Aralık 2019 tarihi itibari 

ile Çin‘in Hubei eyaletinin Wuhan kentinde sebebi belirlenemeyerek tespit edildiğini duyurdu 

(Callaway, 2020:12). Dünya Sağlık Örgütü 11 Mart 2020 tarihinde Covid-19 salgınını küresel 

olarak pandemi ilan etti (WHO, 2020).  15 Temmuz tarihine kadar Covid-19 ile enfekte olan 

doğrulanmıĢ vaka sayısı yaklaĢık 21 milyon olarak açıklanmaktadır (Worldmeter, 2020). 

Virüsün temas yoluyla yayılması sebebiyle, iletimi yavaĢlatmak adına karantina ve sosyal 

mesafe kuralları kritik bir önem taĢımaktadır. Pek çok ülke seyahat yasağı getirerek 
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ülkelerindeki hareketliliği kısıtlama kararı aldı. Karantina ve sınırlı hareket sebebiyle, dağıtım 

merkezleri de eriĢim kısıdı yaĢadı ve bu nedenle tedarik zincirleri kesintiye uğramaktadır. Bu 

salgına benzer bir durum 2003 yılında yaĢanan ani Ģiddetli akut solunum sendromu (SARS) 

salgınında da 26 ülkeyi etkileyerek lojistik hizmetleri kesintiye uğrattığı görülmüĢtür (Shen ve 

Li, 2017: 697-711). 

 

3. LĠTERATÜR TARAMASI 

 

Bu kısımda Covid-19 salgınının lojistik faaliyetler üzerindeki etkisini açıklayan araĢtırmalara 

kısaca yer verilmektedir. 

 

3.1. Covid-19‘un Lojistik Faaliyetlere Etkisi 

 

Lojistik perakendeciler, temel malları tedarik etmek için yüksek baskı altına girmektedirler 

(Oke ve Gopalakrishnan, 2007: 168-174). Ürünleri enfekte olmayan dağıtım merkezlerinden 

perakende mağazalara hızlı ve verimli bir Ģekilde dağıtmak kritik bir önem arz etmektedir 

(Sadghiani, Torabi ve Sahebjamnia, 2015: 95-114). Covid-19 devamlı yayıldıkça, 

tüketicilerin sağlığını korumak için gerekli ürünlerin tedariki, normal koĢullara kıyasla 

zorlaĢmaktadır (Alvarez ve Kindred, 2020). Perakende mağazaları değiĢen koĢullar nedeniyle 

kapasite kısıtlamaları ve aĢırı talep sorunları ile karĢı karĢıya kalmaktadır. Bu noktada 

teknolojinin benimsenmesinin esneklik, görünürlük, izlenebilirlik ve güvenirlik unsurlarında 

sorunları azaltabileceği öngörülmektedir (Kumar ve diğ., 2020:1283-1289). 

Bu salgının bir pandemi olarak ilan edilmesinden bile önce, Fortune 1.000 Ģirketlerinden 

938‘inin üretim ve malzeme tedariki ciddi Ģekilde etkilenmiĢ durumdaydı. Bu durum birinci 

veya ikinci dereceden tedarikçilerinin Çin‘in Wuhan Ģehrinde yer almasından 

kaynaklanmaktadır (Fortune, 2020). Dahası virüsün Amerika BirleĢik Devletleri‘nde ve 

Avrupa‘da ciddi Ģekilde yayılması, ürünlerin ve malzemelerin dünya çapındaki hareketini 

kısıtlamıĢtır (Lee ve diğ., 2020). Bu nedenle tedarik zincirinin bazı bölümlerinin operasyonlar 

durduğu için bu operasyonları sürdürebilmek son derece zor hale gelmektedir (Breen ve 

Hannibal, 2020 ; Ivanov ve Dolgui, 2020: 1-12). Firmaların yüksek talep gören ürünlere karĢı 

ani ve keskin bir artıĢ yaĢaması, aynı zamanda salgın sırasında önemli bir hammadde sıkıntısı 

ile karĢı karĢıya kalmalarına sebep olmaktadır (Koonin, 2020: 1-15; Linton ve Vakil, 2020b ). 

Ayrıca Çin ve Asya ülkelerindeki ticaret hacminin daralması ve devletlerin salgın yayılımını 

önlemek adına uçuĢlara getirdiği kısıtlamalar, yolcu ve kargo taĢımacılığında oldukça 

olumsuz etki bırakmıĢtır (Mhalla, 2020: 96-104). 
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4. ARAġTIRMA METODOLOJĠSĠ 

 Bu araĢtırmada, Türkiye‘de ve dünyada entegre tesis projeleri arasında, büyüklüğü 

bakımından dikkat çeken gıda Ģehri projesi ile gıda ürünleri üretimi yapan ABC Ģirketinin 

Karaman tesisi (çalıĢma süresince ABC Ģirketi olarak bahsedilecektir) örnek olay olarak ele 

alınmaktadır. Buna yönelik olarak baĢlangıçta internet kaynaklarından derlenen firma 

hakkındaki genel bilgilere yer verilmektedir. Ardından yarı yapılandırılmıĢ mülakat 

görüĢmeleri neticesinden elde edilen bilgiler sunulacaktır. AraĢtırma metodolojisi için 

belirlenen aĢamaların Ģematik gösterimi Görsel 1‘de gösterilmektedir. 

Görsel 1. AraĢtırma Metodolojisinin ġeması (Yazarlar tarafından oluĢturulmuĢtur.) 

 
4.1.  AraĢtırmanın Sorunsalı ve Amacı 

 

2019 yılı aralık ayında Çin‘in Wuhan kentinde ilk olarak görülen Covid-19 virüsü tüm 

dünyayı etkileyen büyük bir sağlık krizi meydana getirmiĢ haldedir. Tespit edildiği ilk andan 

bu zamana 155‘den fazla ülkeye yayılması ile Dünya Sağlık Örgütü salgını pandemi ilan 

etmiĢtir. Covid-19 virüsünün fiziksel temas sonucu yayılması nedeniyle salgın için alınan 

önlemler arasında devletlerin ülke giriĢ ve çıkıĢlarına kısıtlamalar getirmesi öyle ki insanların 

ve eĢyaların giriĢ çıkıĢlarını neredeyse tamamen engelleyici kısıtlamalar getirilmektedir. 

Dolayısıyla küresel ticaret ağı Covid-19 pandemisi sebebiyle büyük çaplı bir kriz 

yaĢamaktadır. Bütün taĢıma türleri için getirilen kısıtlamalar tedarik zinciri ve hizmet alanında 

oldukça büyük problemlere neden olarak yeni uygulamaları gündeme getirmektedir 

(Uluslararası TaĢımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği, 2020). Tüm bunların sonucu 

olarak yeni koĢullar rekabet piyasasının önemini düĢüreceği ve kurumların aynı kritik zemin 

Araştırma Sorusunun Çerçevesinin Belirlenmesi ve Anahtar Kelimelerin Belirlenmesi 

 

Veri Toplama Araçlarının Belirlenmesi ve Pilot Araştırma 

Bilgi İçin Yazın Taraması Yapılması 

Analiz ve Değerlendirme 

Raporlaştırma ve Tartışma 

Sunum 
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üzerinde ayakta kalmalarının gerekmesi ile bilhassa sağlık, gıda ve hızlı tüketim ürünleri 

sektörlerinde tedarik zinciri süreçlerinin geri kalmaması gerekmektedir. Bu bağlamda lojistik 

faaliyetler sürdürebilir, güvenilir ve esnek taĢıma modları ile önemli çözümler sunmaktadır. 

Dolayısıyla Covid-19 salgını sürecinde hayati önem taĢıyan gıda sektöründe lojistik 

faaliyetler hususunda alınan önlemler ve sonuçlarının araĢtırılması önem arz etmektedir (ĠĢ 

Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, 2020). 

AraĢtırmanın amacı, Covid-19 küresel pandemi sürecinde firmaların lojistik faaliyetler 

konusunda karĢı karĢıya kaldıkları sorunların anlaĢılması ve bu sorunlar karĢısında 

alınabilecek önlemler ve bu önlemlerin riskleri ne derece hafiflettiğinin tespit edilmeye 

çalıĢılmasıdır. Bu bağlamda örneklem olarak belirlenen gıda üretim firmasında Covid-19 

küresel pandemisi için alınan önlemlerin lojistik faaliyet alanlarındaki aracı rolü 

araĢtırılmaktadır. 

 

4.2. AraĢtırmanın Önemi ve Katkısı 

 

Covid-19 küresel pandemi sürecinde gıda sektörünün öncelikle bireyler ardından devletler 

açısından hayati ve ekonomik bir paya sahip olması nedeni ile uzaktan yaĢama biçiminin 

devreye girmesi ve e-sistemlerin öneminin artması lojistik faaliyetlerin zorunlu olarak 

devamına neden olduğu görülmektedir. Bu sebeple bu çalıĢmanın, Covid-19 salgınının lojistik 

faaliyetler noktasında alınması gereken önlemler ve bu sürecin yönetilmesi gibi iĢlevlerin 

tespit edilmesi noktasında katkı sağlaması beklenmektedir. Ayrıca bu çalıĢmanın; (1) Covid-

19 sürecinde lojistik faaliyet uygulamalarında alınan önlemlerin gıda sektörü üzerinden 

belirlenmesi, (2) örneklem olarak büyük ölçekli gıda firmasının alınması ve (3) lojistik 

faaliyetlerin küresel pandemi sürecindeki kritik rolünün tespit edilmesi bakımından hem 

yazına hem de uygulamaya katkı sağlaması beklenmektedir. 

 

4.3. AraĢtırmanın Yöntemi 

 

AraĢtırma, saha araĢtırması biçiminde nitel araĢtırma deseni ile gerçekleĢtirilmiĢtir. 

a. Örneklem: AraĢtırmanın evrenini Covid-19 sürecinde faaliyette bulunan büyük 

ölçekli gıda üretim iĢletmelerinin lojistik faaliyetlerine yönelik alanlarındaki 

yönetim kadrosu çalıĢanları oluĢturmaktadır. Bu kapsamda araĢtırmanın 

örneklemini, Karaman‘da gıda üretim sektöründe faaliyette bulunan büyük ölçekli 

ABC Ģirketi oluĢturmuĢtur. Büyük ölçekli iĢletme seçilmesinin nedeni, bu 

iĢletmedeki Covid-19 salgını için alınan önlemlerin, gerçekleĢtirilen uygulama ve 

politikaların, küçük ve orta ölçekli iĢletmelere kıyasla görece daha kurumsal ve 

ciddi olduğu varsayımı ve bu nedenle salgının etkilerinin daha belirgin 

gözlemlenebilmesidir. 
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Çizelge 1. Örneklemin Özellikleri (Mülakat sonucu elde edilen bilgiler aracılığı ile 

yazarlar tarafından oluĢturulmuĢtur.) 

Örneklemin Özellikleri Sayısı/ Fiyatı 

Firma Tesis Sayısı 5 

Fabrika Açık Alanı 1.078.000 Milyon m
2 

Fabrika Kapalı Alanı 76.082 m
2 

Büyük BaĢ Üretim Tesisi 11.000 m
2
 

Toplam Üretim Kapasitesi 3000 Ton 

Fabrika Depo Kapasitesi 3000 Ton 

Firma Toplam ÇalıĢan Sayısı 320 

Lojistik Operasyonlarda ÇalıĢan Beyaz 

Yakalı KiĢi 

2 

Lojistik Operasyonlarda ÇalıĢan Mavi 

Yakalı KiĢi 

23 

Kojenerasyon Tesis Gücü 2 Megavat 

b. Veri toplama aracı: AraĢtırmada veri toplama metodu olarak yarı biçimlendirilmiĢ 

mülakat tekniği kullanılmıĢtır. Bu bağlamda, küresel Covid-19 salgını hakkında 

güncel problemler gözlenerek araĢtırma için 23 adet soru belirlenmiĢ ve karĢılığında 

alınan cevaplar değerlendirilmiĢtir. Son yüzyılın en büyük olaylarından birisi olan 

Covid-19 Küresel Pandemi süreci tüm dünyayı etkisi altına alan, büyük hasarlar 

bırakan, anlık geliĢmelerin yaĢanmaya halen devam edilmesi ve ayrıca hayati önem 

taĢıyan sosyal mesafe kuralları gibi kuralların olması ve firmanın gizli bilgi 

içerikleri ile çalıĢtığı firmaların bilgilerini içeren verilerin araĢtırmaya dahil 

edilememesi araĢtırmanın kısıdını oluĢturmaktadır.  

c. ĠĢlem: Elde edilen verilerin analiz süreci, tanımlandırma, sınıflandırma ve olguların 

birbirleri ile ne Ģekilde bağlantılı olduklarını betimleme Ģeklindedir. Bu noktada Dey 

(1993), analiz süreci iliĢkisini ġekil 2‘deki gibi göstermektedir. 
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Görsel 2. Nitel Veri Analizi ĠliĢkilendirilmesi (Dey, 1993: 32) 

Verilerin iĢlenmesi süreci için nitel araĢtırma desenlerini oluĢturan temel süreçler izlenmiĢtir. 

Bunlar deĢifre, kodlama, araĢtırmacı günlüğü yazımı ve kategori oluĢturma adımlarından 

meydana gelmektedir (Çelik, Baykal ve Kılıç Memur, 2020: 384). 

Veriler ilk adımda deĢifre süreci ile yapılan görüĢmelerin, gözlem ve not alma sonucunda 

metne dönüĢtürülmüĢtür. Ġkinci adımda oluĢturulan metin kodlama süreci ile görsel kayıtlar 

ve farklı veri kaynaklarından elde edilen bilgiler ile iliĢki kurularak anlamlı hale getirilmiĢtir. 

Bir sonraki adım olan araĢtırmacı günlüğü yazımı süreci ile kategorileĢen kavramların 

düĢünceler ve karĢılaĢtırmalar ve birbirleri ile iliĢkili kavramlar arasında bağlantı kurulması 

ile taslağın netleĢtirilmesi sağlanmıĢtır. 

 

4.4. AraĢtırmanın Modeli ve Hipotezleri 

Bu çalıĢmada oluĢturulan araĢtırma modeli Görsel 3‘de gösterilmektedir. 

 

Görsel 3. AraĢtırmanın Hipotetik Modeli (Yazarlar tarafından oluĢturulmuĢtur.) 

AraĢtırma modeli doğrultusunda oluĢturulan hipotezler aĢağıda belirtilmiĢtir: 

Tanımlama 

Bağlantı 

Kurma 

Sınıflandırma 

Nitel 

Analiz 

Covid-19 Küresel 

Pandemisi 

Lojistik Faaliyetler Risk Yönetimi 

H0 

H1 

H
0
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H0: Covid-19 salgınında risk yönetimi için alınan önlemler ile lojistik faaliyetler arasında 

olumlu yönde anlamlı iliĢki vardır.   

H1: Lojistik faaliyetlerin yönetimi ile risk yönetiminde baĢarı sağlamanın olumlu yönde 

anlamlı iliĢkisi vardır. 

AraĢtırma hipotezleri, yarı yapılandırılmıĢ derinlemesine görüĢme sonucu elde edilen verilerin 

analiz edilmesi ve değerlendirilmesi sürecinden sonra sonuçlar yorumlanmıĢtır. 

 

5. BULGULAR 

 

5.1. Firma Hakkında Genel Bilgiler ve Firma Faaliyetleri 

 

‗ABC‘ firması 1997 yılında Karaman ilinde yaklaĢık 1 Milyon m
2
 açık alan üzerine 

baĢlangıçta Un, Ġrmik, Makarna ve Bakliyat fabrikaları ile kurulmuĢtur. 1999 yılına 

gelindiğinde yaklaĢık 18 Bin m
2 

kapalı alan üzerine kurulu olan Un fabrikası ile yıllık 78 bin 

ton üretim ile 8 çeĢit un üretimi gerçekleĢtirmiĢtir.  Bakliyat fabrikası ile kurulu olduğu 7 Bin 

m
2
 kapalı alan üzerinde nohut ve fasulye gibi ürünlerin temizlenmesi, elenmesi ve boylanması 

gibi iĢlemlerden geçirilerek kameralar aracılığı ile tohumlardan yağ çıkarılmasından önce taĢ 

ve ot benzeri yabancı maddelerden ayrıĢtırılması için pek çok açıdan incelenerek hatalı 

tohumların ayrılması iĢlemini gerçekleĢtiren Sortex teknolojisi ile paketlenmesi ve 

çuvallanarak hazır hale getirilmesi iĢlemleri gerçekleĢtirilmektedir. 2000‘li yılların baĢlarında 

programlanabilir mantıksal denetleyici (PLC) teknolojisi ile üretimlerin denetiminde 

otomasyon cihazı kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Bu sayede irmik değirmeni kapasitesi günlük 

500 ton civarına makarna üretim hatları ise günlük 260 ton civarına yükselmiĢtir. 2000‘li 

yılların sonlarına gelindiğinde yaklaĢık 13 Bin m
2 

alan üzerinde kurulmuĢ olan Bisküvi 

fabrikası içerisinde 1 adet bisküvi hattını, 3 adet gofret hattını ve 2 adet kaplama hattını 

barındırmaktadır. Bisküvi fabrikası yıllık yaklaĢık 12 Bin ton üretim kapasitesinde üretime 

baĢlamıĢtır. ‗ABC‘ Ģirketi 2000‘li yılların sonunda Türkiye de ĠSO ikinci 500 Ģirket 

sıralamasında 365.sıraya yükselmiĢtir. 2011 yılına gelindiğinde Bakliyat fabrikası kara 

mercimekten kırım iĢlemi gerçekleĢtirerek kırmızı iç mercimek üretimine baĢlamıĢtır. 2012 

yılına gelindiğinde yaklaĢık 11 Bin m
2
 alan üzerine 1000 adet büyük baĢ hayvan 

kapasitesinde, büyük baĢ üretim tesisi kurulmuĢtur. Bu tesis yıllık 5 Milyon litre süt 

kapasitesinde ve yıllık 500 baĢ buzağı üretimine baĢlamıĢtır. 2017 yılına gelindiğinde Un 

fabrikasında yeniliğe gidilerek günlük 250 ton olan üretim kapasitesi günlük 300 ton üretim 

kapasitesine çıkarılmıĢtır. 2019 yılına gelindiğinde ise Ģirket kendi elektrik ve ısı üretim 

modüler yapılı sistem olan kojenerasyon sistemini kurarak 2000 kw büyüklüğündeki tesis ile 

kendi elektrik üretimini yapmaya baĢlamıĢtır.   

Çizelge 2. Faaliyet Kapasiteleri (Mülakat sonucu elde edilen bilgiler aracılığı ile yazar 

tarafından oluĢturulmuĢtur.) 

Faaliyetler  Kapasiteler 

Un Fabrikası 78.000 Ton/Yıl 

Bisküvi Fabrikası 12.000 Ton/Yıl 

Büyük BaĢ Üretim Tesisi Süt Üretim 

Miktarı 

5.000.000 Litre/Yıl 
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Büyük BaĢ Üretim Tesisi Buzağı Üretimi 500 BaĢ/Yıl 

Ġrmik Değirmeni Kapasitesi 500 Ton/Gün 

Makarna Üretim Hattı 260 Ton/Gün 

 

5.2. Firmanın Covid-19 Tedbirleri 

 

‗ABC‘ firması Covid-19 sürecinde TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi alarak tesislerinde 

gerçekleĢtirilen faaliyetlerin güvenirliğini ortaya koymaktadır. Firma Covid-19 kontrol 

önlemleri adına hiyerarĢik bir düzeni takip etmektedir. Bu doğrultuda ilk etapta 2 kritere göre 

hareket edilmektedir. Birincisi riskin önlendiği durumda rahatsızlık Ģikâyeti ile gelen 

personelin salgın hastalık belirtilerini taĢımadığı tespit edilmektedir. Ġkincisi ise riskin mevut 

olduğu durumda personelin +38 
o 

C yüksek ateĢ, kuru öksürük, nefes darlığı ve boğaz ağrısı 

gibi semptomları taĢıyan personelin tespit edilip yetkili birime haber verilmektedir.  

‗ABC‘ firması Covid-19 enfeksiyon önleme hijyen talimatı gereği salgın süresince üretim 

tesisleri, çalıĢanları korumaları ve enfeksiyonun yayılım riskini en aza indirgeme uygulaması 

gerçekleĢtirmektedirler. Bu doğrultuda tesis giriĢ ve çıkıĢlarda dezenfeksiyon cihazı 

kullanılarak ve sosyal mesafe kurallarına uyularak hareket edilmektedir. Tek kullanımlık 

maske, eldiven ve koruyucu ekipmanların düzenli değiĢiminin gerçekleĢtirilmesi ve atık 

yönetim talimatına uygun olarak iç içe 2 torbaya koyulması ve 72 saat bekletilmesinin 

ardından geçici atık bekletme kutularında bekletilmesi gerekmektedir. Firmada ortak kullanım 

alanlarının ve ortak kullanılan ekipmanlarının düzenli temizlenmesi ve ortamların düzenli 

havalandırılması gerekmektedir. 

Firma içerisinde Covid-19 acil durum eylem planı oluĢturularak gerekli önlemler 

alınmaktadır. Acil durum eylem planı gereğince hazırlık ekibi kurularak ve covid-19 

sorumluları ve görev tanımları yapılmaktadır. Görevliler 5 kiĢiden oluĢmaktadır ve tedbirlerle 

ilgili faaliyetleri yönetmek, firma iç ve dıĢ alanlarda hijyen ve temizlik hususlarındaki gerekli 

çalıĢmaları yürütmek, kurum içi ve kurum dıĢı iletiĢimi yönetmek ve acil durum eylem planını 

güncellemekle yükümlüdürler. 

 

5.3. Firmanın Covid-19 Kapsamında Aracı Lojistik Hizmetleri, Ürün ve Hizmet Tedarikçileri 

Hakkında Aldıkları Tedbirleri 

 

Yüklenicilerin, tedarikçilerin, ürün ve hizmet veren kurum ve kuruluĢların uyması gereken 

kuralları belirlenmiĢ, ateĢ ölçümü ve dezenfeksiyon iĢlemi gibi uygulamaları 

gerçekleĢtirmekte ve günlük tedarikçi araç ve ziyaret takip formu ile takibatı yapılmaktadır. 

Fabrika içerisinde bulunan dezenfeksiyon cihazları ile hem dıĢardan gelen kiĢilerin hem de 

alınan ürünlerin/malzemelerin dezenfeksiyon iĢlemi yapılmaktadır. 

 

5.4. Firmada Covid-19 Salgınının Lojistik Faaliyetler Üzerindeki Etkileri 

 

‗ABC‘ firması Covid-19 salgınından önce ortalama 80 ülkeye ihracat gerçekleĢtirirken artan 

yoğun talepler sonucunda ortalama 100 ülke ile ihracat faaliyetleri gerçekleĢtirmektedir. 

Firma ihracat sevkiyatlarının %90-95‘lik kısmını Mersin limanından gerçekleĢtirmektedir. 
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Mersin-Karaman nakliye iĢlemeleri satıĢ Ģekillerine göre anlaĢmalı firmalarca 

gerçekleĢtirilmektedir. Firmanın ihracat nakliyeleri için öz mal araçları bulunmamaktadır. Bu 

sebeple risk anında sigortalar devreye sokularak firma için güvenlik önlemi alınmıĢ 

olunmaktadır.  

‗ABC‘ firmasının faaliyet alanı temel gıda sektörü olması sebebiyle Covid-19 salgınından 

sonra yoğun talep artıĢı gözlenmektedir. Bununla birlikte taleplerden önce önem arz eden 

sağlık önlemleri firmanın dikkat ettiği ilk kriter olmaktadır.  Firma bu hususta toplu çalıĢma 

alanları için dönüĢümlü çalıĢma sistemini uygulamaktadır. Gerektiği durumlarda uzaktan 

çalıĢma sistemi de kullanılarak firma içerisindeki salgın riski elimine edilmektedir. Tüm bu 

önlemlerin neticesi olarak ‗ABC‘ firması çalıĢanların sürecin ilk anından itibaren hiçbir vaka 

görülmemektedir. 

Firmada araç giriĢ ve çıkıĢlarda dezenfeksiyonların kullanılması, konteynerlerin ilaçlanması, 

yükleme yapan personellerin talimatlara uygun olarak çalıĢmaları gibi önlemler alınmaktadır. 

Bu sebeple firma maliyetlerinde artıĢ görülmektedir. Bununla birlikte taĢıma Ģirketlerinin de 

bu gibi tedbirler alarak maliyetlerindeki artıĢı navlun fiyatlarına yansıtmalarına ve navlun 

fiyatlarında artıĢ gözlemlenmesine neden olmaktadır.  

Firmada Covid-19 salgınının piyasada oluĢturduğu belirsizlik nedeni ile karar alma 

noktalarında uzun vadeli planlar yapılamamaktadır. Lojistik iĢ süreçleri talebin gelmesi ile 

baĢlamakta, gideceği destinasyonun belirlenmesi, satıĢ Ģekline göre navlunun belirlenmesi ve 

gümrük iĢlemleri ve destinasyona varıĢ gibi aĢamalardan oluĢmaktadır. Operasyonel süreçte 

dönüĢümlü çalıĢma sisteminden dolayı Ģirketin maliyetlerinde, personel açısından ise daha 

fazla dikkat gerektirmektedir. Bu sebeple firma çalıĢanları adına sorumluluklar arttığı için 

olumsuz etki oluĢturmaktadır.  

Tedarik zinciri planlamasında öncelik yurt içi taleplerine verilmektedir. Bu süreçlerin 

yönetiminde evraksız iĢlemler devreye sokularak riskler en aza indirgenmektedir. Dolayısıyla 

e-ticaret ve e-lojistik kavramları Ģirketlerin çalıĢma biçim olmaya baĢlamaktadır. TaĢıma 

noktasında evraklar için denizyolu irsaliyesi (sea waybill) ile iĢlemler yürütülmektedir. Bunun 

sebebi  temassız iĢlem yürütülebilmesi ve gemilerin hızlandırılarak evraklardan önce yükleme 

limanına ulaĢması için geçici belgeler kullanılmaya baĢlanmaktadır. MüĢteri memnuniyeti 

noktasından çalıĢma sistemlerinde oldukça değiĢiklik görülmektedir. MüĢteriye geri dönüĢler 

sağlanırken Ģirket açısından olumsuz bir durum ortaya çıkmaktadır. 

 

 

5. GENEL DEĞERLENDĠRME VE SONUÇLAR 

  

Covid-19‘un tedarik zincirini küresel olarak etkileyen istisnai ve sıra dıĢı bir durumdur. 

Tedarik zinciri yönetiminde olası riskler konusunda gerekli tedbirlerin alınmadığı durumları 

hem Ģirket açısından hem de tedarik zinciri üyeleri açısından oldukça önemli sonuçlar 

doğurduğu bilinmektedir. Bu sebeple iĢletmelerin Covid-19 salgınında küresel piyasada risk 

oranının son yüzyılda en yüksek oranda görüldüğü gerçeği ile kritik faaliyetlerinde oldukça 

iyi analizler yaparak sürecin halen devam ettiği ve boyutlarının katlanarak arttığı hesaba 

katılarak kısa ve orta vadeli planlamalara gittiği görülmektedir. Covid-19 salgınının daha önce 

görülen salgın tiplerinden farklı olarak olumsuz etkisinin dünya üzerinde daha fazla 

görüldüğü görülmektedir. Bu sebeple salgının lojistik faaliyetler üzerindeki etkilerin önceki 
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dönemlerde yaĢan kriz türleri ile benzerlik göstermemesi nedeni ile daha büyük etki 

bırakacağı tahmin edilmektedir.  

Yüksek talep ve temel ürün üreticilerinin karĢılaĢtığı zorluklar ani talep artıĢları ile ani arz 

düĢüĢleri olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında üretim planlaması oldukça önemli bir yönetim 

unsuru olmaktadır. AraĢtırma da temel gıda üretim firması ile yapılan mülakat sonuçlarından 

elde edilen bulgular göstermektedir ki, belirsiz çevre koĢulları uzun vadeli planlamaları 

engellemektedir. Ayrıca artan taleplerin bölgesel olarak çeĢitlendiği görülmektedir. Firmanın 

Avrupa‘dan aldığı yoğun talepler bu durumu desteklemektedir. Covid-19 salgını sebebiyle 

devletlerin aldığı önlemler taĢımacılık sektöründe oldukça kısıtlamaya neden olarak, talep 

yönetimi firmanın önceliği olmaktadır. Salgın sebebiyle artıĢ gösteren navlun fiyatlarına 

rağmen firmanın satıĢları oldukça artıĢ göstermiĢtir. Firma içi Covid-19 düzenlemelerinde 

çalıĢanlar için dönüĢümlü mesai sistemi getirilmesi, sağlık açısından olumlu sonuç oluĢtursa 

da maliyet açısından firmayı olumsuz etkilemiĢtir.  

Covid-19 sürecinde kriz yönetimi için tedarik zinciri faaliyetlerinde öncelik sıralaması, 

faaliyetlerde devamlılığın sağlanması ve iletiĢim süreçlerinin doğru yönetilmesi 

gerekmektedir. Kısa vadeli planlamalarının arz ve talep dengesini kurma, tedarik hususunda 

alternatif seçenekler oluĢturma ve operasyonel anlamda oluĢabilecek riskler için hazırlık 

yapılması üzerine kurulması gerekmektedir. Orta vadede ise bu süreç kapasite kısıtlarının net 

ve ayrıntılı belirlenmesi, maliyetlerin risk özelinde yeniden incelenmesi ve tedarik 

zincirlerinin güçlendirilmesi üzerinde yürütülmesi gerekmektedir. 
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ÖZET 

 

Son yıllarda sağlık alanına yapılan yatırımlar, gerçekleĢen teknolojik geliĢmeler ile sağlık 

ekonomisi giderek geliĢmekte olup sağlık sektöründe önemli bir yer edinmektedir. Her 

bireyin hastalık riskinden kaçınarak sağlıklı yaĢama isteği sağlık alanına verilen değerin 

artmasını sağlamıĢtır. Sağlığın geliĢtirilmesine yönelik gerçekleĢtirilen araĢtırma ve 

çalıĢmalar ile sağlığın ekonomiye etkilerini her geçen gün artırdığı ortaya çıkmaktadır. Sağlık 

hizmetlerinin ekonominin bir parçası haline gelmesinin, ülkelerin ekonomisi içindeki payı da 

düĢünüldüğünde önemli bir hal almakta olduğu görülmektedir. Sağlık ve sağlık hizmetlerinin 

kapsamı ile buna yönelik yapılan sağlık harcamalarındaki artıĢ, sağlık hizmetlerinden en 

yüksek verimde faydalanma amacıyla yapılan tüketimlerin de arttığını desteklemektedir. 

Türkiye‘de 1980 sonrasından günümüze sağlık alanında gerçekleĢtirilen reformlar ve 

gerçekleĢtirilen sağlık politikaları ile bunların ekonomik etkileri, sağlık ekonomisinin Türkiye 

ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir.  

Türkiye‘de sağlık ekonomisi alanında yapılan araĢtırmalar, yazılan makaleler, tezler, raporlar 

ve  istatistik verileri çeĢitli yönleriyle incelendiğinde, 1980 sonrasında Türkiye‘deki sağlık 

ekonomisinin geliĢtiği gözlemlenmektedir. Sağlık alanına yapılan yatırımlarım ve 

harcamaların yıllar içinde artması, ekonomi içindeki payının da artmasına sebep olmuĢtur.  

Bu çalıĢmanın amacı sağlık ekonomisi alanında Türkiye‘de 1980 sonrasında yapılan 

geliĢmeleri değerlendirerek sağlık ekonomisinin ülke ekonomisi içerisindeki önemini 

kavramaktır. Yapılan araĢtırmalara göre Türkiye‘de kiĢi baĢı sağlık harcaması 1980 yılında 78 

$ (Dolar) iken 2019 yılına bakıldığında bu harcamanın artarak kiĢi baĢı 1.340 $ (Dolar) 

olduğu görülmektedir. Ülke ekonomisindeki payını anlamak adına GSYĠH (Gayri safi yurt içi 

harcama) içerisindeki sağlık harcamaları payına bakıldığında; Türkiye‘de 1980 yılında sağlık 

harcamalarının yüzde 2,5‘lik payı olurken bu oran 2018 yılında yüzde 4,1‘e çıkmıĢtır. 

Neredeyse iki katına yakın bir artıĢ gerçekleĢtiren sağlık harcamalarının payı, 1980 sonrası 

sağlık ekonomisindeki geliĢmelerin sağlık ekonomisine etkisini ve sağlık ekonomisinin ülke 

ekonomisi içerisinde yıldan yıla ne kadar önem kazandığını gözler önüne sermektedir.  

Anahtar Kelimeler : Sağlık, sağlık hizmetleri, sağlık ekonomisi 
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1. GĠRĠġ 

 

Günümüzde dünya genelinde sağlığın ekonomi içindeki önemi her geçen gün artmaktadır. Bu 

durum sağlık ekonomisi konusunun daha çok gündeme gelmesine sebep olmaktadır. Sağlık 

ekonomisinin öneminin artması ile birlikte yıllar içinde sağlık ekonomisine olan ilgi ve o 

alanda yapılan araĢtırmalar da artmıĢtır. Teknolojik geliĢmeler ve tıp alanındaki ilerlemeler ile 

birlikte Türkiye‘de 1980 sonrasında sağlık ekonomisindeki geliĢmeler önem kazanmıĢtır. 

Sağlık alanında yapılan reformlar ve yaĢanan geliĢmeler, insanların sağlık alanında yaptığı 

harcamaların artmasına sebep olmuĢtur. Sağlık harcamalarının ülke ekonomisindeki payının 

sürekli artması, sağlık ekonomisini önemli bir araĢtırma konusu haline getirmiĢtir. Bu 

çalıĢmada öncelikle sağlık kavramı, sağlık hizmetlerinin kapsamı, sağlık ekonomisinin içeriği 

ve ardından Türkiye‘de 1980 sonrasında sağlık alanında yaĢanan geliĢmeler ile bunların 

ekonomik etkileri sayısal verilerin de desteğiyle ele alınmaktadır. Sağlık hizmetleri çeĢitleri, 

hizmet sunucuları, sağlık hizmetlerinin finansmanı ve kapsamı konuları anlatılmaktadır. 1980 

sonrası Türkiye‘de sağlık ekonomisinde yaĢanan tarihsel geliĢim yapılan reformların kapsamı 

açıklanmaktadır. 

 

2. ARAġTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMĠ 

 

ÇalıĢmanın amacı sağlık ve sağlık hizmetlerinin kapsamını kavramak, sağlık ekonomisinin 

alanını incelemek ve Türkiye‘de sağlık ekonomisinde 1980 sonrasında gerçekleĢen 

geliĢmeleri değerlendirmektir. 

Bu çalıĢma hem nitel hem nicel bir çalıĢmadır. Toplanan veriler kapsamıyla birlikte açıklanıp 

sonrasında istatistik verileriyle desteklenmekte ve gerçekleĢen geliĢmeler 

değerlendirilmektedir. 

 

3. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 

Sağlık kavramı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)‘nün tanımına göre sadece hastalık ve sakatlığın 

olmayıĢı değil; bedensel, ruhsal ve sosyal anlamda tam olarak iyi olma halidir (Alptekin 2004, 

134). Sağlık ve sağlıklı yaĢam, her insanın temel hakkı olmasıyla birlikte ülkemizde sağlıklı 

yaĢama hakkı tarihte ilk olarak 1961 Anayasası‘nda yer almıĢtır. Her bireyin yaĢama, maddi 

ve manevi varlığını koruma ve geliĢtirme hakkına sahip olduğu 1982 Anayasası‘nda 

belirtilmiĢtir. 

Sağlık hizmetleri birçok ülkede kamusal hizmet olarak görülmekte olup devletin topluma 

verdiği bir hizmet olarak belirtilmektedir. Genel kapsamıyla sağlık hizmeti; insanların 

sağlığını doğrudan etkileyen, tedavi edici, koruyucu ve rehabilite edici amaçla yapılan her 

türlü faaliyeti kapsamaktadır (Kubar 2018). Bu kapsamda sağlık hizmetleri, çeĢitli kamu ve 

özel kuruluĢlar tarafından yerine getirilir. Böylece,  nsanların hastalık durumunun g der lmes  

ve hasta olma r skler n n azaltılmasıyla toplum sağlığı korunur. Koruyucu sağlık h zmetler  

b rey ve toplumun karĢılaĢab leceğ  çeĢ tl  hastalık r skler n  en düĢük sev yeye  nd reb lmey , 

böylece sağlıklı yaĢam potansiyelini koruyarak hayat standardını geliĢtirebilmeyi amaçlayan 

hizmetlerdir (Çelikay ve GümüĢ 2010). Koruyucu sağlık hizmetlerinin görüldüğü yerler, 

birincil basamak sağlık kuruluĢlarıdır. Bunlar; aile hekimleri, aile planlaması merkezleri, 
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anne-çocuk sağlığı merkezleri, verem savaĢ dispanserleri vb kuruluĢlardır. Tedavi edici sağlık 

hizmetleri, kiĢilerin hastalanması sonucu onların muayenesini yapan ve tedavisini sağlayan 

hizmetler bütünüdür (H. Çoban 2009). Tedavi edici sağlık hizmetleri dört çeĢitten 

oluĢmaktadır. Bunlar hastalığın özelliğine göre; kendi kendine bakım, birinci basamak, ikinci 

basamak ve üçüncü basamak olmak üzere dört basamaktan oluĢmaktadır. Kendi kendine 

bakım, kiĢilerin kendini evde yapılan veya eczaneden hazır alınan ilaçlarla tedavi 

etmesidir. Birinci basamak tedavi edici sağlık hizmetleri, hasta olan bireyin bir doktor 

tarafından muayene ve yataksız Ģekilde tedavi olması hizmetini kapsamaktadır. Ġkinci 

basamak tedavi edici sağlık hizmetleri kapsamında hastanelerde tedavi gerçekleĢtirilmektedir. 

Üçüncü basamak tedavi edici sağlık hizmetleri, bireylerin uzmanlık gerektiren bir tedaviye 

ihtiyacı olduğu zamanlarda baĢvurduğu yataklı sağlık kurumunda verilen hizmetleri 

kapsamaktadır. Rehabilitasyon sağlık hizmetleri bireylerin, koruyucu ve tedavi edici sağlık 

hizmetlerinin yetersiz kaldığı noktada tıbbi ve sosyal hizmetlere ihtiyaç duyması sonucu 

baĢvurdukları sağlık hizmetleridir. 

Toplumdaki bireylerin sağlığının korunması ve iyileĢtirilmesine yönelik çalıĢmalar, doğrudan 

herkesin sağlığını etkilemektedir. Artan maliyetler ve ihtiyaçların finanse edilmesi sorunu, 

son zamanlarda sağlık sektörüne özelleĢmenin artması olarak etki etmektedir. Sağlık 

hizmetleri; elle tutulamaması, gözle görülememesi, kaynağından ayrılamaz olması, 

depolanamaması ve kalitesinin değiĢkenliği faktörlerine sahip olması sebebiyle bazı diğer mal 

ve hizmetlerin olduğu sektörlerden ayrılmaktadır.  

Sağlık hizmetlerinin finansmanı sağlık hizmeti sunucuları ile sağlık hizmetinin finansmanını 

sağlayanlar arasındaki kaynak aktarımı ile gerçekleĢmektedir. Sağlık hizmetleri 

finansmanının iĢlevleri; gelir toplamak, fon biriktirmek ve sağlık hizmeti satın almaktır. Gelir 

toplama yolları; genel sağlık sigortası primleri, cepten ödemeler, vergiler, borçlar, bireysel 

tasarruflar ve bağıĢlardır. Fon biriktirme, edinilen gelirlerin yönetimidir. Sağlık hizmeti satın 

alma süreci, fon biriktirerek elde edilen gelirlerin bu hizmetlerin karĢılığında sağlık hizmeti 

sunucularına aktarılmasıdır. Sağlık hizmetlerinin üç çeĢit finansman yöntemi vardır. Bunlar; 

kamu kaynaklı, özel kaynaklı ve kamu özel kaynaklı bütünleĢtirilmiĢ finansman 

yöntemleridir. Kamu kaynaklı finansman, devletin sunduğu bir finansman yöntemidir. 

Vergilerle ve zorunlu sosyal sigorta ile finansman sağlanır. Özel kaynaklı finansman, 

bireylerin herhangi bir kamu müdahalesi bulunmadan sağlık maliyetlerini kendilerinin 

karĢıladığı veya özel sağlık kuruluĢları aracılığıyla karĢıladığı bir finansman yöntemidir. 

Cepten ve özel sağlık sigortası ile finansman sağlanır. Kamu özel kaynaklı bütünleĢtirilmiĢ 

finansman ise hem özel hem de kamu kaynaklarını içinde barındıran bir finansman 

yöntemidir. Finansman kaynaklarını; sosyal sigorta, devlet bütçesi, özel sigorta ve cepten 

ödemeler oluĢturmaktadır. 

1960lı yıllarda ilgi çekmeye baĢlayan ekonomi biliminin genç bir alt dalı olan sağlık 

ekonomisi, sağlık konusunda yapılan çalıĢmalar, sağlık kaynakları ve kaynakların tahsisi, 

talep ve arzın sağlanması Ģeklinde açıklanabilmektedir (Chen ve Feldman 2000). Devlet 

Planlama TeĢkilatı (DPT)‘nın tanımına göre ise sağlık ekonomisi; sağlık hizmetleri alanında 

verilen hizmetin, hastalara uygulanan tedavi ile bu tedavi sonuçlarının ve tedavinin ortaya 

çıkardığı maliyetlerin her açıdan değerlendirilmesi olarak tanımlanmaktadır (Devlet Planlama 

TeĢkilatı 2000, 95). Sağlık ve ekonominin iliĢkisi, toplumun sağlık düzeyindeki 

geliĢmelerinin toplumsal refah düzeyini doğrudan ve dolaylı olarak etkilemesine sebep 
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olmaktadır. Sağlığın üretim, harcama ve refah üzerinde etkide bulunması; sağlık 

ekonomisinin temelini oluĢturmaktadır. Sağlık ekonomisinin görevi, sağlık hizmetlerini 

organizasyonel olarak etkinliğini değerlendirerek geliĢtirilmesini sağlamaktır (Mushkin 1958, 

790). 

Sağlık ekonomisi alanında yapılan çalıĢmaların çoğu 1970li yılların sonrasına aittir. 

Kaynakların çok küçük bir kısmı 1960lı yıllar ve öncesinde ortaya çıkmıĢtır. Dünyada sağlık 

ekonomisinin bir bilim dalı olarak araĢtırılmaya ve hakkında çalıĢmaların yapılmaya 

baĢlanması 1931 yılına dayanmaktadır. Ġlk çalıĢmaları 1931 yılında Amerikan Tıp Birliği‘nin 

kurduğu Tıbbi Ekonomi Bürosu yapmıĢtır. Bu büronun esas amacı tıp alanında profesyonel 

olan kimselerin ekonomi konuları hakkında araĢtırma yapması ve çalıĢması olarak 

belirlenmiĢtir (Tatar 2009). 

Türkiye‘de 12 Eylül 1980 askeri müdahalesi sonrasında çıkarılan ―24 Ocak Kararları‖, 

ekonomi alanında kararları kapsadığı gibi sağlık alanında da liberalleĢmeyi amaçlayan politik 

kararlar alınmasını sağlamıĢtır (Kasapoğlu 2016). 1982 Anayasası‘nın 56. maddesinde Genel 

Sağlık Sigortası‘nın kurulabilir ifadesi özelleĢtirmenin ilk adımı olarak yer almıĢtır. Sağlık, 

anayasada bir birey hakkı olmaktan çıkarılıp hizmet olarak belirtilmeye baĢlanmıĢtır (FiĢek 

1985). 1985 yılında 5. BeĢ Yıllık Kalkınma Planı yayınlanmıĢtır. Planda hedeflenen konu 

olarak sağlık hizmetlerinden herkesin eĢit ve kaliteli bir Ģekilde faydalanabilmesi ve her 

bireyin beden ve ruh sağlıklarının korunması Ģeklinde belirtilmiĢtir (Devlet Planlama TeĢkilatı 

1984). 

1989 yılında bakanlığın adı ―Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı‖ yerine ―Sağlık Bakanlığı‖ 

olarak değiĢtirilmiĢtir. Sağlık Bakanlığı, yapılan düzenlemelerle birinci ve ikinci basamak 

sağlık hizmetleri vermekten sorumlu bir kuruluĢ ve merkezi düzeyde sağlık hizmetleri 

alanında genel politikaları belirleyen bir kuruluĢ haline gelmiĢtir (Kasapoğlu 2016). 

1990lı yıllarda Sağlık Reformu alanında yapılan çalıĢmalar, sosyal güvenlik kurumlarının tek 

bir çatı altında birleĢmesini ve aile hekimliğinin etkin bir Ģekilde kullanımını sağlamıĢtır. 

1990 yılında Devlet Planlama TeĢkilatı (DPT) tarafından yürütülen ―Sağlık Sektörü Master 

Plan Etüt‖ çalıĢması sağlık reformlarının baĢlamasına vesile olmuĢtur. 1992 ve 1993 

yıllarında yapılan ―Ulusal Sağlık Kongreleri‖nde sağlık reformlarının teorik kapsamı 

tartıĢılmıĢ, 1993 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından çalıĢması yapılan ―Ulusal Sağlık 

Politikası‖ sağlık hizmetlerinde reform çabalarını hızlandırmıĢtır (H. Çoban 2009). 

1992 yılında YeĢil Kart programı baĢlatılmıĢ ve bu programla sigortasız nüfusun sağlık 

harcamalarının karĢılanmasının artırılması sağlanmıĢtır (Okursoy 2010). 

1980 ve 1990‘lı yıllarda uygulanan sağlık reformları ile liberalizasyon yani sağlık alanında 

serbestleĢme konusunda önemli geliĢmeler gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu sağlık reformları; 

 Sağlık hizmeti finansmanının vergiler yerine ödenen prim ve katkı paylarından 

karĢılanmasını, 

 Hizmet sunumu ile finansmanın birbirinden ayrılması, sağlık kurum ve kuruluĢlarının 

özelleĢtirilmesini,   

 Yerinden yönetimi esas alan ve rekabetin kolaylaĢmasını sağlayan bir sistemin 

oluĢturulmasını, 

 Sağlık alanında iĢ gücünün istihdam edilirken esnekleĢme ve performansa bağlı olarak 

ödemenin yaygınlaĢmasını tavsiye etmektedir (Çiçeklioğlu 2011, 67).  
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2003 yılında Acil Eylem Planı‘ndan sonra bildirilen Sağlıkta DönüĢüm Programı (SDP) 

kapsamında sağlık politikalarıyla ilgili reform hareketi hızlanmıĢtır. Bu hareket Cumhuriyet 

sonrasında sağlık ekonomisindeki geliĢmeler içerisinde önemli bir aĢama oluĢturmaktadır (H. 

Çoban 2009). 

Sağlıkta DönüĢüm Programı kapsamındaki hedefler aĢağıdaki Ģekilde açıklanmıĢtır (Akdağ 

2008, 20):  

 Sağlık Bakanlığı‘nın idari ve fonksiyonel alanda tekrar organize edilmesi 

 Genel Sağlık Sigortasının bütün vatandaĢları kapsaması 

 Aile hekimliğine geçiĢ olması 

 Yetki devrinin gerçekleĢmesi 

 Koruyucu hekimliğin ülke çapına yayılması 

 Sağlık kurum ve kuruluĢlarının tek bir çatı altında toplanması 

 Sağlık alanına yönelik özel sektör yatırımlarının teĢviki 

 Hastanelerin idari ve mali konularda özerkleĢmesi 

 Anne ve çocuk sağlığının önem kazanması 

 Sağlık konusunda e-dönüĢüm projesinin uygulamaya konulması 

24 Kasım 2004 tarihinde aile hekimliği pilot uygulaması ile ilgili yasa uygulamaya 

konmuĢtur. Aile hekimliği uygulaması 2005 yılında ilk defa Düzce‘de uygulanmaya 

baĢlanmıĢtır. Bununla birlikte 2005 yılında Toplum Sağlığı Merkezleri de oluĢturulmuĢtur. 

Sonrasında 2010 yılında bütün illerde aile hekimliği uygulamasına geçilmiĢtir. 19 Ocak 2005 

tarihinde bazı kamu kurum ve kuruluĢlarına ait sağlık birimleri Sağlık Bakanlığı‘na 

devredilmiĢtir. Böylece sağlık hizmetlerinin sunumunun tek çatı altında toplanması 

sağlanmıĢtır (Atasever 2014, 68). 2006 yılında Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK gibi kurumlar 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)‘nda tek bir çatı altında toplanmıĢlardır. 2009 yılında evde 

sağlık hizmetleri verilmeye baĢlanmıĢtır. 

2010 yılında Merkezi Hastane Randevu Sistemi adı altında bir pilot uygulamaya baĢlanmıĢtır 

(Atasever 2014). 2014 ve 2018 yılları arasını kapsayan 10. Kalkınma Planı‘na göre, Sağlık 

DönüĢüm Programı kapsamında, aile hekimliği, hastane ve hasta yatak sayıları, koruyucu 

sağlık hizmetleri, anne ve çocuk sağlığı, sağlık çalıĢanları, hastaların hakları, bulaĢıcı 

hastalıklarla mücadele ve sağlık alanındaki kurumsal yapılanma alanlarında önemli geliĢmeler 

sağlanmıĢtır. Sağlık yatırımlarının kamu kaynaklarının yanında ―Kamu Özel ĠĢ Birliği (KÖĠ)‖ 

yöntemiyle de gerçekleĢtirilmesi için yasal düzenleme yapılmıĢtır (S. Çoban 2015).  

Kamu Özel ĠĢ Birliği (KÖĠ); kamu kurumları ile özel sektörün, temelinde risk ve kazanç 

paylaĢımı olan ve genel olarak uzun süreli sözleĢmeye dayanan bir kamu hizmetini beraber 

yürütme modeli olarak tanımlanabilmektedir. Yaygın bir kullanım alanına sahip olan Kamu 

Özel ĠĢ Birliği (KÖĠ)‘nin ―Yap Kirala Devret‖ (YKD) adı verilen bir alt modeli vardır. Yap 

Kirala Devret (YKD), kamu tarafından kendisine arazi tahsis edilen bir özel Ģirketin, araziye 

bina inĢa etmesi ve inĢa ettiği binayı finanse ederek 25 yıllığına kamu kuruluĢuna kiralayıp, 

karĢılığında kamu kurumundan ―kullanım bedeli‖ olarak kira ücretini, ―hizmet bedeli‖ olarak 

da bakım onarımını yaparak hizmet bedelini tahsis edip, sözleĢme süresi dolduktan sonra 

binayı veya tesisi kamu kurumuna devretmesi Ģeklinde uygulanmakta olan bir modeldir. 
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Günümüzde Ģehir hastanelerinde kullanılan ve Kamu Özel ĠĢ Birliği (KÖĠ)‘nin alt modeli olan 

Yap Kirala Devret (YKD) modeli, kamu hizmeti vermek için kamu ve özel sektör arasında 

yapılan iĢ birliğini belirtmektedir (6428 Sayılı Kanununun Genel Gerekçesi 2014).  

Türkiye‘de açılan ilk Ģehir hastanesi Mersin‘de 2017 yılında 1294 yatak kapasitesiyle 

açılmıĢtır (T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü 2020). 

2019 sonu itibarıyla Türkiye‘de hizmete açılan Ģehir hastanesi sayısı 11‘e ulaĢmıĢtır (T.C. 

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü 2020).  

 

4. BULGULAR 

 

1980‘den günümüze Türkiye‘de sağlık alanında yaĢanan geliĢmelerin ekonomik yansımaları 

olduğu görülmektedir. Teknoloji ve tıp alanında gerçekleĢen geliĢmeler sonucu insanların 

yaĢam kalitesi artmıĢ ve yaĢam süresi uzamıĢtır. Türkiye‘de doğumda beklenen yaĢam süresi 

1980‘de 58 yıl iken bu süre 2017‘de 78 yıla çıkmıĢtır. Artan yaĢam süresiyle birlikte bireyler 

sağlığına daha çok önem vermeye baĢlamıĢ, bu durum da sağlık alanında yapılan 

harcamaların değiĢim göstermesine sebep olmuĢtur. 

 

Görsel 1: Türkiye’de 1980 ve 2019 Yılları Arasında Kamu, Özel ve Toplam KiĢi BaĢı Sağlık 

Harcaması (ABD Doları $) 

 
Kaynak: OECD Health Data 

 

Görsel 1‘de görüldüğü üzere Türkiye‘de kiĢi baĢı kamu sağlık harcaması 1980 yılında 22 

dolar iken bu harcama yıllar içinde artarak 2019 yılında 1.049 dolarlık harcamaya ulaĢmıĢtır. 

Türkiye‘de kiĢi baĢı özel sağlık harcaması 1980 yılında 56 dolar iken bu harcama artarak 

2019 yılında 291 dolara ulaĢmıĢtır. 1980 ve 2019 yılları arasında kamu sağlık harcamalarının 

özel sağlık harcamalarına oranla daha fazla olduğu gözlemlenmektedir. Toplam sağlık 

harcamalarına bakıldığında ise, 1980 yılında kiĢi baĢı 78 dolar iken 2019 yılında 17 katlık bir 

artıĢ göstererek kiĢi baĢı 1.340 dolara ulaĢmıĢtır. Kamu ve özel harcamaların ikisinin birden 

yıldan yıla artması toplam harcamaların artıĢını desteklemiĢtir.   
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Görsel 2: Türkiye’de 1980 ve 2018 Yılları Arasında Kamu, Özel ve Toplam Sağlık 

Harcamalarının Gayri Safi Yurt Ġçi Hasıla (GSYĠH) Ġçindeki Payı, Yüzde (%)

 
Kaynak: OECD Health Data 

 

Görsel 2‘ye bakıldığında Türkiye‘de kamu sağlık harcamalarının Gayri Safi Yurt içi Hasıla 

(GSYĠH) içindeki payı 1980 yılında yüzde 0,7 iken bu harcama artarak 2018 yılında yüzde 

3,2‘ye çıkmıĢtır. Türkiye‘de özel sağlık harcamalarının Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYĠH) 

içindeki payı 1980 yılında yüzde 1,8 iken bu harcama düĢerek 2018 yılında yüzde 0,9‘a 

gelmiĢtir. 1980 ve 2018 yılları arasında kamu sağlık harcamalarının Gayri Safi Yurt içi Hasıla 

(GSYĠH) içindeki payı, özel sağlık harcamalarının Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYĠH) 

içindeki payına oranla genel olarak daha fazla olduğu gözlemlenmektedir. Türkiye‘de toplam 

sağlık harcamalarının Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYĠH) içindeki payı ise 1980 yılında 

yüzde 2,5 iken bu harcama artarak 2018 yılında yüzde 4,1‘e çıkmıĢtır. Kamu sağlık 

harcamalarının Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYĠH) içindeki payının yıldan yıla artıĢının, 

toplam sağlık harcamalarının Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYĠH) içindeki payının artıĢını 

daha çok desteklediği söylenebilmektedir. 
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Görsel 3: Türkiye’de 1980 ve 2019 Yılları Arasında Kamu ve Özel Sağlık Harcamalarının 

Toplam Sağlık Harcamaları Ġçindeki Payı, Yüzde (%) 

 
Kaynak: OECD Health Data 

 

Görsel 3 incelendiğinde, Türkiye‘de kamu sağlık harcamalarının toplam sağlık harcamaları 

içindeki payı artarak 1980 yılında yüzde 29,4 iken bu oran 2019 yılında yüzde 78,3‘e 

çıkmıĢtır. Türkiye‘de özel sağlık harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindeki payı ise 

kamu harcamalarının aksine yıldan yıla azalarak 1980 yılında yüzde 76,5 iken bu oran 2019 

yılında yüzde 21,7‘ye düĢmüĢtür. Kamu harcamalarının payı, 1980 yılından 1985 yılına kadar 

özel sağlık harcamalarının altında kalırken 1985 yılından itibaren her geçen yıl özel sağlık 

harcamalarını aĢarak aradaki farkı büyük bir oranda artırmıĢtır. Günümüzde ise kamu 

harcamalarının sağlık harcamaları içindeki payının, özel sağlık harcamalarının payını oldukça 

aĢtığı gözlemlenmektedir.  

 

5. SONUÇ 

 

Sağlık, yıllar içerisinde tıp ve teknoloji alanındaki geliĢmeler ve yapılan reformlar ile birlikte 

ülkemizde önemli bir alan haline gelmiĢtir. Sağlığın geliĢmesi ile onun beraberinde sağlık 

hizmetlerinin de geliĢtiği görülmektedir. Sağlık hizmeti sunucuları her bir sağlık kurumuna 

yayılmıĢ durumdadır. YaĢanan geliĢmeler ile 1980 sonrasında Sağlık Bakanlığı yıllar 

içerisinde sağlık politikalarını belirleyen bir kurum haline gelmiĢtir. Sağlıkta DönüĢüm 

Programı kapsamında sağlık alanında reformlar yapılmıĢtır. Bu reformlar ile birlikte aile 

hekimliğine geçiĢ, Genel Sağlık Sigortası‘nın herkesi kapsaması, Sağlık Bakanlığının daha 

organize hareket etmesi gibi birçok konuda yeni adımlar atılmıĢtır. Emekli Sandığı, Bağkur ve 

Sosyal Sigortalar Kurumu gibi kurumlar Sosyal Güvenlik Kurumu‘nda tek bir çatı altında 

toplanmıĢtır. Kamu Özel ĠĢ Birliği altında Yap Kirala Devret modeli ile Ģehir hastaneleri 

kurulmuĢtur. Sağlık alanı ve sağlık hizmetlerinde yaĢanan geliĢmeler ekonomik sonuçlar 

doğurarak ekonominin bir alt dalı olan sağlık ekonomisinin gündeme gelmesine sebep 

olmuĢtur.  
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Türkiye‘de 1980 sonrasında geliĢen sağlık ekonomisinin ülke ekonomisine olan etkileri 

yadsınamaz. Artan yaĢam süresi ve yaĢam kalitesi ile birlikte insanlar sağlıklarına daha çok 

önem vermeye baĢlamıĢ bu da sağlık harcamalarının artmasına sebep olmuĢtur. Doğumda 

beklenen yaĢam süresi ülkemizde 1980‘de 58 yıldan 2017‘de 78 yıla çıkmıĢtır. 37 yılda 

gerçekleĢen 20 yıllık artıĢ, insanların hastalık riskine karĢı daha çok sağlık kontrolüne 

gitmesini teĢvik eden ve sağlık alanına olan güvenlerini artmasını sağlayan büyük bir etken 

olmuĢtur. Sağlık alanına olan bu yönelim harcamalara da etkide bulunmuĢtur. KiĢi baĢı 

toplam sağlık harcamaları 1980 yılında kiĢi baĢı 78 dolar iken bu miktar 2019 yılında 17 kat 

artarak kiĢi baĢı 1.340 dolara ulaĢmıĢtır. Toplam sağlık harcamalarını bir kısmını oluĢturan 

kamu sağlık harcamaları 1980 yılında kiĢi baĢı 22 dolar iken bu miktar 2019 yılında kiĢi baĢı 

1.049 dolara ulaĢmıĢtır. Özel sağlık harcamaları ise 1980 yılında kiĢi baĢı 56 dolar iken bu 

miktar 2019 yılında 291 dolara ulaĢmıĢtır. Toplam sağlık harcamaları içinde kamu ve özel 

sağlık harcamalarına bakıldığında kamu sağlık harcamalarının gözle görülür bir artıĢa ve 

toplam sağlık harcamalarının içinde büyük bir paya sahip olduğu görülmektedir. Bu durum 

insanların sağlık alanında daha çok kamu hastanelerini tercih ettiğini ve harcamaların da 

kamu tarafında yoğunlaĢtığını açık bir Ģekilde görülmektedir. Sağlık harcamalarının Gayri 

Safi Yurt Ġçi Hasıla içindeki payına bakılacak olursa Türkiye‘de toplam sağlık harcamalarının 

Gayri Safi Yurt içi Hasıla içindeki payı 1980 yılında yüzde 2,5 iken bu sayı artarak 2018 

yılında yüzde 4,1‘e ulaĢmıĢtır. Kamu sağlık harcamalarının Gayri Safi Yurt içi Hasıla içindeki 

payı 1980 yılında yüzde 0,7 iken bu sayı artarak 2018 yılında yüzde 3,2‘ye ulaĢmıĢtır. Özel 

sağlık harcamalarının Gayri Safi Yurt içi Hasıla içindeki payı 1980 yılında yüzde 1,8 iken bu 

sayı azalarak 2018 yılında yüzde 0,9‘a gelmiĢtir. KiĢi baĢı harcamalarda olduğu gibi burada 

da kamu sağlık harcamalarının payının özel sağlık harcamalarının üzerinde olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Toplam sağlık harcamaların payının ise 1980 yılından 2018 yılına neredeyse 2 

katı artması insanların sağlığa verdiği önemin ve bunun da harcamalardaki artıĢa yansımasını 

göstermektedir. 

Kamu ve özel sağlık harcamalarının genel olarak toplam sağlık harcamaları içindeki payına 

bakıldığında önceki verilerin desteklediği üzere kamu sağlık harcamalarının özel sağlık 

harcamalarının oldukça üzerinde olduğu görülmektedir. Kamu sağlık harcamalarının payı 

1980 yılında yüzde 29,4 iken bu oran 2019 yılında yüzde 78,3‘e çıkmıĢtır. Özel sağlık 

harcamalarının payı ise 1980 yılında yüzde 76,5 iken bu oran 2019 yılında yüzde 21,7‘ye 

düĢmüĢtür. 1980 yılında kamu sağlık harcamalarının payı özel sağlık harcamalarının 

altındayken 2019 yılında kamu harcamaları aradaki farkı kapatarak aĢmıĢ ve özel sağlık 

harcamalarının payının oldukça üzerine çıkmıĢtır. Ġnsanların sağlık harcamaları yaparken 

kamu alanına daha çok yöneldiği bütün veriler ıĢığında söylenebilmektedir. Sağlık 

ekonomisinin 1980 yılından günümüze oldukça geliĢme gösterdiği,  geliĢmeler doğrultusunda 

insanların sağlık harcamalarına yöneldiği ve sağlık harcamalarının ülke ekonomisi içindeki 

payının giderek arttığı sonucuna varılmıĢtır. 

 

 

 

 

 

 



Cumhuriyet Zirvesi            3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI        ISBN: 978-605-06696-7-1        www.cumhuriyetkongresi.org         Sayfa | 189 

KAYNAKÇA 

 

Akdağ, Recep. 2008. Türk ye Sağlıkta Dönüşüm Programı. Ġlerleme Raporu, Ankara: T.C. 

Sağlık Bakanlığı. 

Alptek n, Kam l. 2004. ―Sağlık Hakkı ve Ġnsan Hakları Üzer ne B r Değerlend rme.‖ Türkiye 

Klinikleri J Med Ethics 12 (2): 132-139. 

Atasever, Mehmet. 2014. Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının 

Analizi 2002-2013 Dönemi. Ankara: Sağlık Bakanlığı, Yayın No:983. 

Chen, G.J., ve S.R. Feldman. 2000. ―Economic Aspect of Health Care Systems:Advantage 

and Disadvantage Incentives in Different Systems.‖ Dermatologic Clinics (18): 211-

214. 

Çelikay, Ferdi, ve Erdal GümüĢ. 2010. «Türkiye'de Sağlık Hizmetleri ve Finansmanı.»              

EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (1): 177-216. 

Çiçeklioğlu, Meltem. 2011. "Türk Tabipleri Birliği.» Türk ye‟de Sağlık Reformları”, 

Kap tal zm n Kr z  ve Sağlık, Uluslararası Sağlık Pol t kaları B rl ğ  Avrupa B r m  

XVI. Konferansı 29 Eylül-2 Ekim 2011, Ankara. EriĢildi: Haziran 2020. 

https://www.ttb.org.tr/kutuphane/kapitalizm.pdf. 

Çoban, Hilmi. 2009. "Sağlık Ekonomisi ve Türkiye'de Sağlık Hizmetlerinin Yeniden 

Yapılandırılması." Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye Anabilim Dalı, 

Ġzmir. 

Çoban, Sevinç. 2015. "KüreselleĢme Sürecinde GeliĢmekte Olan Ekonomilerde Sağlık 

Harcamaları Finansmanı." Yüksek Lisans Tezi, Ġzmir. 

2014. "6428 Sayılı Kanununun Genel Gerekçesi." Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşb rl ğ  

Model   le Tes s Yaptırılması, Yen lenmes  ve H zmet Alınması İle Bazı Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değ ş klik Yapılması Hakkında 6428 Sayılı Kanununun 

Genel Gerekçesi.  

Devlet Planlama TeĢkilatı. 1984. "BeĢinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı 1985-1989." 

—. 2000. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 2001-2005. Ankara: DPT Yayınları. 

FiĢek, Nusret H. 1985. Halk Sağlığına G r ş. Ankara: Hacettepe Ün vers tes , Dünya Sağlık 

Örgütü H zmet AraĢtırma ve AraĢtırıcı Yet Ģt rme Merkez . 

Kasapoğlu, Aytül. 2016. "Türkiye'de Sağlık Hizmetlerinin DönüĢümü." Sosyoloji 

Araştırmaları Dergisi 19 (2): 131-174. 

Kubar, YeĢim. 2018. "Teorik Açıdan Sağlık Ekonomisi Analizi." TEORİDE VE 

UYGULAMADA SA LIK EKONOMİSİ VE POLİTİKALARI Güncel Sorunlar ve 

Araştırmalar içinde, yazan Özge Uysal ġahin ve Nilay Köseoğlu. Çanakkale: Rating 

Academy Yayınları. 

Mushkin, Selma J. 1958. "Toward a Definition of Health Economics." Public Health Reports 

73 (9): 785-794. 

OECD Data. 2019. OECD Data. EriĢildi: 06 16, 2020. https://data.oecd.org/healthstat/life-

expectancy-at-birth.htm. 

OECD. 2018. OECD Health Data. EriĢildi: 06 2020. https://data.oecd.org/healtheqt/hospital-

beds.htm. 

Okursoy, Algın. 2010. "Türkiye'de Sağlık Sistemi ve Kamu Hastanelerinin Performanslarının 

Değerlendirilmesi." Doktora Tezi, Aydın. 



Cumhuriyet Zirvesi            3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI        ISBN: 978-605-06696-7-1        www.cumhuriyetkongresi.org         Sayfa | 190 

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü. 2020. Şehir Hastaneleri. 19 

Haziran. EriĢildi: Haziran 2020. https://sygm.saglik.gov.tr/TR,33960/sehir-

hastaneleri.html. 

Tatar, Mehtap. 2009. "Teor k Çerçeves yle Sağlık ekonom s  ve Türk ye‘ye Ġl Ģk n Genel B r 

Değerlend rme." Er Ģ ld : Mayıs 2020. 

http://scholar.google.com.tr/scholar_url?url=https://abs.cu.edu.tr/Dokumanlar/2015/PF

%2520319/159230734_teorik_cercevesiyle_saglik_ekonomisi_ve_turkiye.doc&hl=tr

&sa=X&scisig=AAGBfm0e16VXysiokwbdprlas5Z7haBc9Q&nossl=1&oi=scholarr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cumhuriyet Zirvesi            3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI        ISBN: 978-605-06696-7-1        www.cumhuriyetkongresi.org         Sayfa | 191 
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DATKA (DAĞLARIN KRALĠÇESĠ)” FĠLMĠNĠN ÇÖZÜMLEMESĠ VE 
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Özet: 

Sinema, hareketli resimlerin birbiri ardına sıralanmasıyla oluĢturulan bir anlam üretme 

aracıdır.  Görsel ve iĢitsel ögelerin  birleĢmesiyle oluĢturulan kurgusal öyküler, göstergeler 

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

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

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

ardındaki görünmeyenleri de anlatan bir dile sahiptir. 

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

karekteri Kurmancan Datka‘nın halkı için verdiği özgürlük mücadelesini anlatan ― 

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

güçlü görüntüsel ve iĢitsel göstergeleriyle, mekan ve zamanın diliyle, kültürel kodlarıyla, 

çağrıĢım ve göndermeleriyle, imgesel altyapısıyla, dizi ve dizimindeki seçkisiyle, hem 

düz anlam hem de yan anlam düzlemiyle Kırgız yedinci sanatının baĢ yapıtı özelliğini 

taĢımaktadır. 

 Bu çalıĢmada ―Kurmancan Datka (Dağların Kraliçesi)‖ filminin, F. de Saussure‘nin 

gösterge anlayıĢı ve Roland Barthes‘in anlamdırma yöntemi temel alınarak göstergebilimsel 

çözümlemesi ve anlamlandırması yapılacaktır.  

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

göstergebilimsel çözümleme. 

 

Abstract   

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

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

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

of direct meaning, but also have the language of conveying invisible behind the invisible as a 

connotative meaning such as association, reference, cultural codes assertion and 

interpretation.  

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

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

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

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

indicators, the language of space and time, cultural codes, connotation and conveying, 
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infrastructural image, the selection of the sequence and syntax, both literal as well as the 

connotations plane.  

This article analyses and markups ―Kurmanjan datka‖ movie, based on Saussure‘s 

reflection understanding and Roland Barthes‘s markup method.  

 

 Key Words: Kurmanjan datka, Freedom, semiotics, movie, semiotic analysis  

 

0.Gı rı Ģ  

Bu b ld r de göstergeb l msel çözümleme yöntem  kullanılarak ―Курманжан датка: / 

Kurmancan Datka : Dağların Kral çes  (2014)‖ adlı Kırgız  s nemasının son yıllardak  en 

baĢarılı  f lm n n çözümlemes  yapılacaktır. Özell kle  yabancı f lm dalında Oscar‘a aday 

göster lmes ,  baĢta Youtube olmak üzere tüm sosyal medya mecralarında paylaĢılarak gen Ģ 

bir izleyici kitlesine ulaĢması, ―Kırgızistan Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı‖ 

tarafından yani devlet destekli finansa edilmesi,  Türkiye baĢta olmak üzere  Türk Dünyasının 

yapıma ziyadesiyle sahip çıkması, Rus Çarlığı dönemindeki olayları içermesi, hemen hemen 

tüm Türk soylu halklara benzer, bildik, yaĢandık olayları hatırlatması yönüyle bu filmin 

akademik ortama taĢınması önem arzetmektedir.  

Kırgız halkınının Rus çarlığıyla yaĢadığı özgürlük mücadelesinin, varlık-yokluk 

savaĢının, dönemin önemli siyasi figürü Kurmancan Datka uhdesinde iĢlendiği bu film tüm 

dünyaya servis edilmiĢ bir çalıĢmadır. Yedinci sanatın sunduğu bu imkanla, Türki halklar 

içerisinde en kadim topluluklardan olan Kırgızlar, kültürel altyapılarını, insana ve doğaya 

bakıĢ açılarını,  gelenek-göreneklerini, somut olmayan bir çok kültürel miraslarını ve insani 

değerlerini, tarihlerindeki önemli kesitleri vb. tüm dünyaya sunmuĢlardır. Gerek senaryo, 

gerek uzam ve mekan seçkinliği, gerek kast ve kostüm, gerek teknik ve teknolojik altyapısı ve 

kullanımı, gerek reji bakıĢ açısı, gerekse karekter seçimi ve uygunluğu filmin  etkisini artırmıĢ 

ve  geçtiği dönemi, dönemin yanlıĢ ve doğrularını, olaylarını merak konusu haline getirmiĢtir.  

Bu denli etki alanı geniĢ bir yapımın  göstergebilimsel b r bakıĢ açısıyla anal z ed lmes  bu 

çalıĢmanın temel n  oluĢturacaktır. Amaç, bu yöntem kullanılarak f lm n alt met nler n  

görünür hale get reb lmekt r.  

1.Göstergebilim, Sinema ve Anlamlandırma 

Filmin çözümlemesine geçmeden önce,  son dönemin  disiplinler üstü bilim dalı olan 

göstergebilime ve  sinemada bir çözümleme yöntemi olarak kullandığı alt belirleyicilere, 

unsurlara kısaca değinmek gerekir. 

 Göstergebilim,  nsanların b r topluluk yaĢamı  ç nde b rb rler yle anlaĢmak amacıyla 

yarattıkları ve kullandıkları doğal d ller (sözgel m  Türkçe, Fransızca, Ġng l zce, ç nce, vb.), 

çeĢ tl  jestler (el-kol-baĢ hareketler ), sağır-d ls z alfabes , traf k  Ģaretler , bazı meslek 

gruplarmda kullanılan flamalar (sözgel m  den zc ler n flamaları), reklam af Ģler , moda, 

m marlık düzenlemeler , edeb yat, res m, müz k, reklam filmleri, sinema vb. çeĢ tl  

b r mlerden oluĢan b rer d zged r. (R fat, 2009 :12). 

ÇağdaĢ göstergeb l mn temeller  20. yüzyılın baĢında atılmıĢtır. Amerikalı Charles 

Sanders Pe rce ve Ġsv çrel  Ferd nand de Saussure çağdaĢ göstergeb l m n  lkler  olarak 

öne çıkarlar. Saussure göstergeb l m  (sem ology), "Genel D lb l m Dersler " adlı 

çalıĢmasında göstergeler n, toplumun günlük hayatı  çer s ndek  durumunu  nceleyen bir bilim 

dalı olarak tanımlamaktadır (Saussure, 1985: 18). Saussure‘a göre d l, kavramları bel rten b r 
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göstergeler d zges d r. D lb l msel gösterge Saussure tarafından ses  mges  (gösteren)ve 

kavram (göster len) olarak  Ģlenmekted r. Sassure'ye göre, gösterenler ve göster lenler dıĢ 

kaynaklardan bağımsızdır. Ses  mgeler  ve kavramlar kolekt f b r yapıdadır ve toplumsal 

anlaĢmalarla bel rlenmekted r (Saussure, 1985: 72). Onun  ç n de, yazıyla, sağır-dilsiz 

alfabesiyle, kutsal nitelikli simgesel törenlerle, b r toplumda  ncel k bel rt s  sayılan davranıĢ 

b ç mler yle, askerler n b ld r Ģ m bel rtgeler yle karĢılaĢtırab l r. Ancak, d l bu d zgeler n en  

öneml s d r.  

Charles Sanders Pe rce  se göstergeler kuramı tasarlayarak adını sem yot k olarak 

n telend rm Ģt r. Mantıkla yakından  l Ģk l  olan bu kuramda Pe rce, göstergeler  Saussure'n n 

 k l  karĢıtlıklarından ayrı olarak üçlü olarak tasarlamıĢtır. Pe rce'n n en öneml  üçlüsü, 

gösterge, yorumlayan ve nesne'd r. B r d ğeri ise görüntüsel gösterge, s mge ve bel rt 'd r 

(R fat, 2009: 30-34). Pe rce çalıĢmasında göstergeler n mantıksal  Ģlev n  ön plana çıkarırken, 

Saussure göstergeler n toplumsal yönünü vurgulamıĢtır.  

Saussure ve Pe rce'n n temel n  atmıĢ olduğu göstergeb l msel anal zler, 1960'lardan 

sonra bağımsız b r b l m hal ne dönüĢmüĢtür. Avrupa‘da ve Amer ka‘da  b rçok b l m  nsanı 

göstergebilimi farklı disiplinlere uygulamıĢtır. Avrupa‘da baĢta Roland Barthes olmak üzere 

Christian Metz, Alg rdas J. Gre mas g b  k Ģ ler b r gelenek oluĢtururken; Amer ka‘da 

Pe rce‘e dayanan b r gelenek oluĢmuĢ ve   Charles W. Morr s, Ivor A. R chards, Charles K. 

Ogden, Umberto Eco ve Thomas Sebeok g b  araĢtırmacılar öne çıkmıĢtır. (R fat, 2009: 41-

69).  

Göstergebilime çok farklı bakıĢ açıları getiren ve alanını geniĢleten bilim insanlarında 

biri de Roland Barthes’tir.  Barthes, ―ÇağdaĢ Söylemler‖ adlı çalıĢmasında k tle kültürünü 

söylem üzer nden  ncelem Ģ ve aynı zamanda  deoloj k olarak durumu eleĢt r rken söz konusu 

olayı göstergeb l msel b r yaklaĢım tavrıyla ele almıĢtır Barthes, bell  b r b r k m  le 

değerlend r leb lecek olan gösterge d zgeler n n b l m  n tel ğ n  taĢıyacak genel b r 

göstergeb l m  kurmayı hedeflem Ģt r. Göstergeb l m Ġlkeler 'nde Sassure'nün göstergeb l m n  

d lb l m n n üstünde görmes n  değ Ģt rerek, göstergeb l m n n alt bölümü olarak ele almıĢtır. 

Kend s , Saussure g b  yazıya ağırlık vermem Ģt r. Ona göre gösterge d zgeler  d l  le 

gerçekl k kazanmaktadır. Barthes'a göre göstergeb l m nde d l her yerded r ve baĢtan 

çıkarıcıdır. Barthes'a göre göstergeb l m n n konusu her türlü göstergeler d zges d r. 

Görüntüler, jestler, törenlerde ve protokollerde görülen tözler n b r d l oluĢturmasına kadar 

müz k de anlamlı d zgeler oluĢturmaktadır ve göstergeb l m n n b r konusudur (Barthes, 1979: 1).  

Barthes, göstergeb l m n  lkeler n  yapısal d lb l mden kaynaklanan dört baĢlık altında 

ele almaktadır. Bunlar, D l ve Söz, Gösteren ve Göster len, D zge ve D z n, Düzanlam ve 

Yananlamdır. Göstergeb l m n en öneml  alanı olan anlamlama adı altında toplanab len 

düzanlam ve yananlamla  lg l  bölüm olarak göster lmekted r. Bunlar  se Roland Barthes‘ın 

göstergeb l m anlamlandırma kuramına dayanmaktadır. Barthes‘a göre, düz anlam 

göstergen n ney  tems l ett ğ , yan anlam  se göstergen n nasıl tems l ed ld ğ n  

göstermekted r. Kavramlar, b r nc  aĢamada gerçek dünyanın (göster len) z hn m zdek  

soyutlanmıĢ,  genelleĢtr lm s   karĢılıklarını tems l etmekted r (gösteren).  Çözümlemede 

Barthes‘ın anlamlandırma yaklaĢımına,  Sassure‘nin gösterge-gösteren ve gösterilen,  

Pierce‘in ise  belirti, simge ve ikon üçlüsü  destekleyecektir.  

 Sinema ve göstergeleri bir araya getiren özellikle  Christian Metz, Algirdas J. Greimas 

gibi kiĢilerdir. Göstergebilimcilerin yazılı ve sözlü dil anlayıĢını yeniden tanımlayarak 
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sinemanın kendi dinamikleriyle  bir dil olarak düĢünülmesini öne atmıĢlardır. Her ne kadar 

sinemada  görüntü ile gösterdiği arasındaki özdeĢlik  göstergebilimcilerin  dil göstereni ve 

gösterileni anlayıĢına uymasa da sinema da bir dildir. Çözümlenmesi gereken bir sistemdir. 

Metz‘in ifadesiyle ―Bir filmi, onun sistemine dair bir bilgimiz olduğu için anlamayız, aksine 

filmi anladığımız için onun sisteminin bilgisini elde ederiz. BaĢka türlü söylersek ―böylesi iyi 

öyküler anlatması   sinemanın bir dil olması nedeniyle değildir, böylesi iyi öyküler anlattığı 

için dildir (Metz, 1974:47). Kısaca sinema fazlasıyla anlaĢılması kolay ama açıklanması zor 

bir sanattır. Sinema göstergebilimi,   sinemanın yaptıklarını nasıl yaptığını tanımlamaya 

yardımcı olan mantıksal ve çoğunlukla aydınlatıcı bir sistemdir. 

Sinema anlamın iletimini  görüntü ve seslere yüklediği  temel (düz) ve yananlamlarla 

gerçekleĢtirir. Yine dillerdeki seçme (dizisel) ve birleĢtirme (dizimsel) uygulamalarını 

görüntü, çekim, kamera bakıĢ açıları, ıĢık, parlaklık ya da matlık, kasvet, uzam ve 

zaman, eĢ ve art zamanlı uzam ve zaman seçimi, mizansen, kurgu, sahne, sekans vb. 

yollarla yapar. Bazen bir görüntünün uzak ya da yakın çekimleri sözcüklerden çok Ģey 

anlatabilir. Filmin ne anlama geldiğinde  dizi ve dizim önemlidir. Yönetmenin ne çektiğinden 

öte  bunun nasıl çekileceği, çekmek için yapılan seçilme boyutu yani dizisel ve  bu seçim 

sonucunda ortaya çıkan çekimin nasıl sunulanağı, kurgulanağı yani dizimsel boyutudur. ĠĢte 

kurgu dediğimiz kategori  anlamlandırma adına incelenmesi gereken dizimsel  kategoridir.  

Sinema anlamlandırma  önemli unsurlardan biri de kodlardır. Sinemanın yapısı 

kodlarla tanımlanır. GeniĢ kodlar yelpazesi filmin anlamını dıĢavurma bir araçtır. Toplumun 

inançlarının, kültür birikimlerinin anlamlandırma aracı olarak kullanılmasının yanında  

sinemasal kodlar dediğimiz bu sanatın doğurduğu kodlar da önemlidir. Korku filmlerindeki 

yakın çekim ölüm sekansları,  insanın özeli olan banyo anının genellikle buğulu çekimi gibi. 

Özetle sinema anlamlandırma unsurları olarak, gösterge, gösteren ve gösterilenler, düz 

ve yan anlamlar, simge, ikon ve belirtiler, metafor ve metonimiler, yani benzetme ve 

çağrıĢımlar,  dizisel-dizimsel seçme ve birleĢtirmeler, kültürel ve sinemasal kodlar, mitler, 

zıtlıklar vb.  çözümleme yapılırken ara baĢlıklar olarak kullanılacaktır. 

2. Filmin Göstergebilimsel Çözümlemesi   

     
Filmin üç farklı tanıtım afiĢi. 
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2.1. Filmin Künyesi 

Yönetmen: Sadık ġer-Niyaz 

Yapım Yılı: 2014 

Yayınlanma Tarihi: 2014 

Süre: 130 dakika 

Tür: Tarihi Destansı Drama (Tarıhıy Epikalık Drama) / Biyografi 

Senaryo:Sadık ġer-Niyaz, Bakıtbek Turdubayev 

Yapımcı: Kırgız Film, AytıĢ Film 

Oyuncular: (BaĢroller)Nazira Mambetova, Aziz Muradilov, Elina Abaykızı ve Mirlan 

Abdulayev vd. 

 

2.2. Filmin Kısa Özeti 

Film, 19. yüzyılın baĢlarında Orta Asya‘da daha küçücük bir kız iken Kurmancan'ın 

gelecekte  ülkesinin ve halkının kaderinin belirlenmesinde ve milletinin kıyımdan ve 

yıkımdan kurtarılmasında büyük sorumluluklar üstleneceği yönündeki evliya tahminiyle 

baĢlar. Bu durumun alay konusu olması özellikle belirtilmiĢtir. Zamanında kız çocuklarına ve 

kadınlara verilmeyen değer de vurgulanır bu sekansta.  

Genç bir kadın olan Kurmancan, sevmediği, istemediği Kul Seyit‘le evliliğe 

zorlanır.Bu evlilik beĢik kertmesidir. Bu arada nehir kenarında bir recm yani zina olayının 

cezası gerçekleĢtirilmekte ve bu sekansta Kurmancan‘ın o yörenin Datka‘sı (yörenin sözü 

geçen beyi) olan Alımbek Datka ile tanıĢması gerçekleĢir. Aralarında karĢılıklı bir etkileĢim 

gerçekleĢir. Adeletin sağlayıcısı olan bey, Kurmancan‘ın gönlünde yer edinir. 

 Evlenip kocasının obasına gönderilen Kurmancan, ilk gecesinde hiç sevmediği 

kocasının iktidarsızlığına ve baĢka birisinin namusuna halel  getirmesine engel olamamasına 

Ģahit olmuĢ ve kaçıp baba evine dönmüĢtür.  Geleneklere ters olan bu davranıĢ ailesi için bir 

utanç sebebidir. Kurmancan nehir kenarında adaletine Ģahit olduğu ve etkilendiği Alımbek 

Datka yani ‗Dağlık Alay Bölgesinin Beyi‘inden kardeĢi vesilesiyle yardım ister. Bu olay 

kaynaklı iki aile arasındaki baĢ gösteren çekiĢmeyi de Kurmancan'a dayatılan evliliği de 

Datka bitirir. Kurmancanla evlenir. Ancak birkaç yıl sonra  Kokon Hanı tarafından vergi 

anlaĢmazlığı ve Kuzey ve güney Kırgızlarının birleĢip siyasi ve askeri güç olacakları 

dedikodulardan dolayı haince öldürülür ve Kurmancan  genç yaĢta çocuklarıyla birlikte dul 

kalır. 

Kocasının ölümünden sonra, halkın güvenliği ve ülkesinin bağımsızlığının 

sorumluluğu Kurmancan'ın omuzlarına biner. Ġlk ve tek kadın Datka Kurmancan’dır.  

Kocasının intikamı için Kokon Hanı ile savaĢır, Buhara Hanının baskısıyla kardeĢ halklar 

arası savaĢ biter.  

Dönem itibariyle Rus çarlığı üstün asker ve silah teknolojisiyle tüm Türkistan‘ı yakıp 

yıkmakta, iĢgal etmektedir. DüĢman kapıya dayanmıĢtır Zaman geçtikçe, Rus Ġmparatorluğu 

amacına ulaĢmakta, sömürge politikasıyla baskısını artırmaktadır.  Ruslarla yapılan uzun 

savaĢlar Kırgız gençlerinin ve halkının kırılmasına ortam hazırlar. Kurmancan Datka bu 

kıyımı engellemek, halkın savaĢ halinden daha fazla zararlı çıkmasını hatta halkının yok 

olmasını engellemek için Ruslarla barıĢ imzalar.  

Ancak barıĢ uzun sürmez. DeğiĢen Rus askeri valisi,  Kurmancan Datka‘dan 

hoĢlanmaz anlaĢmayı bozar ve halkını yok etmeye karar verir. Rus Ġmparatorluğu ordusunun 
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gücünü fark eden Kurmancan, onunla çatıĢmak istemez. Ancak vali, Kurmancan‘ın 

oğullarından birinin görünüĢte Rus askerlerinin öldürülmesi nedeniyle tutuklanmasını 

emreder ve onu halkın önünde asarak idam cezasına çarptırır. Kurmancan, oğlunun hayatı ile 

tüm ulusun kaderi arasında seçim yapma ikilemiyle karĢı karĢıyadır. 

 

2.3.Filmin Görüntüsel Anlatımı 

Görüntüsel anlatım, filmi anlamlandırmada öne çıkan sekansların tespiti ve 

yorumlanmasıdır. Filmde uzam olarak  dağlık Alay bölgesi, göçmen yaĢamın temsili boz üy 

(çadır) Ģartları, tabiatın tüm güzelliklerinin sergilendiği nehir kenarları, dağ tepe yamaçları, 

geniĢ bozkırlar, vadiler vb. öne çıkmaktadır. Kurmancan‘ın çocukluğu, bir evliya muĢtusu ve 

kaplanın korumasıyla normal insandan ayrıĢtırılması, gençliği, beĢik kertmesi ile evlenmesi 

ve bu evliliğin kötü sonuçları, Alımbek Datka ile tanıĢması ve evlenmesi, kardeĢ hanlıklar 

arasındaki çekiĢmeler, Rus iĢgali ve savaĢlar, barıĢ görüĢmeleri, barıĢın sona ermesi ve 

alevlenen savaĢ ve Kurmancan‘ın evladının asılması, Kırgız büyük kurultayının toplanması 

baĢta olmak üzere dizisel ve dizimsel bir seçkiyle olay örgüsü ĢekillenmiĢtir.  

              
Alımbek Datka ile genç Kurmancan‘ın tanıĢma sekansı. Kurmancan‘ın hayranlığını 

kazanan bir Datka. Gözlere odaklanan çekim bakıĢlardaki karĢılıklı beğeniyi alenen ortaya 

koymakta. Ayrıca tarihi bir vurgu olarak Orhun alfabelerinin bu ve sonraki sekanslarda 

dillendirip, gösterilmesi de görüntüyü değerli kılmaktadır. Kırgızların tarihi kazanımlarının 

unutulmaması vurgusu da bu alfabeyle iĢlenmiĢtir. 

      
Zina dedikodusu doğrultusunda gencecik bir kadını Ģeriat adı altında adaletsizce recm 

(yani taĢlayarak öldürme) cezasını uygulayan / uygulatan kiĢilerin yakın çekim görüntüsü. Bu 
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ikili ve etrafındakiler dönemin bağnazı olarak filmde öne çıkartılmıĢtır. Aslında çağrıĢımla 

dün ve bugün dedirten bir görseller bütününün parçasıdır. EĢeğin çektiği arabanın içinde yüzü 

saçlarının arkasına saklanmıĢ bir genç kadın. VahĢi bir hayvan ya da köle taĢımayı çağrıĢtıran 

bir görsel.  

 
―TaĢlık‖ zina yaptığına inanılan kadınlara recm cezasının verildiği nehir kenarında bir 

yer. TaĢlıkta ağaca bağlanmıĢ, elleri, kolları bağlı, eli yüzü görünmeyen, periĢan bir kadın. 

Engizisyonun cadı avının mağduru gibi. Tek fark yakmak yerine taĢlayıp öldürmek. Bu 

kadına uzanan  Datka‘nın adelet eli de önemlidir. Kadınları Ģahit olarak görmeyen bir adalet 

anlayıĢının  sorgulatıldığı bir yaklaĢım. Dönemin bazı uygulamalarının yargılandığı sekanslar. 

  
Geleneksel kıyafetleriyle muhteĢem bir Kırgız gelini görseli. Erkekten farksız at 

binme yeteneği. Gelini alıp götüren akraba kadınlar.  

Hem fiziksel hem de insanı vasıflarıyla Kurmancan‘ın çok altında bir kiĢilik, ezik bir 

karekter Kul Seyit. IĢık, Kurmancan karekterini beslerken, gölgede kalan bir zavallı koca. 

BeĢik kertmesi geleneği ve olumsuz sonuçları esasen tartıĢmaya açılmıĢtır. Gelecekte Kırgız 

halkının kaderinde çok büyük görevler üstlenecek bir kadının zorla, sevmediği, istemediği 

biriyle evlendirilmek istenmesi bu geleneği sorgulatmaktadır. 
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Kocasının  kendisine ve namusuna sahip çıkamaması karĢısında  ilk geceden evine 

dönen Kurmancan. Yüzünde hem hüzün hem de özgüveni yüksek, yapıp ettiğinden emin bir  

kadın okunmakta. Evine dönerken atıyla  korkusuzca nehirleri aĢarak yol almaktadır. 

 
Ġsteği dıĢında kocaya verilen genç Kurmancan'a, koca evinde baĢka bir erkek tecavüze 

yeltenir. Ancak Kurmancan buna izin vermeyerek kaçıp babaevine döner. Törelere göre 

kocaevine dönmesi gereken Kurmancan, bir süre önce tanıĢtığı bölgenin beyi Alımbek 

Datka'ya yukarıdaki görseldeki Göktürk alfabesiyle yazılmıĢ daha doğrusu beze iĢlenmiĢ 

iletiyi gönderir. Aile ve töre baskısından ancak Alımbek Datka'nın bu iletideki isteğine 

olumlu yanıt vermesiyle olacaktır. Ġleti Ģöyledir (bkz.: 

http://bizimanadolu.com/archives/sanat/sanat140801.htm): 

Al ipek gün sıcağına çıkarılmaz Ulu Beyim 

GümüĢ küle atılmaz Ulu Beyim 

Dağlarda yeĢil bir guguk kuĢuydum Ulu Beyim 

Akbabalara kurban olmak için doğmadım Ulu Beyim 

Ak kuğu doğanla avlanmaz Ulu Beyim 

Tüm bu evrende bana uygun eĢ bir tek sizsiniz Ulu Beyim… 

Kendisini al ipek, gümüş, dağlardaki yeşil guguk kuşu, ak kuğu gibi seçkin 

metaforlarla tanımlayan Kurmancan, açıkça dönem itibariyle yaĢanması çok mümkün 

olmayan bir Ģekilde Alımbek Datka‘ya evlenme teklif etmiĢtir. Yani kahramanımızın 

evlenmesi bile sıra dıĢıdır. Güçlüve kendinden emin bir karekter ortaya konmuĢtur. 

    
Kaderin onları birbirine bağladığı bir hayatın iki öznesi. Yakın çekimde mutlu bir aile 

görseli. Dönem kıyafetlerinin renklendirdiği bir görsel. Alımbek Datka ve Kurmancan. Dağlık 

Alay bölgesinde. Ġkinci görseldeki balbal detayı, önemli bir tarihi figür olarak yerini almıĢtır.  

Ayrıca aynı görselde ufka bakıp Kırgız halkının geleçeği için  dertlenen Datka ve Kurmancan 

odaktadır. Kurmancan, kocasının  boy boy dağılıp, güçsüz kalan Kırgız halkının birleĢmesi 

gibi ufuk gerektiren sorumluluklarını  paylaĢmaktadır.  
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Alımbek Datka‘yı huzura çağıran Kokand Hanı. Kendisinden vergi isteyen, mekan ve 

kostüm ihtiĢamıyla  gücü simgeleyen Han‘ın karĢısında Alımbek Datka‘nın ve halkının 

vergiler altında ezilmekte olduğunu bildirdiği görüntü. Han‘ın Alımbek Datka‘yı sert ve iğneli 

sözcüklerle uyardığı sekans. Alay dağlarının özgür halkının temsilcisi Datka‘nın dimdik 

ayakta görseli. 

Gücün ve zenginliğin göstergesi kıyafetler ve taht. Kulağa yakın konuĢma görseliyle 

gizlilik ve konuĢulandaki  basitlik vurgulanmıĢtır.  Beklenmedik bir haber alınmıĢ olduğu 

Kokand Hanı‘nın baĢta gözler ve kaĢları olmak üzere yüzünün yakın çekiminden 

okunmaktadır. Alımbek Datka‘nın öldürülmesine kadar giden bir konuĢma.  

      
Alımbek Datka‘yı bir mescidin önünde namaz kılmak için durunca öldürmek için 

hazırlanan yüzleri saklı, kara giysiler içerisinde oldukça basit görünüĢlü suikastciler. Kokand 

Hanı‘nın Datka hakkındaki ölüm emri katilin elinde görülmekte. Emri gören Datka tam bir 

teslimiyetle namaz için izin isteyip, idamına hazırlanmakta. Datka‘nın tam namazda 

secdedeyken, namazının bitimi beklenmeden, kalleĢçe  baĢı kesilerek öldürülmesi.  

       
Alımbek Datka‘nın haince öldürülmesinin sonrasında  Kokand ve Kırgız askerlerini 

karĢı karĢıya gösteren görseller. 19.yüzyılın ortalarında kılıç kalkanla yapılan kardeĢ savaĢı.  
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Suikastle öldürülen Alimbek Datka‘nın naaĢını Kırgız halkına teslim etmek için 

götürülme görseli. Bu hareketle kardeĢ kanının daha fazla dökülmesini engelleyen aklı selim 

davranıĢ önemsenmiĢtir. Arabanın arkasında görünen  torbanın içinde ise görselde de 

görüldüğü gibi yakalanıp kellesi alınan, suikastçinin baĢı bulunmaktadır. 

       
 Filmin en önemli vurgularından biri olan Rus Çarlığı‘nın tüm Türkistan‘ı iĢgal 

faaliyetleri ve bu duruma karĢı vatanını savunmak adına  tüm varlığını ortaya koyan Kırgız 

halkı. 19. Yüzyılın ikinci yarısı tüm Türki topluluklar için Rusyayla mücadele yıllarıdır. Bu 

dönemde iĢgal ettikleri bu topraklardan Ruslar, ancak 20. yüzyılın son çeyreğinde ayrılmıĢlar 

ve  bugünkü bağımsız Türk soylu topluluklar doğmuĢtur. Hanlıklar, Emirlikler Ruslar 

tarafından yenilgiye uğratılmıĢ, tüm Türkistan yangın yerine dönmüĢtür.  

Yukarıdaki ve alttaki görüntülerde de görüldüğü gibi Rusların modern ateĢli silahları 

karĢısında ilkel diyebileceğimiz, kılıçla, okla, mızrakla vb. mücadele eden Kırgız yiğitleri 

kurgulanmakta. At üstünde  tüm yürekleriyle  düĢmana saldıran ama düĢman askerinin silah 

gücü karĢısında kırılan, kıyıma uğrayan Kırgız askerleri. 

    
 

Alttaki  görüntüsel göstergeler, Kurmancan Datka‘nın güçlü Rus ordusu karĢısında 

çok fazla Ģansı olmayan askerlerini, halkını korumak için Ruslarla yaptığı barıĢ görüĢmelerini 

içermektedir. Ne pahasına olursa olsun savaĢmak  ya da  halkının kendi kültürü 
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doğrultusunda, kendi topraklarında  yaĢamasına zemin hazırlamak. SavaĢ ve barıĢ zıtlığı. 

Kırgız misafir perverliği ile ağırlanan Rus askeri heyeti ve sonrasında  Kurmancan Datka‘nın  

barıĢı imzalamak üzere  Rus garnizonuna gelmesi. Onca erkeğin arasında  milli kimliğini de 

yansıtan kıyafetleri ve mağrur tavrıyla Kurmancan… 

          
Dönemin güçlü ülkesi Rus çarlığı temsilcilerinin Kurmancan ile aynı masada  anlaĢma 

imzalamaları. Kurmancan Datka‘nın güçlü bir devletin temsilcileri tarafından                                                                            

saygıyla karĢılanması ve barıĢ masasına oturulması özellikle vurgulanmaktadır. Dönem 

itibariyle  kadına verilen değeri de düĢünürsek Datka inanılmaz bir iĢ baĢarmıĢtır. Halkına bir 

gelecek sağlamıĢtır. Aynı Ģekilde Kurmancan‘ın beden diline yansıyan özgüven de 

vurgulanmaktadır. 

     
 

Kocasının emaneti, halkını Ruslara karĢı koruyan ve kollayan Kurmancan,  yine 

Alimbek Datka‘nın en büyük hayallerinden biri olan tüm Kırgızları bir kurultayla bir araya 

getirip, birliktelik sağlamak adına da elinden geleni yapmıĢtır. Allttaki görsellerde  büyük 

―Kırgız Kurultayı‖ kurgulanmıĢtır. Bugün bile Kırgız halkının  içinde güney ve kuzey 

bölünmüĢlüğü az da olsa yaĢamaktadır. Aslında o dönemden beri var olan bu ayrılığın 

geçmiĢte de bugün de Kırgızlara  zarardan baĢka bir faydasının olmadığı vurgulanmıĢ, 

birlikteliğin gerekliliği iĢlenmiĢtir. Altta kuzeydeki Kırgız topluluklarını  temsilen ġabdan 

Baatır  önderliğinde  katılımcılar, silahsız bir Ģekilde kurultaya katılmak üzre güneye  Alay‘a 

gelmektedir. Görselde görüldüğü gibi birçok farklı bayrak altında katılımcılar barıĢcıl bir 

Ģekilde ilerlemektedir. 
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Kurultay yalnız gelecek planlarının yapıldığı, fikirlerin havalarda uçuĢtuğu geleneksel 

buluĢmalar değil aynı zamanda bir bayram, bir düğün, bir Ģölen edasıyla  düzenlenmekte, 

yemekler yenmekte, milli spor müsabakaları yapılmakta, hünerler sergilenmekte vb. tam bir 

kaynaĢma ortamı sağlanmaktadır. Alttaki görsellerde halka halka dizilen ve birlik olan  Kırgız 

boyları görülmekte. Her boyun temsilcilerinin aynı ruh, aynı düĢünce, aynı kültür, aynı dil ve 

gönül etrafında toplandığının harika bir görseli.  

         
 

Allttaki sekanslar, bozulan barıĢı ve  arkasından gelen ölümleri içermekte. Sevgili 

evladını gözünün önünde suçsuz yere asan ve halkı galeyana getirerek kanla her istediğini 

almak isteyen  iĢgalci güce karĢı, hala halkı için metanetini bozmayan ve dimdik ayakta duran 

bir anne ve onun kanayan yüreği, hüzünlü, yaĢlı gözleri…  

      
 

2.4.Filmin Gösterge – Gösteren (Düz Anlam) - Gösterilen (Yan Anlam) Çözümlemesi 

    GÖSTERGE     GÖSTEREN (Düz 

Anlam) 

   GÖSTERİLEN (Yan 

Anlam) 

         TÜRÜ 

insan  / Kurmancan Ünlü bir Kırgız kadın 

yönetici. 

Zarif, güzel, namuslu, 

ailesine bağlı, 

gerektiğinde isyankar, 

cesur, vicdanlı, sabırlı, 

vatansever, duygusal, 

işitsel, görsel 
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gerektiğinde  rasyonel, 

dirayetli, kararlı, halk 

kahramanı vb… 

insan / evliya Halkın etrafında 

toplandığı aksakal 

Güven, saygı, inanç, 

dini kullanma, aşırı güç 

yükleme 

görsel ve işitsel 

insan / Alimbek Datka Kurmancan’ın kocası, 

Alay bölgesinin bey. 

Adaletli, cesur, halkına 

düşkün, baskıya karşı, 

sevgiye değer veren, 

kaderci, inançlı, birlik 

olma taraftarı vb. bir 

kişilik. 

görsel ve işitsel 

insan /Kul Seyit Kurmancan’ın beşik 

kertmesi. 

Pısırık, ezik, ruhen ve 

bedenen sıkıntılı, 

güçsüz, çelimsiz, 

özgüven sorunları 

yaşayan bir kişilik. 

görsel 

insan / Rus Komutan Ordu temsilcisi. Gücün temsili. İşgalci 

ordunun temsilcisi. 

görsel 

insan / Kokand Hanı Kokand hanlığının 

başındaki adam. 

Hırslı, düşüncesiz, 

basiretsiz bir han.  

görsel 

insan / Abdılda             Kurmancan’ın  oğlu Genç, heyacanlı, cesur, 

vatansever… 

görsel 

insan  / suikastçi Para karşılığı insan 

öldüren kişi. 

Alımbek Datka’yı 

kalleşçe öldüren kişi. 

görsel 

kaplan Kurmancan’ı takip 

eden kedigillerden bir 

hayvan. Filmde birkaç 

seknsta görülmekte. 

Güç. Aşırı kutsama.  

(Kurmancan: Kaplan’ın 

gölge gibi takibi, zor 

zamanlarda ortaya 

çıkan önemli kişilerin 

olağanüstü  

korunması) 

görsel 

dağlar Tanrı dağları, Ala-

dağlar.  

Özgürlüğün temsili, 

yüksek dağlar, zirveler.  

Zor şartlarda yaşam ve 

benimseme.  

Görsel 

kız çocuğu Evliyanın bakıp övdüğü 

kız çocuğu. 

Ailesinin erkek 

olmadığı için üzülmesi 

ve  erkek çocuk için 

evliyaden medet 

umması. Kız ve erkek 

çocuk ayrımı… 

Görsel ve işitsel 

boz üy Dağ yamaçlarında, 

yüksek yaylalarda, su 

Kırgız gelenek ve 

göreneklerinin en 

Görsel 
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kenarlarında yaşayan 

Kırgızların yaşam alanı 

önemli parçası. Kırgız 

halkının doğayla 

kaynaştığı muhteşem 

mimari. Mütevazilik.  

recm cezası İslam Şeriatinde zina 

için uygulanan ceza. 

Yobazlık, adeletsizlik. 

Cinsel ayrımcılık. 

Canice uygulamalar. 

İnsanın göz 

dönmüşlükle birlikte 

edindiği adi nitelikler. 

Acımasızlık, empati 

yoksunluğu vb. 

Görsel ve işitsel 

tahta kafes Eskiden suçlu, köle ya 

da vahşi hayvanların 

taşındığı kafes. 

Acımasızlık. İnsan 

onurunu yok sayma. 

Özgürlükten yoksun 

bırakma. Yargısız infaz 

etme.  

görsel 

taş / taşlar Recm için seçilen 

taşlar 

Bağnazlık. Can yakma. 

Canilik. Acımasızlık. 

Ölüm. 

görsel 

su Su diye inleyen kadın 

göstereni 

Hayat ve ölüm zıtlığı. 

Mahrum kalma. Yaşam 

çığlığı. 

görsel ve işitsel 

alfabe (runik) Tarihi Orhun alfabesi Geçmişe bağlılık. İlme, 

okuma ve yazmaya 

verilen değer. Özel 

iletişim yolu. 

görsel 

evlilik Kadın ve erkeğin 

nikahla bağlılığı. 

Zorla ve istemediği 

kişiyle evlendirme. 

Ata-erkil yapının 

kadınlara yönelik 

evlilik baskısı. Beşik 

kertmesi gibi 

doğumdan sonra 

çocukların kaderlerini 

bağlama isteği. 

görsel, işitsel 

namus İffetin korunması 

düşüncesi 

Karısına sahip 

çıkamayıp, başkasına 

iffetini bırakan anlayış. 

görsel 

han Monarşik sıfat Tebasını kendi zevki 

için ezen, sığ fikirli, 

öngörüsüz Kokon 

yöneticisi. 

görsel ve işitsel 

ölüm İnsan hayatının sonu Yargılamadan, görsel 
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araştırmadan, 

dedikodu üzerine 

haince katletme. Bu 

ölümün bir suikastciye 

yaptırılması gibi 

onursuzca bir fiiliyat. 

savaş İki  ve ya daha fazla 

halk arasında güç 

mücadelesi 

İki kardeş halkın bir 

basiretsiz yönetici 

hatasından dolayı  

birbirine kıyması. 

görsel 

savaş İki  ve ya daha fazla 

halk arasında güç 

mücadelesi 

Gücüne güvenerek, 

işgal ile girdiği 

topraklardaki halkları 

acımasızca katleden, 

yaşam alanlarını 

gasbeden, maddi ve 

manevi birikimlerini 

yok eden zorbaların  

güç gösterisi.  

görsel 

ordu Savaşmak için 

hazırlanan insanlar 

topluluğu. 

İşgalci  Rus ordusu. 

Modern tahkimatıyla 

acımasız topluluk. 

görsel 

barış Savaşı bitiren faaliyet. Modern silahlar 

karşısında halkının 

kıyımını, yok 

edilmesini engellemek 

için işgalcilerle yapılan 

savaşı sonlandırma  

anlaşması. 

görsel ve işitsel 

    

 

2.5.Dizisel ve Dizimsel Çözümleme (Filmde Yer Alan Bazı KarĢıtlıklar): 

Kurmancan Datka filminde  bir çok seçki / seçme (dizisel) ve bu seçkilerin kurguyla 

birleĢtirildiği  (dizimsel) boyut mevcuttur. Filmde inanç ve inançlı karekterlerin seçilmesi bir 

seçkidir. Onun zıttı olan inaçsızlığı biz bir karĢıtlık olarak filmin yönlendirmesiyle zihnimizde 

anlamlandırırız. Altta filmin seçilme (dizisel) ve sunulma, kurgulanma yani birleĢtirme 

(dizimsel) boyutunu Ģekillendiren karĢıtlıklar  belirlenmiĢtir. 

İnaçlı İnaçsız 

Yobaz Entellektüel 

Sıradan halk Asilzade, Bey, Han 

Güzellik Çirkinlik 

Adalet Haksızlık 

Yalan Gerçek 

Kadın Erkek 



Cumhuriyet Zirvesi            3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 
                               

 

 
TAM METİN KİTABI        ISBN: 978-605-06696-7-1        www.cumhuriyetkongresi.org         Sayfa | 206 

Evlilik Bekarlık 

Yaşam  Ölüm 

Savaş Barış 

Dost Düşman 

Cesaret Korkaklık 

Ayrışma Birleşme 

Mütevazi Mağrur 

Varlık Yokluk 

Var Olma Yok Olma 

Eski  Yeni 

Modern İlkel 

Aile Vatan 

Sabırlı Sabırsız 

Duyarlılık Vurdumduymazlık 

Yönetme Yönetilme 

Muhafazakar / Gelenekçi Modern / Yenilikçi 

Yas  Eğlence 

Özgür / Özgürlük Tutsak / Tutsaklık 

Genç Yaşlı 

Saygı Saygısızlık 

Hareketli / Girişken Ezik / Sönük 

Bilgili Cahil 

Deneyimli Deneyimsiz 

Karanlık  Aydınlık 

Gerçek Hayal 

 

2.6 Filmde Kullanılan Kültürel Kodlar: Film Kırgızların gelenek-görenek ve 

kültürel altyapılarını açık ve çağrıĢımsal olarak baĢından sonuna kadar bir çok sekansta 

iĢlemektedir. Dönem itibariyle inançların ve gelenek-göreneklerin yön verdiği Kırgız halkının  

bir çok kodunu filmde görmek  mümkündür. Evlendirme, kadına bakıĢ açısı ve  

toplumdaki yeri, namus anlayıĢı, özgürlük ruhu, mütevazi yaĢam, silaha ve ata verilen 

değer, adaletin ağırlığı, misafire verilen değer, sancıraya, soy sopa verilen değer, vatanın 

kutsallığı, doğaya saygı, toy ve eğlence anlayıĢı, inançlar, dualar,  milli müzik aletleri, 

atasözleri, el sanatları vb… 

 

2.7. Metafor ve Metonimi 

Mecazlar, benzetmeler, çağrıĢımlar  sinema göstergebiliminin önemli parçalarıdır. 

Gerek dilsel gerekse görsel altyapıyla  benzetmeler, çağrıĢımlar yapılarak anlamlandırma 

güçlendirilmektedir. 

Örneğin tahta kafes, köleliği, insanlık haysiyet ve onurunun hiçe sayılmasını, 

özgürlükten men edilmeyi  çağrıĢtırır. Bu çağrıĢımları hatırlatan bütünün bir parçasıdır tahta 

kafes. Demir parmaklıklar arkasındaki mekanların ya da  karanlık zindanların bir temsilidir. 
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Yine recm cezası ve uygulanma anı  Ģeriatin adalet anlayıĢını sorgulatan bir çağrıĢım 

içermektedir. Recm, Ģeriat bütünün bir parçasıdır.  

Yine namaz inacın bir parçasıdır. Ġslamı çağrıĢtırır. Öldürülmeden önce namazdan 

taviz vermeme de inancın gücünü çağrıĢtırması bakımından önemlidir. 

Namaz kılan kiĢinin secde anında öldürülmesi de kalleĢliği çağrıĢtırır. 

Filmde  eli öpülen, dua beklenen, erkek çocuk sahibi olmak için yardımı umulan, 

etrafına insanların toplanıp medet umduğu evliya denen kiĢi de  dinin temel dinamiklerinin 

unutulup, kiĢilerden bir Ģeylerin beklendiğinin  karĢılığıdır. Dönem itibariyle dinin 

indirgendiği kısırlığı çağrıĢtırması bakımından önemlidir.  

 Yine ―beĢik kertmesi‖ yani zorla evlilik ve baba figürünün baskıyla öne çıkması ata-

erkil ailenin metonimisidir. 

 Kurmancan‘ı hem evliliğinin ilk gecesinde iffetini koruyamayan ilk kocasından ve  

arkadaĢından  hem de  Alimbek Datka‘nın  ölüm emrini verenlerin elinden kurtaran ―at‖ 

özgürlük metaforu olarak önemlidir.  

  

 2.7. Mit: Filin baĢından itibaren Kurmancan Datka‘yı   takip eden, baĢı derde 

girdiğinde yanında olan bir kaplan  miti vardır ki güçlü bir hayvan olan kaplan imgesi 

Kurmancan‘ı kutsama yaklaĢımının bir göstergesidir. Kırgız tarihinde önemli bir figür olarak 

Kurmancan‘a mitolojik vasıf giydirmek, hem karekteri hem de anlatımı kuvvetlendirmiĢtir. 

 Filmin en baĢında evliya dediğimiz kiĢinin dilinden de aktarılan Manas destanı, 

Manasçılar ve Manas‘a giydirilen mitsel vasıflar da filmin dizimsel yapısında önemli bir 

yerdedir. ― Manas atanın arvahı koldosun / Manas atamızın ruhu bizi korusun.‖ Ģeklinde bir 

duanın  filmde dilsel  / iĢitsel gösterge olarak kullanılması, Manas‘a  insan üstü  güç  ve 

olağanüstülük verilmesi bakımından da mitsel bir  yaklaĢımdır.  

 

 3.Sonuç: 

 

Sonuç olarak, ―Kurmancan Datka (Dağların Kraliçesi)‖ filminin, F. de Saussure‘nin 

gösterge anlayıĢı ve Roland Barthes‘in anlamdırma yöntemi temel alınarak göstergebilimsel 

çözümlemesi ve anlamlandırması yapılmıĢtır. Kırgız halkının en zor dönemlerinde halkına 

önderlik eden çok değerli bir kadının, dağların kraliçesinin biyografisi baĢarılı bir Ģekilde 

beyaz perdeye aktarılmıĢtır. 

Bu çözümleme ile filmi oluĢturan dizisel ve dizimsel karekteri analiz edilmiĢ, filmde 

öne çıkan göstergeler belirlenmiĢ, herkesin ilk planda okuyabildiği düz anlamların 

(gösterenler) yanısıra  filmde türlü yollarla iletilen yan anlamlar (gösterilenler) 

çözümlenmiĢtir.  

Filmin baĢından sonuna serpiĢtirilmiĢ  Kırgız halkının kültürel kodları tespit edilmiĢ, 

mitleĢtirilen unsurlar yorumlanmıĢtır. Filmdeki benzetme ve çağrıĢımlara da  değinilmiĢtir. 
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Özet  

Sözcükleri sadece nesnelerin, kavramların yaĢam formu, onların adı  olarak kabul edersek 

dilin gücünü hafife almıĢ, anlam zenginliğini  daraltmıĢ oluruz. Çünkü ister yazınsal 

metinlerde isterse günlük söylemlerde herhangi bir konudaki düĢüncemizi sadece iletmekle 

yetinmeyiz. Sözcükler  sayesinde düĢüncemize  yönelik duygularımızı, sezgisel 

değerlendirmelerimizi de bildiririz. Böyle durumlarda sözcükler leksik anlamlarıyla birlikte 

ek bir anlam daha kazanabilirler. Bu anlam kategorisine sözcüğün ―duygu değeri‖ denir.  

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

Duygu değeri dilin fonetik, morfolojik, leksik ve sentaktik kategorilerinde oluĢabilir. 

Yazınsal bir metnin duygu değeri vasıtaları bu kategorilerden biri olabileceği gibi dört farklı 

kategoride de karĢımıza çıkabilir. 

ġiir bir üst dil oluĢturma çabasıdır. Bu üst dil oluĢturma gayretine bağlı olarak Ģairin 

kelimelerle oyunu,  paradigmatik ve sentagmatik dizimi Ģiiri duygu değeri açısından zengin 

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

ve en aktif Ģekline  Ģiirde ulaĢır. 

Yazınsal metinlerin duygu değeri analizlerinin yapılması, edebi metne tarafsız yaklaĢılmasını 

sağlayacaktır. Bu yolla analizi yapılan metinlerin, dilsel ve edebi gerçek değerleri de ortaya 

konulmuĢ olacaktır. Bu metinlerin anlambilimsel değerlerini,  objektif bir gözle analiz 

edilmesinin  neticelerini de göz önüne serecektir.   

Bu yazıda;  dildeki duygu değeri ve  Tevfik Fikret‘in „‗Şermin” adlı kitapta bir araya getirdiği 

çocuk Ģiirlerindeki duygu değeri örnekleri tespit edilecektir. Bu örneklerin fonetik, 

morfolojik, leksikolojik ve sentaktik  kategorilere göre gruplandırmaları yapılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Anlambilim, duygu değeri, Ģiir, ġermin, Tevfik Fikret.  

 

Abstract 

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

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

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

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

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

sense, the word in the categories  ―feeling of value‖ is called. 

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

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

this means category called  ―emotional meaning” can be expressed by the term. Emotion 
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value of the phonetic, morphological, lexical and syntactic category may consist of.  

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

of these categories. 

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

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

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

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

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

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

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

results of the eye lens. 

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

reflected aspects of the art, ―ġermin‖ sense of value in children's poetry will be studied. 

 Keywords: Semantics, emotion value, poem, ġermin, Tevfik Fikret. 

   

 1.Duygu Değeri: 

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

edersek dilin gücünü hafife almıĢ, anlam zenginliğini  daraltmıĢ oluruz. Çünkü ister yazınsal 

metinlerde isterse günlük söylemlerde herhangi bir konudaki düĢüncemizi sadece iletmekle 

yetinmeyiz. Sözcükler sayesinde düĢüncemize yönelik duygularımızı, sezgisel 

değerlendirmelerimizi de bildiririz. Böyle durumlarda sözcükler leksik anlamlarıyla birlikte 

ek bir anlam daha kazanabilirler. Bu anlam kategorisine sözcüğün ―duygu değeri‖ denir.  

Sözcüğün birinci görevi elbetteki, her türlü nesneyi ve kavramı adlandırmaktır. Bu durum 

sözcüğün en baĢta gelen özelliği olmakla beraber; kavramların,  olay ve olguların insan 

tarafından kabul edilip  algılanması, adlandırılması  ve   yorumlanması,  kiĢilerin özel 

Ģartlarıyla   da alakalı olmaktadır. 

Sözcüklerin manalarının duyan ve okuyan tarafından kabul edilmesinde;  o manalarla ilgili 

fikir, anlam ve his oluĢmasında,  insanoğlunun milleti, kültürel yapısı, medeniyeti, sosyal 

yaĢantısı, hayat felsefesi ve içinde bulunduğu her türlü sosyal ve psikolojik faktörler etkili 

olur. Kısacası dil ile yaĢam hiç bir zaman birbirinden ayrılamaz. Bunun için dille ilgili 

meselelerde fikir üretirken yaĢantı hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir.  

Ġnsanoğlu kendini çevreleyen dıĢ dünyadan kopuk yaĢayamadığı, dıĢ dünyadaki olaylara, 

kiĢilere, onların tavır ve davranıĢlarına tarafsız kalamadığı için  yaĢamda olup biten bütün 

sosyal olay ve kavramların her türlü tesirine kapılıp, bu tesirlerin yapısına bağlı olarak iç 

dünyasında oluĢan hislerini, duygu hallerini   duygusal değerlendirmeleriyle  dıĢa yansıtır. Bu 

yönüyle de dilde  duygu değeri anlam kategorisi de oluĢmuĢ olur. 

Eğer sözcükleri, duygu değeri bakımından ve  sezgilerle olan yakınlıkları yönüyle  

gruplayacak olursak üçe bölebiliriz. 

 a. Tarafsız sözcükler: dağ-, taş, geldi, gitti,  bir, о  vb. Bu tür sözcükler adından da 

anlaĢılacağı gibi hiç bir duygu değeri taĢımadığı gibi karĢı tarafta his de oluĢturmaz.  

b. Duygu değeri  ile sezginin adını bildiren sözcükler: sevgi, nefret, özlem, sevimli, korku, 

kıvanç vb. sözcükler ister tek baĢlarına olsun isterse bir bağlamda kullanılsın  duygu değeri, 

his reaksiyonu oluĢturmazlar. Sadece hissi  veya duygu değerini adlandırırlar. Onların adı 

olurlar, duygu değeri ifade etmezler. 
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 Örnek:  

 Nasıl doysun yılların özlemini gideriyor. -A.Ġlhan. 

 Mustafa kemal paşa özlemini çektiği bir yuvaya kavuşmuştur. -H.Taner. 

 Ben bütün hayatımda  bu sadeliği özledim. -P.Safa.
2
   

 Bu örneklerdeki özlem sözcüğü hiçbir surette duygu değerine sahip olmaz. Bu 

cümleleri okuyan da  duyan da bir sezgiye kapılıp duygusal değerlendirmede  bulunmaz. 

c. Duygusal değerlendirme taĢıyan, sezgilere yakın olan, leksik yapısı yönüyle duygu değeri 

bildiren  sözcükler. Bu tür sözcükler herhangi bir bağlamda kullanılmaksızın   da duygu 

değeri  ifade ederler: zavallı, cesur, uyanık,  biçare, gariban,  yiğit, açıkgöz,  kurnaz, vb. 

Duygu değerine sahip olup olmama bakımından yaptığımız bu gruplamada sadece  3. 

gruptaki sözcükleri duygu  değeri (categorie thymigue, valeur thymigue) açısından  ele 

alıp inceleyebiliriz. Ancak duygu değerini ifade etmesi bakımından sözcükleri bu kadarla da 

sınırlandırmak  doğru olmaz. Buradaki sözcükler dilin  kelimelerinin herhangi bir bağlamda 

kullanılmadan da duygu değeri ifade edebileceğinin kesin delilidir. Ayrıca  dildeki dört temel 

düzeyde  değiĢik ögelerle de duygu değeri oluĢturulabilir. Bunlar; fonetik, morfolojik, leksik 

ve sentaktik ögelerdir.  

Dil bilimsel olarak dilin  duygusal değeri; duygu değeri (duygu ulamı), olarak   adlandırılan 

bu anlam kategorisi, dilin fonetik, morfolojik, leksik ve sentaktik kategorilerinde oluĢabilir. 

Yazınsal bir metnin duygu değeri vasıtaları bu kategorilerden biri olabileceği gibi dört farklı 

kategoride de karĢımıza çıkabilir. Örneğin; afferin (fonetik yolla), can-ım (morfolojik yolla), 

çenesi düĢük (leksik yolla- dilsel hazır öge), malesef babamı...(sentaktik yolla, eksiltili cümle) 

gibi. 

ġiirler, duygu değeri bakımından düz yazıya göre daha yoğundur. Dilin üst dil iĢlevinin en 

güzel örnekleridir Ģiirler. ġair, Ģiirinin güçlü bir yüzey ve derin yapıya sahip olması düĢünce 

ve çabasıyla seslerden, eklerden, kalıplaĢmıĢ öbeklerden, ucu açık cümlelerden de 

yararlanmayı bilir.  ġairin kelimelerle oyunu,  dizisel ve dizimsel seçkisi Ģiiri duygu değeri 

açısından zengin bir hale getirir. Bu yönüyle duygu değeri ister esenlikli ister esenliksiz olsun 

en içten, en yalın ve en aktif Ģekline  Ģiirde ulaĢır. Duygu değeri yazınsal metinlerde pek çok 

sezgisel değerlendirme içeren anlam grupları oluĢturabilir. Bu sezgisel değerlendirmeler 

bazen razı olma, memnuniyet duyma sezgisel değerlendirmesi etrafinda esenlikli 

kullanımlar içerirken bazen de razı olmama, memnuniyet hissetmeme gibi olumsuz 

esenliksiz değerlendirmeler içerir. 

Fikret, yaĢadığı uzam ve zamanın etkisiyle politize olmuĢ, memleket meselelerine duyarlı, 

eleĢtiri kalemini hiç bırakmamıĢ, çevresini etkileme kabiliyetine haiz önemli bir Ģairdir. Sis, 

DoksanbeĢe Doğru, Haluk‘un Amentüsü, Han-ı Yağma gibi ağır ve toplumsal temaların zirve 

yaptığı Ģiirlerinin yanına ―ġermin‖ adlı kitabına sığdırdığı 22 adet çocuk Ģiiriyle çocuk 

edebiyatına da adını yazdırmıĢtır. ÇoĢkun ve keskin söyleyiĢin Ģairi belki oğlu Haluk‘a 

seslendiği ton ve içerikte olmasa da ülkenin geleceği çocuklara, Ģiirleriyle bir çok hususta 

rehberlik yapmıĢtır. Bunu yaparken de  dilin en önemli kategorilerinden olan duygu değeri 

kullanımını da Ģiirlerine serpiĢtirmiĢtir. Fikret‘in bu  Ģiirlerde  duygu değeri anlam 

kategorisini etkin bir Ģekilde kullandığını görmekteyiz. Bu Ģiirlerde duygu değeri fonetik, 

morfolojik, leksik ve sentaktik yapılarda oldukça zengin, sezgisel değerlendirmeler olarak 

                                                           
2
TDK Türkçe Sözlüğü (2005) s.1558, Ankara. 
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karĢımıza çıkmaktadır. Ġncelenek ġermin, Serhat A.ġ. tarafından, 1983 tarihinde basılan, 

―Çocuk Klasikleri Dizisinde‖ yer alan bir eserdir. Ġçinde 22 çocuk Ģiiri ve  ―Bir kaç Ģiir‖  

baĢlığı altında toplanmıĢ 7 Ģiir vardır.  

 

2. ġermin’deki ġiirlerde Kullanılan Duygu Değeri Örnekleri 

2.1. Fonetik   

Ġlk olarak Ģiirlerde geçen fonetik yolla oluĢturulan duygu değeri örnekleri tespit edilecek 

olursa; 

 Eylül  (Fikret,1983:81) Ģiirindeki  Ģu örneği gösterebiliriz: 

Bir kızın  tam öleceği  anda 

Gülümsemeye benzer yüzünde 

Dolaşan o son günlerinde… 

Aaah, ben sonbaharı cok severim…. dizelerindeki (aaah) kullanımında özlem, hasret, 

piĢmanlık anlamlarıyla esenliksiz sezgisel değerlendirmesiyle görülmektedir. 

 Rengin (Fikret,1983: 30) Ģirinde  geçen; 

… 

Göreceksin sen afacan 

-Yoooo… Ġsterim ben kedimi;  

Söyle kedim gelecek mi? 

… 

Dizelerde geçen “Yooo…”  kullanımında reddetme, kabul etmeme, kabullenmeme  

anlamlarıyla esenliksiz  değerlendirme  vardır. 

  SöyleĢi (Fikret,1983: 40) Ģiirinde geçen; 

Ooh yavrular! Seyrederken 

Sizi her gün penceremden 

Hatırıma neler gelir… 

… 

Dizelerde geçen “Ooh yavrular”  kullanımında özlem, hasret, imrenme anlamlarıyla 

esenliksiz  değerlendirme  vardır. 

ġermin‘de,  görüldüğü gibi, fonetik yol,  duygu değeri aktarımında çok  kullanılmamıĢ, 

yalnızca üç örnekte fonetik yolla yapılan duygu değeri aktarımı  tespit edilebilmiĢtir. 

2.2. Morfolojik 

ġiirlerde  geçen morfolojik yolla oluĢturulan duygu değeri örnekleri:  

 Sunu (Fikret,1983: 7) adlı Ģiirde; 

Bu yuvayı seveceksin 

KardeĢlerinle koĢuĢarak,  

CıvıldaĢıp oynaĢarak 

Orada öğreneceksin 

… 

Dizelerde yer alan cıvıldaĢıp-oynaĢıp sözcükleriyle mutluluk, haz alma, sevinme 

anlamlarıyla esenlikli sezgisel değerlendirmesini görmekteyiz. 

Yine aynı Ģiirde, iyelik iĢletme ekiyle ve addan-ad yapan ek marifetiyle  yapılan duygu değeri 

içerikli bazı kullanımlar da yer almaktadır. ġiirin ilk kıtasındaki ―…yavru-m…‖  sözcüğünde 

yer alan “-m” iyelik eki ve  son kıtasında yer alan ― …yavru-cak‖  sözcüğündeki         “-
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cAk”  küçültme, Ģefkat, sevgi ve merhamet anlamları katan addan-ad yapım ekinin 

yardımıyla  sahiplenme, aidiyet, Ģefkat, merhamet, sevgi gibi  anlamlarıyla esenlikli bir 

değerlendirme görmekteyiz.  

 ġermin‘in Alfabesi  (Fikret,1983: 8) adlı Ģiirde de ―yavru-m‖ sözcüğü iyelik eki alarak 

iki defa yer almıĢ ve sahiplenme anlamıyla esenlikli bir değerlendirme kullanılmıĢtır. 

 Armağan (Fikret,1983: 9) adlı Ģiirde ―kardeĢ-çe, dost-ça, insan-ca‖ sözcüklerinde yer 

alan  ―-CA‖ yapım eki  gibilik, benzerlik görevleri üstlense de burada  beklenilen ama 

yapılmayan  bir durum karĢısındaki sitemi, memnuniyetsizliği, beklentiyi  vb. esenliksiz bir 

değerlendirmeyle sunmuĢtur.  

Yine aynı Ģiirde kullanılan ― … canım ġehber-ciğ-im!...‖ ve ― can-ım abla-cığ-ım ben-im‖ 

ifadelerinde kullanılan ―-(I)m‖ iyelik iĢletme eki ve  ―-CIk‖ yapım eki duygu değeri 

oluĢturmada  görev almıĢtır. Sahiplenme, değer verme, önemseme, sevgi besleme, gönle 

hitap etme gibi esenlikli sezgisel değerlendirme görülmektedir. 

  Keman (Fikret,1983: 16) Ģiirinde geçen ―Piyanoyu sever babam / O da nine-ciğ-im 

gibi.‖  … nine-çiğ-im  …  sözcüğünde de  aynı yolla sevgi, özlem, önemseme, örnek 

gösterme gibi duygu değerleri aktarılmıĢtır. 

 Meleğin Kuzusu (Fikret,1983: 23) adlı Ģiirde geçen ―Ne ked-im var, ne bebeğ-im / 

Bana elverir Meleğ-im‖ dizelerinde  yer alan iyelik iĢletme eki özellikle ilk dizede sahip 

olmaktan çok  bir Ģeyin yokluğunu, eksikliğini, özlemi esenliksiz bir durum olarak ifade 

eder. Ġkinci dizede ise değer verilerek, yardımseverlik  ve  melek gibi olma sıfatları  

takılarak esenlikli sezgisel bir değerlendirme söz konusudur. ġiirde ―meleğ-im‖  sözcüğünün 

üç defa kullanılıp,  meleklere ait güzel sıfatların  baĢka varlıklara aktarılması da  önemlidir. 

  Kırık At (Fikret,1983: 46) Ģiirde  Türkçede ―küçültme, acıma, sevgi, Ģefkat, 

merhamet‖ gibi duyguları, eklendiği sözcüğe, kullanıldığı bağlama göre kazandıran eklerden 

biri olan             “-cAğIz‖ eki  ―Adam-cağız tam bir saat / AteĢ baĢında yoruldu‖  dizelerinde  

acıma, merhamet  duygusu içeren bir kullanımdır. 

Yine aynı Ģiirde  ―Demek, biraz iyi iĢler  / Çok-ça alın teri ister‖ dizelerinde kullanılan   “-

çA” eki de gayret, çaba  ve emek beklendiğinin  açıkça anlatımıdır. 

  Ezan (Fikret,1983: 52-54) Ģiirinde dizelerde geçen  ―baba-cığ-ım‖, ―baba-m‖,  ―can-

ım”, ―nine-ciğ-im”  sözcükleri aldıkları eklerle sevgi, Ģefkat, sahip olma  anlatıyor gibi 

görünse de Ģiirin içine serpiĢtirilmiĢ bu sözcükler korkuyu (baba korkusu / dayak korkusu / 

dayatma korkusu), sitemi, özlemi, bazen çaresizliği bazen de korkunun yarattığı saygıyı 

esenliksiz bir Ģekilde yansıtmaktadır. Aynı Ģiirde geçen  ―Sayıyordum, çünkü tokat / Mini-

mini-cik-ten beri / Hiç de hoĢuma gitmez… Çat‖  dizeler  ve dizelerdeki ―mini-mini- cik-ten‖ 

ikilemesinin aldığı “-CIk” eki burda sevgi, merhamet  gibi esenlikli bir sezgiden daha çok  

isyanı, hoĢnutsuzluğu ve korkuyu içeren esenliksiz bir değerlendirmeyi gösterir. 

 Mart (Fikret,1983: 52-54) Ģiirinde geçen ―KuĢlar zavallı yavru-cağız-lar …‖  

dizelerinde geçen ―yavru‖ sözcüğüne eklenenen ― -cAğIz‖ addan-ad yapım eki,  “acıma, 

merhamet, Ģefkat vb.”  içerikli duygu aktarımını  esenlikli bir Ģekilde üstlenmektedir. 

Özellikle -CIk, -cAğIz, -CAk, -CA gibi addan -ad yapım ekleri ve adlara  iyelik, sahiplik, 

aitlik  göreviyle eklenen  iyelik iĢletme ekleri yardımıyla Ģiirlerde esenlikli ve esenliksiz 

duygu değerleri aktarımı mevcuttur. 

2.3. Leksik 
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Hazır dilsel ögeler, dillerin uzun tarihi süreçleri içerisinde  oluĢan, geliĢen, çoğu zaman 

kalıplaĢmıĢ çok önemli leksikolojik zenginliktir. Özellikle atasözleri, deyimler, ikilemeler, 

dualar, beddualar, söz öbekleri, bağdaĢtırmalar, metaforik kullanımlar vb.  hazır dilsel öge 

olarak  barındırdıkları derin duygu değerleriyle Ģairin, yazarın, hatibin vb. kullandığı 

ögelerdir. Edebi metnin yüzey ve derin yapısının, estetik gücünün, etki alanının belirleyicisi  

olarak da düĢünebileceğimiz, dillerin zamanla kazanıp sahiplendiği ve kullandığı sözvarlığı 

hazinesidir.  

ġermin‘de  hazır dilsel öğeler yoluyla oluĢturulan   duygu değeri örnekleri: 

 Siyah  Bacı (Fikret,1983: 17) Ģiirinde dört defa tekrarlanan “Dilber Bacı! /Amber 

bacı!” ve  yine dört defa tekrarlanan “Adı Leyla / Gözü Ģehla…”  kullanımları düĢkünlük, 

sevgi, değer verme, önemseme, özlem gibi anlamları, duyguları tekrarlar yoluyla ifade 

etmektedir. 

 Meleğin Kuzusu (Fikret,1983: 23) adlı Ģiirde geçen farklı yapıdaki ikilemeler Ģiirdeki 

duygu aktarımı  adına önemli ögelerdendir. ―Ama ben ona bakarım / Onundur hep yoğum 

varım‖ dizesindeki “…yoğum varım”;  ―Ama bu yamru yumru Ģey / Pek hoĢ göründü 

Meleğe‖ dizelerindeki “…yamru yumru”; yine ―Bir kucak ot getiriyor / Onu okĢaya okĢaya 

/ Kuzusuna yediriyor.‖ dizelerindeki “okĢaya okĢaya” ikilemeleri sevgi, ilgi, memnuniyet, 

paylaĢma, Ģefkat, güzel görme anlamlarını  esenlikli bir sezgisel yaklaĢımla ifade  etmiĢtir. 

  Papatya (Fikret,1983: 25) adlı Ģiirde her kıtanın son iki dizesinde tekrarlanan  ― Gelin 

yüzlü  (papatyalar) / Güler  yüzlü (papatyalar) / Altın gözlü (papatyalar) ‖ sıfat tamlamaları, 

metaforik içeriğiyle  duyguları tetikleyen esenlikli  bir yaklaĢımdır. 

 ―Rüzgar eser: Bir o yana 

Bir bu yana, hep beraber 

Dalga dalga eğilirler; 

Kıvanç verirler insana 

Güler yüzlü papatyalar 

Altın gözlü papatyalar.‖   Kıtasında geçen  ―dalga dalga‖ ikilemesi, ilk iki dizedeki “… Bir 

o yana  / Bir bu yana …”  tekralarıyla  ve son iki  dizedeki  ―Güler yüzlü  / Altın gözlü 

(papatyalar) sıfat tamlamalarıyla beraber düĢünülünce bu sözcük ve sözcük öbekleriyle tam 

bir betimleme yapıldığını, bu durumun “kıvanç, mutluluk, yaĢama sevinci, birlik 

beraberlik gibi‖ duyguların esenlikli bir aktarımı olduğunu görmekteyiz. 

 KuĢlarla (Fikret,1983: 27) Ģiirinde,  kuĢlara seslenilerek tekrarlanan ―Uçun kuĢlar, 

uçun kuĢlar / Hepinizle yarıĢım var!‖ ve  ― YarıĢırız … Uçun kuĢlar”  kullanımları 

metaforik bir yaklaĢımla özgürlük, özgür olma, ruh enginliği, hayal kurma vb. 

anlamlarıyla esenlikli duygular aktarılırken  doğayla kaynaĢma, doğayı kabullenme gibi 

evrensel iletiler de yer almaktadır.  

 ĠĢlikte (Fikret,1983: 28-29) Ģiirinde geçen  ― Ay sonuydu, kala kala / Masalarımızda 

yalnız / Biraz kıprıntı kalmıĢtı‖ dizelerindeki  “kala kala” ikilemesi   kullanıldığı bağlamda 

olup olacağı, topu topu, hepsi, tümü, en sonunda  gibi  anlamlar yüklenerek  iĢi baĢarıyla 

bitirme, mutluluk, kıvanç, rahatlık duygularını barındırmaktadır. Aynı Ģiirdeki Ģu dizelerde 

―(Öğretmen)Dedi ki bize: -Çocuklar dikkat edin, iri ufak / Kalan bütün kırpıntılar / Kasa 

içine girecek.‖ geçen ―iri ufak‖ karĢıtlık ifade eden ikilemede ise  değer verme, ayrım 

yapmama, önemseme, dikkate alma vb. duyguları didaktik bir yaklaĢımla aktarılmıĢtır.  
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―Gülerekten zeki zeki / Gördünüz mü kasa doldu / ĠĢlik de tertemiz oldu.‖  dizelerinde  ―zeki 

zeki‖  ikilemesi aynı sözcüğün  tekrarıyla anlam kuvvetlendirmesi yaparken birlikte baĢarılı 

olma, ortak hareket edebilme, iĢi bitirmenin mutluluğu gibi anlamları da  esenlikli bir Ģekilde 

içermektedir. 

 Rengin (Fikret,1983: 28-29) Ģiirinde  yerleri değiĢtirilerek tekrar edilen ―Beyaz kedim 

/ Siyah kedim / Sarı kedim‖  sıfat tamlamaları  renk çeĢitliliği ile  ayırtetmeksizin  her kediye 

seslenme içermektedir. Aynı zamanda ―kedi-m‖ sözcüğündeki ―-m‖ iyelik eki  sahiplenme 

duygusunu da öne çıkarmaktadır. Sahiplenme, hayvan sevgisi, yaĢamı paylaĢma ve değer 

verme gibi esenlikli duyguları hissetmek mümkündür.  

―-Gene bugün Allah versin / PaĢalığın pek üstünde / Ninemiz gelsin görsün de  / BaĢı göğe 

ersin! -Haydi‖  dizelerinde hazır dilsel öge olarak ―Allah versin‖  alkıĢını (dua), paĢalık 

―metaforunu‖, ―baĢı göğe er-‖ deyimini görmekteyiz. “Allah versin” ve “paĢalık” ifadeleri 

sitem, razı olmama, memnuniyetsizlik, kıskanma anlamlarıyla   esenliksiz duyguları 

içermektedir. “BaĢı göğe er-”  deyimi de olumlu bir yaklaĢımdan öte  haketmediğine 

inanılan mutluluk anlamıyla olumsuz bir duygu aktarımı gerçekleĢtirmiĢtir. 

 Bahar Abla (Fikret,1983: 33) Ģiirinde Ģair,  bahar mevsimini ―Bahar‖ adlı kalfayla 

kiĢileĢtirip  anlatırken metafor ve imgelerden; alıĢılmamıĢ bağdaĢtırma, ikileme, isim ve   sıfat 

tamlamaları gibi öbeklerden yararlanmıĢtır. Bu seçki Ģiirin duygu değerini artırmaktadır. 

Örneğin; 

―Dedim:- Bu bir güneĢ kızı 

GüneĢin altın yıldızı 

Parıldıyor perçeminde 

Yanaklarının gülünde 

Pembe bir neĢe var; birer 

Mavi nilüfer o gözler 

Bahar abla gül yanaklı, 

Kırmızı gonca dudaklı 

Bir güzel Çerkez kızıdır. 

… 

Ben o güle bülbül derdim 

Söz söyleyen bülbül olsa… 

Kıvrım kıvrım saçları var 

Ben onlara sümbül derdim 

Eğer altın sümbül olsa‖ 

Yukarıdaki dizelerde hayranlık, sevgi, bağlılık, değer verme, yüceltme anlamları  ―güneĢin 

altın yıldızı‖ ve ―yanaklarının gülü‖  ad tamlamasıyla; ―mavi nilüfer göz‖, ―gül yanak‖, 

―kırmızı gonca dudak‖ sıfat tamlamalarıyla; ―pembe neĢe‖ alıĢılmamıĢ bağdaĢtırma 

kullanımıyla; ―bülbül‖, ―gül‖ , ―sümbül‖ gibi klasik Ģiirimizin imgelerini serpiĢtirmesiyle; 

―kıvrım kıvrım‖ ikilemesiyle vb. esenlikli bir anlatımla Ģiirde görülmektedir. 

 Yaz Nine (Fikret,1983: 34) Ģiirinde Ģair,  yaz mevsimini ―Yaz‖ adlı nineyle kiĢileĢtirip  

anlatırken deyimlerden, sıfat tamlamalarından, metaforlardan yararlanmıĢtır.Örneğin; 

―GüneĢ, bilmem kime kızgın 

AteĢ püskürüyor gene‖  dizelerinde güneĢe “kızgın” olmak ifadesiyle kazandırılan insani 

kimlik, “ateĢ püskür-” deyimiyle devam ettirilmiĢtir. Yaz mevsiminde öğleyin güneĢin en 
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hararetli saatleri olduğu gerçeği  bilmezlikten gelinip, sorgulanmıĢ  farklı duygular 

tetiklenmiĢtir. Anlatım aslında sıcaktan kaynaklanan fiziksel bunalmayı, huzursuzluğu, 

sıkıntıyı, zorluğu, ferahlık beklentisini vb. esenliksiz bir Ģekilde ifade etmiĢtir. 

―Yanık alnı ter içinde 

Yüzü alevler içinde 

Al al olmuĢ, bir iliĢsen 

Kan fıĢkıracak gözünden.‖ Dizelerinde ise “yanık alın”, “alev yüz” sıfat tamlamaları; “al 

al ol-” ikilemesi  ve ―gözünden kan fıĢkır-” deyimi  memnuniyetsizliğin anlatıldığı hazır 

dilsel ögelerdir. 

 Güz Teyze (Fikret,1983: 35) Ģiiri de yukarıdaki mevsim yaklaĢımlarının devamı 

Ģeklindedir. ġair, çocuklara  mevsimleri, abla, nine, teyze, baba (kıĢ için) diyerek ete kemiğe 

büründürmüĢ, dilin inceliklerinden yararlanarak  kavratmaya çalıĢmıĢtır. ―Güz Teyze‖ Ģiirinde 

de güz mevsimine giydirilen ―ömrün sıkıntılı dönemlerinin göstergesi olmak‖ imgesini 

görmekteyiz. ġiirde kullanılan ikilemeler, sıfat tamlamaları, deyimler vb. hazır dilsel ögeler 

olarak yerlerini almıĢlardır. Örneğin; 

―O her sabah uykusundan 

Uyanırken mahmur mahmur 

Baygın gözlerinden akan  

Bir yoksunluktur okunur.‖  Dizelerde geçen “baygın gözler”, “bir yoksunluk” sıfat 

tamlamaları ve  “mahmur mahmur”  ikilemesi  bıkkınlık, hoĢnutsuzluk, yaĢam enerjisini 

kaybetme, huzursuzluk, isteksizlik, acı vb. anlamları  arzu edilmeyen duygular olarak ifade 

etmektedir. 

―Gene çakmak çakmak olmuĢ 

O sürmeli yeĢil gözler 

Alnı sislere boğulmuĢ 

Bir sabahtır küstürmüĢler‖   Dizelerinde  ―çakmak çakmak ol-”, “sislere boğul-”  

deyimleriyle birlikte  “sürmeli yeĢil gözler”  sıfat tamlamasıyla  yine öfke, huzursuzluk, 

sıkıntı, yaĢam ve ruh yorgunluğu, buhran hali vb. anlamları esenliksiz bir sezgiyle 

verilmiĢtir. 

 KıĢ Baba (Fikret,1983: 37): KıĢ mevsiminin istenmeyen, yaĢamı  zorlaĢtıran ve 

kısıtlayan olumsuz Ģartları ―KıĢ Baba‖  üzerinden Ģiirde iĢlenmiĢtir. ġiirde  bolca sıfat 

tamlamaları, metaforlar, ikilemeler, deyimler, yansıma sözcükler duygu değeri oluĢumunda 

aktif kullanılmıĢtır. Örneğin, ―yaka silk-”, “ ölüm saç-”, “buz kesil-”, “ödü kop-”, “ocağını 

yık-”, “teslim et-” deyimleri tamamen memnuniyetsizlik, arzu etmeme, çekinme, korkma, 

karamsarlık, çaresizlik gibi anlamları karĢılamaktadır.  

 Dizelerde  ―bembeyaz bir adam”, “beyaz kebe, beyaz kalpak”, “ak saç (sakal, bıyık)”, 

“çirkin korkunç yüz”, “ kara göz”, “ kuru / kırık / çırılçıplak ağaçlar”, “soluk sarı 

yapraklar”, “ölüm saçan göz”, “ yuvasız yemsiz serçe”, “minik serçe”, “birkaç nine, 

birkaç baba, birkaç çocuk”, “ödü koparan rüzgarlar”, “bütün gece”, “bu ihtiyar” gibi 

sıfat tamlamaları yardımıyla ―kıĢ‖    diğer ifadeyle ―kıĢ baba‖  betimlenmektedir. Betimlemeli 

anlatımda sıfat tamlamaları çok önemlidir. ġair bu  öbekleri kullanarak,  kıĢın yani KıĢ 

Baba‘nın özelliklerini sayarken hoĢnutsuzluk, ürperme, ölüm korkusu, uğursuzluk, 

çaresizlik, acı, acıma, bazen yokluk, özlem, yalnızlık, karamsarlık, beklenti gibi anlamları 

da bu yolla Ģiirinde muhataplarına aktarmaktadır. 
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KıĢ Baba Ģiirinde ikilemeler de duygu değeri oluĢturan önemli yollardan biridir. Örneğin; 

― Çırılçıplak ağaçların 

Küme küme, yığın yığın 

Yerde yatan soluk, sarı 

Ölü yüzlü yaprakları 

Acı acı hıĢırdarmıĢ‖ dizelerindeki “küme küme / yığın yığın / acı acı‖ eĢ sözcüklerin 

tekrarıyla yapılan ikilemeler anlamı ve anlatımı kuvvetlendirmek için kullanılırken aynı 

zamanda çaresizlik, beklenti, yok olma, ömrün sonu, acı anlamlarını da  esenliksiz duygu 

değeri olarak taĢımaktadır. 

“Ölü yüzlü yapraklar”, “zifir gibi kara”, “ çiğ beyazlık” gibi metaforik kullanımlar da bir 

çocuk Ģiiri için oldukça güçlü seçki olup, yine çaresizlik, korku, karamsarlık yüklü 

esenliksiz duyguların aktarımında öne çıkmaktadır. 

ġiirde geçen “hıĢırda-”, “ürper-”, “üfle-”, “inilti”, “uğultu”, “titre-, titreĢ-‖  gibi yansıma 

ad ve eylemler ―KıĢ‖ algısını zihinlerde canlandırma adına Ģiire katkı sağlarken aynı zamanda 

korku, ürperti, acı, çaresizlik duygularını da  içerir. 

 SöyleĢi (Fikret,1983: 40-42): Bu Ģiirde duygu değeri oluĢturmada hazır dilsel ögelerin 

kullanımı bakımından güzel örnekler bulundurmaktadır. Tespit edilen örnekler Ģunlardır: 

ġiirde geçen ad ve sıfat tamlamaları  seçkin öbekler olarak dikkat çekmektedir. Örneğin 

―zehir hatıralar‖ tamlaması esenliksiz duyguları çok net karĢılar.  Dizelerde  bulunan 

“tükenmez hazine”, “mutlu çocuk”, “güzel kitap”, “ küçük bilgin‖ gibi  tamlamalar da ise 

memnuniyet, beğenme, mutluluk duyguları ifade edilmiĢtir. 

ġiirde,  “mezarın çiyanları (akrepleri / yılanları); mezarın kuytu (derin) yerleri” gibi ad 

tamlamaları ise  korku, iğrenme, ürperme, meçhullük, bilinmezlik, çaresizlik, yok olma 

gibi anlamları çağrıĢtırması yönüyle  önemlidir.  

Atasözleri de duygu değeri aktarımında kullanılan leksik ögelerdendir. Örneğin, Ģiirde ―Alet 

iĢler, el öğünür…‖ atasözü Ģairce kullanılmıĢtır.  Bu atasözüyle, kıvanç, gurur duyma, 

memnun olma anlamlarıyla yapılan esenlikli sezgisel değerlendirme görmekteyiz.  

 Ağustos Böceği ile Karınca (Fikret,1983: 55): Bu Ģiirde de  atasözü marifetiyle 

duygu değeri üretimi ve aktarımı yapılmıĢtır. “Yazın çalan, kıĢın oynar” atasözü 

memnuniyetsizlik, çaresizlik, sorumsuzluk gibi anlamları içererek esenliksiz bir 

değerlendirme ifade etmektedir. 

 Ġki yolcu (Fikret,1983: 59): Bu Ģiirde görülen “gözleri karar-”, “aç gözlü ol-”, 

“kan dökül-”, “hızır gibi yetiĢ-” , “kala kal-” deyimleri mecaz içerikli dilsel öge olarak 

esenlikli ve esenliksiz birçok anlamı  içermektedirler. Örneğin yardım etme, huzur verme, 

rahatlatma, umma, beklenti, kutsallaĢtırma, değer verme gibi esenlikli anlamlarıyla “hızır 

gibi yetiĢ-”; kendini kaybetme, kontrolden çıkma, hırs gibi esenliksiz anlamlarıyla “közü 

karar-”; bencillik, doyumsuzluk, hırs, kanaatsizlik gibi esenliksiz anlamlarıyla “alçak gözlü 

ol-”  deyimlerini öne çıkartabiliriz. 

 ġiirdeki “Yolcu kısmı yolda gerek”, “ Yolcu kısmı yolda durmaz.” ve “Yol 

yürümekle alınır.”  özdeyiĢleri  kararlılık, emek vermek, devamlılık, sebat etmek,  gayret 

etmek anlamlarıyla  yüklü esenlikli kullanımlardır. 

“Birisi yer biri bakar  / Hep kötülük bundan çıkar”  atasözü  de  paylaĢmama,  iyilikten 

uzak kalma, kabullenmeme,  bencillik sergileme  anlamlarıyla  esenlikten uzak  değer 

aktarımıyla Ģiirde yer almıĢtır. 
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“Az tamah çok zarar verir.” atasözü uyarı, nasihat anlamlarıyla değer ifade etmektedir. 

Atasözleri, deyimler, ikilemeler, dualar, beddualar, diğer söz öbekleri, bağdaĢtırmalar, 

metaforik kullanımlar, yansımalar vb.  yardımıyla ġermin Ģiirlerindeki esenlikli ve esenliksiz  

duygu değeri oluĢumlarının örneklerini çoğaltmak mümkün. Örneklerden hareketle hazır 

dilsel ögelerin kullanımının,  Ģiirlerin hem yüzey hem de derin yapısının Ģekillenmesinde çok 

belirleyici olduğunu söyleyebiliriz. Tekrara  düĢmeme adına örneklem yeterli olacaktır. 

2.4.Sentaktik  

Soru cümleleri, ünlem cümleleri, eksiltili cümleler vb. farklı anlamları içermeleri, 

karĢılamaları yönüyle duygu değeri oluĢumunda ve aktarımında üzerinde durulması gereken 

konulardır. 

ġiirlerde  geçen sentaktik (söz dizimsel) yolla oluĢturulan duygu değeri örnekleri:  

 ġermin‘in Alfabesi (Fikret,1983: 8): ġiirin son iki dizesi; 

“-Peki, yavrum, haydi oyna 

Koca bir aferin sana!” ünlem cümlesi olarak kıvanç, memnuniyet, kutlama, övme, destek 

çıkma, motive etme anlamlarıyla  esenlikli bir sezgisel değerlendirme ifade etmektedir. 

 Armağan (Fikret,1983: 9): Altta verilen dizelerde hem soru cümlesi, hem ünlem 

cümlesi hem de eksiltili cümle örneklerini görmekteyiz.  

― Durun Ģu cici Ģey de ne?  

Oh oh! ―Sevgili ġermin‘e‖ 

Bir armağan… ne de güzel! 

Mutlak ġehber‘dendir … oh, gel!”  

Soru cümlesi olan ―Durun Ģu cici Ģey de ne?” dizesinde soru sormaktan çok ĢaĢkınlıkla 

birlikte  sevinme, meraklanma, takdir etme, imrenme gibi anlamlarıyla olumlu bir değer 

aktarımı belirgindir. 

Yine  ―Oh oh! Sevgili ġermin‘e  / Bir armağan… ne de güzel! / … oh, gel!” dizelerinde 

ünlem kullanımı, sevinme, beğenme, destekleme, övme, takdir etme gibi  anlamları  

içermesi yönüyle esenlikli  bir değerlendirme gösterir.  

 DüĢ (Fikret,1983: 19-20): Bu Ģiirde de ünlem cümleleri üzerinden örnekleme 

yapılabilir: 

―Niçin dargın… Ah, anladım: 

O beni sevmiyor, yazık! 

-Yavrum, düĢtü, geçti artık!‖ dizeler hayıflanma, memnuniyetsizlik,  hayal kırıklığı, 

üzülme, sitem vb. anlamlarıyla  esenliksiz bir değer aktarımını içerir. 

 Öksüz (Fikret,1983: 21-22):ġiirin; 

―Kuzum anne, öksüz nedir? 

Öksüz, öksüz…Ah! Sen de bir  

Yarım öksüz değil misin?‖ dizelerindeki soru cümleleriyle oluĢturulmuĢ olan merak etme, 

üzülme, kaygılanma anlamlarıyla esenliksiz  bir sezgisel değerlendirme görmekteyiz. 

Aynı Ģiirde geçen; 

―Vatan öksüzler anası 

YaĢatırsak, bir o yaĢar… 

YaĢasın sonsuza kadar!” ünlem cümlesi, coĢkunluk, beklenti, dilek-temenni, övünç, 

sahiplenme anlamlarıyla  vatanın  değerini öne çıkarmaktadır. 
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Sonuç: 

ġermin Ģiirlerindeki tüm duygu değeri kullanımından hareketle sonuç olarak Ģunları 

söyleyebiliriz. 

1. Sermin Ģiirlerinde duygu değeri yoğun bir Ģekilde kullanılmıĢtır. 

2. Dilin dört kategorisinde de duygu değeri kullanımı mevcuttur. 

3. Fonetik, morfolojik, leksik, sentaktik yolla oluĢturulan sezgisel değerlendirmeler 

eserin betimlemelerine canlılık ve okuyanda da içsellik oluĢtırmaktadır. 

4.Yazınsal metinlerin duygu değeri analizlerinin yapılması, edebi metne tarafsız 

yaklaĢılmasını sağlamaktadır.  

5.Bu yolla analizi yapılan tüm  metinlerde olduğu, Ģermin Ģiirlerinin dilsel ve edebi gerçek 

değerlerini ortaya koymaktadır.  

6.Bu metinlerin anlambilimsel değerlerini,  objektif bir gözle analiz edilmesinin  neticelerini 

de göz önüne sermektedir.  

7. ġermin çocuk Ģiirlerinde; acıma , merhamet, sevinç, mutluluk, sevme,  tastik etme, 

onaylama, sevme,  sevinme, sahiplenme, yüceltme, küçümseme, kızma, darılma, gücenme, 

üzülme, dua, piĢmanlık, uyarı, sahiplenme, beğenme, kabullenmeme, küçültme, güvenme, 

bıkkınlık, tiksinme anlamlarını içeren duygusal değerlendirmeler içermektedir. 

8. ġermin çocuk Ģiirlerindeki bu sezgisel değerlendirmeler eserin yazılıĢ gayesiyle 

örtüĢmektedir. 

Ayrıca Sermin Ģiirlerindeki   duygu değeri, Tevfik Fikret‘in hayatı algılama biçimi, bunun 

sanatına yansıyan yönleri ortaya koymaktadır. Tevfik Fikret ömrünün son yıllarında, hece 

vezni ve sade Türkçe ile çocuk Ģiirleri yazdı. Fikret, bu manzumeleri, eğitimci dostu Satı 

Bey'in ricası ile yazmıĢtır. Birlikte bir çocuk yuvası açmak ve çocukları bu kitaptaki esaslara 

göre yetiĢtirmek istiyorlardı. Yuva açılamadı, fakat ġermin kitabı edebiyatımızda bir değer 

olarak kaldı. ġermin çalıĢmanın önemini kavramıĢ, el becerisi olan, tabiata duyarlı, sosyal 

bilince eriĢmiĢ insanlar olması istenen çocukların sesi olmuĢtur. ġermin insanı zaman zaman 

bilgilendiren, bazen bir Ģeyler öğreten, bazen duygulandıran, bazen de insanı çocukluk 

günlerine götüren Ģiirler demeti olarak hayatımızda yerini almıĢtır. 
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