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“Si La Science n‟a pas de patrie, L‟homme de science en a 

une.” 

Pasteur 

 

“Bilimin vatanı yoktur. Bilimadamının vatanı vardır.” 
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TÜRKBĠLĠM  EDĠTÖRDEN SELAM 

 

 

TÜRKBĠLĠM sizlere ikinci sayısını sunmaktan büyük mutluluk 

duymaktadır. Bu yönde çaba sarf eden tüm emeği geçenlere teĢekkürü 

borç biliyorum. Bilim tüm insanlığın ortak malıdır. Çünkü bilimin vatanı 

yoktur, bilim adamının vatanı vardır. Ġnsanlığın barıĢ ve mutluluğu için 

atılan her adımın bir anlam ve önemi vardır. Bu yönde gösterilen her 

çaba bir değer ifade eder. Her ülkenin taĢıdığı kültürel birikimin diğer 

ülkeler tarafından paylaĢılabilmesi anacak tarafsız ve objektif bir 

psikolojik algının oluĢturulabilmesini de gerekli kılar. Çünkü bilimsel 

çalıĢmalarda önyargı bilimsel çıkarımları gölgeler. 

 TÜRKBĠLĠM her ülkenin taĢıdığı her türlü değer ve birikimi tüm 

bilim dünyasına sunmak ve ortak ideallere uygun bir iĢbirliğinin 

temellerini atabilmek adına bir ateĢi yakmıĢtır. Uluslararası bir boyutu 

hedefleyen ve bu birlikteliği gerektiren her çalıĢma; destek ve ilginin 

yoğunlaĢtırılabilmesini gerekli kılar. Bu çabalar aynı zamanda 

sorumluluğun paylaĢılması demektir. YaĢadığımız ortak dünyanın 

ekolojik, teknolojik, kültürel, siyasal, ekonomik, sosyal ve iletiĢimsel 

olarak bir çok sorunu bulunmaktadır. Tüm bu sorunların aĢılabilmesi için 

de bilgi temelli bir toplumsal dayanıĢmanın gerçekleĢtirilmesi 

kaçınılmazdır. 

 Birlikte korumak zorunda olduğumuz dünyamızın yaĢanabilir ve 

sürdürülebilir olması için birlikte çok çalıĢmanın yollarını aramalıyız. 

ĠĢte insanlığın geleceğine yönelik ortak bir düĢünce ve dayanıĢmanın 

gerçekleĢtirilebilmesi önemli bir yolu da yine ortak bir dilin 

oluĢturulmasından geçer. Siyasal önderlerin ve kurumsal yapılarda görev 

yapanların kamusal alan gereklerine göre baĢlıca rolü; ortak değerlerle 

yaĢayan tüm vatandaĢlarının güvenlikleri baĢta refah ve özgürlük ile ilgili 

haklarını gözeterek aidiyet duygusunu yerleĢtirmesi, ayrıĢma 

doğurabilecek çözümlemelerin tam aksine ortak ideallerin 

pekiĢtirilmesini gözetmesi gerekir.   

 Bu bağlamda TÜRKBĠLĠM Nisan 2010 sayımızın tüm insanlığa 

ve bilim dünyamıza katkı yapabilmesini umut ediyor, ilgi ve 

desteğinizden dolayı teĢekkür ediyor ve en içten duygu ve 

düĢüncelerimle saygılarımı sunuyorum. 
 

Yard.Doç.Dr.  Suavi TUNCAY 
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AVRUPA BĠRLĠĞĠ ÜYELĠĞĠ SÜRECĠNDE GÖÇ OLGUSUNUN 

ĠRDELENMESĠ VE ALMANYA ÖRNEĞĠNĠN ANALĠZĠ

 

Suavi TUNCAY


 

 

ÖZET 

Göç olgusu insanın dünyada neredeyse canlı olarak bulunmasından 

itibaren gercekleĢtirdiği bir eylemdir. Tam olarak kapsamasa da o dönemde 

toplayıcılık bir noktada göç eylemini ifade etmektedir. Hayatını devam ettirmek 

zorunda kalan insanlar sürekli yer değiĢtirerek ve uzun mesafeler katederek 

beslenmek zorunda kalmıĢlardır. 1960‟lı yıllardan beri Türkler Almanya‟yı 

adeta ikinci vatanı yapmıĢlar, ancak Alman halkının giderek insan hakları ve 

demokrasi demesine rağmen bu süreci içselleĢtiremedikleri saptanmıĢtır. 

Denilebilir ki dün olduğu gibi bu günde bu eylemin asıl kaynağı ekonomik ve 

gelecek kaygısı önceliklidir. Ikinci olarak da psikolojik bir algı ürünüdür. Ġkinci 

olarak ele alınması gereken bu boyut bizce sorunların çözümünde daha da 

önceliklidir. 

Anahtar kelimeler: Göç, Psikolojik Algı, Avrupa Birliği, Almanya 
 

 

 

EXPLICATION OF THE CONCEPT OF IMMIGRATION 

WITHIN THE PROCESS OF EUROPEAN UNION AND 

ANALYSIS OF EXAMPLE OF GERMAN 

Suavi TUNCAY 

ABSTRACT              

The phenomenon of immigration is a concept that has been going on 

since the existence of first human beings. Although it does not fully covers 

this concept, the gatherer societies at that time may well define the concept of 

immigration. In an effort to survive, those people had to keep changing places 

and covering long distances. As of the 1960‟s, Turks have made Germany a 

second home; however, it was observed that the German people failed to 
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internalize this process despite favoring human rights and democracy. The 

real reason for all this was concern for future as well as economic priorities. 

Secondly, it is a product of psychological perception. We believe that this 

perspective should be given a higher priority in solving such problems.  

Key words: immigration, psychological perception, European Union, 

Germany 

 

KAVRAM OLARAK GÖÇ OLGUSUNUN ÇAĞRIġTIRDIKLARI 

Göç, genel bir anlatımla kiĢilerin yaĢamlarının gelecekteki kısmının 

tamamını veya bir parçasını geçirmek üzere, tamamen yada geçici bir süre için 

kent kasaba köy yada büyükĢehir gibi bir yerleĢim biriminden bir baĢka birime 

yerleĢmek amacıyla yapılan coğrafi yer değiĢtirme olayıdır. Kısaca göç kavramı 

birçok faktöre bağlı ve farklı nedenlerle insanların oturduğu bir yeri, kesin bir 

Ģekilde yada geçici sürelerle terk etme olgusunu açıklamaktadır. Bu baglamda göç 

insanların yerleĢik bir düzenden diğer yerleĢik bir düzene geçebilmek için 

yaptıkları eylemdir(bkz.Tuncay, 2002). 

 Göç kavramı yukarıda da değinildiği gibi, çok boyutlu ve gerçekten çok 

karmaĢık bir yapı sergilemektedir. Her Ģeyden önce insanları göçe iten nedenlerin 

çok farklı olduğunu belirtmek gerekir ve bu bağlamda göçlere farklı bir anlam 

yüklenebilmektedir. Örneğin daha çok ekonomik nedenlerle ortaya çıkan ve 

insanların isteklerine bağlı olarak geliĢen göçler ile, bunun tam tersi savaĢ, 

siyasal baskılar vb. gibi pek çok zorlayıcı etkenin yol açtığı zoraki göçleri de göç 

olgusu içinde  sayabiliriz. Göçler zaman bakımından da belirgin bir farklılık 

göstermektedir. Çünkü insanlar bazen bulundukları yada oturdukları bir yeri 

tekrar dönmemek üzere tamamen terk ederek baĢka bir yere göç etmekte yada 

oturduğu yeri terk etmesi belirli sürelerle olmaktadır. Bu durumda geri dönmemek 

üzere yapılan göç olayına devamlı yada kesin göç denilmektedir. Ancak burada 

göç kavramına eklenen tanımlama bazı durumlarda baĢka anlamlara da neden 

olabilir. Devamlı yada sürekli göç kavramı bir bakıma kesin göçleri 

tanımlamakta yetersiz kalmaktadır.  

Çünkü devamlılık, bir hareketin tekrarını çağrıĢtırmaktadır ki, bu durumda 

sürekli yer değiĢtiren insanlar algılanmaktadır ve böylece kesin göçten kastedilen 

anlam tam olarak çıkarılamamaktadır. Kesin göçlerin tam tersi olan ve insanların 

bulundukları yeri belirli süreler ve nedenlerle terk etme olayı geçici göçtür.  

Geçici göç, göçün süresine göre farklı tanımlar almaktadır. Örneğin, 

bulunduğu yerden bir baĢka yere mevsimlik olarak, genellikle yaz aylarında 

inĢaat sektörü ve tarımda çalıĢan kiĢilerin birkaç aylık süre için yapılan göç 

olayına mevsimlik  göç denilmektedir. Turizm sektöründe de sezonluk göç tabiri 

kullanılmaktadır. Turizm sezonunda kısa süreli konaklamalara da tatil için göçtük 

gibi ifadeler kullanıldığından; göç olgusuna çeĢitli tanımlar ve kavramlar 
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yüklenilmektedir. Belkide geçici göçlerin en çok üzerinde durulması gereken olay 

geçici bir süre için bir baĢka ülkeye çeĢitli yasal olmayan yollarla ve bu yolda 

uluslararası yeraltı örgütlerince organize edilen ve öncelikle kaçak olarak o 

ülkelerde konaklayan mültecilerin göç olaydır. Soruna uluslararası düzeyde 

gerçek ve kalıcı bir çözüm bulunamadığından bir bakıma mülteciler de geçici 

göçler kategorisinde değerlendirilmektedir.(bkz.Tümertekin-Özgüç, 1998). 

Göç hangi kategoride kabul edilirse edilsin, öncelikle yaĢam hakkının bir 

parçası olduğundan bir insan hakkıdır. Belkide birçok yazar konunun önemine 

bu paradigmadan bakmamıĢ sadece demokrasi açısından ve uyum açısından 

konu irdelenmiĢtir. Oysa bütün dünyaya demokrasi ve insan hakları adına 

yapılan göçle ve göçmenlerle ilgili olarak açıklamaların temelinde olması 

gereken öncelikle hak kavramıdır. Bu olgu aynı zamanda psikolojik, sosyolojik, 

siyasal ve hukuki statüsü bulunan hak kavramını da temsil eder. ĠĢte bu 

nedenledir ki iktidar ve birey iliĢkileri içinde irdelenmesi daha doğrudur. Zira, 

bu bilince dayalı geliĢtirilen eylemler ve edimler (ki göç te böyle bir eylemdir) 

bir davranıĢın iĢgal ettiği bir yaĢam parçasıdır. Konuya bu açıdan baktığımızda, 

toplumsal, grupsal, ve bireysel örüntülerin kamusal paha açısından eylemsel 

değeri(Tuncay, 2004, s.97, 98) nin açıklığa kavuĢturulması gerekiyor. ĠĢte göç 

gibi karmaĢık ve baĢta hukuki yön olmak üzere birçok açıdan tartıĢmalı olan bu 

kavramı bir spekülasyon malzemesi olarak değil, kamusal alanda hürriyetlerin 

kullanılma biçimi olarak kamuoyuna aktarılması gerekiyor(Tuncay, 2004, s.98). 

Bütün sivil toplum örgütlerinin kurum ve kuruluĢların bu konuda ideolojik bir 

ayırım gözetmeden iktidar erkini ellerinde tutanlarla ve basın ile de iĢbirliği  

halinde çalıĢarak çözüm üretmesi kaçınılmazdır.   

Doğaldır ki göçe konu olan her iki toplumun öncelikli temel sorunu 

eğitim eksikliğidir. Bütünüyle konuya bakacak olursak, zihnimizde yer eden ve 

bizi yönlendiren eğilimlerimizin bir davranıĢ seti haline geliĢi eğer patolojik bir 

bozukluk yoksa; önce aile içi eğitim sonra örgün eğitim daha sonra da kitle 

eğitimi dediğimiz toplumsal eğitimle Ģekillenmektedir. Bunun adı örgün ve 

yaygın eğitimdir. Sadece okur yazar olmayı seçme ve ilköğretimi seçilebilme 

düzeyi olarak almak demokrasiyi tarif edemez. Genel oy prensibinin ve tek 

dereceli seçimlerin oluĢu da buna yeterli değildir. Göçe konu olan ülkelerin 

insan niteliklerinin arttırılması gerekir. Kararların halka dayandırılması siyasal 

karar mekanizmalarına katılınması aynı zamanda bir siyasal eğitimi gerekli 

kılmaktadır. Bu bir süreçtir ve bu sürecin en önemli parçası da siyasal kültürdür. 

Siyasal kültürü genel kültür etkilediğinden, eğitim kurumlarını da bundan ayrı 

tutabilmek zordur.  

Göçe konu olan ülkelerin büyük bir kentleĢme sorunu vardır. Düzensiz ve 

çarpık kentleĢme hem cazibe merkezi-çekim merkezi hemde karmaĢalığın 

verdiği itici güç olabilir. Eğitim düzeyi yüksek olan ve nitelikli insan gücü 

taĢıması gereken yerleĢim merkezleri düne göre daha çok göç olgusunu 

gündeme getirir. Çünkü kurulan iletiĢim yüzyüzedir, geri dönüĢüm yeniden elde 
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edilen duygu ve düĢüncelerin karara dönüĢümünü hızlandırır, bireyler ve 

gruplar arasında etkileĢim yaratır.  

Siyasal partilerin iĢleyiĢi de bu yöndedir. Parti içi demokrasi iĢletilmeyip, 

kararlar tabandan tavana olmasa da ekonomik ve sosyal siyasal beklentilerin 

biçimlendiği yer siyasal partiler olur(bkz.Tuncay, 1996). 

Diğer yandan göç olgusunun en karmaĢık boyutu, yukarıda açıklanan 

olayın mekanla olan iliĢkisinde yatmaktadır. Gerçekten göç ister kesin, isterse 

mevsimlik olsun oturulan birimin çok yakınına yapılabildiği gibi, binlerce 

kilometre uzaklıktaki alanlara Ģehirlere köylere yada farklı ülkelere de 

yapılabilmektedir. Bu insan haklarının bir parçası olduğu gibi insanın seyahat 

etme özgürlüğünün de bir parçasıdır. 

Bu eylemde kat edilen idari ve siyasi sınırlar göçlere baĢka baĢka anlamlar 

yükleyebilmektedir. Bu çerçevede bir ülkenin sınırlarının aĢılması göçe 

uluslararası (uluslararası göç) bir boyut kazandırırken siyasi sınırları aĢmayan ve 

bir ülke sınırları içinde meydana gelen göç olayı ise, iç göç tanımıyla 

karĢılanmaktadır. Ancak, bu tanımların yanı sıra yine mekanla ilgili olan iki göç 

kavramı, "içe göç" ve "dıĢa göç" kavramları da kullanılmaktadır ve bu iki kavram 

göçün yerel ölçekte yönünü belirtmektedir. ÇalıĢma ve dinlenmeye yönelik 

mevsimlik göç ile seyahate yönelik sezonluk göç her ülkede olan doğal bir 

eylemdir.  

Burada içe göç, herhangi bir ilin baĢka Ġllerden aldığı göçü tanımlarken, 

asıl üzerinde durulması gereken dıĢa göç ise yerleĢim yerinden baĢka illere olan 

nüfus hareketini belirtmektedir. Yerel ölçekte ve kent bazında kullanılan bir 

diğer göç kavramı olan ve bir yerleĢim yerinin aldığı göçle verdiği göç 

arasındaki fark ise net göçtür. YerleĢim yerinin aldığı göç, verdiği göçten fazla 

ise net göçün pozitif boyutu, aldığı göç verdiğinden az ise net göçün negatif 

boyutu sözkonusudur(bkz.Tümertekin-Özgüç, 1998; Özgüç, 2003).  

Sonuç olarak göç, insanın fiziksel çevresini kendi isteği veya zorunlu 

olarak değiĢtirdigi, süreli veya kalıcı bir eylemdir. Bu eylemi yapan kiĢilere de 

göçmen denilmektedir. Göç aynı zamanda bireyin psikolojik süreçlerinde 

değiĢimi temsil etmekte; uyum yada uyumsuzluğu çağrıĢtırmaktadır. Bu 

değiĢime etki eden bir çok faktör varsa da en çok sözü edilenler sosyal, kültürel, 

ekonomik ve politik değiĢkenlerdir. Bu değiĢim olgusu sibernetik olarak yani 

dönüĢümlü bir etkileĢimi içermektedir. Zorunlu göçte ise insanlar genellikle 

sosyal afetler, güvenlik gerekçeleri veya ekonomik ve sosyal öngörülerle 

örneğin baraj ve sulama kanalları, yer kaymaları, yol ve ulaĢım ile enerji 

yatırımları gibi devletlerin ekonomik, sosyal veya siyasal bazı karar ve 

yaptırımları nedeniyle bulundukları çevrelerini terk etmek zorunda 

kalmaktadırlar.  
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Sözü edilen bu göçleri bütün ülkeler insan hakları ihlalleri gibi 

yorumlayarak toplumsal uyumun bozulmasına neden olabilecek bir psikolojik 

algının oluĢmasına,  hem bu politikayı uygulayan ülkeleri ve hem de daha sonra 

uluslar arası bir sorun oluĢturacak ortamların doğmasına neden olmaktadır. Göç 

olgusunun en önemli boyutu bizce psikolojik algı sorunudur. Belçika‟nın 

Anvers kentinde uluslar arası bir sempozyumda tanım olarak ileri sürdüğümüz 

Psikolojik Algı tanımını burada belirtmeliyiz. Psikolojik algı, “Ġnsanın tarihi 

derinliklerinden getirdiği, aile, grup, cemaat, birlik, kurum ve toplulukların; 

öteki olarak konumlandırıp geliĢtirdiği izleri ve yargıları, korku ve kuĢkuları, 

coĢku ve sevinçleri yani süje ve objeleri mensubu olduğu topluluk üyelerine 

kuĢaktan kuĢağa aktarma bilincini (üstünlük ya da aĢağılık) duygu, his ve 

sendrom biçimine dönüĢtürerek; bunlara ait tutku ve değerlerini, eylem ve 

düĢüncelerini, inançlarını pekiĢtirme, ayrıĢtırma veya yönetme yeteneğinin, 

bireyin zihinsel süreçlerine indirgenerek istendik yönde bir algının maddi ve 

moral içerikli olarak oluĢturulmasıdır(Tuncay, 2009: 48,49). 

 Bu tanım içinde kalarak özellikle siyaset üretenlerin bu konu üzerinde 

titizlikle durması ve Ģiddet örüntüsünü dahi gündeme getirebilecek bu eylemi 

siyaset malzemesi yapmaması gerekir. Görüldügü gibi zorunlu göçün istemli 

göçten farklı özellik ve nedenleri vardır. Yukarıda değindiğimiz gibi zorunlu 

göçlerde insan haklarını ihlallerden söz ederek çare bulunması zordur. 

Göçmenlik ve mültecilik günümüzde önemli bir sosyal, siyasal, ekonomik bir 

sorun olmakla birlikte; genellikle çağdaĢ dünya düzeni içinde önemli bir insan 

hakları sorunu olarak bizce mültecilik ön plana çıkmaktadır. Bu sorun sadece 

bir ülkeyi değil, bütün dünya devletlerini yakından ilgilendirmektedir.  

Bütün dünyada yaĢanan hızlı teknolojik değiĢiklikler ile ülkelerin 

aĢmakta zorlandığı özellikle yaĢama ait sosyal sorunlar tüm bu kavram ve 

tanımların uluslararası boyutlarda belkide yeniden ele alınmasını gerektirecek; 

buna bağlı olarak mültecilik ve göçmenlik tanımlarını da etkileyecektir. 

Mültecilik, zorunlu iç göç ve göçmenlikle ilintili çalıĢmalar olmakla birlikte, 

ülkeler arasında farklı algılandığından ve farklı uygulamalardan dolayı; 

uluslararası anlaĢmalarda bunlarla ilgili herhangi bir aĢama kaydedebilecek 

kadar sorun çözücü tam bir kavramsal ve yasal uzlasıya da ulaĢılamamıĢtır.  

Çünkü, iltica eylemi incelendiğinde genellikle geliĢmekte olan yada geri 

kalmıĢ olarak adlandırılan ülkelerden batıya ABD‟ye ve AB ülkelerine doğru 

bir yön izlemektedir. Yine gözlemlerimizde ve sınırlı da olsa belli bir grup 

üzerine yoğunlaĢtırdığımız araĢtırmamızda elde ettiğimiz bir psikolojik algıya 

yönelik duygu yoğunluklu düĢünce gerçekten ürkütücüdür. Bizzatihi konu olan 

kiĢilerle yapılan görüĢmelerde mültecilere yöneltilen önemli bir soru kamu 

görevlileri tarafından Türk müsün yoksa Kürt müsün gibi bir soru sorulduğu bu 

soruya göre iĢlem yapılıdığı, özellikle ikinci cevabın verilmesi doğrultusunda 

bizatihi yönlendirildiği, diğerlerininse Ģanslarına göre kabul edildiği veya geri 

gönderildiği yönünde bir düĢünce belirtilmiĢtir. Kabul edilen kiĢiye Alman 
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hükümeti tarafından hemen maaĢ bağlanması, sosyal gereksininlerinin 

karĢılanması, iltica hareketinin cazibe merkezi olmakta, bir eylem diğerine 

cesaret vererek davet getirmektedir. Çünkü ileride daha detaylı ele alacağımız 

psikolojik algının oluĢum süreçlerinde; bireylerin geldikleri bölge ve 

insanlarıyla iletiĢim kurmaları ve bu oluĢumdan para kazanabilecekleri 

düĢüncesi mültecilere cesur bir ivme kazandırmaktadır.  

Asıl daha büyük ölçüde etkisi olan doğaldır ki AB ülkelerinin bu eylemle 

ilgili oluĢturulan „Asylanten Fonu‟ davetiye değil artık matbaa rolü üstlenmekte 

her ülke kontenjanına göre maddi pay aldığından para matbaaları adeta günün 

yirmidört saati çalıĢmaktadır. Böyle bir psikolojik algının doğruluğu 

tartıĢılmadan bir kanaat olarak yayılması uyumu olumsuz yönde etkiler.  

Oysa AB ülkelerinde farklı uygulamalar bulunmakta ve farklı kendilerine 

uygun çekicilikleri bulunmaktadır. Bu nedenle de uygulama farklılığından AB 

de ortak politikalar oluĢturulamamaktadır.  

Bununla birlikte Almanya‟da iltica sayısı giderek düĢmekte olduğunu 

Almanya Ġstatistik Dairesi verilerinde öğrenmekteyiz. Bu verilere göre yine de 

Sırbistandan sonra Türkiye ikinci ve Irak ise üçüncü sırada yer almaktadır. 2006 

yılının ilk altı ayında Almanya‟ya gelen mülteciler, %25 azalarak 14.428 den 

10.809 a düĢmüĢtür. Aynı dönemde 16.765 müracaat karara bağlanarak 

bunlardan sadece 158‟i ilticacı olarak kabul görmüĢ, bu verilere göre; 

Türkiye‟den 1.9 u ancak ilticacı olarak sayılmıĢtır. Her ülkenin lobi gruplarının 

olduğunu, iltica edenlerin ezilmiĢlik, hürriyet gibi faktörlere dayandırarak; iltica 

edilen ülkenin Avukatlık, sosyal danıĢma vb. gibi desteklerle müllteciliğin 

beslendiği alanları belirten Yunus Ulusoy, mahkemelerin uzun sürmesinin, 

güvenilir ülke olunup olunmadığının da bunda etkisi olduğunu 

belirtmektedir(Ulusoy, 2006 AĠD raporu Analizi).  

Diğer yandan, 2003 de Türkiyeden gelen ilticacıların etnik kökenine göre 

bir ayırımla kürtler 5. 091 iken, diğer etnik köken olarak 1.210 olduğu; 2004 

yılında ise bu rakamların kürtler 3.300 iken diğer etnik köken olarak kabul 

edilenlerin 848 olduğunu (Alman Ġstatistik Dairesi verileri) görmekteyiz.  Her 

ne kadar veriler Almanya‟da yaĢayan Türk topluluğunun psikolojik algısının 

tam olarak yansıtmasa da diğer ülkelerin hiç birinde etnik kökenine yer 

verilmemesi Türklerin kuĢkularının o kadar da yersiz olmadığını 

düĢündürmektedir.  

Belki de bunun aĢılmasının yolu daha yeni verileri daha rasyonel yaparak 

tüm kamuoyuna aktarabilmek ve kamuoyunu bilgilendirebilmekle mümkündür. 

Ayrıca vakit geçirilmeden mülteciliğin kesinlikle yeniden bir tanımı yapılarak 

uluslararası bir yaptırım gücü olan ve uluslararası fonlarla harcamaları yapılarak 

geri dönüĢümlerine ortam hazırlanabilmesi ve geldiği ülke ile özel bir masa 

kurularak kordinasyon içinde çalıĢılması kaçınılmazdır.  
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Dünyada yaklaĢık 20 milyon insanın iç göçe maruz kaldığı tahmin 

edilmektedir. Gerek zorunlu iç göçler gerekse mülteciler benzer sebepler ve 

düĢüncelerle bu eylem içinde olmalarına karĢın, mülteciler daha fazla 

uluslararası destek görmektedir. Mültecilerle göçmenleri birbirinden ayıran fark 

birisinin ulusal sınırlar içinde olması, diğerininse ulusal sınırların aĢılması yani 

ulusal sınırlar dıĢına taĢan bir eylem olmasıdır. Bu eylemin göçten ayrılmasının 

yegane farkı siyasal sığınma hakları istenerek meĢru bir zemine oturtulmak 

istenmesidir. 

 

GÖÇ OLGUSUNUN PSĠKOLOJĠK ALGI SORUNU 

Göç olgusu insanın dünyada neredeyse canlı olarak bulunmasından 

itibaren gerçekleĢtirdiği bir eylemdir. Tam olarak kapsamasa da o dönemde 

toplayıcılık bir noktada göç eylemini ifade etmektedir. Hayatını devam ettirmek 

zorunda kalan insanlar sürekli yer değiĢtirerek ve uzun mesafeler katederek 

beslenmek zorunda kalmıĢlardır. Birlikte yaĢama mecburiyeti  hem güvenlik 

olduğu kadar hem de gereksinimlerin karĢılanabilmesi için; yerleĢim 

birimlerinin kurulmasını, yerleĢik hayata geçilmesini gerekli kılmıĢtır. 

Denilebilir ki dün olduğu gibi bu günde bu eylemin asıl kaynağı ekonomik ve 

gelecek kaygısı önceliklidir. Ġkinci olarak da psikolojik bir algı ürünüdür. Ikinci 

olarak ele alınması gereken bu boyut bizce sorunların çözümünde daha da 

önceliklidir. 

Ġnsan Hakları ve kamusal alanlarla ilgili kamusal bilince yönelik insan 

davranıĢlarının psikolojik süreçleri incelendiğinde; insan davranıĢlarına etki 

eden bir çok faktör ve bu faktörleri temsil eden alanların ortaya konulmasını 

gerektiriyor. Bunları belirtecek olursak, ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal, 

ekolojik, teknolojik, bilgisel ve iletiĢimsel alanlar olarak karsımıza çıkar. ĠĢte 

siyaset kurumu devlet iĢlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili olarak 

bütün bu alanları kullanarak birey, grup ve toplum üzerinde sosyal kontrol 

müesseseleri ve araçlarını kullanarak düzeni sağlar.(Tuncay, 2002, s. 706).  

Devletin demokratik düzeni hangi araçlarla sağlayacağına ve hangi 

enstrümanları kullanacağına parlamentoları karar verir. Ancak bireyin 

eylemlerine yönelik göç kararı onun zihinsel süreçleri ve gereksinimleri ile 

doğru orantılıdır. 

Bu paradigmadan bakıldığında göç olgusuna etki eden klasik faktörlere 

daha yenileri ve güncel geliĢmeleri eklemleyebiliriz. Örneğin, ekolojik alanı 

etkileyen ve çevre sorunlarının doğurduğu ekolojik stres ve bu sorunlardan 

kurtulabilmek için öngörülen sürdürülebilir bir dünya modeli(bkz.Erdem, 2000) 

insanların yerleĢik bir düzenden diğer yerleĢik bir düzene geçebilmek ve daha 

temiz bir dünyada yaĢayabilmek için göç eyleminde bulunduklarını 

belirtebiliriz.  
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Bir diğer alan olan teknolojik geliĢmelerle insan yaĢamı daha rahat bir 

biçime dönüĢtürülebilmektedir. Teknolojinin bulunmadığı yeni buluĢ ve 

olanakların kullanılamadığı bir yerleĢim biriminden diğer bir yerleĢim birimine 

insanlar göç edebilir. Ġnsanlar artık bilginin kaynağına ulaĢabilmek ve bilgiye 

adeta yön verebilmek ve yeni bir Ģey inĢaa edebilmek için, bilginin üretildigi 

merkezlere doğru bir eğilim taĢımaktadırlar. Bu bakımdan bilgiye ulaĢmak yada 

bilgi üretmek isteyen insanların psikolojik açıdan zihinsel süreçleri bulundukları 

yerlerden uzaklaĢmalarını yani göç etmelerini gündeme getirebilir.  

Son olarak iletiĢim çağımızın devrim olarak adlandırdığı bir alandır. Ve 

bu gün dünyamızın içinde bulunduğu kriz iletiĢim boyutludur. Dünyada bir çok 

kiĢi ve gruplar iletiĢim sektöründe çalıĢmak istemekte, sermaye kesimi de 

böylesine güçlü bir sektorü eline geçirmek istemektedir. Böylece 

azımsanmıyacak kadar insanın kent dıĢına gittiğini ve sınır ötesi firmalarda 

çalıĢtıklarını görüyoruz. 

Bütün bu saydıklarımızın devlet kontrolü altına alınması insanın hem 

özgürlük alanını daraltır ve hemde yeni enerji ve fikirlerin iĢbirliği havasının 

yaratılmasını da engeller. Göç tanımına baktığımızda devlet ile göç 

eylemlerinin örtüĢtürülemediğini söyleyebiliriz. Saydığımız alanlarla insanın 

psikolojik süreçlerinin yakından iliĢkili olduğunu, insanın eğilimleri sonucunda 

bir davranıĢ setinin açığa çıktığını belirtebilriz. Öyleyse göç olgusuna yeni 

olanaklar veren yeniden bir dünya düzeni için belkide farklı bir paradigmadan 

da bakabiliriz. Çünkü tek bir dünya var ve bu dünyanın sürdürülebilir olması 

gerekiyor(bkz. Erdem,2000).  

Sürdürülebilir bir dünya için ortak payda paylaĢılabilirlik ölçüsüdür. 

Benimle paylaĢmadığını baĢkasından isteme hakkın yoktur. Batı toplumu uzun 

yıllar sadece istemiĢ ama hiç paylaĢmamıĢtır. Bütün dünyaya olan borcunu karĢı 

blok olarak algıladığı ülkelere, farklı görüĢlere saygı duyarak, bozulan dünyanın 

gerçek sahibi olan insanlığa ve bu yöndeki fikir sahiplerine ödeyerek 

göstermelidir. Bütün herĢey insanlık adına yapılmalı bu soruna da bu boyutuyla 

bakılmalıdır. 

Ġnsan davranıĢlarını açığa çıkaran bir diğer faktör o topluluğun ürettiği 

sembollerle orantılıdır. Ali YaĢar Sarıbay sembolerin üç temel amaca 

yöneldiğini belirterek, bunları zihinsel ekonomi yapmak, iletiĢim 

gereksinimimizi karĢılamak ve toplumsal siyasal kimlikleri belirlemek ve 

onamak olarak ele almaktadır(Sarıbay, 1996, s.72).   

Demek ki insanı etkileyen uyarıcılar farklı farklıdır. Uyarıcının etkisel 

gücüne göre uygun biçimde bir tepki vermektedir. Bu bağlamda insanın 

zihninde oluĢan ve psikolojik faktörlere dayanan içsel uyarılar sonucunda da 

insan duygusal-refleksif- ve mantıksal-düĢünsel- temelli tepkiler verebilir. 

Bunun tam aksi patolojik bir kiĢilik oluĢumuna dayanan  ve davranıĢ bozukluğu 

içinde değerlendirilebilecek olumsuz ve uyumsuz tepkilerde de bulunabilir. 
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Örneğin bunlar Ģiddet ve terör içerikli eylem ve davranıĢlar bile olabilir(Eroğlu, 

2004, s.207,208).  

Bu nedenle göç olgusunun yarattığı çöküntü, yalnızlık ve yabancılık 

psikolojisi baĢta bütün siyasetçi ve devlet adamlarını, siyaset bilimcilerini, kitle 

iletiĢim araçlarını ellerinde tutanları ve sivil toplum örgütlerini ilgilendirmekte, 

sosyal uyumsuzluğu çağrıĢtırabilecek açıklama, simge ve sembollerden 

kaçınmalarını gerektirmektedir.  

Bu açıklamalarımıza paralel olarak bir Ģey daha biliyoruz ki insanın 

psikolojik gereksinimlerinin karĢılanamaması halinde çağımızın hastalığı stres 

de gündeme gelmektedir. Bedenin kaygı halini alması olarak adlandırdığımız 

stresten insanlar aklını kullanarak ve bu ortamdan uzaklaĢarak ve 

gereksinimlerini karĢılayarak kurtulabilmektedir. Bireyin isteği dogrultusunda 

gerçekleĢen devlet aygıtıyla adeta çatıĢan göç olgusunun olumsuz ekonomik ve 

toplumsal etkilerine karĢın; diğer yandan stresli yaĢam olayları, önemli sosyal 

değiĢiklikler ve  uyum zorluğu ve ayrıca kiĢinin sahiplendiği kültürün tehdit 

altında olmasını algılaması gibi faktörlerin etkisiyle  çeĢitli olumsuzluklara ve 

ruhsal hastalıklara yol açabileceği de asla unutulmamalıdır.  

Ġster isteğe bağlı isterse zorunlu göç, bu tür yaĢam olaylarını kapsamakla 

birlikte, temel travmatik olaylardır. Bu nedenle göçün kendisinin, göçmenlerin 

psikolojik sorunlarını arttıran olayların varlığı, göçe iliĢkin ruhsal sorunları 

açıklamakta artık özel klinikler kullanılmaktadır. Sosyalbilimcilerin de bu 

olgunun psikolojik algı sorunları bağlamında ele alarak farklı psikososyal 

paradigmalardan konuları irdelemelerinde yarar görülmektedir.  

Bu bağlamda çeĢitli kurum ve kuruluĢlar çeĢitli çalıĢmalar yapmaktadır 

Örneğin Dünya Psikoloji Birliği „Göçmenlerin Psikoljik Sorunları‟nı 12/16 

Temmuz tarihleri arasında Ġstanbul‟da tartıĢmıĢtır. Dr. Ġnci ġen „Ayakta 

Psikolojik Tedavi Gören Göçmen Kökenli Çocuklar ve Aileler‟ üzerine yaptığı 

çalıĢma ile bu alanda yapılması gerekenleri aile ihtiyaçları ile sosyal ve 

ekonokik verileri de dikkete alarak ortaya koyup önemli bir boĢluğu 

doldurmaktadır. Bu çalıĢmada belirtildiği gibi ailelerin eğitim düzeyleri 

yükselmesine rağmen iki dil arasındaki algısal sorunların aĢılması için mutlaka 

psikoljik bir yardımın gerekliliği üzerinde duruluyor. Özellikle Almanca 

bilmediklerinden cesaretleri kırılıyor. Türkçe dertlerini anlatamıyorlar.  

Bu ve benzeri nedenlerden dolayı, Westfalisches Zentrum Bochum 

Psikiyatrisinde Türkçe poliklinik yapan; Dr. Hülya Bingöl‟ün belirttiği gibi, 

„ruhi sorunlarını dile getiremediklerinden fiziksel sorunları ortaya çıkıyor. 

Duygularını ağrı olarak dile getiriyorlar‟ kısacası ruh kırıklıkları geç 

farkediliyor ve özellikle de kadın hastaların yoğunlukta olduğunu vurguluyor. 

Özetle, göç evliliği, özbenliklerini ortaya koyamayanlar, hayır demeyi 

bilmeyenler, istenmeyen evlilikler ve çocuk yapanlar, toplumun baskısı ve kız 

çocuklarını yetiĢtirme tarzları sorun olarak ilk sıralarda görülüyor, yabancı 



 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM NĠSAN 2010 

 10 

toplumu ile Türk toplumundaki aile profili farklı olduğundan, psikiyatrik 

tanımlar yapılamıyor. Çünkü, içinde bulunulan toplumun normları ve değer 

yargıları psikiyatrik tanımda dikkate alınması gereken esas faktörler olması 

gerekiyor(Bingöl, 2006, s.2). 

Psikiyatrik formlar kullanılarak görüĢme yapılması gereken benzer 

çalıĢmaların objektif olabilmesi için; soruların doğru hazırlanması, önyargı 

oluĢturacak bir sonucun üzerine inĢaa edilmemesi gerekir. Gözleme tabi olarak 

yaklaĢık seksenbeĢ kiĢinin üstünde yüzyüze yürüttüğümüz çalıĢmamızda 

depresyon ve strese yönelik belirtilerle birlikte  simge ve sembollerden 

kaynaklanan; kiĢiye ve bağlı olduğu (Richter 1991 s.81) topluluk değerlerinden  

oluĢan kaygı ve huzursusluk ile belirsizlik ve önyargı gibi sebeplere dayalı 

algıladığımız beklentilerin tatminine yönelik psikolojik bir algı farklılığı ve 

buna bağlı motivasyonlarında düĢüĢ eğilimi sezinlenmiĢtir.  

Bu psikolojinin oluĢumuna Almanya dıĢında AB ülkelerinden çeĢitli 

örnekler verilmektedir. Örneğin Türkiyenin Lozan BarıĢ AntlaĢması ile 

kazandığı ve Batı Trakya Türklerinin statüsünü ve haklarını belirleyen Lozan 

sulandırılmak istenmiĢ, uzun süre Türklerin varlığı içlerine sindirilememiĢ ve 

çıkarları korunmamıĢ bazı göstermelik adımlarla dünya oyalanmıĢtır.  

TAM Vakfı Direktörü  Prof.Dr.Faruk ġen bu konuda „AB üyesi bir 

ülkede bir azınlığın bu Ģekilde tanınmıĢ haklarından mahrum edilmesi, AB ve 

kurumlarına güveni sarsacak niteliktedir‟ diyerek  (abttf.org/2005.06.01) 

psikolojik algı boyutunun derinliklerini ortaya koymaktadır.  

Diğer yandan aynı konuda Cem ġentürk tarafından yapılan bir 

araĢtırmada Yunanistanda Türkün adının bile yasak olduğu, vatandaĢlık 

yasasının 19. maddesi ile sayıları istatistiklere yansımayan 50 binin üzerinde 

Türkün „Vatansız Türk‟ durumuna düĢürüldüğü, yerleĢim alanları açısından 

neredeyse çağ farkı yaratıldığı, ekonomik yönden sadece tarıma ve destekleme 

fiyatları düĢük tutulduğundan fakirliğin adeta yazgı haline getirildiği 

belirtilmektedir. Bu kötü gidiĢe dur demek için seksen yılını aĢmıĢ uluslararası 

hukuksal bir belge, önem ve değeri olan Lozan andlaĢması bile,  uluslararası 

arenada yeterli çözüm olamamaktadır. AB‟de hukuka saygı adeta kağıt üzerinde 

kalmakta; Batı Trakya Türkleri insan haklarının ihlal edildiği durumu bir türlü 

ilgililerine duyuramamaktadır. Ancak, Avrupa Batı Trakya Türk 

Federasyonu‟nun önderliğinde seslerini duyurmaya çalıĢtıkları araĢtırma 

sonuçları ile açıklanmaktadır(Türkiye Gazetesi, Haziran, 2006). 

Bir diğer psikolojik algı oluĢturan sorun ise, 1570 yılından beri Osmanlı 

ülkesi olan ve çeĢitli entrikalarla savaĢ bile olmadan, Ġngilizlerin Osmanlılardan 

kiraladığı ve sonra da üzerine oturduğu Kıbrıs adası sorununu belirtmeliyiz. 2. 

Dünya harbinden sonra  italyanların çekilmesiyle, Türkler ve Rumların birlikte 

yaĢadığı bu ada Yunanistanın büyük hedeflerine paralel politik bir kuĢatma 

altında kaldı. 1960 yılından sonrada Ġngiltere ve Türkiye‟nin de içinde Garantör 



 

 

 

 

 
  TÜRKBĠLĠM NĠSAN 2010  

 11 

olarak bulunduğu bağımsız Kıbrıs Cumhuriyetine dönüĢtürüldü. Kıbrıs 

adasından Türkleri yok etmek üzere sürdürülen enosis denilen  kanlı cinayet, 

baskı ve zulüm hareketi sonucunda; Türk halkının yardımına Garantör ülke 

olarak Türkiye koĢmuĢtur. AB coğrafyasına çok uzak olan bu topraklarda 

müdahaleden sonra kurulan iki kesimli Federe Devletlerden sadece Rum kesimi 

tanınıp, muhatap alınmıĢ; tarihten gelen hakları olan haklı Türk kesimine ise 

ambargo uygulanmıĢtır.  

Uzun bir süre Türkiyenin ne yapabileceğini kestiremiyen batılı ülkeler 

ince ayar bir politikaya devam ile uzun bir süre federasyon savunan Rum 

kesimini ve arkasında olan Yunanistanı hazırlamıĢ; nihayet akabinde AB 

geniĢleme süreci içinde Kıbrıs Rum kesimi Türkiye‟den çok daha uzaklarda 

olmasına karĢın AB üyelerinin ve ABD‟nin çeĢitli diplomatik atakları ile 

üyeliğe alınmıĢtır. Oysa Türkiye belkide Rum kesiminin onbinkat üzerinde 

değeri olan, geçmiĢ tarihinde dünyaya örnek olmuĢ edebiyatı, sanatı, mimarisi 

ve devlet hayatı ile batının bile ulaĢamadığı bir devlet kurma dehasını ortaya 

koymuĢ çağdaĢ, demokratik, laik hukuku üstün tutan büyük bir ulustur. 

Gözleme tabi tuttuğumuz Türkler bu yönde bir psikolojik algı taĢımakta AB ye 

ve politikalarına ikiyüzlülük olarak bakmaktadır. 

Türkler üzerinde yukarıda verilen tarihsel süreçe yönelik bir psikolojik 

algı varken AB‟nin dikte ettirmeye çalıĢtığı hiçbir projeye özellikle entegrasyon 

ve asimilasyon gibi ‟uyumu‟ dile getiremeyen tek yanlı terminolojik giriĢimlere 

pozitif bakması söz konusu olamaz. Ancak siyasi liderlerin inandırıcılığı 

kuĢkulu çabaları da bu oluĢumu tamamlamaya yetmeyeceği izlenimi veriyor.  

Demek ki her iki toplumun objektif verilere dayalı, önyargısız, insan hak 

ve hürriyetlerini esas alan, özgürlükçü değerlerin paylaĢıldığı, karĢılıklı çıkarları 

koruyan kamuoyunu oluĢturabilmek için çaba sarfetmesi gerekir. Almanların 

devlet bütünlüğüne duydukları isteği canlı tutabilmek için milli marĢlarının 

üçüncü kıtasını devlet törenlerinde okutması son derece haklılık payı olan ve 

aynı zamanda gerçekçi bir yaklaĢımdır(Grundgesetz, 2000, s.190).  

Kaldı ki son 57 yılın en kapsamlı Anayasal  reform düzenlemeleri 

yukarıda açıkladığımız görüĢlerimizi destekliyor.Federal hükümetler ile 

Eyaletler arasındaki yetkileri düzenleyen yasa, Federal Hükümetin Almanya 

genelinde çıkarmak istediği yasaların %60‟a yakınında Eyaletlerin onayının 

alınmasına gerek duyulmadan yasalaĢmasının gerçekleĢtirilmesini 

içeriyor(Gazete Elit, Temmuz, s.7, 2006). Ülkenin daha ciddi sorunlarla 

karĢılaĢmaması ve daha süratli ve tüm Almanya‟da aynı duyarlılıkla yasaların 

uygulanabilmesi için bu gereklidir. Böylece özellikle bütün Almanyayı 

ilgilendiren göç olgusu üzerinde ulusal bir mutabakatı ve politikaların 

oluĢturulması da gerçekleĢtirilecek, en azından siyasal erkin tutum ve davranıĢı 

bu kategorideki insanların kararını doğrudan ve dolaylı olarak etkileyecektir. 
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Üniter devlet yapısı ve devletin bütünlüğü ile ilgili, pozitif yönde bir 

psikolojik algının aynı objektiflikle ve partner olduğu diğer ülkelerle ve 

özellikle de Türkiye ile olan iliĢkilerinde de ve tüm AB ülkelerinde ve hatta 

özellikle de ABD‟ de oluĢturulması gerekir.  

ABD DıĢiĢleri Bakanı Rice‟nin „Artık yeni bir Ortadoğu zamanı geldi‟ 

açıklaması ve siyasi ve coğrafi bir değiĢikliği gündeme getirmesi; AB süreci ile 

yakından iliĢkilidir. Dünyaya yeni bir düzen vermek emperyalizmin öteden beri 

ideolojik çıkarlarının temel hareket noktasıdır. Oysa bu hiçbir ülkeye özgü bir 

meĢruiyetin kaynağı ve sebebi olamaz. Bağımsız ülkelere yapılacak sözlü 

açıklamalar, dinleme servisleri- örneğin sabah gazetesi genel yayın yönetmeni 

Fatih Altaylı‟nın 26.07.2006 tarihli yazısında „Bir ülkenin "ulusal güvenliğini" 

sağlamakla yükümlü kurum "birileri tarafından" dinleniyor‟ bilgisinin yarattığı 

kuĢkular, gizli istihbarat bilgileri dahil savaĢ gibi eylemlerin hiçbir haklı 

gerekçesi olamaz. Zaten devletlerarası karĢılıklılık ilkesi de bunu emreder. 

Ancak dünyada psikolojik algının bu yönde oluĢmadığını görüyoruz. Bu 

bağlamda haklı gerekçeler üretmek, felsefe ve demagoji yapmak ta Atinadan 

beri vardır.  

Türkiye üzerinde oynanmak istenen oyunda diğer Ortadoğu ülkeleri 

figüran kabul edilmekte; asıl olan burada her geçen gün güç temerküzü 

oluĢturan ve enerji koridorları üzerinde olan daha da önemlisi yükselen Asya ile 

coğrafik yakınlığı yanında birçok açıdan uyum sağlayabilecek tarihi ve kültürel 

birlikteliği olan bir ülkenin set oluĢturmasıdır. Türklerin Anayurdu üzerinde, 

gerçekte dili ve grameri bile olmayan  özellikle Türkçe kelimelerin fonetik, ses 

değiĢimiyle örneğin, (balte/balta, bengu/bengi, bıtun/bütün, doĢirme/döĢeme, 

beyrek/bayrak, çekel/çakal, çetel/çatal, çente/çanta, çop/çöp, çol/çöl, duz/düz, 

gur/gür, gozlık/gözlük, kertel/kartal, duzgun/düzgün, kıcık/küçük, 

kezenc/kazanç, kok/kök vb. gibi yüzlercesi sıralanabilir) dil üretilmek istenmesi 

önemlidir (Gülensoy,1983, s.16; bkz, 1 den 69 za kadar).  

Ayrıca yer yer Farsça‟nın yapısına benzer cümle kuruluĢları ve sayı 

sistemi ile coğrafi tablonun gereği, yerel bir ağız-diyalektik, Ģive, lehçe 

biçiminde sürdürülen konuĢma türleri vardır. Ancak dil haline getirilen ve adına 

da batının kullanmakta ısrar ettiği ve kıĢkırttığı bir etnik yafta ile kürtçe ismi 

konulan ve tamamen güneydoğuyu kapsayan bir dil asla mevcut değildir. 

Bütünüyle iller arasında derin lehçe farklılıkları vardır. Durum böyle iken, 

Kopenhang zirvesini AB‟ye girerken diğer üyelerine uygulamayan buna karĢın 

Türk çocuklarına kendi dillerinde eğitim yaptırmayan Almanya, Türkiye 

üzerinde yayın hakklarını bile Ģart koĢarak bunu güya özgürlükler adına 

diretmektedir. AB‟deki bu psikolojik algı pozitif yönde; Türkiye‟de ise negatif 

yönde bir psikolojik algı biçiminde oluĢmaktadır.  

 AB ülkelerinde merkezileĢmeyle ilgili bir gidiĢ varken; Türkiye‟de 

desantralizasyon beklentisi çıkarlarımız ile örtüĢmemekte; ve özellikle 
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Almanyadaki Türklerde AB‟ye katılımda endiĢeler yaratmaktadır. PKK gibi 

otuzbinin üzerinde vatandaĢımızı öldüren, iĢ makinlarını yakan ve baĢında 

görev yapan yetiĢmiĢ mühendisleri katleden, eroin, esrar, kara para, silah 

kaçakçılığı gibi yeraltı örgütlerinin baĢı sayılan bu yasa dıĢı örgütü; terör 

listesine almadığı ve yayın faaliyetlerini durdurmadığı gibi, onları bağrına basan 

bir AB‟nin Türk Göçmenler üzerindeki psikolojik algı boyutu doğaldır ki AB 

üyeleri gibi değildir. Üzülerek belirtmek gerekir ki, ön araĢtırmamızda iĢ yeri 

açanlardan özellikle Türkiye‟in güneydoğusundan gelenlerden illegal 

faaliyetleri sürdürebilmek için, uzun yıllardan beri para topladıkları, Alman 

polisinin yasal çerçeve içine alınabilmesi gereğinden hareketle etkinlik-düğün, 

toplantı, müzik vb. gibi- davetiyeler adı altında yürütüldüğü belirtilmiĢtir. 

Psikolojik algı açısından burada yaĢayan Türk topluluğu, Alman devletinin 

tutumunu sorgulamakta; ülkesinin geleceği için güven bunalımı içinde 

teyakkuzla beklemektedir. 

Uyumun gerçekleĢebilmesi için Türk milletinin asaleti, erdem ve fazileti 

bilinebilmeli, gerek sosyolojik yönden gerekse psikolojik süreçler açısından bu 

AB ve Türkiye için önemli sorun Tarihçiler, Türkologlar ve Psikologlar 

tarafından çözümlenebilmelidir. ĠĢte o zaman bilimsel verilere göre kamuoyuna 

sunulacak her iki tarafı tatmin edici ve gerçekçi açıklamalar göç olgusundaki 

psikolojik yabancılaĢma ve önyargı oluĢturacak eğilimi ortadan kaldırabilir. 

Bu bağlamda, Kürmanci-Kormanci o yörede en çok kullanılan bir Türk 

boyunun adıdır. YaĢayıĢı, töresi, örf ve adetleri, el sanatları, velhasıl aklımıza 

gelebilecek folklorik ve etnolojik her türlü malzemesiyle Türk olan bu yöre 

halkı, Türk tarihinin hiçbir devresinde Türklükten ayrılmamıĢ ve kendilerini de 

Türklükten ayırmamıĢlardır(Gülensoy, 1983, s. IX, 11), gerçeğinin de 

öğrenilmesi ve bilinmesi gerekiyor. Eğer hesabı olan bir ülke varsa bunu açıkça 

belirtmeli, bu konularda önyargılı ülkeler rotasını geçen yüzyılın gizli 

anlaĢmalarına göre yapma eğiliminden kurtulmalıdır. Buna rağmen psikolojik 

algısı yönünden kendisini bir etnik yapıya bağlı hissedenler popüler bir süreçle 

diğerlerinin üzerinde baskı yaratmak ve genelleĢen bir örüntüyü sergilemek 

hakkına asla sahip olamaz. Çünkü devlet varlığını tehlikeye düĢürecek hiçbir 

geliĢmeye izin veremez. 

Aslında batının düĢtüğü yada bilerek üstüne gitmediği büyük bir bilimsel 

ve aynı zamanda siyasi hata daha vardır. Etnisite kana bağlı değil, psikolojik 

algılamaya bağlı bir önkabuldür. Bir yaĢayıĢ tarzıdır. VaroluĢun Ģekillendiği bir 

biçimsel kültürdür. Temel ayırıcı faktör, örf ve adetler, gelenekler, dil ve kültür 

gibi birlikte yaĢanılan değerler bütünlüğüdür(bkz.Erkal,2005).  

Durum böyle olmasına rağmen ta bindokuzyüzlü yılların baĢından beri 

batının savaĢ taktiklerinden biri olarak; güçlü devletlerin içeriden 

parçalanabilmesi stratejileri enstitülerince ve devlet politikası olarak 

siyasetçileri vasıtasıyla özellikle Wilson prensiplerine uygun yürütülmektedir. 
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Bu süreçten güç alan, Osmanlı Ġmparatorluğundan yeni ayrılan küçücük ülkeler 

bile bunlara bulaĢtırılarak adeta Türklerden öç alma ve tarihten-ki güçleri asla 

yetmez- silmeye yada bölüp küçültmeye; çeĢitli haritalarla bölünmüĢlük 

sendromu doğurmaya yönelik hareketlerini ABD ve AB‟de gizli ve açık 

desteklerle hala sürdürmektedirler(Cumhuriyet, 14 Julı,2006). 

 Tarihi tarihçiye bırakmayan, bilimi gerçek bilim adamlarına 

bulaĢtırmayan bir anlayıĢla; Ermeni meselesi ve soykırım gibi gülünç, saptırıcı 

iftira ve iddialarla insanlığa hizmet etmek, adaleti sağlamak ve eĢitliğe yönelik 

psikolojik bir eğilim doğurabilmek, yani uyumluluk mümkün değildir. Bu aynı 

zamanda kendi toplumuna da  haksızlık ve tutarsızlık olur.  

Kaldı ki TaĢnaksuyun partisinin en ileri gelenlerinden birisi ve 

Ermenistanın ilk BaĢbakanı olan Ovanes Kaçaznuni partinin her Ģeyi berbat 

ettiğini, artık kapatılması gerektiğini, Türklere asıl kendilerinin ihanet ettiğini, 

katliam gibi bir Ģeyin olmadığı gibi; tam tersine Türklerin tam bir devlet 

anlayıĢıyla hareket ederek savaĢ anında arkadan vuruldukları için, Ermenilerin 

yerlerini değiĢtirdiğini belirten belgelere ulaĢıldığından(bkz. 1923 TaĢnak 

Partisi Raporu, Kaynak Yayınları,  2005) nihayet tarih sayfalarına gerçek 

belgeler ve gerçek kiĢiler kanalı ve sorumluluk bilinciyle doğru biçimde 

kaydedilmesine katkı yapılmıĢtır.  

1920 li yıllara ait olan bu belge ne yazık ki uzun yıllar saklanmıĢ, 

özellikle Fransa tarafından olumsuz propogandalar ne yazık ki bir milleti temsil 

eden ve gerçekleri ifade eden bu belgeleri bilerek görmezlikten gelerek, 

kamuoyundan saklayarak ve iç politika malzemesi yaparak kendi uluslarını da 

gülünç duruma düĢürmüĢ; soykırım yasalarını kabul etmiĢtir. Kaynak 

yayınlarından 2005 te Türkçe olarak basılabilmesi ile batı kamuoyunun da 

aydınlatılmasına fırsat verecek gerçek ve tarafsız bilimadamları ve tarihçiler 

elbette çıkacak bu haksızlığı ortadan kaldırabilecek yasa tekliflerini kendi 

parlamentolarına yeniden taĢıyabilecektir.  

Ne Osmanlı arĢivlerinde nede Türkiye Cumhuriyeti arĢivlerinde tek bir 

sayfa bu çirkin katliam iddiasıyla ilgili Türkler aleyhine bir belge yoktur. Eğer 

Türklerin üstün ırk anlayıĢı olsa idi, dünyanın en güçlü impararorluğu olan 

ikiyüzelli yıllık döneminde içinde hiçbir etnisiteye yer vermez, onları dilinde ve 

dininde serbest bırakmazdı. 

Sonuç olarak ikiyüzellibin kiĢinin hayatını kaybettiği Çanakkale 

savaĢının, Türkiye Cumhuriyetinin temelini kana dayandırması, ancak entrikalar 

ile dost görünüp ardından parçalamak gayretlerini iç hainlerle birleĢtiren 

politikalar; uyum baĢta barıĢı ve birleĢmeyi değil, sonunda kanı ve savaĢı getirir 

ki, bütün dünyanın bunlara tahammülü olamaz.   

Türkler açısından bütün bu sürecin tatmin edici beklentileri karĢılayabilir 

olmaması; göçmen topluluğunun psikolojik algılarının AB sürecine iliĢkin 
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negatif bir boyut kazanmasını gündememe getirir. Doğaldır ki buda gerçekten 

yadırganamaz. Diğer ülkelere gelince azınlık hakları diye demokrasi ve insan 

hakları dersine hazırlanan bazı AB üyeleri; neredeyse 500 yıl idare ettiği ve 

daha sonra çeĢitli entrikalarla terkettiği topraklarda yaĢayan Batı Trakya 

Türklerini etnik kökenine göre değil, inanç sistemine göre muhatap almaktadır.  

Ġnsan Hakları Komiseri Alvaro Gil- Robles Nisan 2006 da görev süresi 

biterken Türk azınlık kelimesini bile kullanmaktan kaçınmıĢ; müslüman azınlık 

içinde Türkçe konuĢanlar biçiminde sübjektif değerlendirmelerde bulunmuĢtur. 

Avrupa‟da da giderek artan oranda bir önyargı oluĢtuğunu, 3,5 milyon 

göçmenin 2.6 milyonluk dilimini Türk göçmenler aldığından bu önyargılardan 

en büyük payın da Türklere çıkarıldığını belirten Türkiye AraĢtırmalar 

Merkezi(TAM) Vakfı Direktörü Prof. Dr. Faruk ġen; önyargıların giderilmesi 

için Alman kurumları nezdinde giriĢimlerde bulunarak uyuma yönelik 

çalıĢmaları etkin bir biçimde sürdürmektedir. Bütün bu olumsuzlukların 

sebebini ise, „Tarihi yarım asra yaklaĢan göçün, ardından Avrupa‟da 

kurumsallaĢmaya baĢlayan ve barıĢçıl yaĢama yeteneğini kanıtlayan Ġslam‟a 

karĢı bu tür önyargıların bir anda ortaya çıkması büyük ölçüde Ġslam‟a dair 

Avrupa medyasında  yansıtılan imajın negatif boyutundan kaynaklanmaktadır‟ 

Ģeklinde açıklamaktadır(NRW Günlüğü, Sayı:2, s.17). 

Anka Haber Ajansından alınan bir habere göre, ENAR‟ın yaptığı bir 

araĢtırmada da TAM‟ın daha önce ortaya koyduğu veriler doğrulanmaktadır. Bu 

raporda „11 Eylül ve 7 Temmuz saldırıları sonrasında Müslümanlara karĢı 

baĢlayan önyargının arttığı Müslüman karĢıtı ırkçılık önünde siyasi duruĢun 

yetersiz kaldığı eleĢtirilerek; Danimarka, Ġsveç, Almanya, Letonya, Malta, ve 

Slovakya‟da aĢırı sağcı siyasi akımları da güçlendiği ve ırkçılığın daha uç 

boyutlarının yolda olduğu belirtilmektedir. Aynı raporda bir diğer sonuç ise 

gözleme tabi tutuğumuz Almanya ile ilgilidir. Gözlemimizde elde ettiğimiz 

psikolojik algılama ile ilgili‟ Almanya‟da kendine karĢı bir ayırımcılığın 

olduğuna inanan Türklerin sayısının artıĢa geçtiğini‟(Anka Haber Ajansı, 

26.07.2006) vurgulayan bulgusuyla çalıĢmamızın örtüĢtüğünü bu rapor da 

doğrulamaktadır.  

Diğer yandan Avusturya Günlüğünden elde ettiğimiz Avusturya Federal 

Meclis BaĢkanının „Diyalog‟ adlı köĢe yazısında Avusturyanın kültürlerarası 

savaĢı tasvip etmediği ifade edilmektedir. Andreas Kohl özetle‚ Avusturya‟da 

barıĢ içerisinde dinlerin birlikte yaĢamasının Avrupa için bir emsal teĢkil 

edebileceği bilincinde ve kanaatinde olduğunu; dinlerin birbirini karĢılıklı 

olarak tanıma yada kabul etme ile parıldayan eĢit haklara sahip kültürlerin 

kardeĢliğinin Avusturya‟da hayat bulacağı ifade edilmektedir (Avusturya 

Günlüğü, sayı: 6, 2006,s.5). AB nin büyük ülkeleri sayılan Almanya ve 

Avusturya gibi tarihi derinlikleri olan bu ülkelerin lokomotif görevi yaparak, 

diğer ülkelere de örnek olmasında  AB‟nin geleceği açısından yarar vardır. Bu 

ve benzeri faaliyetler Göçmenlerin Psikolojik algılamalarında uyuma dair bir 
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zihinsel alt yapı oluĢturmakta; ancak, kuĢkuları yenebilecek küçük adımlar 

olarak değerlendirilmektedir.  

Olumsuz örneklerin artması sonucu oluĢan ve göçmenlerin yaĢamlarının 

tehdit altında olduğu kanısı içinde bulunmalarına, iĢlerini kaybetmelerine, 

ekonomik durumlarının kötüleĢmesine, toplumsal yaĢamlarının bozulmasına, 

istemedikleri bir göçe (yeniden yurt dıĢına itilme gibi) zorlanmalarına, göç 

sonrası kötü koĢullarda yaĢamak zorunda kalmalarına iliĢkin ve toplumsal 

desteklerini kaybetmelerine yönelik endiĢelerin ortadan kalkarak; birlikte daha 

güzel bir yaĢam, uyumu ve iĢbirliğini tercih etmek daha rasyonel ve kalıcı 

çözümlere ulaĢabilmek için pozitif adımlar olarak görülmektedir.  

Gözlemlerimizle, kurum ve kuruluĢların tutumlarının analizine ilĢkin 

yürüttüğümüz çalıĢmada; güvensizlik, ümitsizlik, yalnızlık ve bastırılmıĢ 

yabancılık sendromu ve duyguları içinde yaĢayan göçmenlerin üzerinde 

depresif verilerin oluĢması olasılığı olan bir zeminde; kuĢkucu, çekingen, içe 

kapalı bir davranıĢ kalıbı sergilemeleri yerine, tam tersi sosyal hayatlarında 

bilakis daha azimli, çalıĢmayı ve uyumu esas alan bir psikolojik algı 

taĢımalarına ortam hazırlanması gerekmektedir.  

Bu bağlamda sosyal hayatı, öğrenebilme ve öğrenilenleri uygulayabilme 

eylemlerinden oluĢan bir süreç olarak ifade ettiğimizde, onun total olarak kiĢiler 

ve topluluklar arası bir dizi iletiĢim ve etkileĢimi içeren iliĢkiler manzumesi 

olduğunu (Tuncay, 2000, s.4) Türklerin Almanlardan, Almanların da 

Türklerden etkilendiklerini belirtebiliriz. Çünkü, insan bir yada birçok sosyal 

grubun üyesi olarak çeĢitli gruplarla iliĢki içindedir. Ve insanın etkilendiği bir 

psikolojik süreçler çevresi bir de yaĢamsal somut çevresi vardır(Durmaz, 2000, 

s.14).  

Bu konuya en güzel örnek Prof. Dr. Faruk ġen‟in belirttiği gibi 

gastronomide yaĢanmaktadır. Bu etkileĢimin sanayi toplumu olan Almanyada 

teknolojik yönden Türklere imkan verilebilmesi, ortak yatırımlara giriĢilmesi 

Türkiyede son derece iyi yetiĢmiĢ mühendislerin bu büyük sanayiye katkı 

yapabilme imkanını da doğurabildiği gibi, uyumlu bir birlik oluĢturabilmeye de 

katkı yapabilecektir.  

NRW Günlüğü sahibi Fatih Güllapoğlu‟nun bir röpörtajında; NRW 

AraĢtırma Teknoloji ve Bilim Bakanı Yardımcısı Michael Stückratd‟ ın bir 

açıklaması sevindirici ve önemli bir geliĢmedir. Türk gençlerinin yüksek okul 

tercihlerini ABD  yerine NRW Eyaleti‟ni tercih etmelerini destekleyeceklerini 

söylemesi (NRW Günlüğü, Mayıs, 2006, S.3) AB ülkelerinin de dikkatlerini  

çekmelidir. Bu açıklamadan çok daha etkin ve uzun vadede kalıcı bir giriĢimi de 

Türkiye AraĢtırmalar Merkezi Direktörü Prof. Dr. Faruk ġen Yürütmektedir. Bu 

porojeye göre Münster Üniversitesi ile iĢbirliği sağlanarak Türkiyenin önemli 

ve büyük illerinden birisi olan ĠZMĠR‟de Almanca Eğitim veren bir üniversite 

kurulması planlanmıĢ ve çalıĢmaları hızla yürütülmektedir.  
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Gerek Türkiye ve buna bağlı olarak Türk Cumhuriyetlerini de yakından 

ilgilendirebilecek bu giriĢim eğitim baĢta olmak üzere, bilim ve kültür alanında 

iĢbirliğinin temellerinin daha sağlam atılmasına zemin hazırlayabilecek her iki 

ülkenin yakın iĢbirliği AB sürecini de olumlu yönde etkileyecektir. 

Bu psikolojik algıdan hareketle Almanyada yaĢayan Türk göçmenlerinin 

her olumsuz koĢulda bile Almanya ile ve Alman toplumu ile barıĢık olduğunu, 

ifade edilmeyen bir kavram olarak Türk diyasporasından söz edilemeyecegini, 

özellikle Alman devletine saygı ve bağlılık zemininde birlikte yaĢamak 

istediklerini, hatta daha çok iĢbirliği ile daha çok iĢlerin baĢarılabileceğini iki 

tarafında önyargılardan kurtarılarak anlamak ve gerçekleĢtirebilmek 

mümkündür(bkz.ġen,2006).  

Diğer yandan Yine Prof.Dr.Faruk ġen‟nin yaptığı bir açıklamada 

Avrupadaki Türklerin 255 bin konuta sahip olduğunun belirtilmesi bu 

önyargıların kaldırılmasında rasyonelliği de gerektirmekte, 32,5 milyar EURO‟ 

luk Brüt Emlak servetinin emlakçılıktan, mimarlığa, müteahhitliğe kadar çok 

sayıda Türk giriĢimcinin faaliyet göstermesi ve Alman emlakçılarla iĢbirliği 

içinde çalıĢması politikacıların doğru kararlar alarak kamuoyunu 

yönlendirebilmesini kendi çıkarları açısından da zorunlu kılmaktadır(ġen,26 

Temmuz, 2006).  

Bu pozitif görüĢlerle ilgili çalıĢmalar 1996 yılında da yapılmıĢtır. Özetle 

artık Federal Almanya‟da yaĢayan Türkler geri dönmeyi düĢünmemektedirler. 

En azından geri dönme isteği, arka planda kalan bir istek haline gelmiĢtir. Bu 

olguyla birlikte Türklerin Almanya‟daki sosyal ve politik tutumlarında  da 

belirgin değiĢiklikler ortaya çıkmıĢtır. Öncelikle tasarruflarını Almanya‟da 

değerlendirme eğilimi güçlenmiĢtir. Daha önceki yıllarda Türkiye‟de bir konut 

edinmek önemli bir hedef iken Ģimdi Almanya‟da bir konut edinmek, bir konut 

satın almak öncelikli hedefler arasına girmeye baĢlamıĢtır(Kızılocak, 1996, 

s.15,16). 

Ancak, ne yazık ki Prof. Dr. Faruk ġen‟in belirttiği kaygıya dayalı 

önyargıların giderek geniĢlemesi; 1996 daki sosyal hayatı ve uyum havasını 

etkilemiĢ, Federal Alman Ġstatistik Dairesince açıklanan „Alman VatandaĢlığına 

Geçen Türklerin Oranının %27 gibi oldukça yüksek bir yüzde ile azaldığı‟ 

ortaya çıkmıĢtır. Bir diğer konu ise Almanya‟da meslek eğitimi gören Türklerin 

her geçen gün azaldığına ilĢkin verilerdir. Türkiye AraĢtırmalar Merkezinden 

Yunus Ulusoy‟un yürüttüğü bir çalıĢmada, Federal Ġstatistik Dairesinin 

verilerine göre; son on yıllık süre zarfında meslek eğitimi görenlerin Alman 

öğrencilere kıyasla Türk öğrencilerin sayısında %1,5 dolayında düĢüĢ 

yaĢanırken, meslek eğitimi gören Türk öğrencilerin sayısı %50 oranında 

azaldığı görülmektedir. Örneğin, 1995 yılında 51 385 olan sayı, 2005 te 25 092 

ye düĢmüĢtür. Böylece „Türk gençlerinin hayata bir adım geriden baĢlıyor‟ 

olması dikkat çekicidir(Ulusoy, 27.07.2006, Basın bildirisi).  
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Oysa, Türk iĢletmelerin meslek eğitimi konusunda Almanya için ciddi bir 

potansiyel olduğunu belirten TAM APIM projesi çalıĢanlarından Katharina 

KOCH; „Bilgi toplumunda, meslek eğitim yeri eksikliği eğitim politikası 

açısından ciddi bir sorun oluĢturmaktadır. Genç insanların potansiyellerinin 

değerlendirilmesi gerekiyor. Bu anlamda Türk iĢletmeleri kullanılmayan 

kaynakları ile aslında Almanya için önemli bir imkan sunmaktadır‟ diyerek 

önemli bir konuyu dile getirmektedir(Koch, 27.07.2006, Basın bildirisi).  

Bu bağlamda, Federal Ekonomi ve ÇalıĢma Bakanı Wolfgang Clement‟in 

aslında 2003 yılında Türk KOBĠ‟lere sıcak mesajlar verip davet etmesi de 

olumlu bir geliĢmeydi. Özellikle „Almanya‟daki Türk Küçük ve Orta Ölçekli 

iĢletmelerinin Türk ekonomisi ile yakın iliĢkileri, ticari iĢbirliğinin 

geniĢletilmesi anlamında da önemli roller üstlenecek‟ anlayıĢı aynı zamanda bir 

köprü rolü üstlendiğimizi göstermekte; ekonomik katkı boyutlarının sınırlarının 

altı çizilmekteydi(Clement, 2003, s.48) 

Aksine bir uygulama, eğilim yada durum göçe konu olmuĢ insanların 

beklentilerini ve yaĢama bakıĢ açısını gösteren psikolojik süreçlerine dayalı 

algısal ürünlerin negatif bir boyutu olur. Bu nedenle toplumun ona iĢçi mi, 

göçmen mi, yoksa 45 yıldan sonra birlikte yaĢamak istedikleri kimseler mi, 

yoksa bir an önce gitmesini istedikleri yabancılar mı olarak baktığının somut 

adımları ancak psikolojik süreçlerinin anlaĢılabilmesi ve sisteme 

katılabilmesiyle mümkün olur.  

Bundan dolayı günümüzde ekolojik yapının da üzerinde durduğu 

ekonomik karakterli çevre iletiĢimi son derece önemlidir. Göç olgusu da yeni 

bir ekonomik çevredir. Ekonomik çevrenin doğru bir analizinin yapılması insan 

davranıĢlarının da yönünü ve elde edilen konumunun doğru anlaĢılabilmesinin 

algısal boyutunu belirler(Tuncay, 2000, s.232).  

Göç olgusunda hatta insan yaĢamında üzerinde durulması gereken ve 

bizim de hareket noktamız olan psikolojik algı boyutları, sosyolojik olarak 

insanların birlikteliğinin temelini oluĢturur ki bu hem psikolojik hem ekonomik 

ve hem de sosyolojik örüntüleri temsil eder. Bu nedenle göç olgusunda ilk önce 

üzerinde durulması gereken insan iliĢkilerinin doğurduğu sonuçlar değil; bilakis 

bu sonuçları doğuran psikolojik algı süreçleridir. Bu sürecin doğru biçimde 

iĢlemesi ve düzenlenmesi, bireyi, grubu ve toplumu belirlenen ve beklenen 

hedefe doğru taĢır.  

Göçün ruhsal ve psikolojik sonuçları üzerine yapılmıĢ çok sayıda çalıĢma 

vardır. Türkiyede de bu anlamda yapılan araĢtırmalar vardır. Bu çalıĢmalar 

genellikle Ortadogu, Asya ve Afrika ülkelerinden özellikle sosyo ekonomik ve 

siyasal nedenlerle AB ye ve Güney Doğu Asya‟dan da savaĢ nedeniyle 

Amerika‟ya yapılan uluslararası göç üzerine yoğunlaĢmıĢ ve özellikle de 

mülteciler üzerinde yapılmıĢtır.  
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Ancak belirtilmesi gereken nokta göçmen statüsündekiler ile gerçekten 

göçmen durumunda olanların aynı psikollojik süreçlerden geçmediği ve olay ve 

olguları algılamaktaki farklılıkları yani psikoljik algılarının aynı algısal ürünleri 

veremiyeceğinin belirtilebilmesidir. Son zamanlarda eski Yugoslavya, ve 

Afrika‟da yaĢanan göç hareketleri de artan oranda ilgi görmeye baĢlamıĢtır. 

BaĢta Fransa AB içindeki birçok ülke özellikle futbol  olmak üzere sportif 

faaliyetlerde bu yabancılara yer vermekte ve hatta milli takımlarında 

oynatmaktadır. 

Sonuç olarak her ne kadar edindiğimiz bilgiler duygularımızı 

yönlendirerek, eylemlerimizi belirliyorsa aynı Ģekilde duygularımız da 

bilgilerimizi yönlendirmektedir. Bu anlamda toplumsal bütünlük içerisinde 

mikro planda bireylerin manevi dünyaları ile, onlardan büyük oranda 

aĢkın(Transandaltal) olmayan makro boyuttaki toplumun manevi dünyasıyla 

(duygu ve düĢünüĢ kalıpları, manevi kültür) Bir etkileĢim halinde olması 

kaçınılmaz ve aynı zamanda doğaldır(Tuncay, 2000, s.4,5). 

 

GÖÇ OLGUSUNUN AB SÜRECĠNDE ĠSLAM ĠLE ĠLĠġKĠġĠ 

AnlaĢılıyor ki göç bütün dünyada önü asla alınamayacak eyleme yönelik 

bir olgudur. Göç eden ile göçe konu olan ülkelerin akıl kullanma yolu ile bu 

olgunun yaratabilecegi sorunlardan kurtulabilmesi mümkündür. Her iki 

tarafında yapması gereken çok Ģey yoktur. Sadece bir tek Ģeye gereksinim 

vardır. O da insana ve değerlerine duyulan saygı ve kuracakları önyargısız 

doğru iletiĢimdir. ĠĢte “Ġslam Dünyası” nın karĢısında olarak, belkide toptan bir 

inancı reddetmek ve tüm bu inancı taĢıyanları ayrı kategoride saymak yerine; 

AB de yaĢayanların kendi gelenek, görenek ve inançlarını temsil edebilen bir 

yeni oluĢumu  birlikte gerçekleĢtirmek akılcı ve uzlaĢmacı yol sayılmalıdır. 

Özellikle Türkler böyle bir süreç içinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Her Türküm 

diyenin Türk olmadığını ve Türk gibi davranmadığını Alman toplumunun 

anlaması ve ayırt edebilmesi gerekir. Bunun da tarafsız ve objektif bir yönetim 

ile ilkeli bir basın yapabilir. Doğaldır ki ulusal eğitimi ellerinde tutanlar 

öncelikli rol oynayanlardır. 

Burada önemli olan AB de yaĢayan müslümanların yaĢadıkları toplumun 

değerlerine ve inançlarına saygı duyarak ve ülkenin birlik ve beraberliğini 

zedelemeden; kendi inançlarına uygun yaĢayabilmesi ve marjinal hareket ve 

eylemlerden kaçınabilmeleridir. Özellikle 11 Eylül gibi bütün toplumların 

zihinsel süreçlerinde korku, kuĢku ve panik yaratabilen ve asla hiçbir inancı 

temsil edemiyecek olan Ģiddet eylemlerinin adeta kaynağı gibi algılanabilecek 

gizli yada açık destek ve tercihlerin ima bile edilememesidir. NRW temsilcisi 

Yunus IĢikoğlu‟nun bir haberinde; Köln Ehrenfeld Belediye BaĢkanı Josef 

Wirges‟in açıklaması son derece takdire Ģayandır, Kısaca suçun rengi olmamalı 
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diyen belediye baĢkanı „Eğitimde de eĢitlik, suçta da eĢitlik olmalı‟ diyerek 

Ģiddetin ırkı ve dini olamayacağını ortaya koymaktadır.  

Türkleri yabancı gibi görmediklerini, 50 yıldır beraber yaĢayan Türklerin 

artık buralı olduklarını, yanlıĢ politikalarla uyum ve asimilasyonun birbirine 

karıĢtırıldığını, zararının Almanya‟ya da olduğunu belirterek; ‟Eğitimde sen 

Türk çocuğunun eğitimini engellersen, ona sorun çıkarır, onu dıĢlarsan bunun 

zararı yine bize dokunur. Çünkü o da artık bu toplumun ferdi. Cahil bırakılmıĢ 

bir fert bu topluma ne kadar faydalı olabilir?‟ diyerek hem psikolojik ve hemde 

sosyolojik bir gerçeği belirtmiĢtir(NRW Günlüğü,Sayı:2, s.79). 

Göçün 45. yılında Almanya‟daki Türk Göçmenler üzerine yazdığı 

makalesinde Gülay Kizilocak  ise, 18 ila 29 yaĢ grubu içinde yer alan genç Türk 

göçmenlerin %90‟ından fazlasının Alman toplumu ile iliĢkili olduğunu, 

%56‟sının Almanların daha yoğun yaĢadığı semtlerde oturduklarını, 

dernekleĢme düzeyinde ise kamuoyunda ileri sürülenin aksine hem Türk 

dernekleri ve hem de Alman dernekleri ile iliĢkili olarak sivil toplum örgütlerine 

katıldıklarının belirlendiği araĢtırmanın; Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti adına her 

yıl düzenli olarak TAM tarafından yapıldığını ve bunların objektif verilere 

dayandırıldığını belirtmekte; uyumun tek taraflı değil ancak, iki boyutuyla ele 

alınmasının gerektiğinin altını, bu çalıĢmayla birincisi beraber yaĢam, ikincisi 

de fırsat eĢitliğidir diyerek çizmektedir (Kızılocak, NRW Günlüğü,Sayı:2, s.6). 

Özellikle Ġslam olarak adlandırılan ülkelerin oluĢturduğu nüfus 

potansiyelinin doğru bir analizi kaçınılmazdır. Bu analiz sadece demografik bir 

nüfus hareketi olarak değil, nüfusun niteliği ve bileĢimi ile ilgili olmalıdır. 

Ayrıca, bunu yapabilmek için Ġslamın doğru bir tanımının ve kapsadığı ilkelerin 

bilinmesi ve doğru  algılanması gerekir.  

Çünkü özellikle tedhiĢ örgütlerinin ve orta doğu ülkelerindeki etnik 

çatıĢmaların din adına ve ilahi adaletin tecellisi kapsamında olmadığını, 

bunların uzun bir süredir özgürlük adına sürdürüldüğü bir faktör olarak kabul 

edilirse; bu coğrafyanın dıĢından gelen diğer Ġslam ülkelerinin de töhmet altında 

kaldığı anlaĢılır. Toptan bir kabulün bilimsel bir yaklaĢımı değil, ancak destek 

görmeye eğilimli bir konu olarak önkabulleri temsil etmesi mümkündür. 

Örnegin Hungtingtonun “uygarlıklar çatıĢması” adlı çalıĢmasında ortaya attığı 

tez “birtakım baĢka uygarlıkların yanı sıra Batı, Konfücyüs ve Ġslam 

uygarlıklarının geçirimsiz bölmeler gibi oldukları, üyelerinin tek derdinin dıĢta 

kalan herkesi kendilerinden uzak tutmak öncülüğüne dayanır” iddiası günümüz 

gerçeklerini yansıtamaz ve mantığa aykırı bir tezdir(Kongar, 2001,S:61).  

Oysa neredeyse bütün dünyada demokrasinin fazileti olarak geliĢen insan 

hakları, kadın hakları, çevre ve yaĢama hakkı, laiklik vb.gibi kavramlar batılı 

değerler olmasına karĢın; kültürel akıĢkanlık ve heterojenlik olgusu içinde 

birçok dünya ülkesi tarafindan kabul edilmiĢ  ve yaĢamlarına geçirilmiĢ 

değerlerdir. Bunları Ģark yada batı gibi algılamak ve bu yönde siyasal erki 
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yönlendirmek son derece tehlikelidir. -Kaldı ki Türklerin tarihi incelendiğinde 

Kağan ve Hanların seçiminde uç beylerin katılımı ve irade beyanına ve 

kabulüne dayalı demokratik bir yöntem uygulandığı yolunda kanıtlar da 

mevcuttur. Ayrıca, Batı ülkelerinde kadın hakları ve kadın-erkek eĢitliği 

konusunda yoğun ve acımasız bir mücadele yaĢanmasına karĢın Orta Asya‟da 

Türk devletlerinde kadının kağanhanın yanında yer alarak, devleti birlikte 

yönettiklerini görüyoruz.  

Atatürk‟ün kadına seçme ve seçilme hakkını birçok batı devletinden önce 

1933 yılında vermesi, Türklerin kadına verdiği özel önemden gelir ki bir dönem 

de Türkiye bir kadın BaĢbakana oy vermiĢ demokratik bir toplumdur.(Tuncay, 

Kalem, Sayı:98, 2005). Kongarın belirttiği gibi bu durum kültürler ile halkları 

zorla ve önyargılarla farklı soylara yada özlere bölen bir giriĢim olur. Bunun 

getirdiği yanlıĢ temsilleri ve tahrifleri ortaya koyar.(Kongar,2001,S:62).  

Kısacası „Ġnsanların etnik ve ulusal kökenlerine göre yargılandığı bir 

toplumda‟(Canatan 1990 s.51) dıĢlanma ve aĢağılanma asla istenmese de Ģiddeti 

ve küresel terör eğilimini körükler. Sosyolojik olarak yabancılaĢan topluluklar 

içe kapanır ve yalnızlığa itilirler yada sistem dıĢı kalıp, sistemin karĢısında 

olurlar.  

Bu nedenle, diğer ülkelerin etnik yapısını gerçek bilgi ve verilere 

dayanmadan kurcalayarak ve yeni mozaiklere dayalı yeni sınırların batılı 

ülkelerce belirlenmek istenmesi; ayrıca terör örgütlerine verilen kapalı ve açık 

destekler, bir gün kontrol edilemez olur ve göçmen olarak kabul edilenlerin 

bulundukları ülkelere de zarar verirler. Mülteci politikaları bunlara en güzel 

örnektir. Bunun ekonomik açıdan yarattığı maliyet ile sosyal açıdan 

uyumsuzluk yoluyla ortaya çıkardığı sorunlar tahammül edilemez olur. Çünkü 

göçmenler AB içinde entegre-asimile yada bizce daha anlamlı bir terim olan 

uyum içinde olamıyorsa; „egemen toplumun kendi toplumu hakkındaki ürettiği 

önyargı ve olumsuz imajı kırıp kendi kültürel değer ve normlarını dirilterek 

egemen topluma karĢı direnmek‟(Canatan 1990 s.51) kaçınılmaz olur.  

Bütün bu geliĢmeleri dini ritüeller olarak aldığımızda dar ve kapalı 

tarikatlar ve hatta Ģeriat diktatörlüğüne doğru gidebilecek eğilimi besler ve iki 

toplum arasında olumsuzluğu içerecek süreci baĢlatabilir. Bu süreci böyle analiz 

ettiğimizde önü asla alınamayacak olaylar ile terör örgütlerinin bile kaynağı 

psikoljik algı bozuklukları olur. DıĢlanmıĢlık ve aĢağılanmak ait olma 

gereksinimini doğurduğu kadar, o eylemlerden beslenen kiĢiler, Gruplar çıkar 

ve terör örgütleri ve hatta devletlerin politikaları  da söz konusu karĢı bilinci 

destekler. Zira Durkheim de bu yönde bir saptamayla „herhangi bir öneme sahip 

her toplumsal sürecin ilk kaynağı  ortamın oluĢumunda aranmalıdır‟ diyerek 

nesneler(maddi eĢyalar vb.) ve insanların(hukuk ve gelenekler gibi) birlikte 

değerlendirilmesini önermektedir(Gündüz/Mutluer 2000 s.51). 
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SONUÇ 

 

AB de ve Almanyada yaĢayan Türk müslümanların bu analizden 

yararlanarak AB ve Alman kamu oyunca daha çok iliĢki ve iletiĢim 

kurabileceği, iĢbirligi yapabileceği kesim olarak değerlendirmesi daha çok 

yararlı sonuçlar verebilir. Çünkü Türk Ulusunun inanç ve kültürel değerleri 

olarak AB de geliĢen ve Avrupa eksenindeki Ġslam sadece inanç olarak kalmaz, 

bilakis insan haklarına, sosyal hukuk anlayıĢına, demokratik ve laik devlet 

anlayıĢına da dayanır.  

Kısacası AB değerleriyle örtüĢtürülebilen yeni bir değerler manzumesini 

tanımlar. “Alman kamuoyunda iddia edildigi gibi Türk gençleri arasındaki 

kökten dinciliğin giderek yayıldığı, gerçeği yansıtmıyor. Bir diğer sorun 1986 

yılında almanya da yapılan bir araĢtırmada Türklerin Almanlardan daha az zeki 

oldukları yolunda bir araĢtırmadan söz edilmektedir(Bkz.Canatan 1990 ) Yine 

Dr. Dirk Halm‟ın bir araĢtırmadan elde ettiği ifadesine göre(Dirk ile sözlü 

görüĢme)Türkler ile Rus öğrenciler üzerine yapılan bir araĢtırmada Rus 

öğrencilerin Türk öğrencilerden daha zeki olduklarının saptandığı yolunda bir 

bulguya ulaĢıldığı belirtilmektedir.  

Oysa zekanın ölçümü IQ ve Psikoljik zeka ile ölçülmekte; sosyalleĢme 

sürecinde, sosyal hareketlilik ve iĢ akıĢkanlığı ile müteĢebbislik gücü önemli 

veriler olarak ele alınmaktadır. Eğitim önemli bir faktör olmakla birlikte verilen 

olanaklar ve içinde bulunulan kurumsal yapı ve bunlara bağlı geliĢtirilen yasal 

çerçeve kısacası kitle iletiĢim araçlarının demokrasiyi algılamalarına, kamusal 

alanı belirleyen siyasal iletiĢime ve eğitim yolu ile bilinç yükseltilmesine 

verebildikleri değer ile uygulamalar sonuçları belirlemektedir.  

Bu bağlamda örneğin Almanya da yasalar belli sınırlara sahip olsa da 

„Federal Anayasa Mahkemesi hem devlet medyasını hem özel medyayı 

kapsayan birbiriyle yakından bağlantılı bir dizi değerlendirmeyle demokratik 

hesap sorulabilirlik ilkesini yürürlüğe koymuĢtur.. Bu ilke ile Alman kamusal 

yayın Ģebekelerinin yönetmeliklerine ve Alman federe devletlerinin medya 

yasalarına sokulmuĢtur.. Böylece Ġdeal durumda kitle iletiĢim araçları 

demokratik iletiĢime katkıda bulunacaktı.. örneğin, Dengeli ve kapsamlı 

habercilik, nesnellik, özel hayata saygı, yayının biçiminde, içeriğinde ve 

üslubunda gerçeğe bağlılık ve tüm yurttaĢları kamusal iletiĢime katılmaya teĢvik 

edecek tarzda bir olay sunumu gibi normlar ideal bir iletiĢimi tanımladıkları için 

son derece kapsamlıdırlar. Fakat aynı zamanda belirsizdirler, çünkü kitle 

iletiĢim araçlarının gerçek dünyasında nasıl ve ne ölçüde uygulanacakları açık 

değildir(Meyer, 2002 s.25). 

Bir diğer önemli paradigmada  AB de yaĢayan Türklerin Ulusal bilinç 

düzeyidir. Hem bulundukları ülkede bir yer edinmek ve o ülkenin kamusl 
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düzene ait sınırlandırılan koĢullarına uymak ve hem de kendi kültürel 

değerlerinin bilincinde olmaktır ulusal bilinç. Çünkü ‟ulusal mensubiyet bilinci 

öncelikle psikolojik bir ön kabul olup, sosyolojik boyutludur. Bağlı bulunduğu 

ulusun dilinin büyüklüğü, inceliği ve gücüne olan inancın pekiĢtirilmesi ancak 

düĢünce gücüyle mümkündür.  

Böyle bir olgunun sonucu duygusal olarak da o ülkenin diline ve ülkesine 

ait mensubiyet bilinci ile örtüĢebilir. Bunun için iletiĢim günümüzde daha da 

önemli bir kavram haline gelmiĢ, neredeyse ulusların gücü kurabildikleri 

iletiĢimle ölçülür olmuĢtur. Bundan dolayı insan davranıĢlarının psikolojik 

analizleri yapıldığında gerek bilgisel alan ve gerekse iletiĢimsel alan en az 

ekolojik, kültürel, sosyal, siyasal ve özellikle teknolojik alan kadar önemli bir 

boyut kazanmıĢtır‟(Tuncay, 2002, s.166).  

Bu bilinç bir Irkçılık hareketi degil; tam tersine ulusal mensubiyet 

bilincinin bütün insanlığa katkı yapabileceği kültürel zenginliğin temsili söz 

konusudur. Bu bireyin kendi dilini konuĢması ancak yaĢadığı toplumun simge 

ve sembollerini kullanarak, ulusal değerlerine ve hatta hassasiyetlerine kulak 

vererek o ülkenin diline saygı duyması ve iletiĢimi de bu yönde yapabilmesini 

gerekli kılar. Çünkü, ‟insan davranıĢı ancak kurumsal gelenekler içinde anlam 

kazanır. Ortak toplumsal dizgeler bireyler tarafından özümsenir ve bireysel 

davranıĢları anlamlı kılar. Ortak kültür kiĢilerin aklını, duygularını, kimliklerini 

etkiler.  

Bu nedenledir ki, toplumsal olaylar ancak toplumu oluĢturan bireylerin 

ortak bilinci, inanıĢları ve uymak zorunda oldukları kurallar doğrultusunda 

anlamlıdır. Dil ise, düĢüncenin temelini oluĢturan, çevremizdeki dünyayı 

algılamamıza-burada psikolojik algı-ortak kurallar dizgesi olduğundan ve bu 

dizgeyi özümsediğimiz, içselleĢtirdiğimiz için birbirimizle iletiĢim kurmamızı 

sağlar(Külebi, 1998, s.68).  

Yaptığımız gözlemlerde hemen hemen her Türkün, Türkçe öğretiminin 

yanında, Almanca öğrenmek ve konuĢmak istemesi sevindiricidir. Fakat bu 

konuda gereken ilgiyi göremediklerini ve yeterli düzeyde bir eğitim 

alamadıkları belirtilmektedir. Ayrıca Neuss‟ta yaptığımız bir ön incelemede 

Türk öğrenciler bir diğer sıkıntı ve üzüntülerini dile getirmiĢlerdir. Örneğin, 

Gnadental Hauptschule an der Gnadentaler Allee Neuss‟ta okuyan Türk 

öğrencilere-dokuzuncu sınıftan bir öğrencinin ifadesiyle- Alman öğretmenlerin 

kaba ve hatta küfürlü davrandıkları, onları aĢağıladıkları ve gerek Alman  

gerekse Rus öğrencileri daha çok korudukları yönünde psikolojik algı taĢıdıkları 

belirtilmiĢtir. Aynı öğrencilerin tarafsızlık içinde, Türkçe dersini veren Türk 

öğretmenin de kendilerine kötü davrandığını bildirmiĢler ve bu durumun Alman 

Eğitim Bakanlığınca denetlenerek diğer illerde de yaĢanabilecek örneklerin 

olabileceğini belirterek düzeltilmesini talep etmiĢlerdir.  
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Bu bağlamda psikolojik algıya yönelik önkabulleri kaldırmadan ve 

Alman diline vakıf olmadan herhangi bir düĢüncenin ve eylemin ortaya 

konulabilmesi ve her iki toplumun düzenli ve düzeyli bir iletiĢm kurabilmesi ve 

bunu etkileĢime döndürebilmesi zordur. Bu nedenle daha hoĢgörülü bir 

eğitimin, kapsamı geniĢletilmiĢ kursların zorunluluk değil gönüllülük esası için 

de yaygınlaĢtırılması kaçınılmazdır.  

2005 yılından beri yürürlükte olan göçmenler için zorunlu uyum 

kurslarını ĠçiĢleri Bakanlığının yürütmesi yanında; 2005 yılında ayrılan pay 208 

milyon Euro iken, 2006 yılı için bu miktarın 140 milyon Euro‟ya düĢürülmesi 

de çeliĢkilidir. Belki iĢ yeri bazında bu kursları denemek her iki tarafa da dil 

öğrenme avantajları sağlayabilir. Gerek özel iĢletmelerin gerekse kamu kurum 

ve kuruluĢlarının birlikte yaĢadığı insanlarla anlaĢılabilir ve doğru bir iletiĢim 

kurması gerekir. Zira, Saussure‟nin belirttiği gibi „Dil, bir ulusun, toplumun, 

ortak bilincini, ortak aklını yansıtan bir kurum niteliğinde olup..uyulmadığında 

bireyleri anlaĢılmaz kılar ya da garip görülmelerini sağlar(Külebi, 1998, s.69). 

Türklerin yepyeni bir enerji kaynağı olduğu, Almanya‟ya güç katmak 

istediği tartıĢma götürmez. Ancak güzel ve ölçünlü bir Almanca 

konuĢamamaları, hem kendilerini ifade etmede ve hem de Almanların onları var 

olan sıcaklıkları ile anlama ortamını ortadan kaldırır. O takdirde farklı bir 

formül daha düĢünülmelidir. Almanlar da bu kadar çok Türkün yaĢadığı 

ülkelerinde -bazılarının çok iyi konuĢtukları da müĢahade edilmiĢtir- Türkçe 

öğrenmeleri gerekmezmi? Çünkü, Chomsky‟nin belirttiği gibi dil, insanlara 

özgü bir olgudur..ĠĢlevi bireyler ve toplumlar arası iletiĢimi en etkin bir biçimde 

sağlamaktır(Özsoy, 1998, s.82).  

Kaldı ki Çin Yulian Tang Üniversitesinin yaptığı bir araĢtırmada, 

insanların ana dilleri ile matematik zekaları arasında bir iliĢkinin olduğuna dair 

bulgular elde edildiğinin ipuçları veriliyor. Böylece ulusların bilimsel alanda 

gösterdikleri yetenekleri insan beyninin anadil Ģekillenmesiyle oluĢtuğu 

açıklanmaya çalıĢılıyor(Gazete Elit, s.8, 2006). 

Türklerin matematik zekaları tarihsel süreç içinde ortaya çıkardığı 

bilimadamları ile tartıĢma götürmez bir gerçektir. Bu bağlamda, eğer AB 

ülkelerinin Türkiye‟ye siyasi yaklaĢımları ekonomik iliĢki yoluyla değiĢirse bu 

yaklaĢım bu ülkelerde yaĢayan vatandaĢların yaĢam koĢullarına da Ģu veya bu 

Ģekilde olumlu yönde yansıyacaktır(Akkaya, s.71). Her iki toplumun birbirini 

anlayabileceği ve birbirinden alabileceği çok Ģey vardır. Türklerin sıcaklığı-ki 

bunu duygularına Ģiir olarak döken Gönül ġelalesi kitabıyla ‟Ġnsanadır bizde 

saygı/Ayrımcılık büyük kaygı/Yaratıklar hep kutsaldır/Olmaz bundan güzel 

duygu‟ diyen Mehmet IĢıkoğlu gibi- ve güçlü iletiĢimi yanında, kıvrak zekası ve 

atılım gücü ile Almanların iĢ disiplini ve teknolojik zenginliği aslında birbirini 

tamamlayan unsurlar olarak görülmelidir. 
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Son olarak belirtilmesi gereken Ģudur; kuramsal anlamda istenildiği kadar 

modeller ve tabelalar oluĢturulsun. Göçmenlerin yada diğer yerleĢik hayat 

içinde olanların sorunlarının tümünün ortadan kaldırılması mümkün değildir. 

Göçmenlerin organizesiyle ilgili maksada uygun modeller, üyelik statüleri, giriĢ 

aidatları yani parasal değerler, bunlardan sonra geliĢtirilen toplantılar ne yazık 

ki bu yerel düzeydeki örgütsel yapılarda var olan beĢeri kaynaklar yine de 

önkabulle temellendirilmiĢ bir merkezileĢmeyi temsil eder ve karar sürecini 

doğrudan etkileyemez. Çünkü, zayıf bir kordinasyonun aĢılabilmesi için 

öncelikle insanın insana değer vermesi onu insan gibi görmesi ve saygı 

duyabilmesiyle mümkündür. Buda Türk atasözüyle adam olmaktır. Kısacası 

adam olmak; „YaĢı, cinsiyeti, dini, milliyeti, ünvanı, mevkii, kökeni, rengi ne 

olursa olsun bir insana saygı duyabilmektir‟ (Açıkalın, 1999, s.14).  

Adam olma oluĢumunu ve eğilimini besleyenler ile insanın sosyalleĢme 

sürecinde davranıĢlarını etkileyen faktörlerse; baĢta aileler ve arkadaĢlık 

kurumları olmak üzere birincil kurumlar olup; ikincil kurumlarla da yani eğitim, 

iĢ, ve çevresel kurumlar, kar gütmeyen kuruluĢlar(KGK) ile medya 

kurumlarıdır. Her konuda olduğu gibi göç yada yabancılarla ilgili konularda da 

hep son söz, ne yazık halkın iradesi -burada demokrasinin- değil, siyasilerin 

yani siyasi erkin olmuĢtur.  

Doğaldır ki bunları düzenleyen siyaset kurumu ve tümünü çerçeve altına 

alan yasal mevzuatlardır ki kurumsal iĢleyiĢin tamamını temsil edenlerse 

kurumlar demokrasisidir. Bu kamuoyunun oluĢturulmasında insana bakıĢ 

açısının temsili demektir. Böylece insanın değerleri, tarihi,  dili, kültürü ve 

inançları sürekli eyleminin bir parçası olmaya devam eder. Oysa  bütün bunlar 

insanlık köprüsünün zırhtan demirlerinin diğer adıdır. 

ĠĢte AB ile uyuma dair bütün bunların doğu anlaĢılabilmesi ve doğru bir 

iletiĢimin etkileĢime dönüĢtürülebilmesi için; öncelikle psikolojik algı temelli 

kültürel değerleriyle birlikte mistik motiflerin ilahi adalet kavramını nasıl 

tanımladığına da bakmak, çoğulcu Ġslamın bu fazilet yüklü kavrama nasıl bir 

değer yüklediğini ortaya koymak gerekiyor. 

Çünkü, Dünya‟nın ekonomik dengeleri hızlı bir değiĢim içerisinde. ABD 

ve Avrupa Birliği ülkeleri içine girdikleri krizleri bir türlü atlatamazken, 

Asya‟nın ekonomik yükseliĢine tanık oluyoruz. Almanya son üç yıldır yılda 

%1,2‟lik büyüme hızının üzerine çıkamazken, Çin sadece 2006‟nın ilk altı 

ayında %11,4‟lük bir büyüme rakamına eriĢmiĢ durumda, ihracat ise %25 gibi 

patlama addedilebilecek büyük bir büyüme gerçekleĢti. Çin‟e paralel 

Hindistan‟da da benzer bir geliĢme görülüyor.  

Yıllardan beri geri kalmıĢ ülke olarak görülen Vietnam tüm sektörlerde 

hızlı bir büyüme içerisinde, ülkenin en çok on yıl sonra Güney Kore‟nin 

bugünkü geliĢmiĢlik seviyesine eriĢmesi bekleniyor. Uzak doğunun en sorunlu 

ülkelerinden biri olan Tayland, iç sorunları nedeniyle bu ivmenin uzağında 
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kalmıĢ olmasına rağmen, dünyanın gözü bu ülkenin üzerinde. Shangai dünya 

ekonomisine yön veren uluslararası kentler arasında yer almaya baĢlamıĢ 

durumda‟(ġen, 2006, Basın Bildirisi).  

Yine aynı yazar 2005 yılındaki bir saptamayla, psikolojik algının günbe 

gün değiĢtiğini belirtiyor ve Ģöyle diyor: „Türkiye‟de halkın yüzde 70‟i Avrupa 

Birliği‟ni her zaman düĢledi ve AB sınırları içinde 3 milyon 600 bin Türk insanı 

yaĢıyor. Öte yandan Türkiye elinden geldiğince reform değiĢikliklerini AB‟ye 

üyelik yönünde yapmaya çalıĢtı.Ama atılan her olumlu adımdan sonra daha 

fazlası istendi ve sonunda „AB Türkiye‟yi hiçbir zaman üye olarak kabul etmez‟ 

diyenler haklı çıktı. Türkiye‟nin en geç 2010 yılında tam üye olacağını savunan 

bir kiĢi olarak ben de artık yanıldığımı kabul etmek zorundayım‟(ġen, 2005, 

s.20). 

AB‟ye uyum mu yada Türkçe tabiriyle „hazmetme kapasitesiyle‟ doyum 

mu konusunda bundan baĢka bir tabloya gereksinim var mı yine de hep birlikte 

düĢünelim. Türkiye taahhütlerini tarih boyunca yerine getiren bir ülkedir. Ama 

açıklamaya çalıĢtığımız psikolojik algı süreci var olduğu ve AB‟ nin rasyonel 

davranmayıp Türkiye‟yi üniter yapısıyla güçlü ve güvenilir bir ülke görmediği 

sürece; artık trenin kaçmak üzere olduğu gün gibi ortada. Özellikle 2002 den 

sonra geliĢtirilen tavizci ve küreselleĢme gereği gibi gösterilen Türk DıĢ 

Politikası ulusal çıkarlara ve ulusal çıkarın gerektirdiği dayanaklara göre 

biçimlendirilmediğinden kiĢilere özgü psikolojik algının biçimlendirdiği bir 

sürecin yaĢanması kaçınılmaz olur. Oysa devlet organizasyonu bireylere göre 

değil, kurumsal algı ve kurallara göre biçimlendirilir. Bunun yolu üstün bir 

diplomatik bilinç ve üstün öngörü yetenekleriyle donatılmasından geçer. Çünkü 

hükümetler gelip geçici oysa Türk milleti ve onun yegane varlığı olan devleti 

ebediyete kadar kalıcıdır. 
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GELME ERMENĠLER KARABAĞIN YERLĠ SAKĠNLERĠ DEĞĠLDĠR. 

Irade NURIYEVA
 
 

ÖZET 

“Gelme Ermeniler Karabağ‟ın yerli halkı değildir” konusundaki 

makalede, Ermenilerin Balkanlardan Kafkasya‟ya göç ettirilmesi ile ilgili tarihi 

gerçeklerin çarpıtıldığı ve onların Karabağ‟ın yerli halkı olmadığı 

ispatlanmaktadır. Bu yüzden Ermeniler yalnız Karabağ‟da değil tüm 

Kafkasya‟da kendi kaderlerini tayin etme hakları yoktur.  

Anahtar sözler: Ermeni, Karabağ, göç, Azerbaycan, Kafkasya. 

 

 

ABSTRACT 

In the article about “Newly arrived Armenians are not indigenous 

population of Karabakh” was shown the falsification of historical facts about 

migration Armenians from Balkan to Caucasus. Confirmed that they are not 

indigenous population of Caucasus and on the score of this Armenians aren‟t 

have right to self-derermination not only in Karabakh but also in all Caucasus 

Keywords: Armenians, Karabakh, Azerbaijan, migration, Caucasus. 

 

 

Ermeni edebiyatçıları, tarihçileri, ideologları tarafından kaleme alınan 

birçok kitapta ve Ermeni yapımcıları tarafından çekilen filmlerde, Azerbaycan, 

Gürcistan, Türkiye, Rusya ve Ġran topraklarının bir kısmı, mitolojik ve hiçbir 

zaman var olmayan “Büyük Ermenistan”ın kadim bölgelerinden sayılmaktadır. 

Ermeni sahtekarları sık sık kendilerini yalanlamaktadırlar. ġöyle ki, 1978 

yılında Azerbaycan‟ın Ağdere ilinin Marağa köyünde Ermenilerin Dağlık 

Karabağ‟a geliĢlerinin 150 yıllığı Ģerefine hatıra anıtı inĢa etmiĢlerdir. Bu köy 

1828 yılında Ġran‟ın Marağa bölgesinden göçenler tarafından kurulmuĢtur.
1
 

Ermeniler tarihin gerçek sahtekarları gibi hareket ederek, daha sonralar bu 

anıtın üstündeki 150 rakamını silmiĢlerdir. Fakat onlar unutmuĢlardır ki, bu 

anıtın resmi, Dağlık Karabağ‟ın eski valisi ve ermeni ırkçı Ģovenistlerin lideri 

Boris Kevorkov‟un broĢüründe basılmıĢtı.  

Tarihi gerçekler Ermenilerin yalnız Karabağ‟a değil, tüm Azerbaycan‟a 

ve hatta bütün Kafkasya bölgesine sonradan yerleĢtiklerinin ispatlamaktadır. 

                                                 
 Doç. Dr. Azerbaycan Devlet Neft Akademisi. 
1 Geybullayev, G., Garabağ (Etnik ve siyasi tarihine dair), Bakü, Elm, 1990, s. 165. 
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Daha III. yüzyılda bölgede ArĢaklı topraklarında Albanlar‟la birlikte Barsiller, 

Savirler, Hazarlar ve diğer Türk kabileleri yaĢamaktaydı.
2
 Akademik Ziya 

Bünyadov‟un kaydettiğine göre, Azerbaycan halkı o cümleden Arran 

(Karabağ), Moğol saldırılarına kadar Türk dilli olarak ĢekillenmiĢti.
3
 Türkler 

Arran‟da asli etnik unsur idiler.
4
 Eğer Arran‟daki Türkmenleri bir araya 

getirsek, karınca ve çekirge yığınağını hatırlatırdı.”
5
  

 Gezgin Ġohann de Galonifontibus‟un yazdığına göre, Arran 

“Müslümanların yönetiminde idi”.
6
 Dönemin tarihçilerine dayanarak, XIII-XIV. 

yüzyıllarda Karabağ halkının büyük çoğunluğu (Ermenilerden değil) Türk ve 

Albanlar‟dan oluĢtuğunu söyleyebiliriz.
7
 Hatta Ermeni tarihçiler bile, 

Ermenilerin Küçük Asya‟ya girip, daha sonra Ermeni yaylalarına kadar 

ilerlediklerini itiraf etmektedirler.
8
  

 M. Agebyan da, Ermenilerin ulu babalarının milattan önce Rumlar ve 

Frikiyalıların dedelerinin yakınlarında yaĢadıklarını, ortaya koymaktadır.
9
  

 G. A. Gapançyan Ģunları kaydetmektedir:   

 “Hayas ülkesi-Asya‟da, esasen Fırat‟ın yukarı sahilleri, Çoruh ve Aras 

nehirleri arasındaki topraklarda bulunmaktaydı.”
 10

 

 Ermeni tarihçiler kabul etmektedirler ki, “ġimdiki ermeni halkı diğer 

alanlarda olduğu gibi, uydurma-Hay ismini Hayas kabile birliğinden 

götürmüĢlerdir. Onların yerleĢtikleri topraklar ise Hayk veya Hayastan ismini 

almıĢtır 
11

  

 Ayrıca onlar bu bölgenin Küçük Asya‟nın doğusunda yerleĢtiğini itiraf 

etmektedirler.  

                                                 
2 Mamedova, F., K voprosu ob Albanskom (Kafkazskom) etnose, Ġzv. AN Azerb. SSc, SĠFP, 

1989, sayı 3, s. 116.  
3 Bunyatov, Z. M., Neskolko zameçaniy po povodu etniçeskih proçesov v ġirvane (do pervoy 

treti XIII veka), DAN Azerb. SSR, cilt XL 11, sayı 4, 1986, s. 73. 
4 Alizade, A. A., Soçialno-ekonımiçeskaya i politiçeskaya istoriya Azerbaydjana XII-XIV. 

vv., Baku, Ġzd-vo Akad. Nauk Az. SSr, 1956, 151. 
5 ġihabuddin Muhammed an-Nasavi, Jizneopisanie sultana Djalal ad-dina Mankburnı, 

Perevod s arabskovo, predislovie, kommanterii, primeçaniya i ukazateli Z. M. Bunyatova, Baku, 

Elm, 1973, s. 274.  
6 Ġoan de Galonifontibus, Svedeniya o narodah Kavkaza (1401 g) (Ġz soçineniya “Kniga 

poznaniya mira”), Baku, Elm, 1980, s. 21. 
7 Piriyev, V, Azerbaycan XII-XIV asırlarda, Bakü, Nurlan, 2003, s. 109. 
8 Ġstoriya armyanskovo naroda, S drevnih vremen do naĢih dney, Erevan 1980, s. 27. 
9 Abegyan, M., Ġstoriya drevnearmyanskoy literaturı, Erevan 1975, s. 202-203. 
10 Kapanyanç, F. A., Hayasa- kolıbel armyan. Etnoginez armyan i ih naçalnaya istoriya, Erevan 

1947, s. 240, 242. 
11 Ġstoriya armyanskovo naroda, S drevnih vremen do naĢih dney, s. 25, 27. 
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Yaptığımız alıntılardaki bilgilere dayanarak, sözkonusu kayıtlarda 

“Kafkasya”nın anılmadığı sonucuna varmak mümkündür. Öyleyse Ermeniler 

eskiden beri Kafkasya‟da yaĢamamıĢlardır. 

Ermenilerin “Zakafkasya” topraklarına girmeleri çok sonraki döneme 

aittir. Unutmamak gerekir ki, Ermeniler tarafından Erivan olarak değiĢtirilen 

Erebuni kalesi onlar tarafından inĢa edilmemiĢtir. Yine bu kale ermeni ve hatta 

Urartu topraklarında değil, Urartu kitabelerinde “düĢman topraklar” olarak 

isimlendirilen ve Ģimdiki Ermenistan Cumhuriyeti‟nin bulunduğu bölgede 

ilerlemesi sürecinde Urartular tarafından iĢgal edilen Zakafkasya ülkeleri 

bölgesinde Aza kabilesi topraklarında inĢa edilmiĢtir.
12

  

Bundan biraz farklı da olsa ve genel hatlarıyla Erivan isminin Ermeni 

kökeninde hiçbir rol oynamadığı sonucuna V. M. Sısoev varmıĢtır: 

“Azerbaycan‟la ilgili en kadim bilgileri (m.ö. X-VIII yy) biz Van ve 

Urartu çivi yazıtlarında arayabiliriz… onların yerleĢtikleri en yakın yerler 

Gökçe gölünün batı sahilleridir. Erivan civarında bulunmuĢ bazı kitabelerde 

bahsedilen Eti kabilesi, muhtemelen Kür nehrinin sol sahillerinde, Ģimdiki Nuha 

ilinin VartaĢen ve Nic köylerinde yaĢamıĢ olan Utilerdir.
13

 

K. N. YüzbaĢyan Ģunları kaydetmektedir: 

“Ermenistan‟da yabancı hakimiyeti altında oluĢan spesifik Ģartlar, 

Ermenileri vatanlarını terk edip ve gurbette yeni yerleĢim yerleri aramaya 

mecbur etmekteydi.”
14

  

Zori Balayan‟ın “Ocag” romanında XIX-XX. yüzyıllarda Karabağ‟da 

yaĢamıĢ Ermenilerin sayısı ile ilgili sahte rakamlar takdim edilmektedir: 

“Geçen yüzyılın baĢlarında Ermenistan‟ın tarihi bölgelerinden biri olan 

Karabağ‟da yapılan sayımda, Ermeniler toplam halkın 98%-ni, hatta 1913 

yılında 96%-nı oluĢturmaktaydı.” Zori Balayan açık bir Ģekilde tarihi tahrif 

etmektedir. Ermenistan kendisi hiçbir zaman vilayet olmamıĢtır. 

Ermeni sahtekarlardan farklı olarak Azerbaycan Bilimler Akademisi 

üyesi M. A. Ġsmailov, arĢiv belgelerini inceleyerek Ģunları kaydetmektedir: 

14 Mayıs 1805 yılında Rusya‟ya birleĢtirilirken, Karabağ Hanlığı‟nda 

yaĢayanların yalnız beĢte biri Ermenilerden oluĢmaktaydı.”
15

 

                                                 
12 Aliyev, Ġ. G., Nagornıy Karabah: Ġstoriya. Faktı. Sobıtiya, Baku, Elm, 1989, s. 45-46. 
13 Sısoev, V. M., Naçalnıy oçerki istorii Azerbaydjana, Baku, 1925., s. 2. 

(http://www.azerbaijan.orc.ru/ocherk.htm.page2of25) 
14 YüzbaĢyan, K. H., Armyanskie gosudarstva epohi Bagraditov i Vizantiya IX-XI vekov, M., 

1988, s. 4-6. 
15 Ġsmailov, M, A., Sobıtiya vokrug NKAO v krivom zerkale falsifikatorov, Baku, Elm, 1989, 

s. 6. 

http://www.azerbaijan.orc.ru/ocherk.htm.page2of25
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1804-1813 ve 1826-1828 yıllarındaki Rus-Ġran, 1806-1812, 1828-1829, 

1877-1878 yıllarındaki Rus-Türk savaĢı sırasında ve sonrasında da Ermenilerin 

kitle halinde Ġran, Güney Azerbaycan ve Türkiye‟den Güney Kafkasya o 

cümleden Karabağ‟a göçü her yıl artmıĢtır. Yalnız 1826-1828 yıllarındaki Rus-

Ġran savaĢı sırasında Ġran ve Azerbaycan‟ın güney bölgelerinden Güney 

Kafkasya, o cümleden Karabağ‟a 18 bin ermeni ailesi yerleĢtirilmiĢtir.
16

 Sonraki 

iki yılda, “1828-den 1830-a kadar, …Güney Kafkasya‟ya 40 bin Fars, 84 bin 

Türk ermenisi göç ettirilmiĢ ve onlar Ermeni halkının çok az olduğu 

Elizavetpol‟ün (Gence) ve Ġrevan mahallinin en iyi ve verimli topraklarına 

nakledilmiĢ, kendilerine 200 bin dönüm hazine toprağı ayrılmıĢtı.
17

 

Ġran‟dan Güney Kafkasya‟ya göç ettirilen Ermenilerle ilgili olarak Rus 

gazeteci yazar Sergey Nikolayeviç Glinka (1775-1847)‟nın kaydettiğine göre, 

Fars Kürdistan‟ı Marağa, Salmass ve Urmiye Hanlıkları ile çevrelenmiĢtir. 

(Güney Azerbaycan-yazardan) Kürtlerle Ermeniler düĢmandılar Bu durum 

Ermenilerin Rus topraklarına yerleĢmeleriyle sonuçlandı. V. L. Veliçko‟ya 

göre, Türkiye‟de savaĢ Kürtlerle Ermeniler arasında olmuĢtur.
18

 

Farslarla Ruslar arasında imzalanan Türkmençay anlaĢmasının 15. 

maddesine göre, 8249 ermeni ailesi yani, yaklaĢık 40000 kiĢi Aras nehrinin bu 

tarafına geçmiĢtir.
19

  

ġimdi ise Ġran‟dan Azerbaycan‟a yerleĢtirilen Ermenilerin gerçek sayısını 

takdim edip, bu sürecin sebeplerini gözden geçireceğiz. Ġlk olarak bu süreci 

yönetenlerin isimlerini takdim edelim: 

“Özel Kafkasya Ordusu komutanı General, graf Ġ. F. Paskeciç-

Erivanskiy, Albay H. B. Lazarev, Yarbay knyaz Argutinskiy-Dolgorukiy, knyaz 

Madatov.” Bu isimlerin tamamı Fars-Rus savaĢında Çar Rusya‟sına hizmet 

eden aslen Ermenilerdir.”
20

 

Onlar II. Rus-Ġran savaĢı sırasında Rus ordusunun yaklaĢmakta olan 

galibiyetini hissederek, Çar yönetimine ana hatlarıyla, “Rusya 

imparatorluğunun terkibinde ermeni çarlığının kurulması” Ģeklinde bir proje 

sundular. Hıristiyan tampon devletinin kurulması fikri, imparatorluğun yönetim 

                                                 
16 MĠEBGK, T.6, ç. I, s. 393; Ġsmailov, Sobıtiya vokrug NKAO v krivom zerkale 

falsifikatorov, s. 6. 
17 ġavrov, K. N, Novaya ugroza russkomu delu v Zakavkazye: PredstoyaĢaya rasprodaja 

Mugani inoradçam, SPb, 1911, Baku, Elm, 1990, s. 59-60; Abdullayev, E., Dağlıg Garabağ 

problemi beynelhalk hügug müstevisinde, Bakü, Tahsil, 2004, s. 17. 
18 Veliçko, V. L., Russkoye delo i mejduplemennıe voprosı (Polnoe sobraniye publiçistiçeskih 

soçineniy), T. I. SPb, 1904, Baku, Elm, 1990, s. 66. 
19 Glinka, S. N., Opisaniye pereseleniya armyan azerbaydjanskih v peredelı Rossii, Baku, 

Elm, 1990, s. 58-59; Arif (ġıhaliyev), Emin, Ermeni iddialarının siyasi mahiyyeti, Bakü, 

Nurlan, 2006, s. 37. 
20 Veliçko, V. L., Russkoye delo i mejduplemennıe voprosı (Polnoe sobraniye publiçistiçeskih 

soçineniy), s. 78. 
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çevrelerinin ilgisini çekti. Rus-Ġran savaĢının bitmesinin ardından I. Nikolay‟ın 

21 Mart 1828 tarihli talimatıyla Ġravan ve Nahçivan hanlığı lağvedildi ve 

“Ermenistan Eyaleti” adıyla tek bir idari birim altında birleĢtirildi.
21

 

Çar hükümeti bu uygulamasından ruhlanan H. B. Lazarev ve diğer 

ermeni ileri gelenleri, Ermenistan Eyaletinin topraklarının Azerbaycan‟ın diğer 

toprakları olan ġeki ve ġamahı hanlığının hesabına geniĢlendirilmesini teklif 

ettiler.
22

 

“Azerbaycanlı Ermenilerin Rusya Sınırlarına Nakledilmesinin Tasviri” 

eserinin yazarı S. Glinka, “genel ermeni siyasetinin” asıl maksadını 

açıklamıĢtır. Böylece kitapta Fars tahtı-tacının varisi Abbas Mirza‟nın Albay H. 

B. Lazarev‟ yazdığı mektubundan yapılmıĢ alıntıdan okuyoruz:  

“Ben kendim ermenileri biletle temin ettim ki, bu biletle Tebriz‟den 

gitsinler. Bunun baĢlıca sebeplerinden biri gibi Rahibin göç ettirilmesini 

görmekteyim”. Bu topraklardan tüm rahiplerin göç ettirilmesi iĢi, ilk olarak 

Eçmiedzinde (tüm Ermenilerin Ali Sinod‟u-yazardan) meydana geldi. Aksi 

halde onları dinlerinden ve geleneklerinden ayırmakla tehdit ediyorlardı. Hatta 

öteki dünyada cevap meselesini de ortaya atıyorlardı. Ermenilerin 

yerleĢemedikleri köylere çok sayıda asker ve özel birlikler gönderiyorlardı. 

Sonuçta yerli halk sıkıntılara dayanamayıp, vatanlarını terk ediyorlardı.
23

 

Ġstatistiklere göre, 1810 yılı verilerine göre “Karabağ vilayeti”nde 

yaĢayan ailelerin sayısı yaklaĢık 12 bin idi. Bunların 2500-ü ermeni ailesi idi.
24

 

Fakat onlar saf kan ermeni değil, asimile edilmiĢ Albanlardı. Karabağ 

meliklerinin hiçbirinin soyu tanınmıĢ Ermeni neslinden gelmemektedir. Onlar 

yerli idiler ve aslen Ermeni değillerdi. 

Karabağ Rusya‟ya ermeni toprağı olarak değil, tertemiz “Müslüman” 

vilayeti olarak bağlanmıĢtı. Bu durum dönemin resmi belgelerinde de 

doğrulanmaktadır.
25

 

“MüĢavir Mogilevski ve Albay Yermolov tarafından hazırlanmıĢ Karabağ 

vilayetinin 1823 yılındaki gerçek istatistik tasviri” (Tiflis 1866) verilerine göre 

Karabağ Hanlığında 90 bin ahali, bir Ģehir (ġuĢa-yazardan) ve toplam 150-si 

ermeni olan 600 küsür köy vardı. ġuĢa‟da yaklaĢık 1048 Azerbaycanlı, 474 

ermeni aile yaĢamaktaydı. Köylerde bu oran 12902‟ye 4331 Ģeklindeydi. 

                                                 
21 Ejder Tağıoğlu, Gadim Ön Asiya ve Ön Gafgaz Türk Tayfaları (2 ciltte). Ermeniler ve 

gürcüler Gafgaz Oğuz Albaniyası Erasizinde, c. 2, Bakü, Nurlan, 2006, s. 35, 472. 
22 Aliyev, Ġ. G., Nagornıy Karabah: Ġstoriya. Faktı. Sobıtiya, s. 42-43. 
23 Glinka, S. N., Opisaniye pereseleniya armyan azerbaydjanskih v peredelı Rossii, 77-78. 
24 Prisoedinenie Vostoçnoy Armenii k Rossii, Erevan 1972, I, 562. 
25 Alizade, Soçialno-ekonımiçeskaya politiçeskaya istoriya Azerbaydjana XII-XIV. vv., s. 75. 
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Tüm bunlar Nadir Ģahın XVIII. yüzyılın 30‟lu yıllarında Ġran‟ın Horasan 

vilayetinde yerleĢtirilmiĢ Karabağ‟ın Azerbaycanlı tanınmıĢ boylarına gaddarca 

davranmasından sonra meydana geldi. (14, 76) 

Bu anlaĢmadan 9 yıl sonra, 1832 yılında baĢka bir anlaĢma imzalandı. Bu 

zamana kadar artık 8249 ermeni ailesi Araz nehrini geçmiĢ, bunların büyük bir 

kısmı yani, yaklaĢık 5000 aile, özellikle en fakirleri, Karabağ‟ın ekine yararlı ve 

fazlasıyla tahıl rezervıne sahip topraklarına, diğerleri ise ġirvan, Nahçivan ve 

Ġravan‟a yerleĢtirildi. 

Ermenilerin Güney Azerbaycan o cümleden Karabağ‟a kitlesel biçimde 

yerleĢtirilmelerinden sonra bile sayıları Azerilere oranla azlık teĢkil etmekteydi.  

1832 yılı Resmi kayıtlarına göre, geçmiĢ Karabağ Hanlığı topraklarında 

20240 aile yaĢamaktaydı. Bunların yalnız 8 bini ermeni idi. Bu da 

yerleĢimcilerin yüzde 40‟na tekabül etmekteydi.
26

 

Ġranlılarla birlikte Güney Kafkasya‟ya Türkiye‟den de göç edilmekteydi. 

Tam olarak 1828-1830 yılları boyunca Türkiye‟den Güney Kafkasya‟ya 84600 

ermeni nakledilmiĢtir. Onlar Karabağ, Ġrevan, Borçalı, Ahalkalaki ve 

Ahaltçik‟in verimli topraklarına yayılmıĢlardır. 1877-1878 yılı Rus-Türk savaĢı 

sırasında Türkiye‟den Güney Kafkasya‟ya 85000 ermeni nakledilmiĢtir. 

Türkiye‟den Ermeniler aralıksız olarak akın halinde geliyorlardı. En büyük akın 

1893-1894 yıllarında olmuĢtur.
27

 

Yalnız bu yıllarda yani, II. Rus-Ġran, Rus-Türk savaĢlarından sonra 

Nahçivan, Erivan ve Karabağ Hanlığı‟nın bir kısmına, ciddi hesaplamalara göre 

130 binden bazla ermeni göç ettirilmiĢtir. Diğer verilere göre bu göçmenlerin 

sayısı 200 bin kiĢiyi geçmekteydi.
28

 

Ermenilerin göç ettirilmesi bununla sınırlı kalmamıĢtır. Ermeniler bu 

vilayetlere sonralar da yerleĢtirilmiĢlerdir. N. Ġ. ġavrov Ģunları kaydetmektedir: 

“Yalancı Ģahitlikten çokça yararlanarak topraksız Ermeniler büyük 

miktarda hazine toprağını iĢgal ettiler.”
29

 

Ekseriyetinin özellikle Dağlık Karabağ‟a yerleĢmeleri, orada artık 

yüzyıllarla onların dindaĢları yani, Kür ve Aras nehirleri arasında yerleĢen 

Albanlar‟ın ErmenileĢtirilmiĢ nesilleri yaĢıyor olmalarıyla açıklanabilir. Yine 

daha önce de kaydettiğimiz gibi, coğrafi konumuna göre Ermeniler, göç 

ederken Nahçivan ve Ġrevan hanlığı yerine Karabağ‟ı tercih ediyorlardı. 

                                                 
26 ÇGĠA SSSR, f. 1268, d. 1, l. 65 i ob. 
27 Halilov, H., Garabağın elat dünyası, Bakü, AzerneĢr, 1992, s. 18. 
28 Ağayev, Ġ, Müasir Ģeraitde Azerbaycanda milli-etnik prosesler, Bakü, MBM, 2006, s. 82. 
29 ġavrov, Novaya ugroza russkomu delu v Zakavkazye: PredstoyaĢaya rasprodaja Mugani 

inoradçam, s. 59.  
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XIX. yüzyılın sonlarına yakın neredeyse Dağlık Karabağ‟ın Ģimdiki 

topraklarını içine alan ġuĢa kazasında, yukarıda kaydettiğimiz gibi kitlesel 

yerleĢtirme sonucunda, Ermenilerin sayı bu bölgede toplam halkın 58%-ni, 

Azerilerin sayı ise 42%-sini oluĢturmaktaydı.
30

 

1897 yılı göçmen sayımına uygun olan diğer bir istatistik veriye göre, 

Karabağ‟da 54841 aile yaĢamaktaydı. Bunlardan 29350-si Azeri, 6351-i Kürt, 

18616-sı ermeni, 193-ü rus, diğerleri ise farklı milletlere mensuptu. Böylece 

Karabağda yerleĢenlerin 53,5%-i Azerbaycanlılar, 34%-ü Ermeniler, 11%-i ise 

Kürtlerden oluĢmaktaydı.  

Ermenilerin Güney Kafkasya‟ya, o cümleden Karabağ‟a yerleĢmeleri 

sonraki yıllarda da devam etmiĢtir.
31

 Bu demografik değiĢiklik artık Azerbaycan 

için tehlikeli bir hal almıĢtı. Son 13 yılda bizim topraklara yerleĢen Ermenilerin 

ne kadar fazla arttığı sıradaki rakamların karĢılaĢtırılmasında görülmektedir:  

“1896 yılında Kafkasya‟da yaĢayan Ermeniler yaklaĢık 900 bin kiĢi, 1908 

yılında onların toplam sayısı artık 1300 bine ulaĢmıĢtı. Yani bu süre zarfında 

(1896-1908 yılları), onlar yaklaĢık 400 bin kiĢi arttılar.
32

  

Griboedovun kaydettiğine göre, Ermenilerilerin büyük bir kısmı 

Müslüman toprak ağalarının arazilerine yerrleĢtirildi. Göçmenler Müslümanları 

sıkıĢtırıyor ve onların topraklarına sahip çıkıyorlardı.
33

  

Karabağ‟ın Dağlık bölgesinde yapılan sayımının sonucuna göre, 188745 

kiĢi yaĢamaktaydı. Bunlardan 85841-i Azerbaycanlı, 98869-u ise ermeniydi. Bu 

da genel halkın 45,5% ve 52,4% -ne tekabül etmekteydi. 

Ermeni siyasetçi ve tarihçileri, Karabağın yerli halkı olarak takdim 

etmekte ve yüzsüzlükle bu rakamları sahteleĢtirmeye çalıĢmaktadırlar. G. A. 

Koçaryan‟ın yazdığına göre, güya 1921 yılında Dağlık Karabağ halkının 

toplamının 94,4 %-ü Ermeniler, 5,6%-sı ise Azerbaycanlılardan oluĢmaktaydı.
34

 

Bu apaçık bir sahtekarlıktır.  

Ermeniler kendileri için ”denizden denize Büyük Ermenistan” ile ilgili 

mitoloji yaratmıĢlar. Arzularını gerçekleĢtirmek için yorulmadan iddia ettikleri  

ve çeĢitli yollarla yerli halkı sıkıĢtır çıkararak yapay Ģekilde çoğunluk oldukları 

topraklara yerleĢmekte idiler. Bu yüzden onlar Sovyet hakimiyeti galip 

geldikten sonra da “tüm Ermenileri bir araya toplama” politikalarına devam 

ettiler.  

                                                 
30 Kavkazskiy kalendar na 1896 g, Tiflis, s. 48-61. 
31 Seyidzade, D., Azerbaycan XX. asrın evvellerinde müstegilliye aparan yollar, Bakü 2004, 

OKA ofset, s. 13. 
32 ġavrov, Novaya ugroza russkomu delu v Zakavkazye: PredstoyaĢaya rasprodaja Mugani 

inoradçam, s. 59-61. 
33 Aliyev, Ġ. G., Nagornıy Karabah: Ġstoriya. Faktı. Sobıtiya, s. 77. 
34 Halilov, Garabağın elat dünyası, s. 19. 
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1920 yılının Mayıs-Haziran aylarında ġamhor ve Gazak kazalarında 

“DaĢnaksutyun” teröristlerinin zulmünden kurtulmuĢ 20 bine yakın ermeni 

göçmen sığınacak bulmuĢlardır.  

Aralık 1921-ocak 1922 yıllarında Mezopotamya‟dan Ermenistan‟a 9 bin 

Ermeni‟nin göç etmesi ile Sovyet döneminde Kafkasya‟ya Ermenilerin 

yerleĢme süreci baĢladı.
35

 1936 yılına kadar Ermenistan‟a, Yunanistan, Türkiye, 

Bulgaristan ve Fransa‟dan 42 bin ermeni göç etmiĢtir. 

Ermenilerin tüm dünyadan Güney Kafkasya‟ya göçü Ġkinci Cihan 

harbinden sonra da devam etmiĢtir. Bu Ģekilde 1946 yılının baĢlarından 1948 

yılının ortalarına kadar Bulgaristan, Yunanistan, Mısır, Irak, Ġran, Livan, Suriye, 

ABD, Romanya, Fransa vb. ülkelerden Ermenistan‟a yaklaĢık 100 bin ermeni 

göç etmiĢtir.
36

 

Azerbaycan topraklarının yani, Dağlık Karabağ ve etrafındaki 

Azerbaycan‟ın 7 ilinin iĢgal edilmesinden sonra Ermenilerin Azerbaycan 

topraklarına yerleĢmesi siyaseti eski senaryo temelinde devam etmekteydi. 

Ermenilerin Azerbaycan‟daki 1979-1989 yıllarındaki sayısı 400 binden 500 bin 

kiĢiye ulaĢmıĢtı. Bunların bir kısmı Ermeni-Azerbaycan çatıĢması sebebiyle 

ülkeyi terk ettiler. Ülkede, ekseriyeti Dağlık Karabağ‟da, küçük kısmı ise Bakü 

ve ülkenin baĢka bölgelerinde yaĢayanlar olmakla 120 bin ermeni kaldı.
37

 Tüm 

bu süreci Ermenistan cumhuriyeti ve ermeni diasporası finanse etmektedir.  

1994 yılının baĢlarından itibaren daimi yerleĢmek maksadıyla Dağlık 

Karabağ‟a yaklaĢık 23 bin kiĢi nakledilmiĢtir. ĠĢgale kadar Azerbaycanlılara 

mahsus olan 150 ve yeni kurulan 120 yerleĢim birimi bu Ermenilerin hizmetine 

verilmiĢtir.  

“De-fakto” gazetesinin verdiği bilgiye göre, uydurma Dağlık Karabağ 

Hükümetinin Zorunlu Göçmenlerin Göç Problemleri Üzere Daire BaĢkanı Serj 

Amirhanyan, 2004 yılının Ocak-Ağustos aylarında yani, 8 ay müddetinde 

Dağlık Karabağ‟a 623 kiĢinin (120 aile) yerleĢtiğini, bildirmiĢtir.  Bu gösterge 

geçmiĢ yıllardakine oranla daha yüksektir.
38

 

Ermenilerin Azerbaycan topraklarına göç ettirilmesi siyaseti bu günde 

devam etmektedir. Hatırlatalım ki, 1988-1989 yıllarında Ermenistan‟dan 200 

bin, Dağlık Karabağ‟dan 50 bin ve civar 7 ilden ise yaklaĢık 700 bin 

                                                 
35 Mustafa Kamal Atatürk ve Türkçülük (Elmi konferansın materialları), 29. X. 2005, 

(Tertipleyen Osman Musayev), Bakü, Nurlan, 2006, s. 30-33. 
36 Verdiyeva, H-Guseynzade, R, “Rodoslovanya” armyan i ih migraciya na Kavkaz s Balkan, 

Esse, Baku, Elm, 2003, s. 86. 
37 Azerbaycan Respublikası ahalinin siyahıya alınması, 1999, IV kısım, Bakü, Ġstatistik 

Komitesi, 2000, s. 8-9; Asadov, S., Ermenistan Azerbaycanlılarının tarihi coğrafiyası, Bakü, 

Gençlik, 1995, s. 56. 
38 Karabah-“legotovo terrora, a Azerbaydjan” svyazan s ben Ladenom”: Nagornıy Karaba za 

nedelyu-Novosti Rossii-NA PEGNU. (http://regnum.ru/news/335062.html.page3of18 ), s. 13. 

http://regnum.ru/news/335062.html.page3of18
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Azerbaycanlı göçe zorlanmıĢtır. Zorunlu göçmenlerin sayısı yaklaĢık 1 milyon 

kiĢidir. XX. yüzyılda Azerbaycanlıların Ermenistan‟dan göç ettirilmesi 4 

aĢamada olmuĢtur: 1905, 1918-1920, 1948-1956 ve 1988 yılları.
39

 

 

SONUÇ 

Ermenilerin gönüllü olarak Balkanlardan Küçük Asya‟ya, sonra ise 

Kafkasya‟ya göç ettikleri tarihçiler tarafından ispatlanmıĢtır.  

Böylece yerli halk meselesi çözülmüĢtür. Ermeniler Kafkasya‟nın yerli 

sakinleri değildirler. Bu yüzden de onlar yalnız Karabağ‟da değil, tüm 

Kafkasya‟da kendi kaderlerini belirleme hakkına sahip değildirler. ġimdiki 

Ermenistan‟a geldikte bu ülke, yakın geçmiĢte Azerbaycanlılara mahsus 

topraklarda yaranma, siyasi adaletsizlik ve geçmiĢ Azerbaycan‟ın toprak 

bütünlüğünün kaba bir Ģekilde ihlali demektir. 

Azerbaycan‟ın tarihi arazisi zamanla azalarak 400 bin km kareden 300 

bin km. kareye, sonraki yıllarda ADC döneminde 114 bin km kareye, Sovyet 

hakimiyeti döneminde ise 86 km kareye kadar inmiĢtir.
40

  

Onun topraklarının bir parçası günümüzde Ġran, Ermenistan, Gürcistan ve 

Dağıstan‟ın sınırları dahilindedir. 1918 yılında Rusya‟nın askeri yardımı ile 

Ararat Cumhuriyeti (Geleceğin Ermenistan‟ı) kuruldu. Bu devlet aynı yılda 

tarihi Azerbaycan bölgesi olan Zengezur‟u iĢgal etti.  

Bu olaya kadar Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti‟nin toprakları 

114.4 km. kare idi. Zengezur‟un iĢgalinden sonra Azerbaycan için 86.7 km. 

kare toprak kaldı. Son Ermeni-Azerbaycan savaĢında (1988-1994) sonra ise, 

Azerbaycan‟ın 69 bin km. kare toprağı kaldı. Kafkasya‟ya toplu olarak göç 

ettikten sonra her fırsatta Azerbaycan topraklarını iĢgal etmek, yerli ahalisi olan 

Azerileri öldürmek, sıkıĢtırmak ve kovmakla meĢgul olan Ermeni ırkçıları nasıl 

haklı bulunabilir? 

Tüm dünyanın buna sessiz kalması ahlaki ve vicdani olmadığı kadar, 

uluslar arası hukuka da aykırıdır. Ġnsan haklarının sadece batının hedefleri, 

çıkarları ve psikolojik algıları çerçevesinde yorumlamak objekliflikten uzak 

olup; dünyamızı yaĢanmaz kılmaktan baĢka bir Ģey değildir. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 “Azadlıg” Gazetesi, 17.12. 1994. 
40 Piriyev, V., Azerbaycanın tarihi coğrafiyası, Bakü, Araz, 2002, s. 75. 
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HÜSEYĠN CAVĠD ROMANTĠZMĠNDE BATI VE BATILI ĠMGESĠ 

 

Sevinç ZEYNALOVA

 

ÖZET 

Hüseyin Cavid genel olarak, 1920-30‟lu yıllarda Azerbaycan‟ın 

dramaturg ve saygın yazarlarından biri olarak tanınmaktadır. Ayrıca bilimsel ve 

nazari makaleleri, romantik piyeslerinde Batı kültürü, bilimi ve sanatının geniĢ 

anlatımı, araĢtırmanın temel konusudur. O, çalıĢmalarında bu konuyu 

canlandıran ve inceleyen ilerici bir yazar olarak gözden geçirilir. 

 

Anahtar kelimeler: Hüseyin Cavid, romantizm, dramaturgi, Batı, Batılı 

 

 
ABSTRACT 

Huseyin Cavid is generally known as a dramatist and one of the 

esteemed writers of Azerbaijan in the 1920s and 1930s. Apart from his 

scientific and theoretical articles, his romantic plays where the Western and 

European culture, science and art were widely represented constitute the 

main scope of this investigation. 

He is considered to be one of the progressive writers who revived and 

scutinized this paticular subject.  

Keywords: Husayin Cavid, romanticism, dramaturgy, Western, 

westerner  

 

 

Dünya edebiyatı ve sanatında, özellikle Batı Avrupa ve Rusya‟da 

romantizmin en parlak dönemi XIX. yüzyıldır. 

Batı ve batılı imgesi, Avrupa ile Rusya‟dan Doğuya, o cümleden 

Azerbaycan‟ın edebi ve toplumsal düĢüncesine nüfuz edip, kendine özgü özellik 

kazanmıĢtır. 

Görkemli edebiyatçı alimler Mir Celal ve Firidun Hüseyinov, “XX. 

yüzyıl Azerbaycan Edebiyatı” dersliğinde Ģunları kaydetmektedirler: 

                                                 
 Dr. Azerbaycan Devlet Medeniyet ve Ġncesenet Üniversitesi.  
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“Azerbaycan romantizmi, Fransa ve Ġngiltere‟de olduğu gibi belirli bir 

dönemde güçlü edebi yaĢam ve harekatta etkin bir okul olmamıĢtır. Romantizm 

bizde realizm ile paralel olarak ortaya çıkmıĢtır.”
1
 

Akademisyen Memmed Cefer Ģunları kaydetmektedir: 

“Ġlerici romantiklerden yalnız ikisi, Muhammed Hadi ve Hüseyin Cavid, 

sonuna kadar romantik olarak kalmıĢlardır. Bu açıdan XX. yüzyıl ilerici 

Azerbaycan romantizminin temel özellikleri, tüm zıtlıklarıyla, hem kuvvetli 

hem de zayıf yönleriyle daha fazla bu iki Ģairin eserlerine yansımıĢtır.
2
 

Batıdaki demokrasinin etkisi altında M. Hadi, mensubu olduğu milletin, 

yaĢam defterinde kendine layık isme ve sese sahip, hür, bağımsız bir millet gibi 

yaĢamaya kadir olmasını arzulamaktaydı. Romantiklerin çalıĢmalarında 

hümanizm, gelecekçilik, hayalcilik, durumdan razı olmamak, Ģikayet ve 

isyankar bir ruh, vatan sevgisi, Doğu ile Batı dünyasının mukayesesi, geçmiĢi 

idealize, kadın sorunu, dini modernize meyli, inkılaba, hürriyet mücadelesine 

münasebet, ifadesini ve yansımasını bulmaktaydı.
3
 

ÇalıĢmalarında Batı konusu ve batılı imgesini etkin bir Ģekilde 

canlandıran sanatçılardan biri de romantizmin büyük temsilcisi Hüseyn 

Cavid‟dir. (1882-1941) Hüseyin Cavid‟in eserlerinde Batı‟nın bedii tasvir ve 

tecessümünde, onun dört yıl eğitim gördüğü Ġstanbul Darülfünun‟un önemli 

rolü olmuĢtur. O, burada Dil ve Edebiyat Bölümü‟nde derslere girmekle 

birlikte, program dıĢında dünya medeniyeti ve felsefe tarihi ile de özel olarak 

ilgilenmiĢ, Rus ve Avrupa edebiyatını, Batı felsefesini öğrenmiĢtir. Batı 

romantizmi, Cavid‟in çalıĢmalarını büyük ölçüde etkilemiĢ, Spenser, 

ġopenhaver ve Nietsche‟nin felsefesi, onun bedii dünya görüĢünün 

teĢekkülünde önemli yere sahip olmuĢtur.
4
 Görkemli nazariyeci alim ve 

eleĢtirmen YaĢar Garayev, Ģunları kaydetmekteydi: 

“Azerbaycan faciasının geliĢmesinde yeni aĢama, romantizmin edebi bir 

metot ve akım olarak edebiyatımızda meydana geldiği ve yükseldiği döneme 

rast gelmektedir. Romantizm, dramaturgide en parlak ifadesini, trajedi 

eserlerinde bulmaktadır. Dramatik Ģiir sanatında romantik metodun temelleri, 

Cavid‟in trajedileri ile meydana gelmektedir. Edebiyat tarihimizde ilk manzum 

trajedi de yaratıcısını ve klasiğini Hüseyin Cavid‟in simasında bulmuĢ olur.”
5
 

Yeri gelmiĢken Ģunu da kaydedelim ki H. Cavid, Azerbaycan edebiyatında ilk 

                                                 
1 Mir Celal, F. C. Hüseyinov, XX esr Azerbaycan edebiyyatı, Bakü, Maarif, 1974, s. 327 
2  Memmed Cefer Ceferov, “Hüseyin Cavid oçerki”, Azerbaycan edebiyatı, Bakü, Azerb. SSR 

EA neĢriyatı, 1960, s. 763. 
3 Ceferov, “Hüseyn Cavid oçerki, s 318. 
4 Rasim Nebioğlu (Gurbanov), Hüseyin Cavidin estetik idealı, BasılmamıĢ Doktora Tezi, Bakü 

1991, s. 28. 
5 YaĢar Garayev, Facia ve gehreman (Azerbaycan edebiyyatının facia janrı), Bakü, 

Azerbayacn SSR EA neĢriyatı, 1965, s. 94. 
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manzum dram eseri olan “Ana” trajedisini 1910 yılında kaleme almıĢtır. Y. 

Garayev‟in, “romantik trajediler Azerbaycan dramaturgisine yeni anlamlar ve 

düĢünceler vüsati getirmiĢtir” Ģeklindeki düĢüncesi dikkate değerdir.
6
 Biz bu 

düĢünceye ilaveten Ģöyle bir durumu vurgulamak isterdik ki, romantik 

trajediler, edebiyatımıza aynı zamanda Batı‟yı, düĢünce yapısını, felsefi ve 

estetik prensiplerini, batılı imgelerini kazandırmıĢtır. Bu trajedilerde biz, 

genellikle romantik dramaturgiye mahsus bir problem derinliği ve geniĢliğini 

görmekteyiz. Bildiğimiz gibi, bir zamanlar edebi eleĢtiri ve tiyatro bilimciliği, 

Cavid‟in ekser trajedilerinde “yan konuların” çokluk oluĢturduğunu, onlarda 

milli rengin az olduğunu veya hiç olmadığını göstermekteydi. Bu konuyla ilgili 

mülahazalarda kısmi hakikatin olduğunu kaydeden Y. Garayev, “ilk olarak milli 

rengin realist eserlerden, örneğin komediden talep edilen seviyesini, romantik 

trajediden talep etmenin doğru olamayacağını” belirtmekteydi. Yine o, büyük 

Rus eleĢtirmeni V. G. Belinski‟nin “Hamlet”ini tahlil ederek Ģunları 

kaydetmekteydi: 

“Ġmgelerin ruhuna ve doğasına göre biz, “Hamlet”te Allah bilir, hangi bir 

yüzyılda ise Avrupa‟yı, hem de Danimarka‟yı değil, Kuzey Avrupa‟yı 

görmekteyiz.” Garayev düĢüncelerine Ģöyle devam etmekteydi: 

“Halbuki bu yön, “Hamlet”in dünya dramaturgisinin tacı olmasına engel 

olmamaktadır. Daha çok epos, vüsat ve beĢeri anlam, trajedinin, özellikle de 

romantik trajedinin temel özelliğidir. Öte yandan bu “yan konular”, aslında 

bizim Ģiir sanatımız ve bedii-felsefi düĢüncemiz için daima öz olmuĢ Doğu 

konularıydı. Romantik trajedi ile bizim dramaturgiye bir taraftan da Doğu dahil 

olmaktaydı. Dramaturgide yeni uluslararası vüsat, milliliğin beĢerilikle eĢitlenen 

sınırları yaranmaktaydı. Bu, milli dramaturginin yalnızca zenginleĢmesinin 

lehine idi.”
7
 H. Cavid, 1912 yılında kaleme aldığı “Maral” adlı dört perdeli 

manzum dram eserinde, ilk önce Batı değerlerinden ve demokrasiden beslenen 

yeni ruhlu gençlerin trajedisini, yenilikle eskilik arasındaki çatıĢmadan doğan 

trajediyi göstermek istemiĢtir. Cavid, Azerbaycan edebiyatında ilk defa kadını 

trajedi kahramanı olarak belirlemiĢtir. Bilindiği gibi eserin ilkin varyantındaki 

ismi, “Zavallı Kadın” olmuĢtur. Aklı, terbiyesi ve güzelliği ile diğerlerinden 

ayrılan on altı yaĢlı Maral‟ı, elli yaĢlı toprak ağası Turhan Bey, kimsesiz 

annesinden ve sevdiği Arslan beyden ayırıp, para ile ve zor kullanarak 

kendisine eĢ etmiĢtir. Sevgi ve sadakatin, mutluluk ve saadetin paradan, 

servetten asılı olduğunu düĢünen Turhan Bey, oğlu Çingiz‟i de eski 

düĢüncelerin, gelenek ve göreneklerin kösteğinde sevdiği ile değil, zengin 

aileye mensup bir kızla evlenmeye mecbur etmek istemektedir. Turhan Beyin 

zengin, altın sütunlu hanedanında genç kadın kendisini manen köle gibi 

hissetmektedir. Feodal sarayın ağır havasında, rahat ve hür gönlüne yabancı bir 

iklimde kız, sanki boğulmakta, tüm saray Maral‟a manevi hapishane ve esaret 

                                                 
6 Hüseyin Cavid, Eserleri, Bakü, Lider NeĢriyat, 2005, s. 98. 
7 YaĢar Garayev, Facia ve gehreman (Azerbaycan edebiaytında facia janrı), s. 98-99. 
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yurdu gibi görünmektedir. O, çırpınıp uğursuz kadere karĢı gelmek maksadıyla 

Arslan‟a katılıp kaçmak istese de baĢaramamaktadır. 

Cavid‟in bu trajedisinde geniĢ yere sahip olan ikinci çizgi-Humay ve 

Cemil çizgisidir. Onların hür, karĢılıklı, temiz sevgi iliĢkileri Maral ile bağlı 

trajedik çizgiye karĢı konmaktadır. Fakat Humay ile Cemil‟in mutlu aĢkları, 

toplumdaki genel manevi ve ahlaki zıtlıklar ortamında, yalnız rastlantı 

sonucunda çözülmektedir. Humay‟ın akrabası olan sefil subay, niĢanlısı intihar 

etmekle onun elini kolunu açmaktadır. Lakin bu gençleri mutsuz eden, onların 

hayatını trajediye dönüĢtüren yalnız Turhan Bey gibi acımasız ve cahil Ģöhret 

düĢkünü biri değildir. Akademisyen M. Cafer‟in takdim ettiği gibi, “bu 

gençlerin trajedisi bir de onların görüĢ ve maneviyatlarındaki zıtlıklarla 

bağlantılıdır. Cemil Bey bireyciliği, merdümgirizliği, periĢan hayalleri, baĢka 

bir hayat arzusu ile yaĢaması itibariyle, belli ölçüde Batı romantizminin 

kahramanlarını andırsa da da, her Ģeyden önce Doğu‟ya, Doğu romantizmine ve 

Azerbaycan romantizmine mahsus bir surettir.”
8
 Gerçekten de biz bunu, örneğin 

Cemil Beyin Humay‟ı delicesine sevip onu cennet kuĢu olarak 

isimlendirmesinde, hicran ıstırapları sonucunda hastalanıp yatağa düĢmesinde 

görmekteyiz. Kadın özgürlüğünün zorba düĢmanı olan, kadını tüm fitnelerin, 

ihanetlerin sebebi olarak gören, medeniliği ve örtünmeden gezmeği 

namussuzluk sayan Turhan Beye karĢı çıkan 36 yaĢlı vekil Nadir Bey, “XIX. 

yüzyılın sonlarından bizim edebiyatta meydana gelmeye baĢlayan ilerici 

yenilikçi aydın suretlerdendir. O cahillik ve geriliğin, para hakimiyetinin 

düĢmanıdır. Kadınları bilgili olarak görmek istemekte, toplumda ve aile 

terbiyesinde, onların konumunu ilerici cepheden değerlendirmektedir.”
9
 

Onun fikrince, “Ģeriat insanların kurtuluĢu ve saadeti için yapılmıĢ bir 

kanundur. Halkı tehlikeli uçurumlara yuvarlayan bir kanun ise pek çürük ve 

anlamsız bir efsane demektir.”
10

 O bu gibi konularda Batıyı, Avrupa‟yı örnek 

alsa da, ifrata varma taraftarı değildir. ĠĢte bu yüzden de Nadir Bey Ģöyle diyor: 

“…sağlam bir terbiye, sarsılmaz bir ahlaka sahip olan hanımların, açık 

gezmesinde hiçbir mahzur göremiyorum. Bununla birlikte yabancılarda olan 

anlamsız serbestliğin de asla taraftarı değilim. Hele onun bunun kollarında dans 

eden, karĢılaĢtığı her hangi biriyle kol kola gezen bir hanım, bence kadınlık 

namına büyük bir lekedir.”
11

 

H. Cavid‟in aĢıkane-felsefi muhtevaya sahip sahne eseri olan “ġeyh 

Senan” da (1913), trajedinin kahramanı Gürcü kızı-Hıristiyan Tamara‟ya 

(Humar) aĢık olur. Batılı imgelere dahil edilebilen Nina, Anton, Simon, Platon, 

Serğo ve Papaz, piyeste ikinci ve üçüncü dereceli konuma sahip olsalar da, 

                                                 
8Caferov, “Hüseyin Cavid” oçerki, s. 864. 
9 Mir Celal, F. C. Hüseyinov, XX esr Azerbaycan edebiyyatı, s. 356-357. 
10 Cavid, Eserleri, II, 92. 
11 Cavid, Eserleri, II, 93. 
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bazen de aĢırı epizodik görünseler de, kendilerine özgü bedii-estetik yük 

taĢımaktadırlar. Bu anlamda Papaz, daha çok dikkat çekmektedir. O, ġeyh 

Senan‟ın aĢkını dini itikat açısından değerlendirerek, itiraz etmektedir.  

  ġimdi ispat edip de gel kandır! 

  Hiç bu mümkün mü Ġsevi bir kız 

  Bir Müslüman‟a varsın? Anlatınız… 

     ġeyh Senan 

  Birse Hak, cümle dinde bir…naçar, 

  Halkı yalnız ayırmıĢ ağzınlar, 

  Her kes uymuĢ cihanda bir hisse…”
12

 

Hüseyin Cavid, 1926-1937 yıllarında son derece üretken bir çalıĢma yolu 

katederek, “Deli Knyaz”, “Telli Sazı”, “Ġblisin Ġntikamı”, “ġehla”, “SeyavuĢ”, 

“Hayyam” gibi dramlarını ve sözkonusu dönem Azerbaycan‟ın siyasi ve 

kültürel baĢarılarını terennüm eden “Azer” Ģiirini kaleme almıĢtır. 

1926 yılının ortalarında Tiyatro Yüksekokulunda ve Bakü Öğretmenler 

Enstitüsü‟nde derslere giren Hüseyin Cavid‟i, Eğitim Komiserliği, gözlerini ve 

karaciğerini tedavi ettirmek için Almanya‟ya göndermiĢtir. Berlin Cavid‟de iyi 

izlenim yaratmıĢ ve bu izlenim onun eserlerinde Ģu veya bu ölçekte yer almıĢtır. 

H. Cavid‟in, “Azer” Ģiiri, Batı ve batılı imgeleri ile zengindir. Eserin, “Garba 

Seyahat” baĢlıklı bölümü Berlin‟de kaleme alınmıĢtır. Batı Avrupa‟yı gezen 

Azer, burada dıĢarıdan insanların-ister erkek isterse de kadın olsun, tamamının 

“arı gibi” kaynaĢtığını görmekte, pencerelerden fıĢkıran çiçeklere, gözlerde 

ciddiyet ve nezakete meftun olduğunu bildirmektedir. Güzellikte köyün 

Ģehirden ayrılmadığı, zengin ve fakirin aynı müziği dinlediği, her gönülde 

inceliğe, temizliğe karĢı istek, her ocakta ve bucakta bilgi-maharet mabedinin 

varlığı, her yüzde ruh yüksekliğinin olduğu, her gözde bir zekanın parladığı, her 

kafada emekteki saadete bir imanını göründüğü bu yerler: 

  Güzel!.. ġu neĢeler dolu haĢmet dünyası pek güzel, 

  Hürriyet izleyen geniĢ, sağlam havası pek güzel, 

  Yer değil, gökleri sarsın yılmaz dehası pek güzel, 

  Büyük-küçük her tapınır ancak ve ancak kuvvete.
13

 

Fakat aynı zamanda Avrupa hiç de ideal bir mekan değildir. Buranın 

dahili problemleri de vardır: 

                                                 
12 Cavid, Eserleri, II, 1. 
13 Cavid, Eserleri, I, 162. 
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  Bu yerlerde yalan, garez, kaygısızlık da yok değil, 

  Gölgeli vicdanlar da çok, zahirde pek kibar, asil, 

  Süsler içinde kıvrılan güvercinler de var: sefil, 

  Fakat yine hep üstündür fazilet aĢkı zillete.
14

 

Azer, iĢçileri çokça dinleyip, maden ve fabrikalarda çekiĢmeleri, çalıĢma 

ortamının ve yaĢam seviyesinin ağırlığından, sıkıntısından ileri gelen çıkıĢları 

seyretse de, görür ki, onlar “zorla-hoĢla hepsi yine celp olunur itaate”. Batıyı 

her yönüyle nitelendiren edebi kahraman, okurunu da kendisiyle hemfikir 

edebiliyor: 

Burada asla dilenci yok, merhamet yok çünkü ona, 

Yan bakılır aciz, sefil, ölü, cahil bir insana. 

ġarkın büyük bir Ģairi odur ki, varsa her yana, 

Aman bilmez Garbı her gün davet eder merhamete.
15

 

Zahiri güzellikler arkasında Batının dahili çirkinlikleri de vardır: 

Çoktan beri ġarkın sesi hep bu ruhta inler, ağlar, 

Sakın! Kulak verir sanma haris baĢlar o davete. 

Hindin ezilmiĢ benliyi, yapsa her sözde mucize, 

Soğukkanlı Garp alıĢmıĢ göz süze, ya dudak büze 

Mazlum eller iĢin ancak bir yol varsa mübareze! 

Onsuz, Ģüphe yok, eremez ġark alemi hürriyete.
16

 

Cavid, Doğu ile Batının karĢılıklı-mukayeseli tasvirlerinden böyle bir 

toplumsal-felsefi genellemede bulunuyor ki, “ancak mübareze benlik verir her 

millete” ve Doğu da Batının esaretinden, fütuhatından yalnız mücadele ile 

kurtulacak. Çünkü: 

 Her yurdu erdiren odur özlediği saadete, 

 Odur ancak kavuĢturan insanları muhabbete.
17

 

“Azer” Ģiirinin, Cavid‟in bizzat kaydettiğine göre, “Almanya‟da, Rur 

civarında” yazılmıĢ “Kömür Madeninde”, “Muhacirler Yuvası”, “Nil Yavrusu”, 

“Tosbağanın Zevki” vs. kısımlarında daha çok Batı ile karĢılaĢmaktayız. Burada 

                                                 
14 Cavid, Eserleri, I, 162. 
15 Cavid, Eserleri, I, 163. 
16 Cavid, Eserleri, I, 163. 
17 Cavid, Eserleri, I, 163. 
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batılı imgeleri geniĢ yer tutmaktadır. Örneğin, farklı poetik örnekleri gözden 

geçirelim: 

 

Avrupa‟nın yeĢil bir yaylasında 

Konser için büyük hazırlık vardı.
18

 

Aksaçlı bir profesör, Parisli bir lisancı 

Azer‟in yanında gülümsüyordu. 

O duymuĢtu: Bu muhite Azer bir az yabanı.
19

 

Fakat burada yalnız insanlar değil,  

Tosbağalar bile aĢkından coĢar. 

Ġster Garb‟ın ağzın saadetleri 

Alır gıda ġarkın felaketinden.
20

 

Garbı sarmıĢtı dumanlar, sisler, 

Acılar duydu içinden Azer.
21

 

 

Y. Garayev‟in de kaydettiği gibi, asıl kahraman olan Azer, sanki Ģiire H. 

Cavid‟in facialarından çıkıp gelmiĢti. Fakat bu geleneksel kahraman, bir 

düĢünce yeniliği ile diğerlerinden ayrılmakta ve H. Cavid‟in geçirmiĢ olduğu 

felsefi kamilleĢmeyi yansıtmaktaydı. Azer‟e kadarki kahramanlar, genellikle 

düĢünen ve arayan, lakin aradığını bulamadığı için ĢaĢıran insanlardır, isyan, 

kriz ve iflas kahramanlarıdırlar. Azer de düĢünce, idrak ve hakikat aĢığıdır. 

Azer, sanki önceler hem Arif, hem ġeyda, hem de Senan olup, baĢı taĢtan taĢa 

değerek yaĢlanmıĢ ve bu günkü “hakkı bulmuĢ” bir ihtiyardır. O artık 

günümüzün çağdaĢ toplumsal düĢüncesi seviyesinde durmakta ve kendisinden 

önceki felsefelere hitam vermekte, onları saf-çürük etmektedir.
22

  

  

 

 

 

                                                 
18 Cavid, Eserleri, I, 182. 
19 Cavid, Eserleri, I, 183. 
20 Cavid, Eserleri, I, 183. 
21 Cavid, Eserleri, I, 184. 
22 Cavid, Eserleri, I, 20. 
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SONUÇ 

 

Yapılan araĢtırmamızdan anlaĢılmaktadır ki; H. Cavid‟in makale ve 

mektuplarında da Batıya önemli yer ayrılmıĢtır. Batının, Avrupa kültürünün, 

bilim ve sanatının geniĢ bir Ģekilde yansıtıldığı bu yazılar, özel bir araĢtırmanın 

konusudurlar. 

 Böylece Hüseyin Cavid‟in eserlerinde Batı ve batılı imgesinin zengin ve 

rengarenk olduğunu görmekteyiz. Kudretli sanatçı dram eserlerinde ve “Azer” 

Ģiirinde farklı Avrupa mekanları meydana getirmiĢ yahut uygun coğrafi 

muhtevalı sözlerle kastettiği veya iĢaret ettiği yerin imgesini resmetmiĢtir.  

Cavid birçok batı imgelerini, net zaman ve mekan dahilinde uygun portre 

özellikleri ve manevi-ahlaki keyfiyetleri de özel ustalıkla canlandırmıĢtır. Bu 

açıdan onu Rus, Gürcü, Sırp, Alman vs. milletlere mensup imgeleri, 

kendilerinde milli özgünlüğün ahlaki-estetik değerlerin en temel özelliklerini 

yansıtmıĢlardır. Tüm bunlardan, Cavid‟in eserlerinde tecessüm bulmuĢ batı ve 

batılı imgesi, genellikle çağdaĢ edebiyatımızın bu alanındaki mukayeseli tahlil 

ve araĢtırılması için geniĢ veri sunmaktadır, Ģeklinde bir sonuca varmamız 

mümkündür. 
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WORD SENSE DISAMBIGUATION IN THE ENGLISH – 

AZERBAIJANI MT SYSTEM: THE INITIAL APPROXIMATION. 

Ali ALIYEV

 

  

            
ÖZET 

Bu çalıĢmada, Ġngilizce-Azarbeycan MT sistemindeki fiillerin 

belirsizliğinin giderilmesi süreci bir bütün olarak ele alınmıĢtır. Bu fiillerin, 

çeviri sürecindeki iĢlevlerini gösteren formal özellikler ve algoritmalar 

incelenmiĢ ve bunları içeren bir veritabanı hazırlanmıĢtır. Fiillerin 

anlamlarındaki belirsizliklerin giderilmesi konusundaki birincil yaklaĢım 

olarak, çalıĢma mekanizması Ġngilizce-Azarbeycan MT sistemindeki 

sorunların çözümlenmesinde temel bir sonuç olarak kabul edilmiĢtir. 

 

Anahtar sözcükler: belirsizlik, mekanik çeviri, formal ayrıĢtırma, 

linguistik algoritmalar, Azerbaycan 

 
 

ABSTRACT 

In this paper, the whole process of disambig uation of verbs in the 

English – Azerbaijani MT system is introduced. The creation of database of 

formal features and algorithms presenting their functioning in the translation 

process are investigated. As initial approximation on the issue of 

disambiguation of verb senses, the working mechanism is considered as a basic 

result for the solution to the problem in the English – Azerbaijani MT system.   

Key words. Ambiguity, machine translation, formal parsing, linguistic 

algorithms, Azerbaijani 

 

1. Ambiguity and its effect on the translation quality 

The case of linguistic unit having two or more senses, identical in the 

shade of meaning, is considered as polysemy in natural languages (e.g. the verb 

bring can be translated as fetch smth, give rise, deliver, profit, to raise a 

question, introduce, convince and other occurrences and in every case that word 

expresses an action identical in shade of meaning in depth). But homonymy is 

the event of a language that encloses the linguistic unit identical in spelling but 

different in meaning (e.g. gül-flower (a kind of plant), gül-smile (the imperative 
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form of the verb “gülmək”) [1], [2]. Both linguistic events – polysemy and 

homonymy – bear obstacles particularly in the process of formal parsing and the 

level of the solution to these problems seriously affects the translation quality. 

The fact that a word form in the source language might have several equivalents 

(translations) in the target language necessitates the selection of the correct one 

of those translations. The word sense disambiguation and the part of speech 

disambiguation are both rather important issues in regard to comprehensibility 

of the text and the correspondence of the translation of the text to the original 

alike. 

In spite of the fact that, much has been done in scope of the development 

of applied linguistic technologies for Azerbaijani [3]-[8], the creation of the 

algorithmic elimination mechanisms for ambiguous lexical units is still 

remaining as one of the issues waiting for its solution in the field of machine 

translation system development for our language. Though one can come across 

several research work concerning homonymy in Azerbaijani, its types and 

formal elimination algorithms among these investigations [8]-[9], the 

algorithmic elimination of the polysemy is still remaining as a less investigated 

field. 

Let‟s have a look at the following examples: 

1. Consider the use of the English word fare (yol pulu, sərnişin və s.) in 

some contexts: 

1) The conductor gathered the fares midway the destination (Konduktor 

yol pullarını mənzil baĢına qədər olan yolun yarısında yığdı); 

2) The taxi driver got no money from the fare (Taksi sürücüsü 

ĢərniĢindən pul almadı). 

The word fare has the following translation variants [10]: 

fare [fεə] 

1. n  

1) yol haqqı, yol pulu  

2) sərniĢin  

3) yemək, qida, xörək 

As the result of human identification of a context, the selection of the 

correct sense bears not so big obstacles (as in the first and second sentences). 

But in the process of formal translation, if an inappropriate occurrence of a 

word to the context is selected (e.g. in the first sentence, “yemək” or “sərniĢin” 

in place of “yol pulu”), the translation of the sentence will be too wide of the 

sense of the original. 
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The disambiguation of an ambiguous word in the process of translation 

conditions the correspondence of the translation to the original in meaning and 

consequently becomes one of the factors identifying the quality of the 

translation. Since the lack of the opportunity of modeling of all the processes 

going in human brain, the identification of correct sense of all other occurrences 

of a word is not an overt issue in the process of machine translation. In other 

words, “to repeat” the capacity of a human to identify the context, that is, the 

development of algorithms and database of features ensuring the normal 

functioning of these algorithms to automate this process is still remaining as an 

actual and open problem for all natural languages without exception [11], [12]. 

 It should be noted that, in formal translation, even statistical calculation 

does not always help us.  

Example: 

2. According to the statistics, the English verb “run” is mostly 

used in the meaning of “to move on foot at a rapid pace” (in Azerbaijani 

“qaçmaq”).  If we translate the sentence “This young manager is successfully 

running the bank” (correct translation “Bu cavan menecer bankı uğurla idarə 

edir”) according to the statistics, then we will get “bu cavan menecer bankı 

yaxşı qaçır”. However, this translation has nothing to do with the original 

sentence (it expresses no sense in Azerbaijani).  

This example proves that the only use of statistics will give rise incorrect 

results. 

Then a question arises whether to show all the possible meanings of a 

word and leave the selection one of them to the users‟ will can be considered a 

way out. The problem is that, presenting all the possible meanings in brackets in 

the process of translation diminishes the readability of the text to the last extent 

and turns to an exhausting factor. If there is more than one ambiguous word in a 

sentence, the presentation of all occurrences of these words will especially 

make it difficult to comprehend the context.  

These examples show to what extent the identification of the correct 

sense of words is important in the process of formal translation. One of the 

word groups among ambiguous words is verbs, and this paper is devoted to verb 

sense disambiguation – to be more precise, the solution to the verb sense 

disambiguation in the English-Azerbaijani MT system. 

 

2. Existing approaches to Word Sense Disambiguation 

Multiple numbers of approaches have been developed to formally 

disambiguate the ambiguous words: Naïve Bayesian, Decision List, Nearest 

Neighbor, Transformation Based Learning, Winnow, Boosting, Naive Bayesian 
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Ensemble etc [11] − [17].  

Many of these approaches necessitate the existence of parallel bilingual 

corpora (a text and its translation into another language), but as there are not 

such bilingual corpora available for Azerbaijani it is not possible to eliminate 

this problem using these approaches. 

A second group of approaches use the characteristic features – the words 

used in the near surrounding of the ambiguous word and/or other grammatical 

features to disambiguate a word [4]. This method of disambiguation is used as a 

solution to the problem of word sense disambiguation in the English-

Azerbaijani MT system.  

 

In this case, the words are analyzed at the level of sentence and formal 

information sources are used in the sentence. The local surrounding of a 

polysemous word does much to identify the correct sense of it. On the base of 

these features, formal rules are created and codified being enclosed in the 

system. 

Example: 

3. Consider these two sentences: I know you (Mən səni tanıyıram) 

və I know this word (Mən bu sözü bilirəm). 

The English verb to know is used in both of these sentences. It has to be 

translated as “tanımaq” – “to be acquainted or familiar with” in the first case, 

and “bilmək” – “to have a familiarity or grasp of, as through study or 

experience” in the second. For this purpose, it must be entered in the system 

that, if the poysemous verb is followed by an animated noun, nouns of place, 

personal pronouns etc (this list can be enlarged) then the verb has to be 

translated in the meaning of “tanımaq” – “to be acquainted or familiar with” 

otherwise “bilmək” – “to have a familiarity or grasp of, as through study or 

experience”. 

  

3. Formal elimination of ambiguity 

The investigations carried out in this field of science show that, some part 

of the most frequently met errors are directly relevant to polysemy of words in 

the process of synthesizing sentences in Azerbaijani [18]. The incorrect 

disambiguation of polysemous words causes the words to differ from the 

original that is the English sentence in the Azerbaijani translation and as the 

consequence becomes one of the factors decreasing translation quality in MT 

systems.  
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In written sources, the most frequently used English verbs, which have 

more than two meanings, were primarily selected. For this purpose, English-

based sources have been used (http://wordnet.princeton.edu).  

Given the fact that, some verbs have multiple translation variants (the 

second column, in the first table) and every occurrence needs providing formal 

features, a kind of question arises: is it possible to replace the most identical 

meanings of one and the same verb with the one that can perform in place of 

them with special exactness? 

The investigations conducted reaffirms to what extent the answer to that 

question is significant from the point of view of formal analyses. The results of 

these investigations are shown in the Table I (the number of occurrences of 

some verbs from English into Azerbaijani). 

 

Table I. The number of translation variants of some verbs 

 

Verb 

Number of 

translation 

variants 

Reduced number of 

translation variants 

say 6 4 

get 
 

19 14 

make 10 7 

go 21 17 

see 8 7 

know 6 4 

take 26 20 

think 9 5 

come 7 4 

give 15 12 

look 3 2 

find 12 7 

tell 10 8 

put 14 12 

leave 7 4 

work 18 15 

feel 8 3 

ask 5 4 

show 7 3 

call 10 7 

keep 13 7 

http://wordnet.princeton.edu/
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hold 16 11 

turn 23 13 

follow 14 6 

bring 7 5 

start 15 14 

run 31 26 

write 5 2 

set 39 29 

move 7 5 

play 17 12 

pay 4 3 

hear 7 2 

allow 6 5 

meet 5 4 

lead 10 9 

stand 12 11 

carry 18 13 

talk 8 6 

appear 6 2 

produce 6 5 

sit 9 6 

read 8 6 

expect 4 3 

Total 511 364 
 

 

As seen from the table, after the most identical meanings have been 

omitted, the capacity of the meaning is reduced approximately 29%.  

Thus, the work on the creation of the database of features for verb sense 

disambiguation has to be carried out in the following two directions: 

1. the reduction of the closest occurrences of polysemous verbs; 

2. the selection of features to correctly identify the appropriate 

meaning; 

Consider the following illustrating sentences to notice the possibility of 

the reduction of the closest meanings.  

Example 

3. Let‟s have a look at the translation variants of the English verb 

“subside”. It has the following translation variants into Azerbaijani. 

1) azaltmaq, əksilmək, düĢmək  
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2) çökmək, enmək, yatmaq (torpaq və s.) 

3) sakitləĢmək, səngimək (külək, həyəcan və s.) (“Polyglot” electronic 

dictionary).  

It is obviously seen that, the presented meanings have much in general 

originally. Thus the translations in the second case, as in the first one, express 

falling (düşən), weakening (zəifləyən), and descending (enən) tone of the 

meaning. (Notice that, in place of “külək səngiyir” (the wind abates) “külək 

zəifləyir” (the wind weakens) is also possible formally nevertheless a bit far 

from the oral speaking style) 

Thus, prior to finding formal features for some senses of polysemous 

verbs, an occurrence that is capable to deliver the meaning of the text to users 

without misinterpretation has to be selected for some closest meanings. In other 

words, by limiting the shades of meanings, we broaden the opportunity of 

making formal the selection process of the shades of meanings.  

Sometimes, even though a verb has several translation variants, we 

replace and enter it the MT system dictionary as one occurrence, since its 

translations are rather close and give us the chance of substitutability. It 

prevents not only the unnecessary expansion of the electronic database but 

considerably decreases the search of formal features for other meanings. After 

this stage, the number of occurrences (≈26%) of polysemous verbs was 

remarkably decreased (Table I. the second column). 

The second direction – the work on the identification of the features for 

formal selection of “context completing meaning” among other occurrences is 

conducted for each occurrence of every one of the first group verbs (to 

eliminate this problem, we take verbs as groups to cope with). These features 

must have characteristics ensuring the unequivocal formal selection of the 

correct sense of polysemous verbs.  

In view of the fact that the sentence is the biggest translation unit In the 

English-Azerbaijani MT system these features are identified in the frame of 

sentence. In the process of development of the database for features there was a 

necessity to analyze a vast amount of sentences which were taken from out of 

the corpus created in advance. This corpus, in its turn, is made up of several 

files gathered from different sources. These texts were taken from different 

internet sites (official chronicle, papers, everyday life, science etc.) to ensure the 

representativeness of the investigation. Some of the features obtained as the 

result of this work are shown in the following table. 
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Table II. The database of features for formal elimination of polysemy 

Meaning  
Code of the 

feature 
              Feature explanation Order 

Mean passive 
If the verb is in passive - 

nəzərdə tutmaq  
2 

Mean animsubj&vtinf 

If the subject is animated and 

the verb is followed by 

object+infinitive – istəmək  

5 

Mean  Istəmək  3 

Mean clause 
If the verb is followed by a 

clause- göstər 
5 

Mean inf sözdən sonra məsdər – istəmək  1 

Mean >[001] 
If the verb is followed by 

another verb - istəmək 
3 

Mean vtclause 
If the verb is followed by an 

object + a clause - bildirmək 
7 

Mean animsubj&vtclause 

If the subject is an animated 

noun and the verb is followed 

by an object + a clause - nəzərdə 

tutmaq  

4 

Mean animsubj 
If the subject is an animated 

noun - nəzərdə tutmaq 
1 

Mean  Bildirmək 1 

Mean  Nəzərdə tutmaq 2 

Mean vtinf 
If the verb is followed by an 

object + infinitive - istəmək 
6 

Mean clause 
If the verb is followed by a 

clause - bildirmək 
3 

Break vt 

If the verb is followed by a word 

in the function of object - 

sındırmaq  

1 

Break vi 

If the verb is not followed by a 

word in the function of object - 

sınmaq  

2 

Break  sındırmaq 1 

 

It should be noted that, the coded meanings of a verb (We developed a 

special coding system for this purpose but it is not presented in this paper) is 

numbered in database. This numbering is not simply implemented from head to 

foot or vice versa, it is realized by beginning from the meaning with more 

complex coding to the meaning with simpler one. If the operation is realized 

beginning from a much simpler code, the symbols of it will overlap with the 
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front part of a much more complex code and the system, accepting it as a proper 

case, will take the incorrect meaning of the verb as a true one (Sometimes, a 

simpler code is represented in a much more complex code absolutely the same 

as in the former. The difference is that, much as the front part is identical, the 

more complex code includes more symbols. For this reason, much more 

complex codes have to be analyzed firstly and be passed to simpler ones by 

stages. However, if the analysis is implemented from a much simpler code to a 

more complex one, the algorithm will, as mentioned, identify the order 

appropriate to the code tagged in the sentence and the operation will be 

completed wrong). In the “from complex to simple” analysis, if a simple coded 

meaning is needed, it is obvious that, due to the additional symbols of a more 

complex code it will not be accepted in place of a simpler one. This operation 

continues till the feature and the coding overlap. From this point of view, the 

ordering of codes by numbers has rather great effect on the translation quality. 

Apart from this it is possible that, none of the features entered will 

correspond to the context that the word occurs in. Then the meanings with no 

features – untagged data -  will be introduced in accordance with the order in 

the database, namely, if we can not identify the context of a verb, excluding the 

first sense, we introduce the meanings of that verb in brackets in “from 

dominant to less important” order. 

4. Schematic illustration of verb sense disambiguation in the English 

– Azerbaijani MT system. 

 Regarding the above mentioned formal features let‟s consider the 

following formal feature schematically. 

 If the sentence is introduced by words of writing, letter, text etc. 

type: 

 As seen from the feature the correct meaning of an ambiguous verb is 

identified by the formal information the subject encloses. Let‟s consider a 

sentence in respect to the case: 

Example: 

 Today’s papers write full page information about the event (Bugünkü 

qəzetlərdə hadisə haqqında tam səhifələri ilə yazılır) 

In the sentence introduced, it is obviously seen that the arrow from the 

verb with ambiguity targets the subject. According to the formal rule with the 

help of the information the subject encloses the correct occurence of the verb 

write is identified for the case. Now, let‟s consider the algorithmic consistency 

of the process: 
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Feature 1. 

 If the sentence is introduced by words of writing, letter, text etc. 

type: 

Algorithm 1 

1. Ambiguous verb is defined in the sentence 

2. The subject is taken for formal parsing 

3. The subject is noticed whether it is one of the words of writing, 

letter, text etc. type 

4. If the subject is introduced by words of writing, letter, text etc. 

type, the corresponding formal feature entered in the database is taken for 

translation 

5. Otherwise other formal features are checked 

The main purpose of this algorithm is to define the correct meaning of the 

verb to the context using the formal information the subject encloses. 

 Let‟s consider schematic description of the algorithm introduced above: 
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Scheme 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In general the work of the system is carried out in two blocks: the block 

of analysis and the block of synthesis. In the first case, the morphological 

analysis, the defination of word phrases syntactical analysis are implemented. 

The second case encloses the defination of ambiguous word, the connection of 

suffixes to the words etc. So we can see the whole process of formal translation 

schematically in  the following case: 

 

 

 

 

Enter 

 

Ambiguous verb is defined in the sentence 

 

The subject is taken for formal parsing 

 

The subject is noticed whether it is one of 

the words of writing, letter, text etc. type 

 

If the subject is introduced by words of 

writing, letter, text etc. type, the 

corresponding formal feature entered in the 

database is taken for translation 

 

Otherwise other formal features are 

checked 
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Schematic illustration of formal translation process: 

Scheme 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion: 

Block of analysis in English 

Morphological analysis 

Syntactical analysis 

Block of synthesis in 

Azerbaijani 

 Process of disambiguation 

Next word is taken 

(First word in the first case) 

Enter 

Ambiguous 

word? 

Formal 

feature found? 

Meaning is 

taken 

No 

No 

Yes 

Yes 
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The investigations in this field for Azerbaijani have been conducted only 

in the last some years nevertheless the researches dedicated to the development 

of Machine Translation Systems cover some decades. 

 The most frequently used one thousand English verbs were defined for 

word sense disambiguation; it was defined that the number of meanings of these 

verbs equals 4852 and occurred that some of these verb meanings absolutely or 

to a great percentage overlap with another translation variant of the same verb. 

These meanings were replaced with one meaning best completing overlapping 

translation variants and finally remained 3899 verb meanings. As the second 

step, the creation of database of features to correctly select the meaning, their 

input in the database and coding operations were implemented. Consequently, 

387 groups of verb meanings were created and for all these meaning groups 

special algorithms were developed. These algorithms are considered as the 

initial approximation to the solution of the problem in the English – Azerbaijani 

MT system. For better results scientific activities are carried out in the scope of 

statistics to develop a hybrid method.  
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JARGONLAR VE ARGO SÖZLER, BUNLARIN AZERBAYCAN VE 

ĠNGĠLĠZ DĠLLERĠNDE KULLANIM ÖZELLĠKLERĠ 

Ülviyye HACIYEVA

 

 

ÖZET 

Makalede Azerbaycan ve Ġngiliz dillerinde jargonlar ve argo 

kelimelerden bahsedilmektedir. Bu iki lügat katmanının kaynağı ve meydana 

gelme sebepleri, dilde kullanım özellikleri, karakteristik yönleri, türleri, farklı 

lügat katmanı ile iliĢkileri vs. gibi konulara açıklık getirilmiĢtir. 

Ayrıca makalede jargon ve sleng arasındaki benzer ve farklı yönlerden de 

söz edilmiĢtir. Hem Azerbaycan, hem de Ġngiliz dillerinde, bedii edebiyattan 

alınmıĢ örnekler aracılığıyla jargon ve argo sözlerin metodik özellikleri 

araĢtırılmıĢtır. 

Anahtar Sözcükler: jargon, argo,  lügat katmanı, metodik 

 
ABSTRACT 

This article mainly deals with jargon and argot expressions in the 

Azerbaijani and English languages. The origin of and reasons for existence of 

these two language layers, the practical features, characteristic peculiarities, 

types, and their relationships with different language layers were elucidated. 

Furthermore, the article also refers to similar and distinctive features of 

jargonisms and slang expressions. By means of examples taken from the 

aesthetic literature in both Azerbaijani and English languages, methodic 

features of jargon and argot expressions were analysed.  

Key Words: jargon, argot, language layer, methodic 

 

 

Bazı meslek sahipleri veya bir grup insan, hatta bir köyün tamamı 

tarafından yalnız birbirlerini anlamak, diğerlerinden gizli konuĢmak 

maksadıyla, edebi dilde kullanılan sözleri farklı anlamda kullanma durumlarına 

ve yapay olarak oluĢturulmuĢ kelimelere rast gelmekteyiz. Halktan ayrılıp 

sınırlı bir zümre meydana getiren, çok da geniĢ bir tabaka mahiyetine sahip 

olmayan meslek sahipleri arasında gizli anlaĢma aracı gibi kullanılan sözler, 

argo veya jargon sözler olarak isimlendirilir. Bu sözlerin her ikisi de 

Fransızcadan alınma sözlerdir ve genelde aynı anlamı bildiren sinonim terimler 

                                                 
 ADPU Ġngiliz Dili ve Onun Öğretim Metodolojisi Bölümü Doktora öğrencisi. 
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gibi dilcilik edebiyatında kullanılır. Argo sözünün daha önce “hırsızlar, 

dilenciler” anlamında bir söz olduğunu ve buradan da genel olarak “dilenciler 

veya hırsızların konuĢması” anlamında kullanıldığı bilinmektedir. XVII. 

yüzyılın sonlarında Fransızca sözlüklerinde bu kelimenin zümre konuĢması, 

bozuk Ģive, yabancı sözlerle karıĢtırılmıĢ konuĢma ve bu tür konuĢmalara özgü 

sözler anlamında kullanıldığı kaydedilmektedir. Aslında jargon sözü, Latin ve 

Fransız dillerinde “kuĢ cıvıltısı”, kaz kuğultusu veya gurlamak” anlamlarında 

kullanılan “qargouiller” sözünden türemiĢtir.
1
 

Dilcilik edebiyatlarında argoyla ilgili yapılan açıklama, yukarıda 

söylenenlerle üst üste düĢmektedir. ġöyle ki, küçük bir sosyal grubun genel 

milli dilden farklı olan geçici jargonu, karga dili argo isimlendirilmekte ve  

Fransız sözü olan “arqot” sözcüğünden türemiĢtir.
2
 Bazı dilcilerin fikrince ise, 

toplumun ayrıca sosyal grubunun dili olup, yapay Ģekilde oluĢturulmuĢ ve genel 

olarak diğer insanlar için anlaĢılmayan sözlerden müteĢekkil olması ile 

seçilmekte, bazen “gizli dil” olarak da isimlendirilmektedir.
3
 

Argo sözlerin bir kısmı her kes tarafından kullanılan belirli sözlere özel 

geçici-gizli anlam vermekle yapılmaktadır; bir kısmı genellikle uydurulmuĢ 

sözler olur; bir kısmı ise her hangi bir yabancı dilden alınma sözlerden ibaret 

olur. 

ġöyle bir yönü de kaydedelim ki, halk arasında ortak olarak kullanılan 

sözlerin kuruluĢunda belirli bir Ģekilde değiĢiklik yapmakla oluĢturulan “karga 

dili” de, özel tipli jargonlardan baĢka bir Ģey değildir. Genellikle, argo sözlerin 

genel halk konuĢma diline veya edebi dile dahil edilmesi, uygun 

görülmemektedir. Fakat bununla birlikte, özellikle bedii edebiyatta tipikleĢtirme 

talebi ile ilgili olarak metotsal uygunluk aracı gibi Ģu veya bu argo sözün 

kullanılmasına yol verilmektedir. 

Argotizm, toplumun sosyal yaĢamında mesleğine, meĢguliyetine ve çıkar 

ortaklığına göre diferansiyelleĢen çeĢitli toplumsal grupların meydana gelmesi 

ile ilgili ortaya çıkmıĢtır. Buna yapay, geçici, gizli ve özel dil de denir. 

Ġlkin argotizmler iki yolla ortaya çıkmıĢtır: 1. Mesleğin, üretilen malın 

sırrını diğerlerinden korumak; 2. Kendi planını ve hareketinin nitelikli olduğunu 

saklamak, örtbas etmek.
4
 

Sonralar argo leksiği, hırsız ve katil dünyasının özel dili gibi tanınmıĢtır. 

P. Giron‟un sözü ile söyleyecek olsak, hırsızların dili gibi argonun altyapısı üç 

öğeden ibarettir. 1. ġu veya bu sosyal grubun dünya görüĢü, bakıĢ açısı ve 

                                                 
1 A. Dəmirçizadə, Azərbaycan dilinin üslubiyyatı, Bakü 1962, s. 89; C. A. Barnhart, Dictionary 

of New English, 1963-1972, Longman 1973, s. 73. 
2 S. Caferov, A. Qarayev, K. Caferova, Avropa menĢeli sözlərin gısa lüğeti, Bakü 1981, s. 18. 
3 D. E. Rozental-M. A. Telenkova, Slovar lingvistiçeskih terminov, M. 1979, s. 28.  
4 L. Ġ. Skvorçov, Teoretiçeskiye osnovı kulturı rkçi, M. 1980, s. 165. 
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duygusunu yansıtan özel sözler; 2. Cinayet faaliyetinin talebinden doğan ve özel 

modelle meydana getirilmiĢ sözler; 3. Sıradan ve sıradıĢı sözlerden meydana 

gelmiĢ basit sözler.
5
 

Hırsız dili, hırsız ve katiller için bilinen, bizim için ise anlaĢılmazdır. Bu 

yön, onun geçici veya gizli dil olarak isimlendirilmesi için temel olmuĢtur. 

Hızsız dilinin anlamını yalnız hırsızlar açıklayabilir. Hırsız ve katiller, 

aralarındaki Ģarta göre, bu dilde konuĢmaktadırlar. Onlar yabancı bir kimse 

varken de bu dilden yararlanabilirler. Biz hırsız ve canilerin dili ile onların 

faaliyetlerini anlatan bedii eserler aracılığıyla tanıĢmaktayız.  

Jargon ise tarihi anlayıĢtır. Jargonizmin de çağdaĢ dilde geniĢ bir Ģekilde 

yayılmasının maddi temeli bulunmamaktadır. Bu yüzden onların günümüzde 

meydana gelmesine ve eskilerin yaĢamasına hiç ihtiyaç duyulmamaktadır. 

Edebi dilde jargonizmin kullanmasına yol verilemez ve bunlara karĢı mücadele 

etmek gerekir. Jargonizm dilin hastalığıdır, sağlam vücutta yeĢeren zararlı 

eklerdir ve bunları zamanında ortadan kaldırmak gerekir. Jargon leksiği, dili 

güzelleĢtirmemekte, tam tersi onu ağrılaĢtırmakta, düĢüncenin dolaĢık ve 

dumanlı ifadesine neden olmaktadır. KonuĢmadaki “karga dili” iĢte jargonizmin 

en iyi örneğidir.
6
  

Bir yönü de eklemek gerekir ki, son zamanlar jargon, hakim zümrenin 

ifade biçimi veya konuĢması anlamında da kullanılır. Kısaca böyle bir zümrenin 

konuĢması, yani jargonu, “yabancımsı konuĢma”, “yabancımsı kekeleme”, 

olmasıyla genel halk konuĢmasından ayrılmaktadır. Bir zamanlar Rus ve Ġngiliz 

aristokrasisi arasında moda olan Fransız gibi konuĢma veya kekeleme ile 

Azerbaycanlıların saraya yakın zümresi arasında Arap ve Fars sözlerine 

meyillilik, iĢte böyle ali zümre jargonu olarak kabul edilebilir. Bu Ģekildeki 

konuĢmayı meslektaĢ zümre arasındaki gizli anlaĢma aracı gibi kullanılan 

konuĢmadan ayırmak için, meslektaĢ zümre arasındaki gizli anlaĢma aracı gibi 

kullanılan konuĢmayı “argo”, ali zümre arasında kullanılan yabancı renkli 

konuĢma veya kekelemeyi ise “jargon” olarak isimlendirmeyi daha uygun 

görmekteyiz. Argo sözler, sınırlı zümre arasında gizli anlamda kullanıldığı, 

jargon sözler ve ifadeler ise genelde Ģu veya bu yabancı dilden alınma olduğu 

için genel halk tarafından anlaĢılmamaktadır. ĠĢte halkın geneli tarafından 

anlaĢılmaz olduğu ve böyle bir gizliliğin toplumun geneli için her hangi bir 

faydası olmadığından, argo ve jargon sözler aynı mahiyettedir ve metodik 

açıdan da eĢit değere sahiptirler. Bununla birlikte jargon sözlerden metodik 

kurallar için bedii edebiyatta daha fazla yararlanılmaktadır.  

Daha önce kaydettiğimiz gibi argo sözler, daha sınırlı çevrede kullanılan 

sözlerdir. Fransız dilinden geçerek, “hırsız, dilenci konuĢması” anlamına gelen 

argo, gizli anlaĢma aracıdır. Bu sözlerden toplumun daha fazla tabakası, sonuç 

                                                 
5 Paul Gıron, Prinçipı istorii yazıka, Ġzd-vo inostr. lit., M. 1960, s. 148.  
6 A. H. Hasanov, Müasir Azerbaycan dilinin leksikası, Bakü, Maarif NeĢriyatı, 1988, s. 192. 
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itibariyle alt tabakaları yararlanmaktadırlar. Aynı zamanda alt seviyeli toplumun 

diğer tabakaları yararlanmaktadır. Örneğin, öğrenciler arasında “kuyruk”, 

tekrara kalan ders anlamında, tüccarların dilinde “kalan” zengin anlamındadır. 

Aynı zamanda müzisyenler ve diğerlerin dilinde de argo sözler vardır.
7
 

Argo leksikolojisinin temel yönleri Ģunlardır: 

1. Argotizm her hangi bir eĢya ve olayı paralel bir Ģekilde ifade eden 

sözlerdir ve halkın genel konuĢma dilinde onların sinonimi vardır; 2. 

Ekspressiv-metodik özelliklidir; 3. Genel halk sözlerinin özel 

anlamlandırılmasıdır; 4. DeğiĢkendir.
8
 

Toplumsal yaĢamdaki değiĢiklikler, geliĢim, giyim, maiĢet eĢyalarının 

eskimesi, onların yenilenmesi, yeni maddi alanın meydana gelmesi, bilimsel-

teknik ilerleme insanların ilgi alanını geniĢlendirmekte, ihtiyacını, talebini, 

bakıĢını, alıĢkanlığını ve zevkini etkilemektedir. YaĢamdaki değiĢimler 

karĢılıklı olur. Ġnsanların hayata karĢı münasebetinde bir yenilenme 

yaĢanmaktadır. Eski argolar tek bir edebi dil normları içinde eriyip 

kaybolmakta, ortadan kalkmaktadır. ĠĢte bu durum, argo leksiğinin 

yenilenmesine neden olur.  

Argo leksiğinde, zaman ve mekandan, durumdan asılı olarak daima 

değiĢim, yenilenme yaĢanmakta, yeni neslin özel leksiği meydana gelmektedir. 

Gençlik argosu yeni değil, eskiden beri mevcuttur ve onun sabit leksik içeriği 

bulunmamaktadır. Gençlerin argosu daha fazla alıntı özelliğine sahiptir. Bu, 

batının caz müziğine, bedii eser ve filmlerine, ihraç mallara düĢkünlüğün 

etkisinden doğmaktadır. Buna ek olarak meslek, milli ve ırki münasebet, anne-

babaya, kız ve erkeğe müracaatla ilgili yeni argotizmlerle karĢılaĢılmaktadır. 

Jargon leksiği, sanat, meslek, uzmanlık ve çeĢitli amaçlardan asılı olarak 

muhtelif kelime hazinesine sahip olmaktadır. 

GeçmiĢte hocalar, vefat etmiĢ bir insana salavat getirirken, zengin ölüleri 

fakirlerden ayırmak maksadıyla, çeĢitli dua türlerinden yararlanırlarmıĢ. ġöyle 

ki, ölmüĢ insan zengin olursa ve iyi yemekler olacaksa, “Ey vari Kerbela”, fakir 

olursa ve yemeğin olmayacağını bildirmek için ise “Tufan-ı Kerbela” ifadesini 

kullanıyorlardı. Tüm bunlar özel jargon grubunu oluĢturmaktadır. 

Tüm bu jargon ve argolar, dilin genel leksik içeriğine dahil edilemez veya 

özel bir dil kabul edilemez. Çünkü özel gramer yapısı bulunmamaktadır. Dilin 

genel lügat içeriğine ise benzeri sözlerin dahil edilmesine gerek yoktur. Jargon 

leksiği, mahiyet itibariyle edebi dille ve halk dili ile hiçbir alakası bulunmayan 

sözlerden ibaret olup, ekin içerisinde biten yabani otlara benzemektedir. 

                                                 
7 B. Halilov, Müasir Azerbaycan dilinin Leksikilogiyası, Bakü 2008, s. 134. 
8 Hasanov, Müasir Azərbaycan dilinin leksikası, s. 193. 
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Halk dili o kadar kudretli ve zengindir ki, her hangi bir düĢünceyi 

jargonsuz, argosuz da ifade etmek mümkündür. Fakat böyle bir leksiğin edebi 

dile dahil olmasına ve farklı insanlar tarafından jargon sözlerin kullanılmasına 

karĢı ciddi mücadele edilmelidir. Bununla birlikte jargon leksiğinden belirli 

sınıfların, tabakaların veya çeĢitli iĢlerle meĢgul olan insanların üslup 

özelliklerini göstermek maksadıyla yararlanılabilir. 

Argoları jargonlardan ayıran temel yönlerden biri, argoların gruplara 

ayrılma özelliğinin bulunmasıdır. ġöyle ki argotizmleri aĢağıdaki Ģekilde 

ayırabiliriz: 

1. Hırsız ve katil argosu; 2. Korporatif argo; 3. Tarikat argosu; 4. Öğrenci 

argosu; 5. Giyim argosu; 6. SarhoĢların argosu vs. Fakat bu düĢünce jargon 

gruplarının veya türlerinin bulunmadığı anlamına gelmez. Jargonlar da kendi 

aralarında bazı türlere ayrılmaktadır. Bu türler bazen argolarla aynı olmakta, 

bazen ise tamamen ayrılmaktadır. 1. Hırsız ve katil (holigan) jargonu; 2. 

Kumarbaz jargonu; 3. Korporatif jargon; 4. Tarikat jargonu; 5. Kimyagerlik 

jargonu; 6. aydın jargonu; 7. Resmi idare jargonu; 8. Falcılık ve büyücülük 

jargonu; 9. Pazar jargonu; 10. Öğrenci jargonu.
9
  

Kaydedilen maddelerle iliĢkili Azerbaycan ve Ġngiliz dillerinde örneklere 

bakalım: 

Sazan (uyuĢuk, sersem), suka (ihbarcı), barıga (tüccar), akademi 

(hapishane), herif (soyma), sağmak (para koparmak), terlemek (rüĢvet vermek), 

sagi (mürĢit), leb (kelam), vefa (Allah‟ın inayeti), terane (sevgi ayini), şarap 

(ilahi aĢk), vurmak (alkollü içki içmek), ıslatmak (içmek), gay (genç), mahan 

(anne), levis (kot türü), şuzi (ayakkabı), ambo (ikisi birden) vs.;
10

 Ġngilizcede 

ken (deniz korsanlarının yaĢadığı yer), to flash the muzzle (gun on the high toby-

spice (at belinde iken hırsızlık yapmak), joker (kartla oynarken kandırıp 

yenmek), drag (araba çalma), be put to bed (yayınlamak), Bly you! (Allah seni 

öldürsün!), consarned (lanetlenmiĢ), put up a barger (denizde askeri rütbe), 

queens (homoseksüeller), takem (filimde: Dikkat çekiyorum!), wog (iĢçi), wop 

(Ġtalyan kadın), spellken (tiyatro), a blowing (kız), nutty (sevimli), a lark 

(sporsever insan hakkında), matlo (denizci), hummen (sahte hapis), man and 

wife (bıçak), manany (iĢlerini ertelemeyi seven denizci ile ilgili); put in a bag 

(öldürmek); Picture-show (savaĢ); dug-out (geçmiĢ askeri yeniden askere 

çağırmak); to cut a lecture (konferanstan kaçmak); egg (yeni pilot) vs.  

Dilin tekamülü sürecinde argotik leksik, söz profesyonelliği ve gizlilik 

özelliğini kaybetmekte, günlük yaĢamda duygusal dıĢavurum, imgesel, 

evfemistik ve istihzalı kelime kullanmaya hizmet etmekte, kendi spesifik 

özelliğini kaybederek daha fazla hareki, belirsiz özellik kazanmaktadır. Bununla 

                                                 
9 Z. Verdiyeva-F. Ağayeva, Azərbaycan dilinin semasiologiyası, Bakü 1979, s. 30-40. 
10 N. M. ġanskiy, V mire slov, M. 1971, s. 138. 
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birlikte milli dilin, standart ekspressif ve yeniden anlamlandırılması aracı gibi 

metaforik kinayenin yeni aĢamasında temel rol oynamaktadır.
11

 

Azerbaycan dilinden farklı olarak Ġngiliz dilindeki jargonlar, lügatin bir 

katmanı olan slenglerle daima karıĢtırılmaktadır. DüĢüncemizi açıklamak için 

slenglerle ilgili kısa bilgi vermek yerinde olur. 

Özel konuĢma dili, lügatini oluĢturan metodik katmanlar arasında sleng 

terimi, en zor anlaĢılan terimlerden biridir. Sleng sözler dendiğinde, Ġngiliz 

dilinin edibi dil normundan ayrı anlamlara sahip sözler kastedilmektedir. 

Slengle ilgili birçok düĢünce ortaya atılsa da, hala kesin ve net olarak 

belirlenememiĢtir. AnlaĢılan bu durum, sleng anlayıĢının bizatihi 

netleĢtirilememsinden kaynaklanmıĢtır. Hala hiç kimse slengi net olarak 

belirlemeye müyesser olamamıĢtır. 

Birçok dilin sözlüğünde sleng anlayıĢı olmadığı halde, Ġngiliz dilinde bu 

kavramın oldukça geniĢ bir Ģekilde yayılması, dilcilerin dikkatini çeken asıl 

yöndür. Peki diğer dillerde sleng terimi olmadığı halde, Ġngiliz dilinde böyle bir 

terimin yuvalanmasını zorlayan neden nedir? Bu fenomen, yalnız Ġngiliz diline 

mi hastır? Acaba kullanma çevresine göre diğerlerinden ayrılan söz 

gruplarından olan sleng, hangi özelliğine göre ayrılmaktadır? Tüm bu soruları 

yanıtlamak için slengle ilgili kapsamlı ve özel ayrıntılarla konuĢmak gerekir. 

ÇağdaĢ Ġngiliz dilinin açıklamalı sözlüklerinden biri olan “Webster‟s 

New World Dictionary for Young Readers”te, sleng terimi aĢağıdaki gibi 

açıklanmaktadır: 

“Slengler, günlük konuĢma dilinde kullanılır, fakat edebi dilde veya ciddi 

sayılan sözlü ve yazılı konuĢmada yer edinememiĢ sözlerdir.” 

Yine aynı sözlükte kaydedildiğine göre, slengler, genelde dilde bir 

müddet kullanılmakta, daha sonra dilden çıkarak yenileri meydana 

getirilmektedir. Vebsterin, “Third New Ġnternational Dictionary” sözlüğü, sleng 

terimini Ģu Ģekilde açıklamaktadır: 

“Sleng kaynağı bilinmemektedir. Özel bir grup insanın konuĢtuğu dildir: 

a) hırsızlar, dilenciler gibi sınıfa has grubun konuĢtuğu gizli lügavi sözler; 

genelde vulgar (müstehcen, edebe aykırı) ve anormal dilde kullanılmaktadır: b) 

özel faaliyet alanları-ticaret, meslek alanı ile ilgili kullanılan jargon sözlerdir. 

Dilcilikle iĢtigal eden diğer alimlerden C. B. Grinaf ve S. L. Kiteric, 

slengi Ģöyle açıklamaktadırlar: 

Sleng, serseri insanların konuĢtuğu bir dildir ve daima kanuni dilin yan 

yöresinde cereyan etmekte ve dolanarak saygın bir birliğe sirayet etmektedir.
12

 

                                                 
11 V. Jirmunskiy, Naçionalnıy yazık i soçialnıe dialektı, L. 1936, s. 152.  
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Akademik V. V. Vinogradov‟un fikrince sleng, Ġngiliz dili lügati 

ölçeğinde, sözün belirlenmiĢ normlarından türemiĢ formlarından baĢka bir Ģey 

değildir. Onun kaydettiğine göre dilcilik biliminin önünde duran en temel 

görevlerden biri de, onun bir alanı olan üslubiyat, lügat dahilinde meydana 

gelen tüm değiĢiklikleri, ifadeleri, gramatik konstrüksiyonları, onların 

fonksiyonlarını, kural dıĢına çıkma tekamüllerini, yanlıĢların ayrıĢtırılmasını ve 

söz birleĢmeleri zamanı ortaya çıkmıĢ baĢarısızlıkları araĢtırmak ve ortadan 

kaldırmaktır.
13

  

Bir baĢka Ġngiliz alimi B. Albert‟in fikrince, dünyada ne kadar dil varsa, o 

kadar slengizm ve jargonizm grupları var.
14

 ġüphesiz bu düĢünceyi 

paylaĢmamız mümkün değildir. Kanaatimizce slengler ve jargonlar, o kadar da 

geniĢ alanda araĢtırılmaya ne leksik ne de semantik yönden kadir olmayan söz 

gruplarıdır. Sleng ve onun bir türü olan argolar, standart Ġngiliz dilinin lügatine 

dahil olmuĢlardır. Slengler, yalnız bilgili ve kültürlü toplumun kullandığı 

sözlerdir. Slengin bazen gayr-ı resmi veya konuĢma sözü olarak 

isimlendirilmesi çabaları da dilcilikte görülmüĢtür.
15

 Bu terimle ilgili ilkin bilgi 

ve aynı Ģekilde ilk sözlük, tanınmıĢ Ġngiliz leksikografı Patrik Erik tarafından 

kaleme alınmıĢtır. Onun fikrince slengin anlamı çok geniĢtir ve onun kokni, 

ticaret, askeri tiyatro, toplum, parlamento ve diğer alanlarla ilgili anlamlar 

kazanan türleri bulunmaktadır.
16

 

En önemli sleng kelimeler sözlüğe dahil edilmiĢtir. Bunlardan Ġngiliz 

slengleri olan snob (aristokrat toplumun zevk ve edalarının körü körüne taklit 

etmeye çalıĢan insan), trip (ayağı dolaĢmak, seyahat), odd (olağanüstü), pinch 

(bir çimdik) vs. veya Amerika slengleri olan sowbones (azgınlaĢmıĢ insan ile 

ilgili), hitch-hiker (yol arabalarıyla parasız giden insan (otostopçu)), graft 

(rüĢvetçi) vs. Bunlar aslında orijinal ve çok eski slengler olup, edebi sözlüğe 

dahil olmuĢlardır.  

En önemli sleng, baĢka sözle ifade etmek için hiçbir sinonimi olmayan ve 

spesifik anlayıĢları bildiren slengler olarak kabul edilmektedir. Sleng sözlere 

birkaç örnek gösterelim: to take stock in (ne ileyse ilgilenmek), to do a flit 

(kiraye kalınan evi, parasını ödemenden terk etmek), rat (boĢ sözler), the cat’s 

pijamas (gerçek, asıl Ģey), dig up (borcunu ödemek), nuts (çılgın), shinanigan 

(boĢ, anlamsız), sugar baby (sevgili kız), garn (devam etmek) vs.  

ġunu da kaydetmek yerinde olurdu ki, birçok durumda sleng terimi 

jargon, kant, kollokvualizm, profesyonelizm, vulgarizm ve hatta diyalekt 

                                                                                                                        
12 Greenough and Kitteridge, Words and Their Ways in English Speech, Ldn. 1929, s. 55. 
13 V. V. Vinogradov, O kulture reçi i nepravilnom slovo upotreblenii, Lit-ya gazeta, Dekabr 

1951, sayı 146, s.36 
14 Albert Baugh, History of the English language, Ldn. 1897, s. 385. 
15 R. W. Burchfield, A Supplement to the Oxford English Dictionary, Oxford, 1972, s. 16. 
16 Eric Patridge, Slang today and Yesterday, Ldn, 1935, s. 36. 
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sözlerin yerine geçen sözler gibi faaliyette bulunan bir anlayıĢ olarak takdim 

edilir. 

Daha önce de kaydettiğimiz gibi, Ġngiliz dilinde jargonlar, daima 

slenglerle karıĢtırılmaktadır. Jargon da sleng gibi normatif Ġngiliz dili 

sözlüğünün dıĢında, söz ve ifadeler toplamıdır. Her hangi bir dilde kullanılan 

jargon sözler, sözkonusu dilin belirli sosyal grubuna dahil olmayan diğer bir 

sosyal grup için anlaĢılmazlık kazanmaktadır. Bunlar sanki kodlar içerisinde 

yeniden kodlaĢtırılmıĢ bir dil gibi hareket etmekte ve yeniden kodlaĢtırılmıĢ 

sözler ilkin kodlu anlama sahip olan sözlerin yeniden kodlaĢtırılmıĢ anlamlarına 

dönüĢerek jargon özelliğini kazanmaktadırlar. Bu anlamda Grease (para), loaf 

(baĢ), a lexer (hukuk fakültesi öğrencisi) vs. sözleri örnek gösterebiliriz. Ġngiliz 

dinde aĢağıdaki sosyal grupların jargonları daha meĢhurdur: hırsız ve serseri 

insanların jargonları (kant da denir), caz insanlarının, müzisyenlerin jargonları, 

ordu jargonları (bunlar askeri slengler Ģeklinde tanınmıĢlar). 

Jargon bir konuĢma dili, sözlüğü gibi slenglerden farklı bazı yönlere 

sahiptir. Bu farkı, jargondaki sözlerin kod anlamlarını oluĢturmaktadır. Slengin 

tercümesine ihtiyaç duyulmazken, jargonun ise tercümesine ve kod anlamlarının 

açılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Aksi takdirde onu anlamak diğer bir sosyal 

grubun üyesi için bir o kadar da kolay olmamaktadır. D. UĢakova‟nın 

kaydettiğine göre, her ikisi, sleng de jargon da dil gerçeği gibi onaylanmıĢtır. 

Fakat slengler, dilde belli amaçla ve özel grup Ģahıslar tarafından meydana 

getirilmekte, jargonlar ise özel olarak tayin edilmediği halde, dilin kullanımına 

takdim edilmektedir.
17

 

Slenglerle ilgili ilginç bir düĢünce de L. Skvorçov tarafından ileri 

sürülmüĢtür. Skvorçov‟a göre, “slengler, tabiatına göre jargonlardan son derece 

güçlüdür. Çünkü her hangi bir jargon kolayca slenge dönüĢebilmekte ve oradan 

da konuĢma dilinin yeni birimi olma hukukunu kazanmaktadır.
18

 

Jargonlar hiç de daima bir sosyal grubun iletiĢim aracı olmakla sınırlı 

kalmıyor, geliĢerek diğer bir sosyal grubun genel anlamını kazabilmektedirler. 

Onlardan bazıları diğer bir katmana mensup anlamlar kazanmakta ve hatta milli 

dilin sözlüğüne dahil olabilmektedirler. Jargonun bu özelliğinden bahseden G. 

H. McKnight‟in kaydettiğine göre, “dünyayı kuĢatan dillerin sözlükleri, bazen 

Ģaka maksadıyla, fan (taraftar, vantilatör), banter (sade, mihriban), bluff (yalan, 

uydurma), humbug (kandırma, hile), queer (tuhaf), sham (sahtekarlık) vs. gibi 

liyakatsiz sözleri aguĢlarına alıyor, edebi dile layık olamayan sözler ise zamanla 

bu dillerde elde edebilecekleri en liyakatli yerleri iĢgal ediyorlar.”
19

 

                                                 
17 D. N. UĢakova, Literaturnaya norma i prostoreçie, M. 1977, s. 147. 
18 L. Ġ. Skvorçov, Literaturnaya norma i prostoreçie, M. Nauka, 1977, s. 35. 
19 G. H. McKnight, Modern English in the Making, N.Y. 1956, s. 552. 
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Örnek olarak takdim edilen alıntıda, italik olarak verilen sözler, bir 

zamanlar Ġngiliz diline jargon Ģeklinde dahil olmuĢlardır. Bu gün ise onlar, 

Ġngiliz dilinin tam hukuklu sözleri Ģeklinde faaliyette bulunmaktadırlar. 

Ġlkin kaynağına göre argo, jargon veya sleng olmuĢ yüzlerce leksik 

birimler, edebi olmayan dil katmanları olarak ve daima edebi dil normlarının 

dıĢında kalmamıĢ, onlardan birçoğu geliĢerek edebi dil lügatlerine girmiĢlerdir. 

Onlar artık jargonluktan çıkmıĢ ve herkes tarafından kullanılan sözlere 

dönüĢmüĢlerdir.  

Bedii eserlerde argo leksiğinden sosyal grupların spesifik özelliklerini 

ortaya çıkarmak maksadıyla yararlanılmaktadır. Argotik sözlerin belirli kısmı 

göçebe yaĢam sürmektedir. Bu sözlerin bir kısmı baĢka bir sosyal grubun 

kelime hazinesine, diğer bir kısmı ise normal konuĢma diline geçmektedir. 

Argonun doğal geliĢimi, onun amiyane leksiğe ve maiĢet-konuĢma diline 

geçmesi, argotizmin yapaylığını, geçici oluĢunu ve gizliliğini ortadan 

kaldırmaktadır. Edebi dilin lügatine geçen argotizmler, basit sözler ve ifadeler 

gibi kullanılmaktadır.  

Argo sözler jargon sözlerden farklı olarak, özel geçici gizli anlamlarda 

kullanılır ve fazla yayılamadığından bedii edebiyatta yeteri kadar tipikleĢtirme 

aracına dönüĢememektedirler. Bu yüzden de belirli zümreyi karakterize eden 

tipik söz gibi kısmen diğerleri için de malum olan argo sözlerden yalnız 

metodik mevkide yararlanmak daha doğrudur. Örneğin daşbaş, kalan, leleş, 

gap. Bazen sınırlı zümre arasında öyle sözler de kullanılmaktadır ki, bunlar 

yaygınlaĢamamakta ve yalnız belirli meslek zümresinin gizli ifade aracı olarak 

kalmaktadır. Örnek olarak kaydedelim ki, Gedebey aĢıkları arasında has, dünüf, 

çıpa, lafda, küp, davrı gibi sözler ve bu sözlerden oluĢturulmuĢ birtakım 

cümleler de kullanılır ki, bunu yalnız aĢıklar ve onlarla bir miktar haĢir neĢir 

olan kimseler anlaya bilmektedirler. Örneğin, Lafdalar küpe davrıyanda has 

dünüfler, çıpa dünügler galkdılar ayağe (Erkekler eve girdiği zaman güzel 

kızlar, çirkin kızlar ayağa kalktılar)  

Balıkçılar, avcılar, denizciler, falcılar, üfürükçüler vs. gibi farklı meslek 

sahiplerinin de konuĢmalarında geçici-gizli anlamda birtakım sözler, ifadeler 

kullanılmaktadır. Bu tür argo sözlerin yalnız bedii dilde istisnai hallerde 

metodik özellik için kullanımına fırsat verilse de, onların genel halk diline ve 

edebi dile sokulması tavsiye edilmemekte, benzeri sözler, dilin lügatini 

zenginleĢtirmemektedir.
20

  

Jargonları argolardan ayıran diğer bir özellik ise jargon sözlerin daha çok 

ali, üstün zümrenin temsilcilerinin kullanmıĢ olmasıdır. Onlar kendi aralarında 

bu sözlere yabancı dil gibi baĢvurmaktadırlar. Jargon sözlerle ilgili geniĢ 

tasavvur meydana getirmek maksadıyla, Azerbaycan dilinde C. 

                                                 
20 E. Demirçizade, Azerbaycan dilinin üslübiyatı, Bakü, 1962, s. 91. 
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Memmedguluzade‟nin “Ölüler”, “Anamın Kitabı”, M. F. Ahundov‟un Müsyö 

Jordan ve DerviĢ Mesteli ġah”, Ġngiliz dilinde G. Bayron‟un “Don Juan”, C. 

Möri‟nin “Lord Bayron‟un Poetik Eserleri” vs. gibi eserlerdeki aydınların dilini 

örnek olarak göstermek mümkündür. Bunlarla ilgili olarak aĢağıdaki örnekleri 

verebiliriz; Örneğin, Der hazaini güdret, çühri şerifter ez elm ve nefister ez 

daniş nist. (C. Memmedguluzade “Ölüler”). 

Ya miliha, ya siliha, ya biliha, galdırın Pariji yeniden (M. F. Ahundov, 

“Müsyö Jordan ve DerviĢ Metseli ġah). 

Who on a lark, with black-eyed Sal His blowing 

So prime, so swell, so nutty, and so knowing? (G.G.Byron “Don Juan”). 

 If there be any gemman so ignorant as to require a traduction, I refer 

him to my old friend and corporeal pastor and master. (John Murray. “The 

Poetrical Works of Lord Byron”) 

 

SONUÇ  

 

Her meslek grubunun ve her kültürün farklı mesaj veren ve farklı 

anlamlar yüklenilen, gizli veya açık ifade edilen argo sözleri vardır. Argo sözler 

aslında edebi bir anlam taĢımazlar. Ancak bağlı bulunduğu temsil eden onun 

yetenek, düĢünce ve görüĢlerini kabaca ifade eden argo sözler bir toplumun 

içinde bulunduğu düzeyi de gösterir. Bu nedenle sadece araĢtırma konuları 

içinde metodik bir açıdan ele alınarak incelenebilmesi aksi halde dil sistemi 

içinde yer verilmemesi gerekir. Çünkü dilde yozlaĢma kültürde yozlaĢmayı 

gündeme getirir ki bu toplumun sosyal dayanıĢmasına ve kalkınmasına da etki 

eder. 
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BĠÇĠMSEL OLMAYAN EĞĠLĠMLERDE YARATIM SÜRECĠ VE 

LĠRĠZM 

A. Cem ÖZAL

 

 

ÖZET 

Özellikle 1940‟lı yıllardan itibaren sanatın öldüğü tartıĢmaları sonrasında 

bir açmaza giren sanatsal hareketlere yeni bir açılım sağlayan Ġnformel Sanat, 

sanatsal üretimde obje, süje ve eserden öte yaratım sürecini ön plana çıkarmıĢ; 

bu süreç içerisinde lirik anlatımlara yer vererek aklın denetiminden uzaklaĢıp 

saf, katıĢıksız duyguya yönelmiĢtir. Bu çalıĢmada Ġnformel eğilimleriçerisinde 

aktarım süreci ve bu süreci oluĢturan diğer etmenlerden bahsedilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Ġnformel Sanat, lirizm, yaratıcı süreç. 

 

CREATION PROCESS AND LYRICISM IN INFORMAL 
TRENDS 

 

ABSTRACT 

Especially since the 1940’s, informal art has brought about a new expansion 
to  the art process which has  been in a dilemma following debates on destruction 
of art and advocated the process of creation rather than the object, subject and the 
piece of art.  

During this phase, “Informal Art” has moved away from rationality of mind 
and approached to pure feelings by means of lyricism. The present study deals with 
informal trends in the creation process and other factors that make up this phase. 

Key words: Informal Art, lyricism, creation process  

 

Nedir ki insanlara bir Ģeyler yapma tutkusunu veren Ģey? YaĢadığı 

travmalar mı, inanmak zorunda kaldığı gerçek olamayacağını düĢündüğü 

gerçekler ya da içinden çıkamayıp kafatasının çeperlerini zonklatan ağırlaĢmıĢ 

düĢünce kalıpları ve yaĢamın kaosları mı? Nedir ki aklın bunca sorununu 

baĢlarına musallat edip eziyet dolu zamanlar içerisinde ruhlarını kaybetmelerine 

neden olan? Kimilerinin aklını kaybedip kimilerinin kaybetmemek için 

seçtikleri bir savaĢ mı tüm bunlar? 

                                                 
 Yard. Doç Dr., Muğla Üniversitesi Öğretim Üyesi. 
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Bu mücadelenin, bu bıçak sırtı hayatların tercih ettikleri yollardan biridir 

sanat ve bu soruların bizi getirdiği sanatsal açılımlardan biri de Ġnformel yani 

biçimsel olmayan Sanattır. Ġkinci Dünya SavaĢı sırası ve sonrası gözlemlenen, 

aklın denetiminin bulunmadığı, anlık duygusal tepkilere dayanan ve yaratılan 

eserden çok yaratım sürecinin öne çıktığı bir sanatsal duruĢtur Ġnformel Sanat. 

“Sanatçının bir biçim yaratma çabasından ve aklın denetiminden uzaklaĢıp, 

bilinçdıĢı üretime giriĢmesi” (Sözen, Tanyeli, 1992,113) olarak ifade 

edilmektedir.  

Diğer yandan “… zaman zaman kaligrafik yanıyla ortaya çıkan belli bir 

kendiliğindenlik, resim gerecinin ya da farklı gereçlerin anlatım aracı olarak 

kullanılması” (Sanat Dünyamız, 59,10) Ġnformel Sanatın en belirgin 

özelliklerindendir.  

Sanat eylemcisinin aklın denetiminden uzaklaĢması sanat tarihinde pek 

çok kere yinelenmiĢ bir durum olmasına karĢın bu seferki uzaklaĢma istemi 

Rasyonalizmin insanı getirdiği durum olarak yeni buluĢlar, hızlı bir endüstriyel 

geliĢim, hızlı ve dikey eksenli bir kentleĢme, sosyalliğinden ve değerlerinden 

yitiren insanın çevresine ve daha önemlisi kendi varlığına karĢı yabancılaĢması 

gibi daha pek çok etkenden kaynaklanmaktadır. Bütün bu değiĢimlerim 

oluĢturduğu yeni sistem bireyi bir ayrım noktasına getirmiĢtir. “… çağımız 

bireyi bu durumda ya pragmatist olacak ve yaratılan bu ortamda yaĢayacak ya 

da baĢkaldırmaya devam edecekti.” (Turani, 1974, 164) Böylelikle “… 

sanatçılar ussal ve mekanik olandan sakındırmaya dek vardırmıĢlardır iĢi. 

Ġçlerinden birçoğu, kendiliğinden ve bireyselliğin değerini göklere çıkararak 

gizemci inanca bağlanmıĢtır.” (Gombrich, 1992, 194) Birinci ve Ġkinci Dünya 

SavaĢları sonucunda aklın denetiminden uzaklaĢarak tepkisel bir duruĢ gösteren 

Ġnformel Sanatçılar aklın yerine duyguyu, denetimsiz, özgür, saf duyguyu 

koymuĢlardır. Bu duruĢun sonucu olarak da duyguyu, tutkuyu ve özgürlüğü 

içerisinde barındıran bir kavram olan lirizm karĢımıza çıkmaktadır.  

Köken bakımından antik dönemlerde rastlanan, Batı edebiyatında 

Fransızca “Lyrque” olarak kullanılan, Antik Yunan‟da üçgen biçimli ve telli bir 

çalgı olan “Lyra” dan gelen lirik “daha çok kiĢisel yaĢantıya anlam kazandıran 

edebi bir terim olarak değerlendirilmektedir."(Altar, 1996, 34) Lirizm ise tüm 

bu anlamlarla birlikte insanın kendisini, doğayı, dünyayı ve evreni kavrama ve 

kavradıklarını, içselleĢtirdiklerini sübjektif olarak aktarma yollarından ya da 

yöntemlerinden birisi olarak tanımlanabilir. 

Aklın saf dıĢı bırakıldığı aĢırı bir duygusallıktan beslenen lirizmin 

duygusallığının sadece romantizmden kaynaklanmadığını; Sartre-vari bir 

bulantı içerisinde öfke, dıĢlanmıĢlık, hırs, bıkmıĢlık, nefret gibi hislerin de en az 

aĢk, mutluluk, umut ya da sevgi kadar etkili olduğunun belirtmek gerekir. 

Bunların aktarımında sınırsız bir özgürlüğün zaman zaman Platon‟un 

tanımlamasıyla bir nöbet, bir hastalık ya da histerik bir tavır olarak karĢımıza 
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çıkması da mümkündür. Fakat informel sanatçılar tam da bu noktada bu histerik 

tavrı bilinçli bir seçim olarak görmekte ve gözlemlenen bu nöbet durumunu 

onlar için asıl önemli olan sanatsal yaratım sürecini pür/saf kılmak adına bir 

yöntem olarak uygulamaktadırlar. Böylesi bir yaratım süreci Jung‟un kolektif 

bilinçaltı çalıĢmalarında ortaya koyduğu bilinçaltına inebilmek için bilincin 

kısıtlayıcı kurallarından kurtulma gerekliliğinin; Kandinsky‟nin “içsel 

zorunluluk ilkesi” olarak adlandırdığı sanatçının yaratıcı süreç içerisinde duygu, 

coĢku ve kendi içsel hayatına yönelmesi gerektiği yönündeki düĢüncesinin; 

Klee‟nin sanat anlayıĢında gözlemlenen sonuçtan çok sürecin önem kazanması 

olgusunun; Sartre‟daki varoluĢ sürecinde duyumsanan bunaltının insanı eyleme 

zorlaması ve genel olarak varoluĢçu düĢüncenin; Dada hareketi ve 

sürrealistlerce de uygulanan “özdevinim/otomatizm” yönteminin etkin rol 

oynadığı görülür. Aynı zamanda böylesi bir aĢkınlığa ve farkındalığa ulaĢmada 

ise dönemsel olarak bakıldığında primitif kültürlere, uzak doğu kültürlerine 

yönelerek yeni açılımlar arama sürecinde karĢılaĢılan meditatif yöntemler, 

Budizm, Zen Budizmi, Taocu felsefe ve hatta tasavvuf gibi düĢünce sistemleri 

de informel sanatçılar üzerinde etkili olmuĢtur. Etki(impact) salt yaratım 

sürecinde aklın denetimini ortadan kaldırmak, transal ya da meditatif bir boyuta 

girme konusunda değil pentürel elemanların kullanımı açısında da 

gözlenmektedir. Wols‟taki karalamalara benzer çizgiler, Pollock‟taki boya 

akıtmaları ya da damlatmaları, Hartung‟daki boya fırlatmaları ya da kazımaları, 

Kline‟daki büyük boyutlu yüzeylerde geniĢ fırça izleriyle boya hamurunun da 

yoğun olduğu enerjik çizgisel anlatımlar gibi aynı zamanda psikolojik 

okumalara da olanak sağlayan anlatım teknikleri hep Ġnformel Sanatta 

görülmektedir. 

 Aktarım sürecinin mutlak önem kazandığı bu boĢaltım yani deĢarj 

eylemi aklın denetiminin ortadan kalktığı kısa zaman dilimlerinde 

yapılmaktadır. Çünkü eğer çeĢitli kimyasal ya da organik uyarıcılar alınmamıĢ 

ise, bilinç durumu istediğimiz sürece devre dıĢı bırakabileceğimiz bir olgu 

değildir, kaldı ki bu tür uyaranların süreci uzatma amacıyla sanatçılar tarafından 

kullanıldığı bilinmektedir. Dolayısıyla aktarımların büyük bir konsantrasyon 

içerisinde, yoğun ve anlık yapılması gerekmektedir. “Çünkü jestüel resmi 

ayakta tutan öznel süreçler; düĢ, düĢünce ve karabasanlar, doğal bir akıĢla, hız 

etkenini de yanına alarak bir bilinç akıĢı tekniğiyle yapıta akmaktadır.”(Sağlam, 

2006) Bununla birlikte Karl Otto Götz‟ün çalıĢma Ģekli üzerine yaptığı 

açıklama da Ġnformel Sanattaki yaratım sürecini gösterir niteliktedir: “YaklaĢık 

iki saniye, ilk taslağı süresi. Yapılan iĢin kontrolü, bundan sonra yapılacak iĢ 

için meditasyon. YaklaĢık bir saniye, fırçayla yapılan ikinci taslağın süresi. 

Mola. Yapılan iĢin kontrolü, bundan sonra yapılacak iĢ için meditasyon. 

YaklaĢık yarım saniye, boĢ fırça ile yapılan son müdahale. Uzun mola ve bitmiĢ 

resmin kontrolü: Kabul veya silme.”(Belgin, 36)  
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SONUÇ  

Sanatın genel anlamı olarak düĢünebileceğimiz aktarım dili olgusu 

Ġnformel Sanatta yaratım sürecinin kendisinin bu aktarıma dönüĢtüğünün 

göstergesi olmaktadır. Ġnsanın ruhsal yapısı ve onun ateĢlediği tüm tutku, korku 

ve kuĢkularla coĢku mutluluk ve sevinçlerinin piĢirildiği görünmeyen ancak 

hissedilebilen karmaĢık ve iç dünyası ile ilgili yansıtılan bir alanıdır. Ġnsan bu 

alanını bir deniz dalgası gibi çeĢitli dairelere yaslanarak içinde büyütür. Bu 

bağlamda bireyin kendi ve sistemle hesaplaĢmasının jestüel-anlık duyguların 

dıĢa vurumu- bir safdillilikle dıĢa yansıması olarak özetleyebileceğimiz 

Ġnformel Sanatın bu tavrı, özellikle kendinden sonraki sanatsal oluĢumlar için 

bir kaynak bir çıkıĢ noktası olmuĢtur. Tuncay‟ın belirttiği gibi “sanat çeĢitli 

ritüelleri içererek simge ve sembollerin iç dünyamızda biçimlenmesine ve 

algısal bir ürün olarak ortaya çıkmasına neden olur.” (IĢıktaĢ, 2009, 96). 

Özellikle Ġkinci Dünya SavaĢı öncesindeki sanatsal oluĢumların yavaĢ 

yavaĢ tıkanmaya baĢladığı bir süreçte yaratım sürecini sanatsal varoluĢun 

merkezine yerleĢtirerek sanata yeni bir anlam kazandırmıĢ yeni bir soluk 

getirmiĢtir. Sürecin psikolojik algıya yönelik içerikleri adeta yaĢamın kendisi ve 

yaratıcı sanatın biçimsel olmayan boyutunu da temsil etmektedir. 
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TASAVVUF ÖĞRETĠSĠNDE ĠMAN-AKIL ĠLĠġKĠSĠNE DAĠR 

 

Elvüsal MEMMEDOV
 
* 

 

ÖZET 

Makalede tasavvuf öğretisinde iman ve akla verilen önemin derecesi 

araĢtırılmaktadır. Bu zaman onların bilginin ve hakikatin elde edilmesinde 

kullandıkları metotlara temas edilir. Bu metotlarla kelamcı, dogmacı ve 

filozofların metotları karĢılaĢtırılır. Bu öğretide sözkonusu münasebetin, 

rasyonel ve sezgisel yönlerin birbirinden kesin bir Ģekilde ayırt edilmesiyle 

karakterize edildiği ortaya çıkmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Tasavvuf, iman, akıl, keĢf, dogma 

 

 

ABSTRACT 

The article analyses the main point of faith and mind in the Sufi 

teachings. Methods, used in acquiring of knowledge and reality are also 

touched upon. These methods are compared with the methods of theology, 

fundamentalists and philosophers. It getting clear that in this teachings, 

therelations are characterized by a strict distinction of a rational side from the 

intuitive one. 

Key Words: Sufizm, faith, mind, inspiration, dogma. 

 

 

Ġslam düĢünce tarihinde daha fazla düĢünce farklılığı ile gözlemlenen 

“bilgiyi elde etme” problemi, hem felsefi, hem de dini açıdan güncelliği ve özel 

öneme sahip olmasıyla diğerlerinden ayrılmaktadır. Öncelik açısından vahye 

karĢı, birbirinden farklı tutum takınmıĢ, Ġslam filozoflarının “akıl ve çıkarım” 

metoduna karĢı, meseleyi dinin menfaatleri doğrultusunda incelemiĢ, 

kelamcıların “nakil-rivayet”, rasyonalist ilahiyatçıların “nakil-akıl” metotları 

ortaya atılmıĢtır. Kelam rasyonalizmi ve selef kelamcılığı ile birlikte, malum 

probleme dinin bakıĢını yansıtmaya çalıĢan diğer bir akım ise tasavvuf idi.  

Dinin etik yönlerinin, manevi değerlerin ve yaĢam tarzının genel adı
1
 

olarak kabul edilen sufilik veya tasavvuf, gerçeğe dair bilginin elde edilmesi 

                                                 
* Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi ġarkiyat Enstitüsü, Doktora Öğrencisi. 
1 Süleyman Uludağ, Ġslam DüĢüncesinin Yapısı, Dergah Yayınları, Ġstanbul 1985, s. 123. 
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problemine yaklaĢımında kendine has özelliği ile diğerlerinden ayrılmaktaydı.
2
 

Tasavvuf, ortaya çıktığı dönemden itibaren Ġlahi hakikatlerin kavranması 

problemine karĢı var olan geleneksel dogmacı-kelamcı bakıĢ açısına karĢı 

çıkmıĢtır. Sufiler, selefilerin “nakil-rivayet”, kelamcıların “nakil-akıl”, 

filozofların ise “akıl-çıkarım” metotlarına karĢı, kendilerinin “keĢf ve ilham” 

metotlarını ortaya attılar. Bu metodun mahiyeti, insan nefsinin (ruhunun) dıĢ 

duyguların etkisinden kurtularak, kendisine gerçek mahiyetini kazandırdığı 

zaman, sağlam Ģekil almasından, Ģüpheden arınmıĢ bilgiyi keĢf yoluyla elde 

etmesinden ibarettir.
3
  

MeĢĢailerden, mütekellim ve dogmacılardan farklı olarak sufiler, Allah‟a 

dair bilgiyi “bilgi” (rasyonel olarak bilinen, kavranan) değil, “marifet” veya 

“irfan” olarak (bilinen, bilme, tanıma yoluyla aĢikar olan) isimlendirir, bunu 

elde etmenin, yalnız ruhun terbiyesi ve kalbin arındırılması ile mümkün 

olabileceğini ileri sürmekteydiler. Sufilere göre insan, fıtri olarak kavrama 

yeteneğine maliktir. Ancak fiziki engeller ve “örtüler” ruhun bilgiyi 

kazanmasına engel olmaktadır. Ġnsan bu engel ve “örtüler”i defederse, Allah‟a 

yönelerek bilgiyi ilk kaynağından direkt elde edebilir.
4
 Bu nedenle keĢf ve 

ilham, direkt olarak bilgilerin elde edilmesi ile sonuçlanır. Akıl ise belli 

sübjektif süreçlerin sonucu olarak, bilginin elde edilmesinin aracı gibi hareket 

etmektedir.
5
 

Ġlham ve keĢf, tasavvuf öğretisinin temel metodolojik araçları olarak 

kabul edilir ve bilginin elde edilmesinde geleneksel selefi-kelamcı usullerden, 

nakil-rivayet ve nakil-akıl metotlarından üstün kabul edilmektedir. Örneğin 

Gazali, “Ġhya-u Ulumi‟d-Din” (Dini Ġlimlerin Ġhyası) isimli kitabında, ilk 

sufilerin, kelam alimlerinin akıl mefhumuna ve rasyonel polemiklerine rağbet 

etmediklerini bildirmektedir.
6
 MeĢhur sufi Muhyiddin Ġbn Arabi (1165-1240) 

“Fütuhatu‟l-Mekkiyye fi Ma‟rifeti‟l-Esrari‟l-Malikiyye ve‟l-Melekiyye” isimli 

hacimli eserinin mukaddimesinde, yazdıklarının nakil ve rivayete, akıl ve 

tefekküre dayanmadığını, bu yüzden muhtemel hatalardan korunduğunu, 

ilhamın ve Ġlahi feyzin ürünü olduğunu, bildirmektedir.
7
 

 Nakil-taklit metoduna karĢı çıkan Ġbn Arabi‟nin “Raiye” baĢlıklı 

Ģiirindeki “Rabbim bana Malik‟i de, Ahmed‟i de, Numan‟ı da taklit etmeyi 

                                                 
2 Filiz ġahin, Ġslam Felsefesinde Mistik Bilginin Yeri, Ġnsan Yayınları, Ġstanbul 1995, 335. 
3 Recep Ardoğan, “Kelamcılara Göre Allah‟a Ġmanda Akıl Yürütmenin Değeri,” Cumhuriyet 

Universitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi, Sivas, yıl 2004, sayı 7, s. 136; Erkan Kurt, “Ġslam Ġtikat 

DüĢüncesinde Yöntemlerin OluĢumu”, Kelam AraĢtırmaları Dergisi, yıl 2003, sayı 2 s. 122. 
4 Fuzuli Muhammed ibn Süleyman el-Bağdadi, Matlau`l-Ġtikad fi Marifeti`l-Mebdei ve`l-

Mead, (Çev. E. CoĢan) IĢık Yay., Ankara 1962 s. 11. 
5 Ahmet Emin, Zuhru’l-Ġslam, Beyrut, el-Mektebetu‟l-Asriyye, 2006 s. 339 
6 Ebu Hamid Muhammed el-Gazali, Ġhyau Ülumi’d-Din, Kahire, el-Hey`etu‟l-Mısrıyye el-

Amme lil-Kitab, 1994 s. 88-89. 
7 Muhyiddin Ġbn Arabi, Fütuhatu’l-Mekkiyye fi Marifeti’l-Esrari’l-Malikiyye ve’l-Melekiyye, 

Mısır, Daru‟l-Kutubi‟l-Arabiyye, trs., I, 31. 
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haram buyurdu” Ģeklindeki mısrasının yer alması da, onun metodunun 

mahiyetinden haber vermektedir.
8
 Sufilikte keĢf ve ilhama verilen kıyaslanamaz 

önemin göstergesi olsa gerek, Ġbn Arabi “Fususu‟l-Hikem” isimli eserini 

ilhamın diktesiyle kaleme aldığını bildirmiĢtir.
9
 

 Rivayetle nakledilen bilgi ile keĢf yoluyla elde edilen bilgi 

karĢılaĢtırılırken, üstünlük keĢf yoluyla elde edilene verilirdi. Bunun sebebi ise 

sufi mütefekkirlerden Beyazıd-ı Bistami‟nin bildirdiği gibi, rivayetle nakledilen 

bilgi, ölünün ölüye rivayetine dayanılarak elde edilmekte olup, daima diri olan 

Allah‟ın ilham yoluyla bahĢettiği bilgiden rivayet isnadına göre daha alt 

konumda bulunmasıdır:  

“Bedbahtlar ölünün-ölüye rivayetine dayanmaktadırlar. Oysaki biz, 

bilgilerimizi daima Diri ve Ebedi olan Allah‟tan almaktayız.
10

 Rivayet 

metodunu “zahiri bilgi”, “ahmakların yolu”, “dünyevi menfaate hizmet eden 

alan”
11

 olarak isimlendiren sufiler, muhaddislerin, hadislerin isnat zinciri 

konusundaki ihtilaflı polemiklerini, “ölüleri arkadan çekiĢtirme” olarak 

açıklamakta, keĢf ve ilhama dayanarak sahih hadisleri zayıf, zayıf hadisleri ise 

sahih kabul ediyorlardı. Örneğin Ġbn Arabi, zayıf hadisleri sahih gibi takdim 

ederken, bu hadislerin akla göre zayıf, keĢfe göre sahih olduğunu 

bildirmekteydi. Uzun uzadıya rasyonel araĢtırma veya rivayet temelinde 

hadislerin zayıf veya sahihliğinin belirlenmesine karĢı çıkan sufi mütefekkir, 

Peygamberden keĢf yoluyla kendileri ile ilgili doğru bilginin elde etmenin 

mümkünlüğünden bahsetmekteydi.
12

  

Özetle, tasavvuf öğretisi, dogmacıların rivayet-nakil metoduna karĢı keĢf 

ve ilhamı ortaya atmakta, hadisin sıhhatini isnat zinciri ile değil, Peygamberden 

direkt “izin” almayı mümkün kılan keĢf ve ilham Ģartına bağlamaktadır.  

Yukarıda sufilerin, dogmacı rivayet-nakil metodunu reddetmekle 

yetinmediğini, kelam alimlerinin rasyonel metotlarına da karĢı çıktıklarını 

kaydetmiĢtik. Bu zaman akıl ve çıkarım inkar edilmiĢ, mütekellimlerin 

irrasyonel mahiyetlere dair rasyonel araĢtırmaları, anlamsız çabalar olarak 

görülmüĢtür. Sufilere göre, dinin irrasyonel meselelerinde uygulanan düĢünme, 

mantık analojisi ve rasyonel çıkarıma, gerçeğe dair bilginin elde edilme araçları 

olarak bakılmamalıdır. Onların bu tutumu, Ġlahi hakikatlerin, aklın açığa 

çıkaramayacağı kadar gizli ve batıni olması iddiası ile açıklanıyordu. Dinin 

irrasyonel ve metafizik hakikatlerin rasyonel idrakini reddeden sufilerin bu 

                                                 
8 Hamdi Okur KaĢif, “Muhyiddin Ġbnü`l-Arabinin Kıyas ve Ġstihsana YaklaĢımı”, Dinbilimleri 

Akademik AraĢtırma Dergisi, yıl 2007, sayı 4, s. 216. 
9 Uludağ, Ġslam DüĢüncesinin Yapısı, s. 140. 
10 Uludağ, Ġslam DüĢüncesinin Yapısı, 145. 
11 Uludağ, Ġslam DüĢüncesinin Yapısı, 145. 
12 Ġbn Arabi, Fütuhatu’l-Mekkiyye, I, 292; Ġsmail b. Muhammed el-Acluni,el-Cirahi, KeĢfu’l-

Hafa ve Müzilu’l-Elbas Emma-ġtehere Mine’l-Ehadis ala Elsini’n-Nas, DımaĢk, Mektebetu‟l-

Kudsi, 1351 h., XVI, 131-132. 
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tutumu dogmacı bakıĢ açısıyla paralel olsa da, rivayet-nakil metodolojisinin 

reddi, onları dogmacılardan ayırmaktaydı. ġunu da kaydedelim ki, sufilerin 

reddettikleri akıl, görünen maddi alemi duyu ve tecrübe yoluyla kavrayan akıl 

değil, metafizik, irrasyonel alemi ve Ġlahi hakikati kavramak isteyen akıl idi. 

Aklı fiziki alemin kavranma metodu sayan sufiler, Allah‟ın kavranması, ilahi 

arazların kavranması ve ruhun mahiyeti gibi irrasyonel meselelerde onun rolünü 

hiçe indirgemekteydi. Sufiler, dinin itikada dair karmaĢık meselelerini 

kavramak isteyenlerin, aklın ve rasyonel tefekkürün ortaya attığı tüm bilgileri 

dıĢlamaları gerektiğin talep etmekteydiler. Çünkü yaranmıĢ akıl, yaratanla ilgili 

mutlak bilgi veremez. Sufilere göre, itikat meselelerine rasyonel yaklaĢan 

mütekellimlerin aynı Ģey veya olayla ilgili ileri sürdükleri çeĢitli görüĢler, aklın 

itimat noktası olarak mutlak meziyete sahip olmadığını göstermektedir. Cüneyt 

el-Bağdadi ve Zünnun el-Mısri gibi sufilerin, Allah‟ı kavramak için akli 

delillerin yeterli olmadığını iddia etmeleri, Haris el-Muhasibi, KuĢeyri ve 

Gazali gibi ılımlı sufilerin aklı ikinci dereceli cevher olarak nitelemeleri, 

Muhyiddin Ġbn Arabi, Aynelkudat el-Hemedani, Celalettin Rumi, Ġmam 

Rabbani gibilerinin ise metafizik meselelerin kavranmasında aklı yetersiz 

görmeleri, tasavvufun akla karĢı tavrını yansıtmaktadır.
13

 

Ebu Hamit el-Gazali, kelam ilmi ile uzun süre uğraĢtıktan sonra, akılla 

ilahi hakikatleri kavramanın imkansız olduğu, kanaatine varmıĢtır. Akla olan 

güveninin sarsmasını yansıtan “el-Munkizu Mine‟d-Dalal” (Sapıklıktan 

Kurtaran(kitap)) isimli eserinde Gazali‟nin belirttiğine göre, akıl tüm duyuĢsal 

bilgilerin doğru olmadığını ortaya çıkarmaya yardım etse de, kendisinin bu 

meselede objektif olup olmadığı Ģüphelidir. Aklın yanlıĢ yapabileceğini 

belirlemek ise, kendisinden üst konumda bulunan “nur” sayesinde 

mümkündür.
14

 Bu nuru “keĢf”le aynı gören Gazali, metafizik meseleleri 

kavramanın yalnız kendisi aracılığıyla mümkün olacağını bildirmektedir. 

Görkemli sufilerden sayılan Ġmam Rabbani de (XVI-XVII. yüzyıllar) irrasyonel 

mahiyetlerin akılla kavranabileceğini kabul etmemiĢti. 

KeĢf ve ilhama verilen üstünlüğe rağmen sufiler, aklın metodolojik 

özelliklerini tam olarak reddetmemiĢlerdir. Ancak onların kabul ettikleri akıl, az 

önce de kaydettiğimiz gibi, etki alanı sınırlı olan ve dini meseleleri bağımsız 

açıklayamayan izafi anlayıĢtır. Örneğin, kelama yakınlığı ile bilinen sufilerden 

Seriyy es-Sakati (ö. 870), aklı “Allah‟ın yasakladığı veya izin verdiği Ģeylerin 

kavranmasında baĢvurulan delil” gibi nitelendirse de, ona müstakil mahiyet 

                                                 
13 Süleyman Uludağ, “Akıl”, DĠA (TDV Ġslam Ansiklopedisi), Ġstanbul 1989, II, 246-247; 

Ramazan AltıntaĢ, Ġslam DüĢüncesinde ĠĢlevsel Akıl, Pınar Yay., Ġstanbul 2003, s. 389; Cevdet 

Kılıç, “Ġslam Felsefesine Ġlgisizliğin ve Yöneltilen Tenkitlerin Sebepleri” Ġlahiyat Fakültesi 

Dergisi, yıl 2003, sayı 8, s. 127; Recep Ardoğan, “Kelamcılara Göre Allah‟a Ġmanda Akıl 

Yürütmenin Değeri,” Cumhuriyet Universitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi, Sivas, yıl 2004, sayı 

7, s. 153. 
14 Ebu Hamit el-Gazali, Dalaletten Hidayete,(Çev. Ahmet Subhi Furat), ġamil Yay., Ġstanbul 

1978, s. 40-42. 
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gözüyle bakmamıĢtır.
15

 Yine erken dönem sufilerinden Cafer el-Huldi, Ebu 

Amr ez-Zeccaci, Muaviye ibn Kurra ve diğerlerine göre akıl, Allah‟ın bahĢettiği 

nimetleri değerlendirmeği ve O‟na Ģükretmeği sağlayan, Ģer duyguların etkisine 

rağmen insanı dinin belirlediği kurallar çerçevesinde harekete yönlendiren ve 

sonunda ahiret mutluluğuna kavuĢturan mahiyettir.
16

 Seleflerine oranla akla 

daha fazla önem veren ve bu konuda “ġerefu‟l-Akli ve Mahiyyetuhu” isimli 

eser kaleme alan Haris el-Muhasibi (ö. 857), ne bazı fakih ve “ehl-i hadis” gibi 

aklı tamamen reddetmiĢ, nede birtakım mutezili alim gibi onu, her türlü bilginin 

kaynağı olarak nitelendirmiĢtir.
17

 Onun, “her hangi bir zahidin zahitliği, bilgisi 

çerçevesinde, bilgisi aklı çerçevesinde, aklı da imanı çerçevesindedir,”
18

 

Ģeklindeki düĢüncesi, Ġslam düĢünce tarihinde probleme yeni yaklaĢım tarzı 

olup, iman-akıl-züht hiyerarĢi üçgenini meydana getirmekteydi. Mühasibi‟ye 

göre akıl, bazı kelamcıların iddia ettiği gibi, ne bir ruh, ne de Allah‟ın kalbe 

yerleĢtirdiği nurdur. Aklı, Allah‟ın insana bahĢettiği fıtrat ve bilginin kaynağı 

rolünü oynayan zevki-tabii (sezgisel kabiliyet), olarak anlayan mütefekkire göre 

akıl, insana dünyevi meselelerde neyin faydalı, neyin zararlı olacağını 

öğretmekle birlikte, Ġlahi buyrukların anlaĢılması ve ahiret mutluluğunun 

kazanılmasında büyük öneme sahiptir. Akıl ona göre zaruridir ki, emir ve 

yasaklarını anlasınlar diye, Allah insanlardan akılla düĢünmelerini istemektedir. 

Çünkü emir ve yasaklar kavranmazsa, Ġlahi cezalandırma veya ödüllendirme 

yersiz görünür. Fakat Mühasibi Ġlahi haberlerin olmadığı durumlarda aklın 

hiçbir değere sahip olmadığından bahsederek kaydetmektedir ki, dini bilgiler 

insan için vacip sayıldığından, akıl onların kavranması için yaratılmıĢ, yani ilahi 

haberler asıl, akıl ise ek, ikinci derecelidir.
19

 

Göründüğü gibi Mühasibi, aklın önemsiz mahiyet olmadığını ve özel role 

sahip olduğunu vurgulamıĢsa da, onun ilahi haberlerin bulunup 

bulunmamasından asılı olduğunu kaydetmeyi de unutmamıĢtır. 

Ġrrasyonel mefhumların akıl tarafından idrakini reddedip bu fonksiyonu 

keĢf ve ilhama yükleyen Ġbn el-Arabi‟nin de rasyonelliğe önem verdiği 

düĢüncesi de mevcuttur. Görkemli sufi kıyası reddedenlerin düĢüncesini 

paylaĢtığını açıkça beyan etse de,
20

 kıyasın tartıĢmaya açık bir problem 

olduğunu, belirli meselelerde ona baĢvurmanın akılcı bir iĢ olduğunu, 

Ģüphelerden arınmıĢ “illet”lere dayandırıldıkta ise delil rolünü oynayabileceğini 

                                                 
15 Muhammed b. el-Hüseyin Muhammed b. Musa b. Salim en-Nisaburi Ebu Abdurrahman es-

Silmi, Tabakatu's-Sufiyye, (Tahkik ve talik: Mustafa Abdülkadir Ata), Beyrut, Daru‟l-Kutubi‟l-

Ġlmiyye, 2003, s. 54. 
16 Uludağ, “Akıl”, DĠA,  II, 246. 
17 Ġbn RüĢt, Faslu’l-Makal, (Çev. Bekir Karlığa), ĠĢaret Yay., Ġstanbul 1992, s. 26.  
18 el-Haris b. Esed el-Muhasibi, el-Akl ve Fehmu’l-Kur’an, (Thk. Hüseyn el-Kutli), Beyrut, 

Daru‟l-Kindi, Daru‟l-Fikr, 1982, s. 133. 
19 Ömer Mahir Alper, Ġslam Felsefesinde Akıl-Vahiy, Din-Felsefe ĠliĢkisi, AyıĢığı Yay., 

Ġstanbul 2000, s. 26-27. 
20 Ġbn Arabi, Fütuhatu’l-Mekkiyye, II, 159. 
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de kaydetmeyi unutmamaktadır.
21

 Ancak o, Ģu veya bu mesele ile ilgili dini 

metinlerde ayrıca bilginin bulunmaması durumunda ve yalnız son derece zaruri 

olduğu takdirde kıyasa baĢvurmanın mümkünlüğünden bahsetmektedir.
22

 Ġbn 

Arabi, kıyastan yararlananlara karĢı tavır takınmakta ve kendilerinden dini 

metinleri zahiri anlamlarına göre kabul edenlerle-zahirilerle barıĢmayı 

istemekteydi. Ġbn Arabi bildirmekteydi ki, bir insanın kıyası kabul etmemesi 

doğaldır. Ancak onun kıyastan yararlananlara karĢı çıkması doğru değildir. 

Aynı Ģekilde kıyas taraftarlarının, zahirilerin Kur‟an ayetlerine dair zahiri 

kanaatlerini reddetmeleri doğru değildir.
23

 Görünür ki, Ġbn Arabi kıyas 

taraftarları ile zahirilerin arasını bulmaya çalıĢmıĢtır.  

Ġbn Arabi‟nin kıyasa olumsuz tavır takınmasına geldikte ise o, bunun 

nedenini kıyasın dini hükümlerinin sayısını artırması ile açıklamaktadır. 

Kur‟an‟da da insanları daha az iĢlerle sorumlu tutmanın amaçlandığını ve 

Peygamberin ümmetine zor olmasın diye, gereksiz sorulardan hoĢlanmadığını 

örnek göstermektedir.
24

 

Yukarıda kaydedilenlerden, Ġbn Arabi‟nin akla karĢı çıkmadığı gibi onu 

mutlak bilgi kaynağı olarak ta kabul etmediği, Ģeklinde bir sonuca varmak 

mümkündür. Eserlerinde kıyasa karĢı olumlu tavır olarak değerlendirilebilecek 

düĢüncelere yer verse de, kıyası desteklemediğini bildirmiĢtir. Aynı Ģekilde 

içtihat sonucunda ortaya çıkan Ģeri hükümlerin yeterliliğini ileri sürerek, 

kıyastan yararlananları zahirilerle barıĢtırmak istemiĢtir.  

Birçok meslektaĢının rasyonelliğe karĢı olumsuz tavır takınmalarını, 

sufiliğin tutumunu yansıtmadığını bildiren sufiler de azımsanmayacak kadar 

vardır. Örneğin, sufi alim Ġbn Hafif, bilimle iĢtigal etmeği yasaklayan sufilerin 

söylediklerine önem verilmemesini tavsiye etmiĢtir.
25

 Ebu Bekir el-Varrak, 

yalnız kelamla uğraĢanları zındık, kelam ve fıkıhtan vazgeçip sufilikle 

yetinenleri bidatçi, yalnız fıkıh ilmini öğrenenleri ise büyük günah sahibi olarak 

isimlendirmiĢ
26

 bu üç alanın müĢterek öğrenmenin uygun olacağını bildirmiĢtir. 

Aynı Ģekilde “KuĢeyri, Serrac, Kelebazi, Mekki, Hucviri ve Gazali gibi sufiler, 

daim ifrat sufiliğe (ğulatu‟s-sufiyye) karĢı çıkmıĢ, ifrat mistisizmin hem dini, 

hem de bilimi mahvedeceğini vurgulamıĢlardır.”
27

 AnlaĢılan sufiliğin dahilinde 

akılla mistik düĢünceyi uzlaĢtırma meyli var olmuĢ ve bu, sözkonusu mektebin 

kudretli temsilcileri tarafından desteklenmiĢ, geliĢtirilmiĢtir. 

                                                 
21 Ġbn Arabi Fütuhatu’l-Mekkiyye, II, 159. 
22 Ġbn Arabi Fütuhatu’l-Mekkiyye, II, 160. 
23 Ġbn Arabi, Fütuhatu’l-Mekkiyye, I, 577-578. 
24 Ġbn Arabi, Fütuhatu’l-Mekkiyye, II, 161. 
25 Cemaluddin Ebulferec Abdurrahman b. Ali b. Muhammed el-Cevzi, Telbisu Ġblis, (Thk. es-

Seyyid el-Cemili), Beyrut, Daru‟l-Kitabu‟l-Arabi, 1985, s. 180 
26 es-Silmi, Tabakatu’s-Sufiyye, s. 180. 
27 Uludağ, Ġslam DüĢüncesinin Yapısı, s. 168. 
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Sufiliğin meĢĢailiğe karĢı münasebetine geldikte, bu kelamcılarla 

mukayesede kendine özgü ılımlılığı ile diğerlerinden ayrılmaktadır. Örneğin, 

rasyonelliğe karĢı olmasına rağmen Ġbn Arabi‟nin felsefe ve filozoflara karĢı 

tavrı olumlu olmuĢtur. Kanaatimizce, diğer sufiler değil de Ġbn Arabi‟yi örnek 

göstermemiz daha mantıklıdır. Çünkü kelam ve fıkha karĢı ılımlı tavır takınan 

diğer sufilerin, felsefeye karĢı münasebeti de rasyonelliğe olan olumlu bakıĢı 

yansıtacaktır. Ancak Ġbn Arabi‟de mesele farklıdır. O, eserlerinde zaman zaman 

fıkıh ve kelama “saldırmıĢ”, onların rasyonelliğe olan meylini eleĢtirmiĢtir. 

Ancak nedense felsefeye karĢı tavırda bu sufi alim, farklı tutum takınmaktadır; 

o felsefe ile dini bir uzlaĢtırmaya çalıĢmıĢ, bazı meĢĢai filozoflar (el-Batalyevsi, 

Ġbn RüĢt vs.) gibi felsefenin mahiyet itibariyle değil, onun öğrenenlerin 

sübjektif tutumları yüzünden eleĢtirilere maruz kaldığını bildirmiĢ ve meĢhur 

“Fütuhatu‟l-Mekkiyye” adlı eserinde Ģunları kaydetmiĢtir: 

“Filozoflar isimleri sebebi ile kötülenmemiĢler. …filozoflar ilahiyat 

konularında yanlıĢ yaptıklarından dolayı itham edilmiĢler. …Filozof hikmeti 

sevendir ve Ģüphesiz ki, herkes hikmeti sevmektedir. …Müslümanların keyif ve 

zevk sahibi ilahiyatçı Eflatun‟u beğenmemeleri, onların “felsefe” sözünün 

anlamını bilmediklerinden ileri gelmektedir.”
28

 Filozofları “Allah‟ı kavrayanlar” 

olarak isimlendiren Ġbn Arabi, Kur‟an‟ın “Allah Davud‟a hem hükümdarlık, 

hem de hikmet verdi” ayetine dayanarak, felsefenin Allah ile olan bağlılığını 

ispatlamaya çalıĢmaktadır.
29

 O, Ģu veya bu filozofun, yada mutezili alimin ileri 

sürdüğü düĢüncenin reddedilmesine karĢı çıkarak, böyle bir hareketin cahil 

kimselerin özelliği olduğunu bildirmekte ve filozofların söylediklerinin 

tümünün hiç de boĢ Ģeyler olmadığını,
30

 eklemektedir. “Ġhvan-ı Safa” ve 

Miskeveyh‟in felsefi öğretilerinde olduğu gibi, Ġbn Arabi de ahlak açısından 

Ģeraitle felsefe arasında benzerliği aramaktadır: “Filozofların yazmıĢ oldukları, 

yani hikmet insanı Ģehvetten koruma, nefsin tuzağından kurtarma ve dahildeki 

gizli Ģeylerden uzaklaĢtırmak gibi meselelerle doldur. Tüm bunlar doğru olup, 

Ģeraite uygundur.
31

 Gazali‟nin, bir sufi olarak felsefeye karĢı tavrına geldikte 

ise, bu konuda baĢka yazılarımızda bahsedeceğiz. Yukarıda kaydedilenlerden 

anlaĢılmaktadır ki, sufilerin rasyonelliğe karĢı tutumu tekdüze olmamıĢtır. Akla 

karĢı tutumda sufi düĢünce, kabul ettiği aklı duyuĢsal-tecrübi ve ilahi hakikatleri 

kavrama meziyetinden uzak, görmesiyle diğerlerinden ayrılmaktadır. 

 

 

 

                                                 
28 Ġbn Arabi, Fütuhatu’l-Mekkiyye, II, 52, 269-270. 
29 Ġbn Arabi, Fütuhatu’l-Mekkiyye, II, 269. 
30 Ġbn Arabi, Fütuhatu’l-Mekkiyye, II, 276. 
31 Ġbn Arabi, Fütuhatu’ll-Mekkiyye, II, 269 
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SONUÇ 

Tüm bu ifadelerimizden sonra görülmektedir ki “Filozoflar isimleri 

sebebi ile eleĢtirilmemiĢlerdir. Filozoflar ilahiyat konularında yanlıĢ 

yaptıklarından dolayı itham edilmiĢlerdir. Filozof hikmeti sevendir ve Ģüphesiz 

ki, herkes hikmeti sevmektedir. Müslümanların keyif ve zevk sahibi ilahiyatçı 

Eflatun‟u beğenmemeleri, onların “felsefe” sözünün anlamını bilmediklerinden 

ileri gelmektedir.” 

Filozofları “Allah‟ı kavrayanlar” olarak isimlendiren Ġbn Arabi, 

Kur‟an‟ın “Allah Davud‟a hem hükümdarlık, hem de hikmet verdi” ayetine 

dayanarak, felsefenin Allah ile olan bağlılığını ispatlamaya çalıĢmaktadır. O, Ģu 

veya bu filozofun, yada mutezili alimin ileri sürdüğü düĢüncenin 

reddedilmesine karĢı çıkarak, böyle bir hareketin cahil kimselerin özelliği 

olduğunu bildirmekte ve filozofların söylediklerinin tümünün hiç de boĢ Ģeyler 

olmadığını, eklemektedir. “Ġhvan-ı Safa” ve Miskeveyh‟in felsefi öğretilerinde 

olduğu gibi, Ġbn Arabi de ahlak açısından Ģeraitle felsefe arasında benzerliği 

aramaktadır: “Filozofların yazmıĢ oldukları, yani hikmet insanı Ģehvetten 

koruma, nefsin tuzağından kurtarma ve dahildeki gizli Ģeylerden uzaklaĢtırmak 

gibi meselelerle doldur. Tüm bunlar doğru olup, Ģeraite uygundur.  

Gazali‟nin, bir sufi olarak felsefeye karĢı tavrına geldikte ise, bu konuda 

baĢka yazılarımızda bahsedeceğiz. Yukarıda kaydedilenlerden anlaĢılmaktadır 

ki, sufilerin rasyonelliğe karĢı tutumu tekdüze olmamıĢtır.  

Akla karĢı tutumda sufi düĢünce, kabul ettiği aklı duyuĢsal-tecrübi ve 

ilahi hakikatleri kavrama meziyetinden uzak, görmesiyle diğerlerinden 

ayrılmaktadır.  
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SOME PECULIARITIES OF ANTHROPONYMS OF GARAGOYUNLU 

REGION OF THE WESTERN AZERBAIJAN 

Nofel AHMADOV 

 

 

ABSTRACT 

There is a plenty of names of ancient tribes in onomastic system of 

Azerbaijan language up to now. Traces of ancient Turkic tribes lived in territory 

of the Western Azerbaijan (Iravan, Goycha, Zangezur, Agbaba, Shorayel and 

Garagoyunlu) were reflected in toponyms, oronyms, hydronyms, names of kin 

and tribes.  

Key words: onomastic system, Turkic, Garagoyunlu,  

 

 

ÖZET  

Bu makale temel olarak Batı Azerbaycan‟daki Karakoyunlu bölgesinin 

onomastik ögelerini (antroponimler) ele almaktadır. AraĢtırmacı bunların 

kökenlerine ve lexikal, semantik sınıflandırmalarına iliĢkin ayrıntılı bilgi 

vermekte ve Batı Azerbaycan‟daki çağdağ antroponimler konusunu 

sorgulamaktadır.  

Anahtar sözcükler: onomastik sistem, Türki, karakoyunlu  

 

 

The names of tribes and peoples reflecting their mythological 

representations, religious and professional sights and migration are the sources 

of ancient Azerbaijan culture. These names are as passport, an ethnic parameter 

of peoples living in this territory. Unfortunately, it is necessary to note, that the 

urbanization results in deleting names of these tribes.      

One of the basic forms of social and ethnic association of people in a 

preclass society is a tribe, which is larger association rather than the kin. 

Members of the tribe are connected by the related connection divided on some 

families and fratrias (patrimonial association of several tribes of one 

generation). In structure of the tribe, each kin is an independent social and 

producing unit. Tribes have also other attributes as the territorial and language 

community (dialect), the certain economic relations, collective hunting, 
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traditions of mutual aid, endogamy (tradition of a marriage only with the 

representative of the tribe, the relative).                                                                                                               

The tribe promoted development of economic activities, primitive 

culture, and improvement of language and association of its representatives.   

The word “Garagounlu” is connected with totem beliefs. Until now in 

historical burial ground of Gorus region of the Western Azerbaijan (the territory 

covering approximately nine hectares), there are tombs with images of horses 

and sheep, being symbols of Garagoyunlu.   

The presence of oikonyms, reflecting the names of Kypchak and Oguz 

tribes and toponym Garagoyunlu in wide geographical space, carried out 

researches of these oikonyms of Turkic origin in Crimea and Bulgaria prove an 

antiquity of Azerbaijan history.  

Let‟s consider roots of several etnonyms of Garagoyunlu region having 

the ancient history. Distribution and area of Garagoyunlu settlement are very 

wide. It was confirmed many times by the various authors-historians (ex., prof. 

F.Sumer, A.M.Khazanov, Minorskiy, etc.) referred on historical sources. 

According to historical sources in creation of the state Garagoyunlu such tribes 

as Garamanlylar, Murguzlular, Manguzlular, Hajilar, Bayramlylar, Manjanlylar 

have played the big role. The names of these tribes had the big area. There are 

some villages with different names having in structure the word “Garagoyunlu” 

now in Barda region of Azerbaijan Republic. The dialect and clothes of local 

population of these villages are similar to each other that represent special 

interest and demands wide research.  

Let's return to the mentioned above problem of “totem”. Totem was the 

name of the tribe, which was given to it since ancient times during formation of 

various nationalities when people believed in sanctity of some animals and 

plants.  

For this reason, researched onomastic space is of great importance for 

investigation of Garagoyunlu region of the Western Azerbaijan. Widespread 

display of the totem until 1988 confirms ancient roots of Garagoyunlu.  

If we observe a history of occurrence of own names, we will find out that, 

being the representative of all humankind, an individual obviously learned 

himself, developed the thinking and created own names for difference of 

essences and subjects. Later common nouns (appellative lexicon) turned in own 

nouns (onomastic lexicon). Own nouns reacted to the changes and events 

occurring in the nature and society. Own names also reflected the history, 

historical chronology, origin of archeological monuments. Due to the 

conservatism, these names existed during the long period despite of an antiquity 

of their occurrence. An occurrence of a word was of great importance during 
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this period. At the same time word, being the national and spiritual culture had 

the additional information in itself. 

It is necessary to note that, own nouns were in the center of attention of 

scientists of Ancient Egypt, Greece and Rome. The definition of semantic 

variety and studying of principles of classification of own nouns were the hard 

tasks.  

In the beginning of last century, the studying of this problem became an 

object of research not only for linguists, but also for the scientists engaged in 

philosophy and logic. 

An English scientist John S. Mill was busy in all-round studying and 

decision of the marked problem. He had come to such conclusion that, own 

nouns don‟t express any value and simply carry out function of a label for 

distinction of one subject (a thing) from another. By his opinion in own names 

are concluded important features of one thing. J.S. Mill considered that own 

names have appeared before the nominal names. 

Another English scientist by logic sphere H. Joseph didn‟t agree with 

J.S.Mill and put forward opposite idea. In his researches Joseph approved that 

in own names besides one value presents also additional. 

The philosopher and scientist by logic sphere Bertran Russell, linguists 

Raul Kristofferson and Alan Gardner also were busy in studying of own names. 

The importance of this problem from linguistic point of view has been 

confirmed at the International onomastic Congress, which was held in 1978. 

The theme of the Congress “Own and common nouns” has caused the big 

interest of various scientists. 

Further, in 70ths years the works of Soviet onomatologs A.A.Belesko, 

A.V.Superanskaya, K.A.Nikonov, Y.A.Karpenko devoted to researched theme 

have been published. 

Azerbaijan linguist A.Gurbanov in his book “Onomalogy of Azerbaijan 

language” for the first time investigated the onomastic units, and described the 

rich and various structures of the onomastic of Azerbaijan language.  

The anthroponyms used in various historical periods in Garagoyunlu 

region were differed from each other. According to historical researches and 

sources during the ancient period of residing of Azerbaijanis, the most 

widespread were names of persons and tribes. Since Middle Ages, the name and 

a patronymic began to be used together. Surnames according to national 

traditions have come in language in XIX century. 

Investigating the onomastic units of Garagoyunlu region testifying their 

variety and richness, the researcher has grouped these units on the basis of 12 
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villages with 87 genealogical trees by their belonging to the various historical 

periods. 

Thus, researches of 87 genealogical trees of Garagoyunlu region have 

allowed the following classification of anthroponyms: 

1. Anthroponyms met in various ancient historical books and inscriptions 

and found their reflection in Garagoyunlu region: Alpavut, Arvatan/Ervatan, 

Garsan (the history of origin of this name is very interesting, because the 

meaning of this word “Kars an” means in translation “Remember Kars”. One 

person has arrived from Kars (Turkey) and often remembered it, therefore local 

people addressed to him with a nickname “Kars an”. Later, according to 

grammatical development of language this word has changed to “Karsan”), 

Polu, Purza, Kuren, Osman, Manjan, Amosh, Bekdash, Binevar, Abuhayat, 

Atyji Isa, Dilen. 

2. Anthroponyms used in Garagoyunlu region in the end of XVIII and 

beginning of XIX centuries: Allahyar, Hassankhan, Taplan, Garabyg, Istanbul, 

Isfahan, Ava, Shamshad, Dovletkhan, Ahmedjan, Guzuchu, Vileddin, etc. 

3. Anthroponyms appeared during changes of political and economic 

formation because of Soviet influence on Caucasus. Mentioned below names 

are the personal names given to families in Garagoyunlu region until 1988: 

Commune, Soviet, Bolshevik, Voroshil, Combine, Klim, Ingilab (Revolution), 

etc. 

4. Anthroponyms included in this group are the names of persons similar 

with modern Azerbaijan anthroponomic model arisen after 50-60ths years: 

Vugar, Elnur, Matanat, Elkhan, Elmuraz, Aziz, Samir, Anar, Kamran, Elmar, 

Murad, Azad, etc.  

According to the specified material and classification, we can conclude 

that anthroponyms of Garagoyunlu region have very ancient roots. From the 

historical point of view, these anthroponyms confirm once again that the 

researched territory is a part of Azerbaijan.     

Attentively considered the names in family trees and studied the reasons 

of their occurrence, traditions and customs of the naming, we can see the 

following classification: 

1. Traditions of acceptance in family of the newborn child and his naming 

were very interesting. If the child appeared unexpectedly for parents or after 

long expectations, his name expressed the feelings of parents: Tapdig (“a 

foundling”), Elmuraz (in semantics of the given name the request of inhabitants 

of village to Allah is expressed to give the family a son), Sevgili (“a favorite”), 

etc. 
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2. The names connected with historical or family events, or holidays in 

moment of the childbirth: Bayram (holiday), Ramazan (holiday of Fast in the 

ninth month of the Muslim year), Gurban (holiday Gurban with sacrifice in case 

of the boy birth), Novruz (in case of birth during the spring holiday Novruz), 

Namaz (in case of birth during the pray), etc. 

3. In connection with appearance: Gyodakaly (fat and small growth), 

Uzunhassan (the person of high growth), Galay Husseyn (round form), etc.  

4. In connection with features of character: Shobbeli (very restless), Deli 

Mamed (quick), Olenje (very weak child during a birth, which did not promise 

for a life), etc.  

5. In connection with a social status, post or economic condition: Kokha 

Mehraly (the head of village), Mansur bey, Hajichodar (“chodar” was the 

person engaged in sale of cattle), Girli Iskandar (“girli” meant the rich). 

6. In connection with employment (occupation): Demirchi Mustafa 

(“demirchi” is the smith), Ineksagan (milkmaid), Zerger Veli (“zerger” is the 

jeweler). 

7. Visitors from other regions and countries: Kerbalan Garib (“garib” is 

the stranger), Dushme Ismail (“dushme” is the visitor). 

8.  Religious relations, spiritual grades: Karbalai Hassan, Haji Aly, Molla 

Ismail.  

9. Nicknames (“ayama”), pseudonyms: Gyrmyzy Nuru (the person 

speaking the truth directly), Kechal Ismail (bald). In general, for distinction of 

people with the same name pseudonyms were used. Chosen pseudonyms and 

nicknames reflected appearance and a private world of the person, his feature 

and character: Gara Ismail (black), Sary Ismail (white), Dambat Ismail (differed 

with clothes and gait), Pazybash Ismail (red). For distinction of women with the 

same name in villages, nicknames also were used: Sary Basti, Gara Basti, or 

names of kin: Manjanly Fatma (Fatma from Manjan family), Garamanly Fatma 

(Fatma from Garaman family), Serdarly Fatma (Fatma from Serdar family), etc. 

Sometimes the words and word-combinations repeatedly used by some people 

in conversation became their nicknames later.   

For distinction of two people with identical names and identical lacks, 

nicknames were used too. If somebody had unusual gait, he could be named 

Eyri Musa (Curve Musa, as a lack), and another – Tekisgat (a lame), Pompulu 

Hassan (the hair dress is similar to a crest of bird), Keltebash  Husseyn  (big 

head), Kor Ahmed (week-sighted). 

  10. Anthroponyms based on the names of animals: Guzuchu (sheep), 

Maral (deer), Aslan (lion), etc.   
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 11. Anthroponyms connected with the names of birds: Tarlan (hawk), 

Goyarchin (pigeon), Bulbul (nightingale), Turaj (partridge), etc. 

 12. Anthroponyms connected with the plants: Gizilgul (rose), Banovsha 

(violet), Yasemen (lilac), etc. 

13. Anthroponyms connected with the colors: Gara (black), Sary 

(yellow), Aggyz (the white girl). 

14. Anthroponyms connected with heavenly bodies and the natural 

phenomena: Ulduz (the Star), Gunesh (the Sun), Buran (storm), Sahar 

(morning), Bahar (spring), Ildyrym (thunder). 

15. Anthroponyms connected with various subjects: Almaz (diamond), 

Atlaz (satiny), Polad (steel), Gumush (silver). 

Thus, a serious handicap in onomastic system is regionally limited 

subjects. Onomastic of one area does not give an opportunity of all-round 

studying of historical facts and events in researched region. We think that the 

key to onomastic of any region frequently lies behind its limits. It is impossible 

to understand the phenomenon without knowledge of its area. For onomastic 

characteristic of any region always is more important the absence of something, 

i.e. what is the difference from other regions or what is the similarity. Until 

now, several disorderly works submit anthroponomy of the Western Azerbaijan. 

May be it is necessary to start from the very beginning,  to order dynamics of 

personal names, both in the past, and in the present. In structure and common 

use of names the processes representing huge interest, both sociological, and 

linguistic proceed. However not everything is successful with the names now. 

What name is good, and what is bad? What are criteria? Nobody is engaged in 

aesthetics of names. Sometimes the history of surnames and names, their areas 

are unknown. Nobody is interested in the history of nicknames. Not casually, 

the problem of Azerbaijan names and surnames has been raised in Azerbaijan 

National Assembly. Anthroponomy expects new researches from our linguists.  
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NEBATĠ’NĠN EDEBĠ GÖRÜġLERĠ 

Hatice ĠSKENDERLĠ

 

ÖZET 

Bu makale Nebati‟nin bedii görüĢlerine hasr edilmiĢtir. Burada Ģairin 

poetik sistemi, Ģiir sanatının kaynakları, onun çalıĢmalarının fonksiyonu, 

kapasite ve biçimi incelenmektedir. ġairin yansıtılmıĢ düĢüncelerindeki estetik 

prensiplerin analizi, makalede gündeme getirilen problemin çözümüne yardımcı 

olmaktadır. 

Anahtar sözcükler: Nebati, bedii, poetik system, estetik prensipler 

 
ABSTRACT 

The article is dedicated with the literary views of Nabati. The poetical 

system, sources of the poems as well as the functions; the capacity and the 

form of the literary activities of the poet have been investigated in his article. 

The analysis of the aesthetic principles tin he thoughts of the poet helps 

solve the problem raised in the article. 

Key words: Nabati, literary, poetic system, aesthetic principles 

 
 

Seyyid Ebulkasım Nebati‟nin (1812-1873) eserlerinin eĢsiz poetiğinin 

araĢtırılması için, Ģairin edebi görüĢlerinin belirlenmesi son derece önemlidir. 

ġöyle ki, Ģairin kendine özgü poetik sistemi, onun Ģiirlerinin kaynağı ve 

fonksiyonu, Ģiirde hakikat ve yalan, muhteva ve biçim (eski terminoloji ile 

söyleyecek olsak “lafız” ve “mani”
1
) açıklık ve kapalılık, orijinallik ve 

taklitçilik, övgü ve yergi gibi problem ve kategorilere bakıĢına bağlıdır.  

ġüphesiz çoğu zaman makaleler, röportajlar, hatta tam kitaplar 

aracılığıyla kendi edebi-nazari düĢüncelerini açıklayan ve bir tür araĢtırmacının 

iĢin kolaylaĢtıran çağdaĢ yazarlardan farklı olarak Nebati, (aynı Ģekilde diğer 

klasiklerimiz) bu gibi konulara dair bakıĢlarını özel bir biçimde ifade 

etmemiĢtir. Fakat Ģairin divanında dağınık Ģekilde de olsa, onun estetik 

prensiplerin direk ev dolaylı olarak yansıtan çok sayıda düĢünce deyimlerle 

karĢılaĢmaktayız. Bu düĢüncelerin dikkatle seçilip araĢtırılması ve sistemli hale 

getirilmesi, bizi ilgilendiren problemle ilgili olarak belli kanaate varma fırsatını 

verebilir. 

                                                 
 AraĢtırma Görevlisi, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nizami adına Edebiyat Enstitüsü 
1 Doğu poetiğinin Nebati tarafından sıkça kullanılan bu temel anlayıĢlarla ilgili yapılan 

açıklamalar için bkz: Kudelin, A. B., Srednevekovaya arabskaya poetika, M., 1983, 124-165. 
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Nebati‟nin eserleri ile ilgili böyle bir çalıĢma gerçekleĢmemiĢse de, 

mevcut araĢtırmalarda Ģairin orijinal poetik sisteminin, onun edebi düĢünceleri 

ile iliĢkisine dair belli düĢünceler ortaya atılmıĢtır. Örneğin Dr. Refika 

Hamzayeva, Nebati‟ye hasr edilmiĢ kitabında Ģunları kaydetmektedir: 

“Nebati kendisine karĢı talepkar bir Ģairdi. O Ģiirlerini üstün bir sanat 

eseri olarak kaleme almayı zaruri görmekteydi. Bu yüzden onun edebi mirası, 

Azerbaycan ve Doğu Ģiirinin yüzyıllar boyu cilalanmıĢ bedii faaliyet araçlarıyla 

süslenmiĢtir.”
2
 Nebati‟nin eserlerinin akademik olarak yayımı için kaleme aldığı 

mukaddimede merhum Ebulfazl Hüseyni, konuya biraz farklı yönden dikkat 

çekmiĢtir: 

“Arap, Fars ve Türk dillerini, tüm inceliklerine kadar bilen Ģair, klasikleri 

okuyup hissetmiĢ, sevmiĢ, fakat onları taklit ve tekrar etmemiĢtir. O, talimini 

üstatlarından, konusunu ise kendi çevresinden ve döneminden almıĢtır. 

Nebati‟nin gazel, kaside, rubai ve diğer eserlerinin muhtevası, tamamen yeni, 

çağdaĢ sorunlar ve hayatı (oku: düĢüncesi-H. Ġ) ile ilgilidir. Hatta Nebati, bir 

yenilikçi olarak, özellikle gazel janrına, o zamana kadar kullanılmamıĢ, orijinal 

özellikler kazandırmıĢtır.”
3
 

Bu gözlemler ne kadar doğru olsa da, Nebati‟nin edebi görüĢlerini ortaya 

koymak için yeterli değildir. Aynı zamanda bunlar sözkonusu problemin geniĢ 

bir Ģekilde araĢtırılmasının zaruri olduğunu ortaya koymaktadır. 

Her Ģeyden önce Ģöyle bir sorunu cevaplandırılması gerekmektedir: 

“Nebati, Ģiirin, bedii sözün tabiatına nasıl bakmaktadır? Diğer bir ifadeyle 

çalıĢmalarının kaynağı ile ilgili onun düĢüncesi nasıldır?” 

ġairin divanında bu konuya ıĢık tutan çok sayıda örneklerle 

karĢılaĢmaktayız. Onun tutumunu açıkça ifade eden aĢağıdaki mısralara 

bakalım: 

 Yetti nida samime hatifi-lareybden, 

 Matlabın oldu reva, hatırını Ģad gıl 

 MunĢiyi-divani-hak yazdı bu fermanı kim, 

 Bu neçe atyatı de deftere irad gıl.
4
 

 

Göründüğü gibi, Ģair kaleme aldığı “ebaytı” (beyitleri) gaybdan ulaĢan 

sesin tezahürü, Hakk‟ın fermanı olarak görmektedir. Yani sözün ilahi kaynağına 

                                                 
2 Refika Hamzayeva, Seyid Ebulkasim Nebati, Bakü, Yazıçı, 1992, s. 81. 
3 Nebati, Eserleri, (Metnin tertibi, mukaddime ve Ģerhler Ebulfazl Hüseyni‟ye aittir), Bakü, EA 

NeĢriyatı, 1968, s. 14-15. 
4 Nebati, Eserleri, s. 131. 
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iĢaret etmektedir. BaĢka bir yerde bu bakıĢını daha açık bir biçimde beyan 

ederek yazmaktadır: 

 LövhaĢallah, kimdi bilmem aĢg divanın yazan, 

 AĢıku maĢuk kimdir, Vamık-u Azra nedir?.. 

 

 Yetti ömrün ahire, sen bir, Nebati, bimedin, 

 Kimdi bu gözden bakan, ya dilde bu güya nedir?
5
 

 

ġari, aĢıkane divanının kim tarafından yazıldığını bilmediğini, kalbinde 

konuĢarak, kendisine kaleme aldığı sözlerin kimin fısıldadığını anlamadığını, 

açıkça söylemektedir. Yukarıdaki beyitlerde ortaya atılan soruların retorik 

karaktere sahip olduğu açıktır. Aslında Nebati, kendisine “aĢk divanı”nı 

yazdıranın ilahi bir güç olduğunu düĢüncesini ileri sürmektedir. Diğer bir 

ifadeyle, poetik çalıĢmaya mistik bakıĢını ortaya koymaktadır. Nebati‟ye göre, 

Ģiir, Ģairin edebi dilden yararlanarak kurguladığı “kelam-ı mevzun” (vezinli 

deyim) değil, Allah‟ın bahĢettiği nimet, göklerden gönderilen vergidir. Yani 

mahiyet itibariyle bir metafizik sözleĢmedir. ĠĢte bu tutumun sonucu olarak 

Nebati‟nin divanında, Ģairin asıl “silahı” olan kalemle ilgili ilginç düĢüncelerle 

karĢılaĢmaktayız: 

Hançobani gene lal oldu, kalem açdı zeban, 

Dur Nebati ki, gelib mürği-sühendan elime
6
 

 

Burada Ģair, çalıĢmaları sürecinde kendi rolünü aracı kısmında takdim 

etmekte, kalemin dile gelerek konuĢmasından, yani onun ilhamından süzülerek 

gelen düĢünceleri kağıt üzerinde somutlaĢtırmasından bahsetmektedir. Kaleme 

ait edilen “mürği-sühendan” (konuĢan, dil bilen kuĢ-H. Ġ) metaforu da ilgi 

çekmektedir. Burada papağana iĢaret edildiği açıktır. 

Fakat metaforik ifadenin kapsamı bununla sınırlanmamaktadır. Kalem o 

zamanlar kamıĢtan yapılmaktaydı. KamıĢdan aynı Ģekilde Ģeker de 

yapılmaktadır. Papağan ise Doğu Ģiir sanatında Ģeker yemeği seven bir kuĢ gibi 

tasvir edilmekteydi. Böylece Ģair, kalemle ilgili olarak kullandığı bir ifade ile 

okurun gözünün önünde bütün bir metaforik manzara meydan getirmiĢ olur. 

ġüphesiz, Ģairin kaleme karĢı bu münasebetinde Kuran-ı Kerim‟in 

“Andolsun kaleme ve yazdıklarına!”
7
 gibi ayetlerin etkisi gözden 

                                                 
5 Nebati, Eserleri, s. 98. 
6 Nebati, Eserleri, s. 41. 
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kaçırılmamalıdır. Bu durum, Nebati‟nin bedii faaliyetin metafizik özelliği ile 

ilgili tutumu açısından son derece doğal ve mantıklıdır. Yeri gelmiĢken, 

sözkonusu “Nun” veya “Kalem” suresinin sonraki ayetlerinden de kutsal kitabın 

hökmleri ile Nebati‟nin Ģiirlerindeki yazar imgesi arsında ilginç benzerlik 

görmek mümkündür. ġöyle ki, bu surenin 3. ayetinde “Sen Rabbinin nimetiyle 

cinlenmiĢ değilsin”, buyrulmaktadır. Burada ister istemez Nebati‟nin “Mecnun” 

veya “MechunĢah” lakabı akla gelmektedir. Daha sonra surede Ģöyle 

buyrulmaktadır: 

“(Sen de) Göreceksin, onlar da görecekler; Hanginizin deli olduğunu” 

(Kalem, 5-6) 

Nebati‟nin divanında da çevredeki insanların ilahi sevgiden vecd ve 

coĢku halinde olan lirik kahramana deli, divane gibi bakmalarına dair çok 

sayıda örneklerle karĢılaĢmaktayız. Sözkonusu lirik kahraman ise, ilahi feyze 

layık görüldüğü için kendisini Ģöyle takdim etmektedir: 

 Mende var behr kimi dürü göher enbarı 

 Yoksa bimaye sanırsan meni, deryayem men… 

  

 Möcüzati-heme peygamber olub mende ayan, 

 Bilmek olmaz meni bir sirri-hüveydayem men.
8
 

 

ġüphesiz burada “tüm peygamberlerin mucizesi” derken Ģair, söz 

mucizesini (klasik Doğu filolojisinde “icaz” olarak isimlendirilen özelliği) 

kastetmektedir. Diğer bir Ģiirinde ise bunu Ġslam Peygamberinin simasında 

somutlaĢtırmaktadır: 

 HaĢimiyem, varisi-fahrul-kelam 

 Bizlere bu Ģiveyi-aba imiĢ.
9
 

 

Yahut: 

 Aç fesahet kapısın, ey “ene efseh” nesli 

 Sende mirasi-ĢehenĢahi-tedella görünür.
10

 

                                                                                                                        
7 Kalem, 68/2. 
8 Nebati, Eserleri, s. 86. 
9 Nebati, Eserleri, s. 160; “Fahru‟l-Kelam” derken Hz. Peygamber kastedilmektedir. 
10 Nebati, Eserleri, s. 149; Beyitte “ene efseh” (ben en fasihim) ifadesi ile Hz. Peygamberin 

meĢhur hadisine iĢaret edilmiĢtir. 
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Peygamber kelamının kudreti, fesahat ve belağatın ulaĢılmaz örneği 

olması, onun Allah‟tan aldığı vahiy ve bilginin direkt sonucuydu. Burada 

“bilgi” derken, basit, duyulara dayanan ve akıl süzgecinden geçerek, mantıki 

biçim kesbeden bilgiden bahsedilmemekte, Ġslam ezoterizminde, özellikle 

tasavvufta önemli kategorilerden olan “ilm-i ledün” kastedilmektedir. Bu ifade 

Kuran‟ın “Kehf” suresinin 65. ayetinde kullanılmıĢtır: 

“…ona katımızdan bir ilim öğretmiĢtik.” 

Yani, “ilm-i ledün” rasyonel tefekkür yoluyla değil, içsel nurlanma 

metodu ile Allah tarafından bahĢedilen ilim, bilgidir ve genellikle 

peygamberlere nasip olan bir nimettir. Nebati bedii sözün de böyle bir bilgiden 

doğduğu kanaatinde olduğundan Ģöyle yazmaktadır: 

KaĢifi-elmi-ledünni, alimi-mafiz-zamir 

Vagifi-sirri-ezel mirzanı gözler gözlerim
11

 

Müstezatlarından birinde Ģair bu iddiasını daha açık bir Ģekilde ortaya 

koymaktadır: 

Elminneti-lillah okudum elmi-ledünni, 

     Ustadi-ezelden. 

Feyzi-nazarı etdi meni gabili-esma, 

     Çün Hızrı-mualla.
12

 

 

ġüphesiz tüm bunlar Nebati‟nin peygamberlik iddiası gibi anlaĢılmamalı, 

tasavvufta belli bir geleneğin devamı olarak, Ģairin genel kozmogonik 

bakıĢlarının sonucu olarak görülmelidir. Biz aĢağıda sözkonusu bakıĢların asıl 

mahiyetinden bahsedeceğiz. ġimdilik Ģu kadarını söyleyelim ki, Ģiirin kaynağı 

konusunda Nebati‟nin tutumu, onun direkt selefi olan Fuzuli ile yakındır. Bu 

konudan bahsederken, Fuzuli‟nin mirasının araĢtırmacısı olan Sabir Aliyev 

Ģunları kaydetmektedir: 

“Fuzuli istisnasız tüm eserlerinde sürekli ve prensipial Ģekilde Ģiiri, 

sanatı, mevzun kelamı “bahĢ-ı ilahi”, “vahy-ı semavi” (Allah‟ın vergisi) 

Ģeklinde açıklamıĢ, bu sorunun çözümünde idealist tavır takınmıĢtır… 

Fuzuli‟nin çalıĢmaları ile kapsamlı tanıĢlık, neyin sonucu olursa olsun, Ģiirin 

Allah vergisi gibi Ģerhi, Ģairin bilimsel-felsefi akidesi gibi göründüğü, Ģeklinde 

                                                 
11 Nebati, Eserleri, s. 136. “Mfiz-zamir”- kalpte, yürekte var oaln, “içe doğmak” demektir. Bu da 

duyusal idrake yapılan iĢarettir. 
12 Nebati, Eserleri, 173. 
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mülahazada bulunmamıza hak vermektedir. ġüphesiz bu akidenin daim 

olmasında Ġslam zihniyetinin ve Kur‟an baskısı”nın büyük rolü vardı.”
13

  

Biz merhum alimin vardığı temel sonucu paylaĢsak da, “Kuran baskısı” 

konusunda söylenenleri hiçbir Ģekilde kabul edemeyiz. Füzuli‟nin ve onun 

büyük halefi Nebati‟nin bu konudaki tavrı, o cümleden Kur‟an‟a bakıĢı ile ilgili 

söylediğimiz ve söyleyeceklerimiz tamamen farklı prensiplere dayanmaktaydı. 

Bu açıdan Nebati, ilk olarak kendisini “dürdnuĢu” (Ģarabın dibini içen) olarak 

isimlendirdiği
14

 Hafız‟a çok yakındır. “Hafız Ģiirinin ilahi bir vergi, gaybdan 

gelen bir ses, ezeli sözün tezahürü olduğunu sık sık vurgulamaktadır… Fakat 

Hafız ilahi vergiyle yetinmeyerek, Ġlahi Kitabı ve kendinden önceki edebiyatı da 

derinden öğrenmiĢtir… Kuran Hafız için yalnız edebi gerçekler ve ilahi 

hükümler mecmuu değil, aynı zamanda ulaĢılamaz bir söz mucizesi idi. 

Bilindiği gibi Doğu poetikası, Kuran-ı Kerim temelinde ĢekillenmiĢtir. Klasik 

Doğu filologlarının nazarında Kur‟an yalnız ilahi kelam değil, aynı Ģekilde bedii 

kamilliğin en yüksek örneği idi. ġüphesiz tüm Ģairler bu yüksek örneğe cana 

atmaktadırlar ve “söz icazına” nail olmaya çalıĢmaktaydılar.”
15

 

Nebati‟nin Kur‟an-ı Kerim‟e bir söz abidesi gibi yaklaĢması da, sırf bu 

kontekstte ele alınmalı ve araĢtırılmalıdır. ġüphesiz Nebati‟nin Kur‟an‟dan, 

kutsal kitaptaki imge, ifade ve kıssalardan (hikayelerden) nasıl yararlandığı, ayrı 

bir sohbet konusudur. Bu yüzden temel düĢüncemizi tasdik için bir örnek 

vermekle yetineceğiz: 

Dürri-guĢimdir menim: “Hayrul-kelami gele dell” 

Mahv edib sipareni, Guranı gözler gözlerim. 

 

Gah telavet eylerem “Sebul-mesan”, gah “Hel-ata”, 

Gah “Yasin”, gah “er-Rahman”ı gözler gözlerim.
16

 

Kur‟an‟ı tekrar tekrar okuduğunu, onun fesahat ve belagatinden 

öğrendiğini vurgulamakla Nebati, aslında bedii faaliyetinin ikinci (eğer ilahi 

vergiyi, zekayı birinci kabul etsek) seviyesini, yani sanatkarın zahmet ve 

arayıĢlarını da dikkatte kaçırmadığını göstermiĢ olur. ġair tekrar tekrar “gavvas” 

gibi mana cevherlerini aramasından bahsetmektedir: 

 

                                                 
13 Sabir Aliyev, Füzulinin Poetikası, Bakü, Yazıçı, 1986, s. 21-22. 
14 DürdnuĢi-Hafizem, rindane mana söylerem…(Nebati, Eserleri, s. 76). 
15 Mesiağa Muhammedli, Sadi ve Hafız, Bakü, Nurlan, 2004, s. 54-55; Doğu poetik biliminin 

kategorileri ve Kur‟an‟la iliĢkisi ile ilgli geniĢ bilgi için bkz: Mahire Guliyeva, Klasik ġarg 

belağeti ve orta asırlar Azerbaycan edebiyatı, Bakü, Ozan, 1991. 
16 Nebati, Eserleri, s. 133. 
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Gavvas gibi gute vurub behre Nebati, 

Ol gövheri ister tapa dürdaneler içre.
17

 

 

Yahut gereken sözü bulmak maksadıyla “düĢüncenin derin deryasına” 

baĢvurmaktan söz etmektedir: 

 

Rüzü Ģeb deryayı-jerfi-fikre gavvas olmuĢam, 

Aktarıb bir gövheri-Ģeffafı gözler gözlerim.
18

 

 

ġair edebi süreçte çalıĢmalarında okurun rolünden de bahsetmektedir: 

 

DökmüĢem meydane dürrü, gövheri tell etmiĢem, 

Bir aceb sahip-nazar sarrafı gözler gözlerim.
19

 

 

Bazen de dahi selefi Mevlana Celalettin Rumi (1207-1273) gibi, sözlerin 

acizliğinden, kafiye ve veznin düĢüncenin ifadesine engel olmasından 

Ģikayetlenmektedir: 

Sana derdi-hicri yekser ederem hekayet, amma 

Galem elde sız-sızıldar ki, bu söz beyane gelmez.
20

 

 

Bazen üstadı Fuzuli gibi, “Ģair sözünün yalan olduğunu” dikkatlere 

sunmaktadır: 

Etibar eylemeyin çok da Nebati sözüne 

Ki ezelden ona kısmet böyle hezyan geldi.
21

 

 

Fakat üretici Ģahsiyetin tüm gayretleri, yeni söz söyleme çabaları, 

Nebati‟ye göre ilahi feyiz olmadan ciddi Ģekilde ürün veremez. Bu yüzden de 

sakiye dönerek Ģöyle diyor: 

                                                 
17 Nebati, Eserleri, s. 46. 
18 Nebati, Eserleri, s. 73. 
19 Nebati, Eserleri, s. 73. 
20 Nebati, Eserleri, s. 54. 
21 Nebati, Eserleri, s. 130. 
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Damağ-efsürdeyem sagi getir bir sağeri-lebriz 

Ki inĢad eylesin tebim bu Ģeri mestü mestane. 

 

Humar-aludeyem, verme mene dürdü-tehi-hümden, 

O meyden ver mene kim, dönderir muri Süleymane.
22

 

 

Sagiden mey istemekle, Ģair ilahi cezbeye nail olmak ve bu halde Ģiirini 

“inĢat etmek” arzusunu dile getirmektedir. Yani, gerçek Ģiir sanatının ilahi aĢkla 

iliĢkisini vurgulamıĢ olmaktadır. Nebati‟nin fikrince aĢk, yalnız bedii eserin 

değil, genel olarak yaradılıĢın temelinde durmaktadır: 

Baisi-icadı-alem ta ki bildim eĢg imiĢ 

Zikri “hu-hu” eylerem her lahza yahuler gibi
23

 

 

ġaire göre, insanın kamilleĢmesi için tek araç aĢktır: 

EĢg imiĢ kamil eden cümleyi-insani, beli, 

Sebebi-cezbi-beni hissi-hemira görünür.
24

 

 

SONUÇ 

 Türk Ģiir sanatında her devirde büyük eserler verilmiĢ ve bu eserlerin 

etkileri çağlar boyu süregelmiĢtir. Türklerin duygulu, içte ve sevecen ruh halleri 

aĢk ile bütünleĢtiğinde ayrı bir anlam kazanır. Bu bağlamda benzer içeriklere-

muhtevaya sahip çok sayıda beyit, Nebati‟nin vahdet-i vücut felsefesini kabul 

ettiğini ve geliĢtirdiğini göstermektedir. Böyle bir felsefi dünya görüĢünden 

hareket eden Nebati‟nin Ģiirlerinde Allah‟a kavuĢma konumlarının, “enel-hak” 

haykırıĢlarının olması ve Hallaç‟ı anımsatması doğaldır. ĠĢte bunun sayesinde 

Nebati‟nin Ģiir sanatı, kendi ruhuna, dinamiğine göre isimlerini saygıyla andığı 

Mevlana, Hafız ve Saib‟in edebi faaliyetini çağrıĢtırmakta, Nesimi ve 

Fuzuli‟nin Ģiirleri ile bağlılık arzetmekte, bu büyük üstadın çağlar boyu 

süregelen ölmez eserleri hala yaĢadığımız bu dönemde de çağdaĢ okur 

tarafından zevkle takip edilmekte, okuyucuları ve inceleme yapan bilim 

adamlarını bu yönleriyle etkilemekte adeta insanları heyecanlandırabilmekte ve 

üzerinde durup düĢündürebilmektedir. 

                                                 
22 Nebati, Eserleri, s. 48 
23 Nebati, Eserleri, s. 62 
24 Nebati, Eserleri, s. 149. 
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1989 SONRASI ROMANYA’DA KĠTLE ĠLETĠġĠM SĠSTEMĠ:  

BASIN - ĠFADE ÖZGÜRLÜĞÜ, GELĠġMELER ve 

TEMEL SORUNLAR  

Leyla BUDAK
*
   

 

ÖZET: 

Romanya‟nın totaliter bir rejimden demokrasiye geçiĢ süreci, kolay 

olmamıĢtır. Bu süreç hala devam etmektedir. Komünizmin çöküĢü  sonrası 

özgür bir basın sistemine doğru yol alan  Romanya da yeni bir medya sistemi 

doğmuĢtur.  Romanya medya sistemi büyük ekonomik, teknik, profesyonel ve 

idrari sorunlarla karĢı karĢıya kalmıĢ ve  bu sorunlara hazırlıksız yakalanmıĢtır. 

Romanya‟da medya pazarı oldukça dinamiktir ve sayıca çeĢitlilik içermektedir. 

Ancak uygulamada medyanın bağımsızlığı ve özgürlüğü, medya sahipliği 

alanındaki yüksek tekelleĢme eğilimleri ve medyanın siyasi olaylara ve iktidar 

çekiĢmelerine doğrudan taraf olması gibi nedenlerle zarar görmektedir. 

Profesyonel standartlar yeterli değildir.  EleĢtirel bir gazetecilik anlayıĢının 

yerleĢmemiĢ olması  bu yeni demokrasi açısından önemli bir eksikliktir. 

Ekonomi alanında gelecek zor gözükmekte ve bu durum medya 

profesyonellerini de etkilemektedir.   

Anahtar Sözcükler: Medya, Gazetecilik, Romanya Kitle ĠletiĢim Sistemi, 

Basın  Özgürlüğü               

 

MASS MEDIA SYSTEM IN ROMANIA AFTER 1989: 

FREEDOM OF THE PRESS,  ADVANCEMENTS and GENERAL 

PROBLEMS 

 

   

ABSTRACT 

 Romania‟s transition from totalitarian regime to democratic society has 

not been easy and is stil taking place. Under communism regime the media in 

Romania was controlled and subsidizied by the Romanian State. The fall of 

communism and the appearance of a free press have led to the birth of a new 

media system in Romania. Post 1989, Romanian media system faced 

tremendous economical, technical, professional and managerial challenges. 

Media system found itself unprepared to cope with these challenges. The 

Romanian media market has grown in size and diversity and the laws provide 

                                                 
*Yrd. Doç. Dr., Ege Üniversitesi, ĠletiĢim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü,  
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formal guarantees.But in practice media independence and freedom are a 

distant prospect because of the high concentration of  ownersip and the media‟s 

direct involvement in the political events and power strugles. Professional 

standards are stil poor. The lack of critical journalism is special alarming from 

a fresh democracy. When it comes to economy the future seems  difficult, this 

situation  is going to be hard for all media professionals. 

Key Words: Media, Journalism, Mass Media  in Romania, Press 

Freedom 

 

GiriĢ 

Balkan ülkeleri arasında en geniĢ yüzölçümüne sahip ülke olan Romanya, 

Roma Ġmparatorluğu'ndan, Osmanlı ve Avusturya-Macaristan Ġmparatorluğu'na 

kadar pek çok büyük devletin egemenliği altına girmiĢ; Ġkinci Dünya SavaĢı 

sonrası ise, 1948 yılından 1989 yılına kadar Sovyetler Birliği‟nin etkisi altında 

kalmıĢ ve Komünist rejim ile yönetilmiĢtir. YaklaĢık olarak 23 milyon nüfusa 

sahip olan Romanya, devrimden sonra 2004 yılında NATO üyesi olmuĢ, 1 Ocak 

2007‟den itibaren de Avrupa Birliği üyeliğine hak kazanmıĢtır. Resmi dili 

Romence olan ülkenin etnik yapısı incelendiğinde, nüfusun yaklaĢık olarak 

%90‟ını Romen uyrukluların meydana getirdiği görülmektedir. Diğer etnik 

gruplar arasında ise, öncelikle Macarlar, Çingeneler ve Ukraynalılar yer 

almaktadır.  

Tarihsel oluĢum ve geliĢim süreçleri açısından ülkelerin kitle iletiĢim 

sistemlerinin içinde yer  aldıkları  toplumun  siyasal düĢünce ve yaklaĢımları ile 

yakından iliĢkili olduğu görülmektedir.  Genel anlamda kitle iletiĢim 

sistemlerinin bu iliĢki çerçevesinde Ģekillendiği düĢüncesinden hareketle, açık 

ve sistemli olmasa da ülkelerin kitle iletiĢim araçlarının normatif yapılarının 

belirlenmesi açısından bir düĢünsel temel veya ilkeler bütünü veya yaygın 

akademik deyiĢiyle bir “basın kuramı” hemen her zaman bulunmaktadır 

(Kaya,1985:38). ĠletiĢim sistemlerinin normatif temellerini “Otoriter”, 

“Özgürlükçü”, “Sovyet-Komünist” ve “Toplumsal Sorumluluk” olarak dört ana 

kuramda gruplandıran Siebert ve arkadaĢlarının yaklaĢımı genel anlamda 

benimsenmiĢ (Kaya,1985:38)  McQuail bu ayrıma iki kuram daha ekleyerek 

“GeliĢmeci YaklaĢım” ve “Demokratik Katılım” (McQuail;1994:120)  

kuramları ile birlikte normatif yapılanmaların altılı bir ayrımda 

değerlendirilebileceğini ortaya koymuĢtur. McQuail, genel anlamda ulusal 

medya sistemlerini sınıflandırmak için ilk dört kuramın yeterli olabileceğini  

ancak orijinal medya sistemine  yeni kuramların eklenebileceğini, medya 

sistemlerinin alternatif ve değiĢen düĢünsel temellerle yeni boyutlar 

kazanabileceğini de belirtir (McQuail, 1994:120).  
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 Sovyet Komünist Kuramı, Sovyetler Birliği‟nde egemen olan 

yaklaĢımlar çerçevesinde Ģekillenen ve rejimin benimsendiği tüm ülkelerde 

basının normatif yapılanmasını etkileyen bir düĢünsel ilkeler bütünü olarak 

değerlendirilmektedir. Sovyet Komünist Kuramı‟nda Kitle iletiĢim araçları, 

devletin bir aracı olarak, propaganda ve  siyasi ikna süreçlerinde etkin rol 

oynamıĢ, devleti yönetenler için politik söylemlerin ülkelerinin her yerine 

iletilmesinde en iĢlevsel mekanizmalardan biri olmuĢ, bu iĢlevlerini yerine 

getirirken de sıkı Ģekilde denetlenmiĢlerdir (Schramm, 1956:121-125).  

Sovyetler Birliğinde Perestroyka ve Glasnot döneminin getirdiği çözülme 

süreci, Doğu Avrupa Bloğu‟na bağlı ülkelerde ve Sovyet topluluklarında 

ulusalcı hareketlerin güçlenip yayılmasına neden olurken 1990 sonlarında 

Komünist sistemin çökmesi sonucu, yeni cumhuriyetler tarih sahnesinde yerini 

almıĢtır. Genç cumhuriyetler,  bağımsız ulus-devletler olarak kendi varlıklarını 

sürdürme ve güçlendirme politikaları izlerken federasyon içindeki Rus olmayan 

federe birimlerde de daha ileri ve ulusal nitelikli  hak-statü veya bağımsızlık 

talepleri devam etmiĢ, yer yer kitle hareketlerine ve iç çatıĢmalara dönen 

tepkiler görülmüĢtür. Tüm bu ulusal nitelikli hareketlerde kitle iletiĢim 

araçlarının rolü büyüktür, yeniden yapılanma ve açıklık politikalarının 

uygulanmasıyla merkezi sansür zayıflamıĢ, “ulusların kendi kaderini tayin etme 

fikri” paralelinde  Baltık cumhuriyetlerinde basının da katkı sağladığı   çözülme 

sürecinin Orta Asya‟da ve Kafkasya‟da devam ettiği gözlenmiĢtir.  

1980'lerin sonuna kadar Romanya‟daki  kitle iletiĢim sistemi de rejimin iç 

ve dıĢ politikasına  destek sağlamak  ve siyasi yönetimleri  pekiĢtirmek için 

hizmet vermeye devam etmiĢtir. Medya kontrol sistemi, merkezi olarak  parti ve 

devlet kuruluĢlarına bağlı olarak  denetlenmiĢ ve  tüm radyo ve televizyon 

tesisleri, film stüdyoları, baskı tesisleri, gazete ve kitap yayıncıları ile  dönemin 

resmi haber ajansı kontrol altında tutulmuĢtur.  Devlet denetimi, yabancı 

yayınlar, yabancı radyo, televizyon programları, filmler ile kitaplar gibi 

alanlarda da geçerli olmuĢtur (Bachman,1989). Romanya, Sovyetler‟deki 

çözülmenin etkilediği bir Doğu Avrupa ülkesidir. Bağımsızlık öncesi dönemde 

kitle iletiĢim alanında yalnızca devlet sahipliğinin  söz konusu olduğu ülkede 

1989 devriminden sonra hızlı bir değiĢim yaĢanmıĢ;  kitle iletiĢim alanında  

devlet tekeli kırılmıĢ, özel radyo ve  televizyon kanalları kurulmuĢ, özel 

gazeteler yayınlanmaya baĢlanmıĢ, niceliksel anlamda da medya kuruluĢlarının 

sayılarında dikkate değer bir artıĢ meydana gelmiĢtir.  

Romanya‟nın devlet iĢletmelerinin egemen olduğu ekonomiden karma 

ekonomiye doğru  geçiĢ süreci yaĢayan ve bu anlamda çeĢitlilik gösteren 

ekonomisi, 1990‟lı yılların baĢında yapılanmaya baĢlamıĢ; medya alanında 

geliĢime açık bir ortamın oluĢmasında baĢlıca etkenlerden biri olmuĢtur. Ancak 

günümüzde dünya genelinde etkili olan ekonomik kriz, sektörü her yönüyle 

etkilemektedir. Ayrıca Romanya‟nın etnik yapısı dikkate alındığında ülkede 

farklı etnik grupların gerek sosyo-ekonomik gerekse kültürel düzeyde çözüm 
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bekleyen sorunları olduğu görülmektedir (Sparks&Reading, 1998;140). Bu 

ülkenin 2007 yılından itibaren Avrupa Birliği üyesi olması sonrasında etnik 

kökeni farklı grupların tüm sosyal süreçlerde olduğu gibi medya alanında da 

daha aktif temsillerinin sağlanmasına yönelik uluslararası düzeyde tartıĢmalar 

da devam etmektedir. Romanya kitle iletiĢim sistemi, geçiĢ sürecini yaĢayan bir 

ülkenin medya sistemi olarak, ekonomik, siyasal ve sosyal sorunlarla karĢı 

karĢıyadır. Medya  yasal ve yapısal açıdan  geçmiĢten gelen etkileri olduğu 

kadar batının yoğun ilgi ve ticari-siyasi çıkar odaklı yaklaĢımlarını bir arada 

yaĢamakta ve demokrasiye  geçiĢ sürecini zor koĢullar altında  devam 

ettirmektedir.   

  Özet olarak Avrupa Birliği üyesi bir ülke olan Romanya, ekonomik ve 

siyasal geliĢim süreçlerinin sancılarını kitle iletiĢim alanında da yaĢamakta ve 

medya pazarı bir yandan değiĢip geliĢirken bir yandan da yeni ve önemli 

sorunlarla karĢı karĢıya kalmaktadır. Bu çalıĢmada, Romanya kitle iletiĢim 

sistemi  ile ilgili olarak, yasal düzenlemeler, yazılı basın, internet haberciliği, 

haber ajansları, radyo ve televizyon yayıncılığında öncü kuruluĢlar,  basın ve 

ifade özgürlüğü sorunları temelinde genel bilgilerin sunulması amaçlanmaktadır 

 

Romanya’da Kitle ĠletiĢim Sisteminin Yasal Dayanakları 

Eski Doğu Bloku Avrupa ülkelerinde, yeni kitle iletiĢim sistemine geçiĢ 

sürecinde, medya sektörü yeniden yapılandırılırken, temel alınan  klasik Avrupa 

Modeli‟nde kamu yayıncılığı ve özel yayıncılık kurumları bir arada iĢlevseldir. 

Ancak bu ideal yapı, yeni cumhuriyetlerin kendine özgü koĢulları içinde birçok 

sorunu  bünyesinde barındırmakta, istikrarlı bir sistemin ortaya çıkması  pek 

çok sorunun aĢılmasını   gerektirmektedir. 

1991 yılında Romanya yeni bir Anayasa kabul etmiĢ ve Anayasa‟nın 

önemli ifadeleri arasında “ifade özgürlüğünün” ve “bilgiye ulaĢım 

özgürlüğünün”  garanti altına alınması yer almıĢtır (Berry, 1998:78). 

Romanya‟da, 1991 Anayasası, ifade özgürlüğünü koruma altına almıĢtır. 152 

maddeli Romanya Anayasası‟nın iki maddesi doğrudan basın ve ifade 

özgürlüğü ile ilgilidir. Madde 30, “Basın ve Ġfade Özgürlüğü‟ne iliĢkin 

düzenlemeler içermektedir. Söz konusu maddeye göre; “DüĢünce, kanaat ve 

inançların, sözcükler, yazı ve resim gibi  aktarım yolları ile baĢkalarına iletme 

hakkı üzerinde hiçbir kısıtlama yapılamaz. Sansürün her Ģekli yasaktır. Basın 

özgürlüğü aynı zamanda, basın alanında  giriĢim özgürlüğünün de garantisidir. 

Ancak basın özgürlüğü, kiĢilerin Ģeref, itibar ve kiĢilik haklarına yönelik 

saldırıları gerçekleĢtirme Ģeklinde kullanılamaz. Ayrıca basın yoluyla ulusun ve 

ülkenin birlik ve bütünlüğüne yönelik saldırılar kabul edilemez. Irk, din, sınıf  

gibi farklı kriterlere  yönelik savaĢ ve Ģiddet kıĢkırtıcılığı da yapılamaz"(Coman, 

2009: 177-178) ifadesi yer almaktadır. 
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Anayasa‟nın 30. maddesinde; düĢünceleri, fikirleri, inançları ifade etme 

özgürlüğünün ve herhangi bir eseri yazılı, görsel, iĢitsel olarak ya da kamusal 

bir diğer iletiĢim aracı ile ifade etme özgürlüğünün ihlal edilemeyeceği 

belirtilmiĢtir.  Ülkenin Ceza Kanunu, Romanya Komünist partisi tarafından 

1968 yılında kabul edilmiĢ, 1969‟da tüm yönleri  uygulama alanına 

konulmuĢtur. Tarihsel bir geçmiĢe ve öneme sahip kanun, gazetecilerin çalıĢma 

koĢuları üzerinde kısıtlayıcı hükümler içermekteydi (Berry, 1998: 78). 

Yasalarda reform isteyen siyasetçiler ve yurttaĢ grupları, 2002 yılında, ceza 

kanunu ve dolayısıyla daha demokratik bir medya kültürü için yasal değiĢiklik 

ile sonuçlanan medya kanununu değiĢtirmek adına siyasal sistem üzerinde baskı 

uygulamıĢlardır (Basil,2004:130). Hukuki bir sorumluluk yükleyen önceki 

medya kanunu tartıĢılmıĢ ve gazetecilerin korunması  ile enformasyona sağlıklı 

eriĢim açısından ve  kamusal özgürlüğü ve ifade özgürlüğünü garanti altına 

almak için 1990‟ların sonlarında  ve 2002 yılında yeni kanunlar yürürlüğe 

girmiĢtir. Bu geliĢmelere karĢın 2004 yılında  “Sınır Tanımayan Gazeteciler” 

Örgütü, yolsuzlukları araĢtıran gazetecilere fiziksel saldırıların arttığı uyarısında 

bulunmuĢ, 'hakaret-iftira' yasalarının etkisiyle gazeteciler arasında oto-sansürün 

yayıldığını belirtmiĢtir (BBC Country Reports, 2007). Bu süreçte ülkede  ticari 

ve siyasi çıkar grupları ön plana çıkmıĢ, bir diğer yandan yabancı giriĢimcilerin 

de etkisi güçlenmiĢ ve bunun paralelinde basın üzerinde egemenlik kurmak 

isteyen sosyal grupların yoğun ilgisi artmıĢtır. 

Romanya‟da medya alanını düzenleyen Anayasa, Ceza Kanunu gibi 

kanunlara ek olarak   görsel-iĢitsel alanda Audiovisual Kanunu da önemli rol 

oynamaktadır. Romanya‟nın yayın düzenleme kurumlarından biri  üyeleri 

parlamento, hükümet ve devlet baĢkanınca atanan  ve on bir üye‟den oluĢan 

Ulusal Görsel ĠĢitsel Konseyi‟dir. (National Audiovisual Council-CN) Konsey, 

radyo ve televizyon yayıncılığının düzenlenmesinden sorumlu olup radyo-

televizyon yayın lisanslarını  vermekte, yayınların içeriğinin ilgili kanuna uygun 

olup olmadığını gözetmekte ve yayınlarla ilgili ilkeleri belirlemekte, yasalara 

uygun yayın yapmayan kuruluĢlara para cezası verebilmekte ve üst ihlallerde 

yayın lisansının iptaline karar verebilmektedir. Bilgiye EriĢim ve Hakaret-Ġftira 

ile ilgili yasal düzenlemeler de yayın kurumlarının  faaliyetleri üzerinde 

etkilidir. 

Romanya‟da bir diğer düzenleme kurumu  Komünikasyon ve ĠletiĢim 

Teknolojileri BaĢ MüfettiĢliği (Inspectoratul General Pentru Comunicatii Ģi 

Tehnologia Informatiei-IGCTI) genel teknik düzenlemelerden sorumludur. Bu 

kurum, frekans dağılımları ile frekans kullanma koĢullarına uyulup 

uyulmadığını kontrol etmekte yaptırım yetkisi bulunmamaktadır.  

Günümüzde gerek uluslararası gerekse ulusal düzeyde gerçekleĢtirilen 

toplantılarda  Romanya‟daki medya kanunlarının değiĢiminin gerekli olduğu 

dile getirilmekte; medya kanunlarının yenilenmesi ile ilgili yasal çalıĢmalar  

devam etmektedir. 
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Yazılı Basın (Medya), Haber Ajansları ve Ġnternet Haberciliği 

Romanya‟da ulusal, yerel ve bölgesel düzeyde çok sayıda gazete ve dergi 

yayımlanmaktadır. Günümüzde tam sayı bilinmemekle birlikte 2000‟in 

üzerinde gazetenin yayınlandığı belirtilmektedir. 1989‟da günlük yayınlanan 

gazete sayısı 36 olup, haftalık ve diğer zaman dilimlerinde (onbeĢ günlük, aylık) 

yayınlanan yayın sayısı ise 459 civarındadır. 1996 yılında ise  Romanya 

Basını‟ndaki yayın sayısı  106‟sı günlük yayınlanan gazete olmak üzere toplam 

1855 gazete ve dergiye  ulaĢmıĢtır. Bu sayı Romanya Basın tarihinde ulaĢılan en 

yüksek yayın sayısı olarak bilinmektedir.   Ekonomik kriz düzenli yayınlanan 

gazeteleri etkilemekte ve tam sayıyı tespit etmeyi zorlaĢtırmaktadır. Düzenli 

yayınlanan gazetelerin büyük çoğunluğu günlük gazetelerdir. Özellikle tirajları 

yüksek gazetelerin tasarım ve basım kalitesi giderek artmakta olup  Romen 

halkının ekonomi, spor ve sosyal yaĢam hakkındaki haberlere ve yazılara ilgi 

gösterdiği ve bu konulara iliĢkin yazı ve haberlerin gazetelerde geniĢ Ģekilde yer 

bulduğu görülmektedir.  Medyada tekelleĢme yazılı basında çok dikkat çekici 

boyuttadır. Gazetelerin birkaç güçlü ticari grubun elinde olduğu belirtilmelidir. 

  Gazetelerin önemli bir bölümünün merkezi BükreĢ‟tedir. Önemli ulusal 

gazeteler arasında Ģu yayınlar yer almaktadır: , merkezi BükreĢ‟te bulunan ve 

Romence yayımlanan Adevarul (en yüksek tirajlı gazetelerden biri, toplam tirajı 

150.000 e ulaĢmakta) yine merkez bürosu BükreĢ‟te bulunan Romania Libera, 

Romence yayımlanan gazeteler arasında en geniĢ okur kitlesine sahip olan  

gazetelerden Evenimentul Zilei (toplam tirajı 115.000 civarında) önemli 

gazeteler arasında sayılabilir. Ġngilizce olarak yayımlanan Nine O’Clock ise 

politika, ekonomi, spor, kültür haberlerine ve Romanya ile ilgili haberlere yer 

vermekte; gazetenin hedef kitlesini, Romanya‟da yaĢayan yabancılar, iĢ 

adamları  oluĢturmaktadır. Günlük ve Ġngilizce olarak yayınlanan web sitesi de 

bulunan Jurnalul National, günlük yayınlanan Romania Libera, ĠĢ konularına 

ağırlık veren ve haftalık yayınlanan Capital ise diğer gazetelerden birkaçıdır.  

Ülkede çok sayıda Romence yayınlanan dergi ve gazetenin yanı sıra Macarca 

yayınlanan dergi ve gazeteler de bulunmaktadır.    Tirajları özellikle ekonomik 

kriz dönemlerinde düĢen dergilerde; ekonomi, kadın ve gençlik, çeĢitli spor 

dalları (otomobil yarıĢları, futbol vb)  gibi belli bir konuda uzmanlaĢma eğilimi 

gözlenmektedir. 

1991 yılında MediaPro grubunun  giriĢimi olarak özel sektör sahipliğinde 

kurulan Mediafax a  ulusal medyanın büyük bir bölümü abonedir. Mediafax 

haber ajansı, toplumsal, ekonomik, kültürel, politik, spor ve eğlence içerikli  

haberlerini ulusal medyaya ve abonesi olan tüm yabancı basın kurumlarına 

dağıtmaktadır. 

1949 yılında kurulan Romanya Basın Ajansı (Agentia Româna de Presa- 

Agerpres) 1980‟li yılların sonuna  kadar merkezi hükümetin kontrolü altında 

çalıĢmıĢ; 1980'lerde, giderek sadece  resmi törenler  ile ilgili  etkinlikler 

http://www.mediafax.ro/
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hakkında haber yapmıĢ, çeĢitli gazetelere ve süreli yayınlara, radyo ve 

televizyon yayın istasyonlarına günlük olarak bu haberleri dağıtmıĢtır.  1989 

yılında Agerpres‟in diğer Doğu Avrupa ülkelerinde sadece birkaç muhabiri 

görev yapmaktaydı (Bachman, 1989). 1990 öncesi Agerpres olarak bilinen 

Rompres haber ajansı, Romanya‟nın devlete ait „Ulusal Haber Ajansı‟ olarak 

günümüzde iĢlevini devam ettirmektedir. Çok sayıda  medya kuruluĢu Rompres 

haber ajansının servislerine abonedir. Ayrıca, Romanya‟da Macar dilinde yayın 

yapan medya kuruluĢları için Macar dilinde haber yayımlamaktadır.  

Romanya genelinde internet yaygın Ģekilde kullanılmaktadır. 

Romanya‟da online (çevrimiçi) gazetecilik geliĢmekte;  birçok gazetenin 

kendisine ait web sitesinde, gazetelerin günlük haber ve yorumları yer 

almaktadır. Romanya‟nın en büyük ve en popüler portalları, Kappa.ro (Astral 

Network), Romania Online (PCNet ile ortak), Bumerang, Apropo.ro, Home.ro 

ve Portal.ro‟dur. Romanya da online gazetecilik çok hızlı geliĢmekte ve web 

sitelerinin tasarım ve sayfa yapısı da bu geliĢime paralel olarak daha 

profesyonel hazırlanmaktadır. 

  

Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 

SSCB döneminde, devlet televizyonunun ağırlıklı olarak siyasi lider 

ÇavuĢesku‟nun faaliyetlerini anlatan haber ve programları yayınlamıĢ, devlet 

televizyonunu devleti kontrolünde  yayınlarını gerçekleĢtirmiĢ, devlete ait haber 

ve bilgilendirmenin yer aldığı programlara geniĢ ölçüde yer verilmiĢtir.1989 

yılından sonraki dönemde ise Romanya‟da radyo televizyon yayıncılığı 

alanındaki kuruluĢların sayısı yıllar içinde çarpıcı Ģekilde artmıĢtır.  

Romanya‟da 1989 yılında sadece bir ulusal televizyon kuruluĢu yayın 

yapmaktayken 2006 yılında 100 televizyon istasyonundan daha fazla kuruluĢun 

ülkede  yayın yaptığı bilinmektedir. Aynı Ģekilde Romanya‟da 1993 yılında, 

dört özel radyo kuruluĢu, yayın yapmaktayken 2006 yılında 443 radyo yayın 

faaliyetlerini sürdürmekteydi.  Toplam televizyon sayısı ise günümüzde 156‟ya 

yükselmiĢtir. Sadece yayın yapan kuruluĢ sayısı artmakla kalmamıĢ, 

televizyonların toplam yayın süreleri de artmıĢtır. 

Özellikle Avrupa ülkeleri baĢta olmak üzere haber ve TV programları 

ilgiyle takip edilmekte,  ülkede kablolu televizyon ile birlikte giderek  rekabete 

dayalı hale gelen medya sektöründe  televizyon kanallarının sayısı hızla 

artmaktadır. Devlet yayın kurumu, TVR dört kanalla hizmet vermektedir. 

(TVR1, TVR2, TVR Cultural ve TVR International) TVR1 ülkenin %98‟ine 

yayın yapabilmektedir. TVR2 ise yayınlarını ülkenin %74‟üne 

ulaĢtırabilmektedir (Lazar&Paun, 2006:3). 

ProTV ükenin en önemli özel televizyon kanalıdır. PRO TV, 

(MediaProInternational ve CME gruplarına aittir) PRO TV en önemli özel 

http://www.rompres.ro/
http://www.rompres.ro/
http://www.kappa.ro/
http://www.rol.ro/
http://www.pcnet.ro/
http://www.bumerang.ro/
http://www.apropo.ro/
http://www.home.ro/
http://www.portal.ro/
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televizyon kanalı olup yayınlarını 25 yerel istasyonu ile ülkenin %75‟ine 

ulaĢtırabilmektedir. Antena 1 (Intact Medya Grubu tarafından kurulmuĢtur) 

ülkenin diğer önemli özel televizyon kuruluĢudur (Lazar&Paun, 2006:3). Bu 

özel kuruluĢların dıĢında  pop müzik videoları yayınlayan Atomic TV ve B1 

gibi tecimsel yayın yapan televizyon kanalları da bulunmaktadır. Ek olarak 

Eurosport, Discovery Channel , National Geographic ve Animal Planet gibi 

yabancı televizyon kanaları da uydu üzerinden yayın yapmaktadır. 

Ayrıca, özel radyo istasyonları, radyo dinleyicilerine devlet radyosunun 

(Radio Romania) yayınlarına ek olarak farklı radyo programlarını dinleme 

imkanı da sağlamaktadır (Basil, 2004:78-79). Televizyon izleyicileri,  

telenovelas olarak adlandırılan ve özellikle Orta ve Güney Amerika kökenli 

dizileri ve Rusça dizi film veya filmleri  ilgi ile  takip etmektedirler. Kanal D 

Romanya pazarına giren en büyük Türk Medya Grubu olmuĢtur. Doğan 

Holding'in yüzde 75, Ġsviçreli Ringier Grubu'nun yüzde 25 ortaklığıyla kurulan 

Kanal D Romanya 18 ġubat 2007 tarihinde  yayına baĢlamıĢtır. YurtdıĢında 

kurulan ilk Türk Televizyonu, niteliğinde olan Kanal D Romanya,  birçok özel 

televizyon kanalının bulunduğu Romanya'da, futbol ligi maçlarının yayın 

haklarını da aynı yıl içinde satın almıĢtır. 

Romanya‟da özel televizyon kanallarına yasa ile getirilen birtakım temel 

kamu hizmeti yükümlülükleri de bulunmaktadır. Bu yükümlülükler arasında 

„tarafsız bilgi ve özgür, kapsamlı ve uygun haber üretmek, siyasal ve sosyal 

çoğulculuk sağlamak, kültürel ve dini çeĢitlilik içeren yayınlar yapmak, eğitim, 

düzeyli eğlence programları sunmak ve bazı acil durumlarda kamuoyunu 

bilgilendirici yayınlara ve acil duyurulara yer vermek‟ yer almaktadır. 

 

Basın ve Ġfade Özgürlüğü 

Romanya‟nın demokrasiye geçiĢ süreci yirmi yıla yaklaĢmıĢ, bu süreç 

içinde ülke demokratik alanda önemli  reformları da baĢarmıĢtır. Medya da 

devlet tekelinin kırılması, internet kullanımının giderek yaygınlaĢması, basın ve 

ifade özgürlüğüne yasal destek sağlanması bu aĢamalardan birkaçıdır. Medya 

alanında politik ve ticari etkilere rağmen Europa FM gibi kendine özgü yapısı 

ve söylemleri olan özel radyo istasyonları da mevcuttur. GeçiĢ sürecini yaĢayan 

birçok ülkeye göre yabancı yatırımlar da dikkate değer ölçüde fazladır. Ancak 

bir diğer yandan medya alanında önemli sorunların hala çözülememiĢ olması 

demokratik reformlara olumsuz yönde etki etmektedir. 

Romanya‟da Komünizmin çöküĢünden sonra Romanya Medyası, gerek 

siyasi gerek ticari birçok çıkar grubunun ilgi odağı olmuĢtur. 1989-1996 yılları 

arasında Romanya Medyası, tam anlamı ile bir kaos süreci yaĢamıĢ, 

polemiklerin, tartıĢmaların, doğru olmayan ve taraflı haber yayıncılığının 

örneklerine yoğun Ģekilde rastlanmıĢtır. Özellikle yazılı basında bu durum 
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kendini iyice göstermiĢtir (Gross,2004:195-196). Romanya‟da medya alanında 

önemli tehditlerden biri ve belki de en önceliklisi tekelleĢme eğilimleridir. 

Medyayı ellerinde bulunduran güçlü ticari gruplar,  birer basın iĢletmecisi 

olmaktan çok  siyasi alanda etki ve kontrol sahibi güç odakları olma 

konumunda ticari kuruluĢlardır. Medyaya hakim olan tekelleĢmenin arkasında, 

1990‟lı yılların baĢlarında Romanya Medya pazarına dahil olan çeĢitli ticari 

gruplar vardır. Söz konusu gruplar  2009‟a dek geçen sürede varlıklarını bazı 

değiĢiklikler olsa da sürdürmeyi baĢarmıĢlardır. 1990-1996 arası dönemde 

yönetimdeki hükümetlere yakın veya muhalif gruplar, medya pazarından çeĢitli 

paylar elde etmiĢ,  1996-2000 arası dönemde söz konusu gruplar, politik 

anlamda önemli ve güçlü aktörlere yakın kiĢi ve kuruluĢlar olarak ön plana 

çıkmıĢ, 2000-2004 arası dönemde bazı profesyonel kazanımları medya alanında 

uygulama alanına getirmiĢler (baskı kalitesi, tiraj artıĢı vb.) ve 2004 yılından 

sonra da yeni ve güçlü medya oligarĢileri olarak medya pazarında varlıklarını 

sürdürmüĢlerdir (Gross, 2008:51).  

Medya alanında etkili olmak isteyen siyasi güçlerin medyayı yönlendirme 

çabaları, 1989 yılında ilk olarak FSN Partisi tarafından baĢlatılmıĢ bir 

manipülasyon eylemi olarak değerlendirilebilir.  Aralık 1989 „daki seçimlerde,  

FSN‟in   baĢarısında  öncelikle televizyon yayınları üzerindeki etkinliği rol 

oynamıĢtır. FSN in seçim baĢarısındaki ikinci etken de ülkede henüz etkin bir 

muhalif hareketin oluĢmamıĢ olmasıydı (Steven, 2000:66-68). Eski Sovyet 

coğrafyasına ve Orta Doğu‟ya demokrasi getirmek iddiasıyla geniĢletilmiĢ 

Büyük Orta Doğu Projesi‟ni uygulama safhasına taĢıyan ABD ve Soros 

Vakıfları gibi Sivil Toplum KuruluĢları, söz konusu coğrafyalarda hayli etkin 

rol oynamıĢ; sivil devrimlerle bu cumhuriyetlerde Batı yanlısı liderleri iktidara 

taĢıma politikasını yer yer medyayı da kullanarak sürdürmektedirler. ABD‟nin 

günümüzde, KüreselleĢmenin gereği Açık Toplumlar yaratmak hedefi olarak 

lanse ettiği bu politikasının geçmiĢi, Batı‟nın Sovyetler Birliği ve komünizm ile 

mücadelesine kadar uzanmaktadır (Yürür, 2009:69).  Günümüzde yabancı 

kökenli sivil toplum kuruluĢlarının söz konusu ülkelerde medya baĢta olmak 

üzere çeĢitli sosyal kurumlarla yakın iĢbirliği ve yardım faaliyetleri devam 

etmektedir. Bu faaliyetleri yürüten organizasyonlardan biri olan Internews, 

2006-2007 yıllarında Romanya medya kanunları ve devlet televizyonunun 

yeniden yapılanması için merkezi BükreĢ‟te olan  bir proje yürütmüĢtür.  

Genel olarak, Romanya‟da basın ve ifade özgürlüğü, resmi otoriteler ve 

gazeteciler arasındaki kötü iliĢkiler nedeniyle zarar görmektedir. Siyasi  

otoriteler ve gazeteciler arasındaki karĢılıklı güvensizlik ve çatıĢma ortamı basın 

ve ifade özgürlüğüne olumsuz yönde etki etmekte, gazeteciler kamusal 

enformasyona eriĢimin zorluğundan ve her türlü baskıdan rahatsız olduklarını  

belirtirken, siyasi aktörler de medyanın profesyonel davranmadığını ileri 

sürmektedirler. Basın özgürlüğüne yönelik en ciddi saldırılar ise  2003 yılında 

meydana gelmiĢ;  dört araĢtırmacı gazeteci saldırıya uğramıĢ, medya sahipleri 
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ile medya çalıĢanları arasında gerginlikler yaĢanmıĢ, bu çatıĢmalar nedeniyle 

medyanın etkisizleĢtirilmeye çalıĢıldığı çeĢitli toplantılarda dile getirilmiĢtir. 

Ülkenin tarihi ve siyasi geçmiĢinden gelen etkiler, medyada açık, eleĢtirel bir 

zemini desteklememektedir. Gazeteciler, açık ve net eleĢtirilerden kaçınmakta, 

politik anlamda kritik konuların ele alınıĢında medya sahiplerinin görüĢleri 

etkili olmakta, baĢka bir ifadeyle medya kuruluĢu medya patronlarının siyasi 

söylemlerine paralel yayınlar yapmakta veya görüĢlere yer vermektedirler.  

Profesyonel sahada en önemli kontrol mekanizmalarından birisi 

gazetelerde ve diğer medya kuruluĢlarında çalıĢacak kiĢilerin seçiminde ortaya 

çıkmaktadır. Romanya‟da Komünizm sonrası dönemde sektörde çalıĢacak 

gazetecilerin, muhabirlerin, editörlerin  seçiminde medya kuruluĢunun 

sahiplerinin ve yöneticilerinin görüĢleri etkili olmakta, (Coman;2004: 50-51) 

baĢka bir ifade ile alanda çalıĢacak kiĢilerin eğitim, yetenek veya tecrübe gibi 

özellikleri değil, kiĢisel iliĢkileri, siyasi görüĢleri ve bağlantıları iĢe 

alınmalarında anahtar rol oynamaktadır. Özel televizyonların hükümete  

muhalif duruĢunda yüksek oranda vergi borçları nedeni ile güç durumda 

kalabilecekleri ve bu nedenle eleĢtirel olmaktan uzaklaĢabilecekleri uluslar arası 

platformlardaki toplantılarda da  dile getirilmektedir. Yargıya intikal eden ve 

çok sayıda gazetecinin konu olduğu dava mevcuttur. Ancak geçiĢ sürecini 

yaĢayan ülkede henüz tam anlamı ile bir yargı bağımsızlığından da söz etmek 

mümkün gözükmemektedir.  

Özet olarak ülkede çok sayıda medya kuruluĢu olması basın ve ifade    

özgürlüğünün  garantisi olarak da kabul edilemez. Medya üzerinde siyasi 

manipülasyon son derece güçlü olup, özel sektörün sahip olduğu medya 

kuruluĢları     medya sahiplerinin ticari ve politik söylemleri paralelinde yayın 

yapmakta, kamu sektörü siyasi iktidara yakın durmakta  ve tam bir 

bağımsızlıktan söz etmek gerek kamu gerek özel sektör sahipliğindeki medya 

kuruluĢları genelinde mümkün gözükmemektedir. 

 

Genel Değerlendirme 

Günümüzde Romanya, demokratikleĢme süreci ile birlikte, kitle iletiĢim 

alanında büyük niceliksel artıĢın gözlendiği, özel radyo istasyonları ve 

televizyon kanallarının sayısının giderek arttığı, reklamcılık sektörünün ve yeni 

iletiĢim teknolojilerinin  son derece hızlı bir Ģekilde geliĢtiği önemli bir Doğu 

Avrupa ülkesi olarak dikkat çekmektedir. Romanya'da yazılı basın, 1989 

devrimi sonrasında hareketlenmiĢ ve bu dönemde açılan çok sayıda yazılı basın 

kuruluĢunun bir kısmı, aradan geçen süre içinde yükselen basın-yayın üretim 

maliyetlerinin etkisiyle yayın faaliyetlerine son vermek zorunda kalmıĢtır. 

Ülkede devlet televizyon kanallarının yanı sıra özel yayıncılık kuruluĢları da 

yayın faaliyetlerini sürdürmektedir. Romanya, Güneydoğu Avrupa‟nın en 

dinamik ve en etkin kitle iletiĢim sistemlerinden biri olarak dikkat çekmektedir. 
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Medya pazar payı olarak ilk sırayı televizyon kuruluĢlarının ikinci sırayı ise 

ülkede kullanımı giderek yaygınlaĢan internet bağlamında web sitelerinin aldığı 

görülmektedir. Romanya‟da medyanın kamusal ve profesyonel amaçlarını ve 

temel iĢlevlerini yerine getirebilmesi açısından ekonomik sorunların aĢılması 

önemli bir zorunluluktur.  

Komünizm sonrası Romanya‟da medya geliĢimi hem demokratik hem de 

demokratik olmayan öğeler içermektedir. Medyanın sosyal kültürel geliĢimde 

oynadığı rol son derece önemlidir. Bu açıdan bağımsız ve özgür bir medya 

sisteminin yapılandırılmasında Romanya öncelikli sorunlar açısından ekonomik 

kalkınmasının yarattığı problemlerle karĢı karĢıya kalmakta, bu süreç tüm ticari 

ve siyasi etkilere  açık bir ortamı da beraberinde getirmektedir. Ġnternet 

kullanımının hızla yaygınlaĢtığı ülkede, tüm dünyayı sarsan ekonomik kriz, 

gerek ülkenin ekonomik geliĢimine gerekse toplumsal ve siyasal geliĢimine 

olumsuz yönde etki etmektedir. Bunun açık bir yansıması medya üzerinde 

olmuĢtur. Bu süreçte bloglar ve internet siteleri ön plana  çıkarken, baĢta 

gazeteler olmak üzere geleneksel medya önemli ölçüde zarar görmüĢtür. ĠĢçi 

çıkarmak zorunda kalan medya grupları arasında MediaPro, Ringier, Gardianul, 

Intact, Adevarul, Romania Libera ve daha pek çok basın kuruluĢunun 

bulunduğu belirtilmektedir. Romanya medya pazarının yeniden yapılanması ise 

bu süreç sonunda   kaçınılmaz  gözükmektedir.   

Bir diğer yandan Romanya medyasının karĢı karĢıya olduğu sorunların 

çözümünde, gazetecilikte profesyonelliğin artırılması bir baĢka temel koĢul 

olarak ön plana çıkmaktadır. Dört medya sendikasının birleĢmesi ile kurulan 

Romanya Gazeteciler Federasyonu MediaSind bu alanda önemli sorumluluklar 

üstlenen bir kuruluĢtur. KuruluĢ, 8.000‟den fazla çalıĢanı temsil etmekte ve  

ülkede ifade özgürlüğünün desteklenmesi ile iĢçi ve iĢverenler arasında aracılık 

yapılması konusundaki rolü giderek ön plana çıkmaktadır. MediaSind, 2004 

yılında medya sektöründe maaĢ düzeylerini düzenleyen ilk ortak iĢ 

sözleĢmesinin imzalanmasında da önemli rol oynamıĢtır. 2005 yılında ise 

MediaSind, dünyanın en büyük gazetecilik örgütü olan Uluslararası Gazeteciler 

Federasyonuna katılmıĢtır.
*
 Bir diğer yandan Romanya‟da gazetecilik eğitimi 

veren ve üniversiteler bünyesinde kurulan gazetecilikle ilgili  bölümlerin artıyor 

olması, profesyonel medya mensuplarının yetiĢmesi açısından umut verici bir 

geliĢme olarak değerlendirilebilir.  

Gazetecilik, dünya genelinde ve özellikle geçiĢ sürecini yaĢayan genç 

cumhuriyetlerde  yolsuzluğa karĢı bir denetim mekanizması ve demokrasinin 

koruyucusu olarak önemli iĢlevler üstlenmekle birlikte dünya genelinde etkili 

                                                 
* Ġnternet Adresi: 

<http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/tr/features/setimes/articles/2009/08/10/reportage

-01> , eriĢim tarihi:09. 09.2009 
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olan ekonomik kriz, medya sektörünün geleceğini her yönüyle olumsuz 

etkilemekte ve bu etki özellikle geçiĢ sürecini yaĢayan ülkelerde  daha da 

belirgin hale gelmektedir.  Bu olguya cevap olarak, Avrupa Gazeteciler 

Federasyonu, medyanın geleceğinin, ulusal ve uluslararası tartıĢmaların odak 

noktasına alınmasını hemen her toplantısında dile getirmektedir.  Avrupa 

Gazeteciler Birliği,  Varna Bildirgesi‟nde  konuya dikkat çekmiĢ; Avrupa‟da 

gazetecilik ve medya sektöründeki gerilemenin, geleneksel medyanın içinde 

bulunduğu güç koĢulların demokrasilerin geleceğini etkilediği, özel sektör 

sahipliğindeki medyanın çoğulculuk ve çeĢitlilik içeren tatmin edici bir denge 

ortamı içinde çalıĢmadığını  bir diğer yandan kamu sektörünün de kendine ait 

bir krizi yaĢadığını ve hala büyük siyasi baskılar altında olduğunu belirtmiĢtir. 

Söz konusu bağımsızlık krizinin Arnavutluk, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, 

Romanya, Slovakya , Litvanya  gibi ülkelerde çok daha belirgin hale geldiği 

vurgulanmıĢtır. 

Romanya, ekonomik kalkınmasının yarattığı sorunları ve ek olarak tüm 

dünyayı etkileyen ekonomik krizi aĢmaya yönelik çözüm yolları ararken , 

medya sisteminin içinde bulunduğu ve demokrasisinin geleceği açısından 

önemli bir sorun olabilecek medyada tekelleĢme ve siyasi-ticari etkileri 

giderebilecek etkin  çözüm yolları bulma konusunda sorunlar yaĢamaktadır. Bu 

sorunları aĢabildiği ölçüde gerçekten  bağımsız, çoğulcu ve belli çeĢitliliklere 

cevap verebilecek  medya sistemini oluĢturabilecektir. GeçiĢ sürecinin yirminci 

yılında henüz bu adımı atamamıĢ ülke, siyasi etkilere oldukça açık bir 

gazetecilik anlayıĢının olumsuz etkileri ile karĢı karĢıyadır. 
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AZERBAYCAN SSC FIKIR VE SANAT BIRLIKLERININ TEġEKKÜLÜ 

DOĞRULTUSUNDA ĠLK ADIMLAR 

( XX. YÜZYILIN 20’LI YILLARI)
 

ġikar KASIMOV


 

ÖZET 

Makalede XX. yüzyılın 20‟li yıllarında Azerbaycan fikir ve sanat 

birliklerinin teĢekkülü doğrultusunda atılan ilk adımlar araĢtırılmıĢtır. 

Yaratıcılık Birliklerinin Azerbaycan‟ın kültürel geliĢiminin geniĢlenmesine 

gösterdiği tavsatıcı etkiden bahsedilmektedir. Çok sayıda kaynağa dayanarak 

Azerbaycanda XX. Yüzyılın 20‟li yıllarında kültür alanında birçok fikir ve sanat 

kurumlarının kurulduğu, tiyatro sanatının tanıtımı ve geliĢimi, Azerbaycan‟ın 

müzik hayatının inkiĢafında fikir ve sanat kurumların rolu aydınlatılmıĢtır. 

Anahtar Sözcükler: Azerbaycan , birlik, fikir, sanat, tiyatro, müzik 

 

 

ABSTRACT 

The present article investigates first steps taken towards the formation 

of Azerbaijani intellectual and artistic organizations in the second decade of 

the 20th century. The article refers to the negative impact of creative 

organizations on the cultural devalopment of Azerbaijan. The article also 

sheds light on the promotion and development of drama and the effect of  

intellectual and artistic organizations on the development of the musical life 

of Azerbaijan during second decade of the 20th century when many cultural, 

intellectual and artistic orhanizations were established. 

Key words: Azerbaijani, organization, intellectual, artistic, drama, 

music 

  

 

GĠRĠġ 

Azerbaycan kültürü, Azerbaycan Kültür coğrafyasında yaĢatılmaktadır. 

Azerbaycan kültürünün yaĢatıldığı coğrafya neresidir? Öncelikle bu soruya 

yanıt aramakta fayda vardır. Bize göre her Türkün yaĢadığı coğrafya aynı 

zamanda Azerbaycan-Türk kültür coğrafyasını da oluĢturmaktadır. Bu coğrafya, 

baĢta SSCB‟nin dağılması ile ortaya çıkan Azerbaycan, Türkmenistan, 

                                                 
 Bu makale, 30 Kasım 2009 tarihinde Bakü‟da, Azerbaycan Teknik Universitesi Tarih 

bölümünde düzenlenen toplantıda sunulmuĢ tebliğin geniĢletilmiĢ Ģeklidir. 
 Yrd. Doç. Dr. Azerbaycan Teknik Universitesi Tarih Bölümü. 
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Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan gibi bağımsız Türk Cumhuriyetleri 

olmakla, Kafkasya‟da ve Orta Asya‟da yaĢayan Özerk Cumhuriyetler, Ġran‟da 

ġahseven ve Güney Azerbaycan Türkleri ile Gürcistan‟da Borçalı yöresi 

azerilerini de kapsamaktadır. Görüldüğü gibi Azerbaycan Türkleri, baĢta Asya 

olmak üzere birçok kıta ve bölgede yaĢamaktadırlar. Azeri Türklerinin 

yaĢamakta oldukları bölgeler aynı zamanda Türk Kültür Coğrafyasını da 

oluĢturmaktadır. 

 Türk soylu insanları diğer insanlarından ayrıan ve onlardan farklı kılan 

önemli bir özellik vardır. Bu özellik yaĢam tarzını etkileyen ve belirleyen 

kültürdür. Kültür, bir milletin tarih boyunca meydana getirdiği maddi ve manevi 

unsurların bütünü, o milletin kendine has oluĢturmuĢ olduğu değerleridir. 

Dolayısıyla dil, sanat, toplumsal ve ekonomik hayat, halk inançları vs. hep bir 

kültürün ortaya çıkardığı, Ģekillendirdiği ya da bir kültürü var eden ve yaĢatan 

unsurlar olarak karĢımıza çıkmaktadır. Makalede Azerbaycan-Türk kültürünün 

geliĢiminde temel role sahip olan XX. yüzyılın 20‟li yıllarında Azerbaycan fikir 

ve sanat birliklerinin teĢekkülü doğrultusunda atılan adımlar araĢtırılır. ġöyle ki, 

XX. yüzyılın 20‟li yıllarında edebiyatçı, Ģair, eleĢtirmen, kültür uzmanları her 

tarafta eskinin darmadağın edildiği ve yerine yeniliğin anlatılamayacak 

derecede azaplar içinde doğduğu bir zamanda yazıp üretiyorlardı. Bütün sosyal 

kurumlar, bir tek ideolojiye-Marksizm-Leninizm ve onun tüm zoraki yöntemleri 

ile gerçekleĢen proleteriat diktaturasına tabi idi. Proleteriat diktaturası ve onun 

ideolojisi edebiyat, müzik, ressamlık ve tiyatro gibi bedii faaliyet süreçlerine de 

devrimin çıkarları açısından yaklaĢıyordu. AĢırı devrimcilik, Azerbaycanda da 

daha çok kültür devrimi yönünde ortaya çıktı. Tam olarak yetmiĢ yıl (1920-

1990) boyunca kaleme alınmıĢ araĢtırmalarda, bu gibi total siyaset zorunlu 

olarak övülmüĢtür. Ġnsanları inandıracak konuĢmalar ve teĢkilatlanma yerine, 

kitleler arasında idarecilik, baskı, Ģantaj ve hatta zorlamalarda bulunuluyordu. 

Total zorbalık, diktatura yöntemi, “kültürel devrimlerin gerçekleĢmesine daha 

büyük darbe vurmaktaydı. ĠĢte M. Qorki, 1912‟de yazdığı “Zamanı YetmemiĢ 

Fikirler” (“Nesvoevremennie mısli”) kitabında revanĢizmi devrim aracı olarak 

seçen V. Ġ. Lenin‟e itiraz ederek Ģunları söylemiĢtir:  

“Sokak serserilerini silahlandırarak besteciye baskı yapmak doğru 

değildir. Her gün Rusya‟da yüzlerle serseri doğabilir, ama yüz yılda bir besteci 

doğamaz”
1
 20‟li yıllarda fikir ve sanat birliklerinin inkiĢafı devrin edebi-bedii 

araĢtırmaları yönünden gerçekleĢiyordu. Hatta edebi kurumların ve vahit 

yaratıcılık merkezlerinin–yazarlar, ressamlar, besteciler vb. ittifakların ortaya 

çıktığı dönemde özellikle eleĢtiri ve edebiyat bilimciliği edebi-tarihi haraketi 

teĢkil ve izah eder, yönlendiriyordu. Yeni meydana gelmiĢ sovyet ideolojisini 

daha geniĢ ve büyük çapta yaymak için edebi güçler, özellikle genç Ģair ve 

yazarlar kullanılıyordu. Yeni kuruluĢu kabullenmeyenler ise baskıya maruz 

                                                 
1 Mayakovski, V. V., Poln. Sobr. Soç., T. 13, M. Goslidizdat, 1961, s. 245. 
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kalıyorlardı. Hatırlatalım ki, bu gibi olaylar tekçe Azerbaycan SSC-de değil, 

aynı zamanda diğer müttefik ülkelerde de yaĢanmaktaydı. Makale konumuz 

olan “Azerbaycan yaratıcılık ittifaklarının teĢekkülü yöneltisinde ilk 

adımlar. (XX. Yüzyıl 20.yıllar)”da Azerbaycanda XX. yüzyılın 20. yıllarında 

kültür alanında birçok fikir ve sanat kurumunun kurulduğu, tiyatro sanatının 

tanıtılması ve inkiĢafı ile Azerbaycanın müzik hayatının geliĢiminde fikir ve 

sanat kurumlarının rolü ortaya konulmuĢtur. 

 ÇalıĢmanın Konusu:  

ÇalıĢmada, XX. yüzyılın 20‟li yıllarında Azerbaycan yaratıcılıq 

ittifaklarının teĢekkülü doğrultusunda atılan ilk adimlar konu edinmiĢtir. 

 ÇalıĢmanın Amacı: 

 ÇalıĢmada amaç Azerbaycan Kültürünün derinliğini ortaya koyarak 

1920‟li yıllarda fikir ve sanat birliklerinin teĢekkül yönetemini belirlemek, 

tiyatro ve Azerbaycan‟ın müzik hayatının inkiĢafına ıĢık tutabilmektir. 

 ÇalıĢmanın Önemi: 

 ÇalıĢma, Azerbaycan kültürünün uygulama alanlarında bu 

uygulamalara ne kadar sahip çıkmakta olduğumuzu ve kültürel değerlerimizi 

ortaya koyup kültürel değerlerimizin bize ne kazandırdığını saptamak açısından 

çok önemlidir. ÇalıĢmanın bir baĢka önemi, Azerbaycan yaratıcılık ittifaklarının 

teĢekkülü doğrultusuna ıĢık tutmaktadır. 

 ÇalıĢmanın Sınırları:  

 ÇalıĢma Azerbaycan bölgeleri ile ilgili zengin kaynaklara dayanarak 

XX. Yüzyılın 20‟li yıllarında fikir ve sanat birlikleri ile ve kültür alanında elde 

edilen bilgilerden derlenerek hazırlanmıĢtır. 

Edebi güçleri bolĢevizm bayrağı altında birleĢtirmek için yaratıcılık 

ittifakları, teĢkilatlar ve kurumlar oluĢturuluyordu. Bu teĢkilatlar çok ciddi 

kontrol altındaydı. Basit bir kusur görüldüğü zaman çok ağır önlemler 

alınıyordu. Bu olaylar 20‟li yıllarda daha çok görülmüĢtür. Yaratıcı teĢkilatların 

inkiĢafı ve Ģekillenmesi, devletin ve heyetin ciddi gözetimi altındaydı. Maksat 

yeni kuruluĢun ve yeni devrin ideolojisine uygun olara, yeni bedii düĢünce tarzı 

oluĢturmaktı. 20‟li yılların genç edebi simaları farklı yaratıcılık kurumlarında 

Ģekilleniyorlardı. Dönemin Sovyet liderleri, kültürün, ideolojinin asıl 

halkalarından biri olduğunu, onun etkisini, kitlelerin zihnindeki rolünü çok iyi 

anlıyorlardı. Bu sebepten yeni meydana gelmiĢ edebiyatı-“sovyet edebiyatı”nın 

dünya kültürünün en üstün varisi olduğunu düĢünüyorlardı. 

Sovyetler Birliği‟nin ilk yıllarından baĢlayarak ülkede kültür ve sanat 

merkezleri ağı kurmak, edebi faaliyete ilgi uyandırmak milli ve bedii elemanlar 

yetiĢtirmek maksadıyla, teĢkilatlanma iĢi geniĢlenmekteydi. Bu dönemde devlet 
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müzelerinin icraatı geniĢlenmekte, sanat abidelerini muhafaza ve tamir etme, 

sanatı geniĢ kitleler arasında yayma konusunda bazı tedbirler görülmekteydi. 

Azerbaycan‟ın genç sanat adamları Bakü‟ye gelen Rus sanat üstatlarının edebi 

faaliyet tecrübesinden yararlanıyorlardı. Ġ. Brodski, S. Eraya, Y. Lansere, B. 

Yaklovlev, A. Kuprin ve diğerleri Azerbaycan konusunda eserler kaleme 

almakta, fuarlar düzenliyorlardı. 

 Kültürel yapılanma iĢlerini yoluna koymak maksadıyla Azerbaycanda 

birtakım törenler düzenleniyor ve bu alandaki tecrübeden yararlanıyorlardı. 

1921 yılında Azerbaycan K(b) P-nin Bakü Komitesine bağlı Propoganda 

ġubesinde Merkezi eEdebiyat Kurulu oluĢturulmuĢtu. 1922 yılından itibaren bu 

kurul, “Kommunist” gazetesi yönetim merkezinde S .S. Ahundov baĢkanlığında 

“Türk Edip ve ġairler Derneği” adı altında faaliyet göstermiĢti. Buraya H. 

Cavid, H. Cebiyev, S. Mumtaz, H. Zeynallı (yardımçı), M. S. Seferov (katip) 

üye idiler. Kısa sürede bu merkezin ismi “Edebiyatçılar ve ġairler Ġttifakı” 

olarak değiĢti. 1925 yılının ġubat ayında yeni “Azerbaycan Edebiyatı Cemiyeti” 

kuruldu. Üyeler arasında S. Ağamalıoğlu, R. Ahundov, B. Talıblı, A. H. 

Karayev, M. Kuliyev, T. ġahbazi Simurq, H. Cebiyev, M. S. Ordubadi, N. 

Hikmet, H. Cavid, C. Cabbarlı ve F. Ağayev de bulunuyordu. Cemiyetin üyeleri 

aynı düĢünce-bedii ve siyasi tutuma sahip olmadıklarından, sorunlar tartıĢılırken 

aralarında düĢünce mücadelesi meydana geliyordu.
2
 Cemiyet üyeleri bazen 

Sovyet “gerçeğini”, komünüst ideolojiyi tebliğ etmiyorlardı. Bu yüzden 

“Edebiyat Cemiyeti” çalıĢmalarına devam edemedi ve kısa sürede parçalandı.
3
. 

ĠĢte bu yüzden sosyalizmin ideologları, genç edebi güçleri bu cemiyetten 

ayırarak “Komünüst” gazetesi etrafında sıkı bir Ģekilde birleĢtirmeyi baĢardılar. 

“Genç Kızıl Kalemler Birliği” 1924 yılında “Kommünüst” gazetesi yönetimi 

nezdinde kurulmuĢtur. Bu cemiyette özellikle gençler biraraya gelmiĢlerdi. S. 

Rüstem, M. Rahim, M. MüĢfik, S. Vurğun, A. Fövzi, A. Abdülhasan, M. 

Hüseyn ve Mir Celal bu birliğe üye idiler. Gence, Nahçıivan, Hankendi, Nuha, 

Lenkeran ve diğer Ģehirlerde cemiyetin Ģubeleri açılmıĢtı. Bu birlik, modern 

taleblerden “uzak duran” ve eski edebi biçimleri ön plana çıkaran yazarlara 

karĢı çıkmaktaydı. 1925 yılının Ocak ayında “Bakinskiy Raboçiy”, “Trud” 

gazeteleri ve diğer derneklere üye olan Rus dilli yazar ve Ģairleri biraraya 

getiren “Bakü Proleter Yazarlar Birliği” kuruldu. Buraya M. Yurin, M, Kamski, 

A. Debua ile birlikte Azerbaycan ve Ermeni dilinde yayınlanan “Kommunist” 

gazeteleri nezdindeki derneklerin temsilcileri de dahildi. TeĢkilatın aynı isimde 

bir de mecmuası vardı
4
. 7 Aralık 1926 yılında AK(b) P MK-nin propoganda 

kurulunda her iki teĢkilat, “Genç Kızıl Kalemler Birliği” edebiyat derneği ve 

“Azerbaycan Edebiyatı Cemiyeti”inin birleĢtirilmesi sonucunda–tek 

                                                 
2 Azerbaycan Tarihi, 7 ciltte, VI. cilt (Nisan 1920-Haziran 1941), Bakü, Ġlim, 2000,s. 238, 242, 

245-246, 493. 
3 Azerbaycan Sovyet edebiyatı tarihi, I c., Bakü, Azerb. SSR EA neĢriyatı, 1967, s. 49. 
4 Maarif ve Medeniyet, Bakü, 1923, sayı 1, s. 82. 
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Azerbaycan Edebiyatı Cemiyeti-“Kızıl Kalemler” meydana geldi. Cemiyetin 

yönetim kuruluna 15 kiĢi, o cümleden R. Ahundov (baĢkan), Ali Sattar 

Ġbrahimov (baĢkan yardımçısı), S. Rüstem (katip) dahildi.
5
 AK(b)P MK 

katipliği 5 ġubat 1927 yılında farklı yazar teĢkilatlarının üç Ģubesi (Azerbaycan, 

Rus, Ermeni) ve birleĢmiĢ yönetim kurulu olan tek “Azerbaycan Proleter 

Yazarları Birliği” (APYB) çatısı altında birleĢmeye karar verdi. “Kızıl 

Kalemler” cemiyeti APYB-nin Azerbaycan Ģubesine, APYB ise Rus Ģubesine 

dönüĢtürüldü.
6
 1927 yılının Haziran ayında Azerbaycan Yazarlarının birinci 

genel toplantısında APYB geçici yönetim kurulu belirlendi.
7
. Yönetim kuruluna 

13 kiĢi, o cümleden R. Ahundov, T. Hüseynov, S. Rüstemzade, M. Yurin ve M. 

Kamski seçildiler. “Maarif ve Medeniyet” dergisi R. Ahundovun baĢkanlığı ile 

APYB-nin bir kuruluĢu olarak onaylandı.
8
 

Azerbaycan ünlü Ģahsiyetleri 20‟li yıllarda ülkedeki sosyal-politik ve 

kültürel olaylara karĢı kayıtsız kalamamıĢlardır. Yeni cemiyetin teĢekkül ve 

olgunlaĢmasında kendi yerlerini arayan yeni sanatçı aydınların-yazar, ressam, 

müzisyen ve sanat bilimcilerinin Ģekillenmesi alanında ilk adımları atılmıĢtır. 

13-16 Ocak 1928 yılında Bakü‟de “Azerbaycan Proleter Yazarları”nın Birinci 

Kurultayı yapıldı. Proleter edebiyatı tarihinde yeni ve önemli olay olarak 

görülen bu kurultay, resmi olarak “Azerbaycan Proleter Yazarlar Cemiyeti”ni 

oluĢturdu.
9
 Bu cemiyet yaĢlı nesil ve genç edebi güçlerden oluĢan komunüst 

inançlı yazarları aynı safta daha sıkı birleĢtirdi.
10

 20-27 Ekim 1929 yılında 

APYB-nin II. kurultayı yapıldı. Kurultay, Azerbaycan edebiyatının inkiĢafını 

değerlendirerek yazarların görevlerinin belirledi.
11

 Kurultayda dönemin “Batı 

devrimci edipleri” olarak görülen M. Qorki, Serafimoviç, Averbah ve Sutirin 

aktif iĢtirak etmekle birlikte fahri yönetim kurulunda oturmuĢlardı. “Azerbaycan 

Proleter Yazarlar Cemiyeti” düĢüncelerini “Rusya Proleter Yazarlar 

Cemiyeti”nden almaktaydı. Fakat çok geçmeden “büyük” Stalin rejimi, bu 

edebi-bedii teĢkilatın icraatında ciddi birtakım eksiklikler belirlerdi. Onlar, 

küçük iĢlerle meĢgul olmak ve dar çevrede çalıĢmakla suçlanıyorlardı. 

XX. yüzyılın 20‟li yıllarında, Azerbaycanda sanat alanında da birtakım 

kurumlar Ģekillendi. Edebiyat alanında olduğu gibi, Komunüst Partisi ve Sovyet 

devleti maksatlı Ģekilde sanatın, özellikle müzik, ressamlık ve heykeltıraĢlığın 

geliĢimine dikkat ediyordu. Bu yüzden de sovyet ideologları geçmiĢ sanat 

üstatlarını yanlarına çekiyor, onlara özel “ilgi” göstererek yeni kurulmuĢ sovyet 

                                                 
5 Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Siyasi Partiler Sosyal Haraketler ArĢivi (ACDSPĠHA), f. 

1, siy. 74, iĢ 701, v. 43. 
6 ACDSPĠHA, f. 1, siy. 74, iĢ 207, v.17. 
7 “Bakinskiy Raboçiy” Gazetesi, Baku, Ocak 1928. 
8 ACDSPĠHA, f.1, siy. 235, iĢ 286, v. 174-175. 
9 “Komunist” Gazetesi, Bakü, 15-16 Ocak 1928. 
10 Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Edebiyat Kültür ArĢivi (ACDEKA), f. 340, siy. 1, iĢ 1, v. 

46. 
11 “Kommunist” Gazetesi, Bakü 27.10.1929. 



 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM NĠSAN 2010 

 128 

cemiyetine hizmet etmeye sevk ediyorlardı. Sovyet hakimiyetinin ilk yıllarından 

itibaren Azerbaycan müziği zor da olsa geliĢiyordu. Milli müzik kültürü tarihini 

iyi bilen N. Nerimanov, Azerbaycan müziğinin geliĢimine son derece dikkat 

ediyor, müzik kültürünü yüksel seviyelere ulaĢtırmak arzuluyordu. Daha 1920 

yılından itibaren milli müzik sanatının yeni temel geliĢim altyapısı 

hazırlanmaktaydı. 16 Eylül 1920 yılında N. Nerimanov‟un imzaladığı 

kararnameye göre Azerbaycan topraklarında var olan tüm müzik ve nota 

marketleri içindeki mallarla birlikte millileĢtirildi.
12

 Aynı yılın Ekim ayının 14-

de imzalanan kararnameye göre ise, müzik aletleri o cümleden kuyruklu piano, 

nefesli çalgılar, gramafonlar, plaklar vs. kime ait olursa olsun devlet mülkiyeti 

olarak ilan edildi ve HMK-a emrine verildi.
13

 12 Haziran 1920 yılında 

Azerbaycan HMK, “Müzik eğitim kurumlarının yeniden yapılandırılması” 

emrini verdi. Emirde müzik eğitim kurumlarının yeniden kurulmasının metotları 

belirtilmiĢti. Müzik eğitimini emekçi kitle arasında yaymak maksadıyla 

“Azerbaycan Devrim Komitesi”nin 10 Temmuz ve 14 Ekim 1920 yıl tarihli 

kararnameleri ile tüm müzik aletleri devlet mülkiyeti ilan edildi.
14

 

Azerbaycan‟da geniĢ halk kitlesi arasında müzik eğitiminin 

yaygınlaĢmasında görkemli müzisyen Ü. Hacıbeyov‟un çok büyük katkıları 

olmuĢtu. Ġlk zamanlar yeteri kadar müzisyen elemanlar yoktu. HMK‟ı ilk 

aĢamada emekçi kitlenin müzik eğitimi alması için 26 Temmuz 1920 yılında 

Bakü‟nün 8 iĢçi ilçesinde Ģubesi bulunan yegane müzik eğitim kurumu “Halk 

Konservatuarı”nı açtı.
15 

Konservatuarın Doğu Ģubesi, Ü. Hacıbeyov‟un özel 

ilgisi sayesinde geniĢ emekçi kitlenin müzik kültürüne sahip olmasında çok 

büyük rol oynadı. Müzik eğitimini daha da geliĢtirmek maksadıyla 26 Ağustos 

1921 yılında Azerbaycan SSC HKS‟nin kararnamesi ile Müslüman Doğu‟nun 

ilk müzik Akademisi kuruldu.
16

 Azerbaycanlı yavruların konservatuara alınması 

maksadıyla 1922 yılında Ü. Hacıbeyov, ilk profesyonel Azerbaycan müzik 

okulunu kurdu. Sonradan yüksek okula dönüĢtürülen bu okul, 1926 yılında 

konservatuara bağlanarak milli müziksyenlerin eğitim probleminin çözülmesi 

iĢini hızlandırdı.
17

 Bundan sonra nezdinde halk musikisi ve muğam sınıfları 

olan müzik Ģubesi, bütün müzik eğitim kurumlarında oluĢturuldu. 1923-24 

eğitim yılında M. L. Plesman konservatuarın rektörü, Ü. Hacıbeyov ise 

yardımcısı olmuĢtu. Burda farklı zamanlarda M. L. Çernokovski, D. Slavinski, 

S. Bretanitski, B. Semyanov, L. Rastropoviç, L. Yablonko, Q. Sarayev, N. 

Speranski ve diğer ünlü müzisyenler çalıĢmıĢlardır.
18

. sözkonusu yıllarda 

                                                 
12 Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet ArĢivi, f. 410, siy.1, iĢ 12, v.20. 
13 PaĢayev, N. A., N. Nerimanov ve Azerbaycan Medeniyeti, Bakü, AzerneĢr, 1986, s. 161. 
14 ACDA, f. 57, siy. 5, iĢ 1, v. 50. 
15 ACDA, f. 57, siy. 5, iĢ 28, vv. 3, 10. 
16 Azerbaycan Tarihi, (7 ciltte), VI c., (Nisan 1920-Haziran 1941), Bakü, Ġlim, 2000, s. 238, 242, 

245-246, 493. 
17 ACDA, f. 57, siy. 1, iĢ 343, v. 77. 
18 Ġz istorii Azerbaydjanskoy muzıki, Baku, Maarif, 1992, s. 149. 
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Azerbaycan halk musikisi ve türkülerini araĢtıran ve toplayan komite faaliyete 

bulunuyordu.
19

. Bu alanın geliĢiminde 1926 yılının Mayıs ayında oluĢturulmuĢ 

Devlet Bilim ġurası‟nın (DBġ) bilimsel-bedii Ģubesinin önemli rolü olmuĢtur.
20

 

Bu Ģubenin en önemli görevlerinden biri de halk Ģarkılarını ve türküleri 

toplamak, yazmak ve halk müsikisini araĢtırmaktı. Konservatuarı kazananlar 

çoğunlukla Azerbaycanlılardı. Zira 1926-27 öğretim yılında eğitim gören 524 

öğrencinden 163 tanesi kadın olmakla toplam 331 tanesi Azerbaycanlı idi. 

1931-32 öğretim yılında ise konservatuarda okuyan 530 öğrencinin 304-ü 

Azerbaycanlıydı.
21

 Bu dönemde Azerbaycan‟ın müzik hayatı çeĢitliliği ve 

aktifliği ile seçiliyordu. Bu durum özellikle Bakü‟de görülmekteydi. 1923 

yılında oluĢturulmuĢ ”ġehrin Köy Ġle ĠliĢkisi Cemiyeti” iletiĢim görevini ifa 

ediyordu. Kurum devamlı olarak bölgelerde senfonik konserler vererek bu 

müzik dalının propagandasını yapıyorlardı. Bakü‟de Fransız, Sovyet ve diğer 

yabancı orkestra Ģeflerinin baĢkanlığı ile eserler seslendiriliyordu. Ü. Hacıbeyov 

ve M. Magomayev, Azerbaycan Ģarkılarının geniĢ kitlelere yayılmasının 

tanınmasının temelini attılar. 1927 yılında Bakü‟de “Azerbaycan Türk Halk 

Türkileri” kitabı M, Maqomayevin editörlüğünde yayınlandı. Kitapta Üzeyir ve 

Zülfükar Hacıbeyovlarla birlikte M. Maqomayev‟in de toplayıp notalara dizdiği 

Ģarkılar da vardı. ġarkıların çoğunluğu Cabbar Garyağdı oğlunun okuyuĢu ile 

notalara dizilmiĢtir. 

Görüldüğü gibi, 1920 yılından itibaren Azerbaycan edebiyatı ve sanatının 

geliĢimi için geniĢ ortam yarandı. Bu iĢte halk edebiyatının, özellikle sözlü halk 

edebiyatının önemli rolü vardı. Kültürün bütün alanlarında olduğu gibi müzik 

eğitimi ve ifa alanında da büyük bir canlanma sezilmekteydi. Önceleri Doğu 

Konservatuarı olarak isimlendirilen yüksek müzik okulu, Azerbaycan Türk 

Müzik Yüksekokulu, Bakü‟nün petrol ilçelerinde iĢçi kulüpleri, kültür evleri, o 

cümleden Ebilov ve Krupskaya adına kulübler, Ali Bayramov adına “Türk 

Kadınlarının Kültür Sarayı” faaliyette bulunuyordu. 1923 yılında Türk Müzik 

Yüksekokulu‟nda halk Ģarkıları, özellike muğamı derinden kavrayan assolist ve 

müzisyenlerden oluĢan “muğamat komisyonu” isimli ilmi Ģura oluĢturulmuĢtur. 

ġuraya baĢkanlık görevi Ü. Hacıbeyov‟a verilmiĢti. Cabbar Garyağdı oğlu, 

Mirze Ferec, Salyanlı ġirin, Qurban Pirimov, Mirze Mensur bu Ģuranın daimi 

üyeleriydi. Bu komisyonun teknik katiplik görevi 16 yaĢındaki Efrasiyab 

Bedelbeyli‟ye verilmiĢti.
22

 

Ülkede 1920 yılından itibaren baĢlayan kültürel yapılanma programında 

emekçileri tasviri sanata alıĢtırma görevini gerçekleĢtirmek maksadıyla 1920 

yılında HMK-ı yönetimindeki kültür Ģubesinde bedii bölüm oluĢturuldu.
23

 

                                                 
19 ACDA, f. 57, siy.1, iĢ 410, v. 83. 
20 ACDA, f. 57, siy. 7, iĢ 11, v. 33. 
21 ACDA, f. 57, siy. 1, iĢ 412, v. 73. 
22 Bedelbeyli, E. B., Açıglamalı monografik müzik lügati, Bakü, Ġlim, 1969, s. 18. 
23 ACDA, f.57, siy.1, iĢ 21, v.156. 
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Yetenekli ressam A. Azimzade bu bölümün baĢkanı oldu. 1924 yılının Mart 

ayında mimarlık, kültür, dikili abidelerinin, bütün diğer abidelerin muhafazası 

ve kayıt altına alınması iĢine baĢlandı. Betimleme sanatının inkiĢafı için gerçek 

zemin olmadığından geçmiĢ halk ressamlarını–A. Azimzade, B. Kengerli, M. 

Gerasimov ve Y. Somorodov‟u yeni tipli sosyalist sanatının meydana 

getirilmesi iĢine çekiyorlardı.
242

 Hatta bu iĢle resmi devlet kurumları da 

ilgileniyordu. Aynı zamanda 1920 yılında Bakü‟de kültür merkezleri, ressamlık 

okulu, pankart imalathanesi, devlet müzesi, eski sanat ve maddi medeniyet 

abidelerini araĢtıran cemiyet vs. kurumlar oluĢturuldu.
25 

Sözkonusu yıllarda 

oluĢturulmuĢ olan, “Azerbaycan Tetkik ve Tetebbü Cemiyeti”nin yanında Sanat 

Komisyonu Yönetim Kurulu faaliyette bulunuyordu. Aynı zamanda tasviri sanat 

alanında 18 kiĢi yardımcı komisyonda çalıĢıyordu.
26

  

Tasviri sanat alanında milli elemanlar hazırlamak daha zorunlu idi. 1920 

yılının Haziran ayında Bakü‟de oluĢturulan Merkezi Bedii Stüdyo, bir sene 

sonra Yüksek Bedii Okul oldu. Bu okulun nezdinde Azerbaycanlı kadınlar için 

estetik dikiĢ ve dokuma öğretmenleri hazırlayan uygulamalı sanat Ģubesi açıldı. 

1924-25 öğretim yılında bu okulda 103 öğrenci vardı. Onlardan yüzde 34,9-u 

Azerbaycanlılar, yüzde 36,9-u Ruslardı. Bunlardan 9 tanesi Azerbaycanlı 

kadındı.
27

 Sanat alanında eleman azlığı ve uzman yetersizliği, Komünüst 

Partisi‟nin, Sovyet devletinin bu alandaki politikasının gerçekleĢmesini 

geçiktiriyordu. Bu yüzden de Eğitim Komiserliği‟nin fermanına göre Bakü‟de 

Devlet Ressamlık Okulu, Bakü Tiyatro Yüksekokulu açıldı. Böylece sanat 

alanında ilk fikir ve sanat birlikleri Ģekillenmeye baĢladı. Sözkonusu yıllarda 

Bakü Ressamlık Okulu‟nun yetiĢtirmeleri, tiyatro yüksekokulu, pankart 

atölyesi, devlet müzesi, eski kültür ve medeniyyet abidelerini araĢtıran kurumla 

sıkı bir Ģekilde çalıĢıyorlardı. 1928 yılında Azerbaycan Genç Ressamları 

TeĢkilatı kuruldu. Burada Ġ. Ahundov, A. Qazıyev, A. Rzaquliyev, R. 

Mustafayev vb. ressamlar üye idiler.
28

 1929 yılında “Azerbaycan Devrimci 

Tasviri Sanat ĠĢçileri Cemiyeti” kurulmuĢtu.
29

 

1920‟li yıllardan itibaren profesyonel Azerbaycan Sovyet HeykeltıraĢlığı 

meydana geldi. Bu sırada Ressamlık Okulu‟nda heykeltıraĢlık bölümü faaliyette 

bulunuyordu. Aynı yıl Bakü‟de heykeltıraĢlık atölyesi açıldı. Bu sayede Ġbrahim 

Guliyev, Ağaselim Guliyev, Ziver Memmedova gibi heykeltıraĢlar yetiĢti.
30

 

                                                 
24 Necefov, M. N., Halk ressamı Azim Azimzade, Bakü, CocukgencneĢr, 1959, s. 119 
25 Qasımov, ġ. M. Azerbaycan SSR Yaradıcılık Ġttifaglarının yaranması ve faaliyeti (1920-

30-cu iller), Bakü, Ġlm, 2007, s. 154-155. 
26 Ġzvestiya obĢestva obsledovaniya i izuçeniya Azerbaydjana, Baku, 1925, sayı 4, s. 132. 
27 Azerbaycan Tarihi, s. 238, 242, 245-246, 493 
28 Azerbaycan arĢivi, Bakü, 1969, №1(7), s. 9. 
29 Ġnkılapcı kültür tasviri iĢçilerinin Azerbaycan cemiyeti, I. Fuar Kataloğu, Bakü, ASġCMK 

neĢri, 1930, s. 4. 
30 Qasımov, Azerbaycan SSR Yaratıcılık Ġttifaklaarının yaranması ve faaliyeti(1920-30.yıllar), 

s.154-155. 
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Azerbaycan‟da tiyatro sanatının kurumsallaĢması ve geniĢ bir Ģekilde 

geliĢimi, 20‟li yıllarda ülkede sabit devlet tiyatrolarının kurulması ve faaliyeti 

ile organik bağa sahipti. 1921 yılının Ocak ayında, HMK nezdinde tiyatro, 

müzik, betim sanatı ve foto-film alt Ģubeleri olan özel sanat Ģubesi ve sanatla 

bağlı tüm iĢlere resmi olarak yönetmek maksadıyla sanat Ģurası oluĢturuldu.
31

 

1920 yılında bütün dram ve opera heyetleri Devlet Tiyatrosu‟nda toplanmıĢtı. 

Bakü‟de ilk tiyatro ekipi 1920 yılının Temmuz ayında Ģekillendi. Bu tiyatronun 

geliĢmesinde HMK-ı nezdindeki sanat Ģubesindeki tiyatro alt Ģubesinin baĢkanı, 

ünlü dramaturg A. Hakverdiyev‟in büyük rolü olmuĢtur. 

17 Kasım1922 yılında Bakü Devlet Dram Tiyatrosu‟nun büyük bir 

törenle açılıĢı Azerbaycan kültürünün geliĢiminde yeni dönem baĢlattı. 

Azerbaycan Dram Tiyatrosu, Devlet Tiyatrosu ilan edildikten sonra M. 

Maqomayev, tiyatronun ilk yöneticilerinden biri olmuĢtur. 1923 yılının Ocak 

ayında HMK‟nın kültür Ģubesinin müdürü iken yeni açılmıĢ Türk Devlet 

Tiyatrosu‟na müdür olarak atanmıĢ ve aynı yılın Ağustos ayına kadar bu 

görevde çalıĢmıĢtır. 1924`de ise bu tiyatroya Devlet Akademik Dram Tiyatrosu 

adı verildi ve A. A. Tuqanov, tiyatronun genel yönetmeni olarak atandı. 

“MüfettiĢ”, “Hamlet”, “Od Gelini”, vb. eserler baĢarıyla sahnelendi. 1920 

yılında ise Akademik Dram Tiyatrosu Akademik Bedaye Tiyatrosu olarak 

çalıĢmaya baĢladı. Azerbaycan tiyatro oyunlarının bedii ve politik faaliyetinin 

“düĢünsel olarak” yönlendirilmesinde 1928 yılının Ağustos ayında alınmıĢ 

“Bakü tiyatrolarının kültürel propogandası iĢi ile ilgili” parti kararı büyük rol 

oynadı. HMK‟ı yönetiminde bütün tiyatrolarda “fikir babalığını” gerçekleĢtiren 

yegane kurum “Oyun Kurumları Ġdaresi” kuruldu. Kurumun yönetimi altında 

parti, meslektaĢlar, sosyal, medya ve yazar kurumlarının temsilcilerinden oluĢan 

bedii Ģuralar faaliyete baĢladı.
32

 Böylece 20‟li yılların tiyatro süreci Azerbaycan 

için 1930 yılına kadar faaliyette bulunan on profesyonel tiyatro
33

, sahne için ise 

A. M. ġerifzade, Ü. Recep, M. Aliyev, C. Zeynalov, H. Araplinski, H. Sarapski, 

M. Merdanov, A. Tuqanov, R. Darablı vs. gibi ünlü oyuncu ve yönetmenler 

nesli yaratmıĢtı. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 ACDSPĠHA, f. 1, siy. 74, iĢ 133, vv. 2-3. 
32 ACDSPĠHA, f. 1, siy. 85, iĢ 249, v. 166. 
33 Raboçiy zritel, Baku, 1930, sayı 17, s. 3. 
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SONUÇ 

Bütün bu anlatılanlardan Ģöyle bir sonuca varabiliriz ki;  XX. yüzyılın 

20‟li yıllarında, Azerbaycan fikir ve sanat birliklerinin geliĢmesi doğrultusunda 

bir çok adım atılmıĢtır. ĠĢte atılan bu ilk adımlar, fikir ve sanat birliklerinin de 

meydana gelmesinde ve ayrıca  kültürel iliĢkilerin geliĢmesinde de büyük önem 

taĢımıĢtır.. 

Günümüzde gizli açık tüm savaĢların özellikle ulusal-milli kültürler 

üzerinde büyük etkileri olmuĢtur. Bu olumsuzlukların yaĢandığı bir dönemde 

kültürel degerlerimizi, folklorik özelliklerimizi ortaya çıkarmak ve 

gelecegimizin teminatı kültür doğrultusunda aktarmak daha da çok önem 

kazanmıĢtır. Bu bağlamda devleti yönetenlerin ve tüm eğitim kurumlarının 

yaratıcılık ve iĢbirliği içinde ittifak etmelerini yararlı buluyoruz. Bundan dolayı 

ulusal milli kültürün yaĢatılması ve kuĢaklara aktarılabilmesi için yüksek bir 

inancın meydana gelmesi ve medeni iliĢkilerin geliĢtirilmesi konusunu öncelikle 

tüm araĢtırıcılara ve yönetenlere ve de medya ile eğitim kurumlarına görev 

yüklemesi gerekiyor.  
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AZERBAYCAN-ĠRAN EDEBĠ MÜNASEBETLERĠ 

(1960-1990 yılları) 

 Hasan GANIYEV

 

 

ÖZET 

Makalede 1960-90 yıllarında Azerbaycan‟la Ġran arasında var olan edebi 

münasebetlerden bahsedilmektedir. Makalede aynı Ģekilde Azerbaycan ve Ġran 

yazar ve Ģairlerinin Farsça ve Azerice eserlerinin yayınlanmasından, kitap 

değiĢiminden, Azerbaycan‟ın görkemli yazar ve Ģairlerinin yıldönümü kutlama 

törenlerinden, her iki komĢu ülkenin edebiyat temsilcilerinin karĢılıklı iliĢkileri 

geniĢlendirmelerinden bahsedilir. 1960-1990 yıllarında Azerbaycan Ġran 

kültürel münasebetlerinin geniĢlenmesinde Azerbaycan yazar ve Ģairlerinin 

önemli rolü olmuĢtur. 

Anahtar sözcükler: Azerbaycan, Ġran, edebi, münasebetler, Farsça, 

temsilci 

 

ABSTRACT 

The article studies literary interrelation between Azerbaijan and Ġran 

in 1960-1990 The article also deals with printed works of Azerbaijani-

Iranian writers and poets in Azerbaijani and Persian languages; exchange of 

various books, anniversary commemoration ceremonies for prominent 

Azerbaijani writers and poets: and improvement of relations between literary 

representatives of the two neighbouring countries. The Azerbaijani writers 

and poets are known to have played a significant role in the development of 

cultural relations between Azerbaijan and Iran.  

Key words: Azerbaijan, Iran, literary, relations, Persian, representatives 

 

 

SSCB-nin komĢu Ġran‟la kültürel iliĢkileri daha Ġkinci Cihan harbi 

yıllarında geliĢmiĢtir. Bu iliĢkilerde en fazla katılım gösteren cumhuriyet ise 

Azerbaycan SSC olmuĢtur. 1941-1945 yıllarında Azerbaycan‟ın bir grup sanat 

ve kültür adamı defalarca Ġran‟da olmuĢ, toplum önünde kültürel törenlerde 

konuĢmuĢlardır. Azerbaycan SSC Halk Komiserleri Soveti‟nin 19 Eylül 1945 

yıl tarihli kararı ile kurulmuĢ olan “Azerbaycan‟ın Ġran‟la kültürel iliĢkiler 

cemiyeti” de bu alanda önemli role sahip olmuĢtur. Bu cemiyet kanalıyla 

1940‟lı yıllarda Ġran‟ın kültür ve sanat adamları ülkemize gelmiĢ, buradaki 

meslektaĢları ile görüĢmelerde bulunmuĢ, Azerbaycan Cumhuriyeti‟nin kültürel 

                                                 
 Azerbaycan Beynelhalk Üniversitesi Tarih Fakültesi BaĢöğretmeni. 



 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM NĠSAN 2010 

 136 

 

 

 

 

 Cemiyeti”nin ve onun ülkemizde temsilciliğinin açılması olmuĢtur.
1
 

Azerbaycan‟la Ġran‟ın kültürel iliĢkilerinin derinleĢmesinde bu temsilcilik 

önemli rol oynamıĢtır. 

Direkt Azerbaycan-Ġran kültürel iliĢkilerine gelince, sözkonusu dönemde 

bu farklı Ģekilde gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu yıllarda iki ülke arasında en yaygın 

kültürel iĢbirliği biçimi-kitap yayını idi. Nitekim bu mesele 1962-1963 

yıllarında yapılmıĢ Sovyet-Ġran görüĢmelerine de yansımıĢtır. Bu 

görüĢmelerden sonra Azerbaycan yazarlarının eserleri Ġran‟da yayınlanmaya 

baĢlamıĢtır. Azerbaycan okurları da Ġran‟ın ünlü yazarlarının eserleri ile 

anadillerinde tanıĢma fırsatını yakalamıĢlardır. 

Azerbaycan‟ın birçok Ģair ve yazarının eserleri Ġran‟da büyük rağbetle 

karĢılanmaktaydı. 1967 yılında halk Ģairi Resul Rıza‟nın “Rengler” adlı Ģiirler 

toplusu ve “Üvertura”sı Ġran okurlarının dikkatine sunulmuĢtur.
2
 

1970 yılında Ġran‟da yayınlanan “Zamanın Defteri” dergisinde Ġranlı 

edebiyat bilimcisi Siruz Tehbaz, Azerbaycan‟ın tanınmıĢ satirik Ģairi Sabir‟in 

“Hophomname”sinin Farsçaya çevirisi ile ilgili makale yayınlamıĢtır. Yazar 

makalede, Ġran‟daki sosyo-politik ve edebi düĢüncenin geliĢiminde Sabir‟in 

devrimsel idealarının etkisini yansıtmıĢtır. Sözkonusu dergide Azerbaycan 

filologu A. Zamanov‟un, Vagif‟in eserlerinden bahseden makalesi ve Vagif‟in 

Farsçaya çevrilmiĢ eserleri ile ilgili bilgi de verilmiĢtir.
3
 

1971 yılında Ġran‟ın ünlü edebiyat bilimcisi Firudin Adamiyyat‟ın 

Tahran‟da “Mirze Feteli Ahundov‟un Fikirleri” adlı kitabı yayınlanmıĢtır. Eser 

o kadar baĢarılı olmuĢtur ki, kitabın ilk baskısı hemen satıldığına göre, ikinci 

baskısı sipariĢ edilmiĢtir.
4
 

Bu yıllarda Azerbaycan okurları anadillerinde Ġran yazarlarının eserleri 

ile tanıĢ olma fırsatını yakalamıĢlardı. KomĢu ülkenin klasik Ģair ve 

yazarlarından Sadi, Ömer Hayyam, Hafız, Kazımi, ġehriyar ve diğerlerinin 

eserleri 1960 yıllarının sonlarından itibaren Azerbaycan‟da yayınlanmıĢ ve 

büyük okur kitlesi kazanmıĢtır.
5
 Aynı zamanda Azerbaycan Bilimler Akademisi 

Elyazmalar Enstitüsünde bulunan ve VIII-XIX. yüzyıllarda Fars dilinde kaleme 

alınmıĢ değerli eserler kamuoyunun dikkatini çekmiĢtir.
6
  

                                                 
1 Sbornik deystbuyuĢih dogovorov, soglaĢenii i konvençii, zaklyuçennıh SSSR v 

inostrannımi gosudarstvami, Moskva 1972, s. 445. 
2 V. PaĢayev, Dünya halklarının dillerinde, “Bakı Gazetesi” 16.06.1967. 
3 “Bakı Gazetesi”, 3.05.1970. 
4 “VıĢka Gazetesi”, 1.07.1971. 
5 Y. Hasanbey, Ürek Sözleri, “Bakı Gazetesi” 26.12.1967. 
6 Aynı yer. 
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Bir gerçeğe de temas etmek yerinde olur ki, Ġran‟da ünlenen Azerbaycan 

yazarlarının ekseriyeti eserlerinde Ġran hayatına geniĢ yer vermekteydiler. Buna 

merhum M. S. Ordubadi‟nin “Dumanlı Tebriz”, M. Ġbrahimov‟un “Gelecek 

Gün” romanlarını vs. örnek gösterilebilir. Bu yüzden de sözkonusu eserler, 

Ġran‟da daha çabuk yayılmaktaydı. 1982 yılında Tahran‟da Azerbaycan‟ın halk 

yazarı Mirze Ġbrahimov‟un “Gelecek Gün” romanı Farsça yayınlanmıĢtır.
7
 

Ġran yazarları da Azerbaycan tarihine ve edebi ortamına eserlerinde geniĢ 

yer veriyorlardı. Görkemli Ġran alimi Firudin Adamiyyat, Azerbaycan klasiği 

“Mirze Feteli Ahundzadenin ideaları”, “Mirze Feteli Ahundzade ve Alfabe 

Problemleri” isimli kitaplarının M. F. Ahundov‟a hasretmiĢtir.
8
 Ġran‟ın ünlü 

yazarı ve alimi Said Nefisi, 1962 yılında Azerbaycan‟ın görkemli dramaturgu 

ve edibi M. F. Ahundov‟un doğumunun 150. yıldönümü törenine katılmıĢtır. 

Ġran‟ın görkemli profesörü ve Ģarkiyatçısı S. Nefisi konuĢmasında Ģunları 

kaydetmiĢtir: 

“Ġran‟da öyle bir okur-yazar yoktur ki, Ahundov‟un ismini bilmesin ve 

eserlerini okumasın”.
9
 Bu dönemde Tahran‟da alim ve Ģair M. Sultanov‟un, 

Hakani ġirvani‟nin hayatı ve eserlerine hasredilmiĢ kitabı yayınlanmıĢ, (1976) 

Tebriz‟de ise “Ürek Döyüntüleri” Ģiirler toplusu yayınlanmıĢtır. (1981)
10

 

Doğumunun 80. yılı münasebetiyle 1986 yılında Samed Vurğun‟un 

eserleri Yakın ve Orta Doğu ülkelerinde, o cümleden de Ġran‟da 

yayınlanmıĢtır.
11

 1987 yılında Londra‟da SSCB halklarının klasik edebiyatı ve 

Sovyet Ģairlerinin eserleri Fars dilinde toplu halinde yayınlanır. Topluluğa M. E. 

Sabir, Samed Vurğun ve Resul Rıza‟nın eserleri de dahil edilir.
12

 1989 yılında 

dahi Azerbaycan bestekarı Üzeyir Hacıbeyov‟un “Azerbaycan Halk Musikisinin 

Esasları” adlı kitabı Tahran‟da “EnteĢaret-e Dünya” neĢriyatı tarafından 

yayınlanır.
13

 Yine aynı yılda Ali Ġsmayıl Firuz, (Ġran) Azerbaycan 

Cumhuriyeti‟nin görkemli Ģairi Nebi Hazri‟nin eserler toplusunu 

yayınlatmıĢtır.
14

 

Bu alanda en büyük olay, 1989 yılında Frankfurt-Mayn‟da düzenlenen 

41. Uluslararası kitap fuarında Azerbaycan SSC Devlet Medya Komitesi ile 

Ġran‟ın “Mitt-e Dost” kitap ticaret kurumu arasında kitap yayını alanında 

iĢbirliğinin geniĢlendirilmesi konusunda anlaĢma imzalanmasıyla yaĢanmıĢtır. 

Margburg‟de Ģubesi bulunan bu Ģirket, Nizami Gencevi, Samed Vurğun ve 

diğer yazarların eserlerini Arap alfabesiyle Azerbaycan dilinde yayınlayarak 

                                                 
7 “Bakinskiy Raboçiy Gazetesi”, 4.02.1987. 
8 GAPPODAR, f.1, op.393, ed.hp.54, l.11 
9 Bak: R. Kuliyev, Bo imya mira i drujbı, Baku, AzerneĢr, 1966, s. 112, 152. 
10 “Bakı Gazetesi”, 26.03.1981. 
11 M. Gasımov, Azerbaycan Respublikası dünya meridianlarında, Bakü 1992, s. 58-59. 
12 “Bakinskiy Raboçiy Gazetesi”, 4.02.1987. 
13 “VıĢka Gazetsi”, 6.05. 1989. 
14 “Bakı Gazetesi”, 20.11.1971. 
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okurların kullanımına sunmuĢtur. ġubenin Köln‟deki Rus edebiyatı mağazası 

ise Nizami‟nin eserlerini yayınlayıp satmıĢtır.
15

  

Özetle 1980‟li yıllarda Azerbaycan‟da Ġranlı yazar ve Ģairlerin eserlerinin 

yayını sürekli hale gelmiĢtir. Bu yayınlar arasında “Mezeli ahvalatlar” (Yazıçı, 

1981), “Ġran yazıçılarının povest ve hekayeleri” (AzerneĢr, 1981), “Harici dilleri 

öyrenenlere kömek” isimli Farsça hikayeler kitabı (6-7. sınıflar için, Maarif, 

1981), Penafi Makulu‟nun “Settarhan” romanı (AzerneĢr, 1983), Samed 

Behrengi‟nin “Muhabbet nağılı” eserleri (AzerneĢr, 1987), Sadi ġirazi‟nin 

“Gülüstan” (AzeneĢr, 1987), Ebulkasım Firdovsi‟nin “ġahname” (Yazıçı, 

1987), “Gabusname” (AzerneĢr, 1989), Ziyaeddin NehĢebeni‟nin “Tutiname” 

(AzerneĢr, 1990) vs. eserlerini kaydedebiliriz.
16

 

AraĢtırma konusu yapılan dönemde, yani 1960-90 yıllarında 

Azerbaycan‟la Ġran arasında kitap yayını alanında iĢbirliği geniĢlenmiĢ, komĢu 

Ġran‟da Azerbaycan kitabına daima büyük ilgi olmuĢtur. 

Azerbaycan‟la Ġran arasında 1960-1990 yıllarında uluslararası kültürel 

iliĢkilerin biçimlerinden biri kitap mübadelesi, kitap sergileri ve fuarları kabul 

edilmektedir. ĠliĢkileri bu biçimlerinin gerçekleĢtirilmesinde özel rol, “Yabancı 

Ülkelerle Dostluk ve Kültürel ĠliĢkiler Cemiyeti”ne, Ülke Medya Komitesi‟ne, 

“Azerkitab”ın ihraç Ģubesine, Kitap Meclisine, “Vatan” cemiyetine, ülke 

kütüphanelerine ve özellikle “Azerbaycan SSC Bilimler Akademisi Temel 

Kütüphanesinin Yabancı Edebiyatların GruplaĢtırılması ve Uluslararası Kitap 

DeğiĢim ġubesine” aittir. Bu alanda iĢbirliği, “Ġran-Azerbaycan Kültürel 

ĠliĢkiler Cemiyeti” aracılığıyla gerçekleĢtirilmekteydi.
17

 

1960‟lı yılların sonuna kadar kitap değiĢimi iĢinde etkin rol alan 

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu nezdinde Devlet Medya 

Komitesi‟nin, 1968 yılına kadar yabancı ülkelerle direkt kültürel iliĢkileri yoktu. 

Bu ise kitap değiĢiminin gerçekleĢtirilmesini Birlik kurumlarından asılı bir hale 

getiriyordu. Örneğin, 1961 yılından SSCB‟nin “Yabancı Ülkelerle Dostluk ve 

Kültürel ĠliĢkiler Cemiyeti”, Ġran‟a muntazam olarak Azerbaycan kitabı, sosyo-

politik edebiyat, makaleler vb göndermiĢtir.
18

 Sözkonusu yılda yurtdıĢına, o 

cümleden de Ġran‟a gönderilmiĢ 534 kitap arasında Nizami, Fuzuli, Sabir, 

Samed Vurğun, Memmed Said Ordubadi, Mirze Ġbrahimov, Mehdi Hüseyn, 

Cafer Cabbarlı, Abdulla ġaig ve Mirze Feteli Ahundov‟un eserleri özel yere 

sahipti.
19

 1962 yılında ise “SSCB‟nin Yabancı Dlkelerle Dostluk ve Kültürel 

ĠliĢkiler Cemiyeti”, Nizami‟nin “Hosrov ve ġirin”, “Sirler Hazinesi”, Fuzuli‟nin 

“Leyli ve Mecnun”, M. F. Ahundov‟un “SeçilmiĢ Eserleri”, Sabir‟in 

                                                 
15 Gasımov, a.g.e., s. 17. 
16 Spravki otdela knigoobmena Azerbaydjanskoy Gosudarstvennoy biblioteki im. M. F. 

Ahundova za 1966-1980 gg. 
17 GAAP,f.2693,op.1,ed.hr.1,l.6 
18 GAAP,f.2693,op.1,ed.hr.60,l.12 
19 GAAP,f.2693,op.1,ed.hr.60, l.12 
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“Hophopname” eserlerini vd. aynı Ģekilde “Azerbaycan Arkitekturası” 

kitaplarını yurtdıĢına, o cümleden Ġran‟a göndermiĢtir.
20

 

Tüm bu zorlukları ortadan kaldırmak maksadıyla 1968 yılında 

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu nezdinde Devlet Medya 

Komitesi‟nin kararıyla “Azerkitab” kitap ticareti birliğinde “Ġhraç Bölümü” 

kurulmuĢtur. Kısa süre zarfında–1969 yılından 1970 yılının Ocak ayının birine 

kadar “Ġhraç Bölümü” yurtdıĢına 12778 rublelik Azerbaycan kitabı 

göndermiĢtir.
21

 

Sözkonusu dönemde özellikle yabancı kitap satıĢ firmalarının petrole dair 

bilimsel-teknik kitaplara ihtiyacı fazlaydı. Bu yüzden de Azerbaycan‟ın ilgili 

kurumlarına komĢu Ġran‟dan da büyük sipariĢler verilirdi. Yakın ve Orta Doğu 

ülkeleri arasında Azerbaycan kitabının en büyük sipariĢçisi Ġran‟dı. “Azerkitab” 

Ġran‟ın kitap ticareti Ģirketleri ile imzaladığı anlaĢmaya dayanarak, bu ülkeye 5 

bin nüsha kitap göndermiĢtir.
22

 

1970 yılında Azerbaycan SSC Bilimler Akademisi Temel Kütüphanesi, 

Ġran‟da “Ġran Medeniyetinin GeliĢim Enstitüsü” ile iliĢki kurmayı baĢardı. 1971 

yılında Ġran‟a Azerbaycan tarihi, musikisi, sanatı ile bağlı kitaplar, Ģair ve 

yazarların eserleri gönderilmiĢtir. “Sovyet Azerbaycan”ı Bugün” bülteni de 

komĢu Ġran‟da büyük rağbet kazanmıĢtır.
23

 

1972 yılında Azerbaycan SSC “Dostluk ve Kültürel ĠliĢkiler Cemiyeti”, 

dünyanın 62 ülkesine 19000 nüsha kitap, dergi ve albüm göndermiĢtir. Bunların 

büyük bir kısmı da komĢu Ġran‟ın payına düĢmekteydi.
24

 Bu dönemde Nizami 

Müzesi Ġran Milli Müzesinden 100‟den fazla kitap almıĢtır. Kitap değiĢimi 

sonucunda 400‟den fazla Azerbaycan yazarının kitapları komĢu ülkeye 

gönderilmiĢtir.
25

 Sadece 1971-1973 yıllarında Azerbaycan Bilimler Akademisi 

ve Merkezi Devlet Kütüphanesi tarafından Ġran‟a 900 değerli kitap ve dergi 

gönderilmiĢtir. Sözkonusu yıllarda komĢu Ġran‟dan ülkemize 563 kitap ve dergi 

verilmiĢtir.
26

 Sonraki yıllarda da Azerbaycan‟ın Ġran‟la kitap değiĢimi devam 

etmiĢtir. 

21 Nisan 1982 yılında imzalanmıĢ anlaĢmaya dayanarak, Ġran‟ın Sociaty 

Fort he Protestion of National Monuments kurumu, M. F. Ahundov adına 

kütüphane ile iliĢki kurmuĢtur.
27

 Tebriz‟in National Library kurumu ile 15 

ġubat 1982 yılında imzalanmıĢ anlaĢmaya dayanarak, Tebriz Kütüphanesi ile 

kitap değiĢimi baĢlamıĢtır.
28

 Gönderilen kitaplar genellikle Azerbaycan 

biliminin farklı alanlarından bahseden materyaller olmuĢtur. 

                                                 
20 GAAP,f.2693,op.1,ed.hr.60, l.12 
21 GAAP,f.28,op.12,ed.hr.56 l.49 
22 GAAP,f.28,op.12,ed.hr.62, l.5 
23 GAAP,f.2693,op.1,ed.hr.137, l.49 
24 GAAP,f.2693,op.1,ed.hr.152, l.13 
25 GAAP,f.2693,op.1,ed.hr.137, l.49 
26 GAAP,f.28,op.12,ed.hr.75, l.68 
27 “Kommunist Gazetesi”, 16.02.1982 
28 Kommunist, 16.02.1982 
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1982 yılında Azerbaycan Bilimler Akademisi Temel Kütüphanesi, komĢu 

Ġran‟ın da dahil olduğu dünyanın 50 ülkesinin 569 kurumu ile kitap değiĢimi 

yoluyla yabancı ortaklara 7877 nüsha yayın gönderilmiĢtir ki, bunun da belli bir 

kısmı Ġran‟ın payına düĢmektedir. 1985 yılında Azerbaycan‟la Ġran arasında 

kitap değiĢimi epey geniĢlenmiĢ ve komĢu ülkenin “Lügatname-Dehhuda” 

neĢriyatı ile sıkı iliĢkiler kurulmuĢtur.
29

 Ġran‟ın Beynelmilel Kütüphanesi 29 

Ocak 1986 yılında imzalanmıĢ anlaĢmaya dayanarak 1986-1989 yıllarında M. F. 

Ahundov adına kütüphaneye 37 kitap göndermiĢ, bunun karĢılığında ise 104 

kitap almıĢtır.
30

  

1989 yılında S. Behlulzade adına Sergi Salonu‟nda Ġran Kitabı Sergisi 

düzenlenmiĢtir. Sergide Tahran, Tebriz, MeĢhed ve ġiraz matbaalarında 

yayınlanmıĢ kitaplar sergilenmiĢtir.
31

 1990 yılının Nisan ayında ise Güney 

Azerbaycan‟da faaliyette bulunan kitap firmaları ürünlerini sergilemek 

maksadıyla Bakü‟de özel sergi açılmıĢtır. 12-21 Kasım 1990 yılında Güney 

Azerbaycan‟ın ihtisaslaĢtırılmıĢ sergisi Bakü‟de baĢarılı bir Ģekilde açilmiĢtir.  

SSCB‟nin dağılması sırasında bu iĢbirliği Ģekli de zayıflamaya 

baĢlamıĢtır. Örneğin 1991 yılında M. F. Ahundov adına kütüphanenin raporuna 

göre, bu yılda kütüphaneye yurtdıĢından hiçbir kitap alınmamıĢ, fakat komĢu 

ülkelere 21 kitap, 190 dergi, toplam 211 edebiyat gönderilmiĢtir. 
32

 

Azerbaycan‟la Ġran arasında kültürel iliĢkilerin geliĢmesinde kitap 

sergilerinin düzenlenmesi de olumlu role sahip olmuĢtur. ġöyle ki, 

Azerbaycan‟la Ġran arasında kitap sergilerinin düzenlenmesi, karĢılıklı kitap 

değiĢimini de olumlu yönde etkilemiĢti. Bu iliĢkiler genel olarak M. F. 

Ahundov adına ülke kütüphanesi ve Azerbaycan SSC BA‟nin Merkezi 

Kütüphanesi ile Tahran, Tebriz, Ġsfahan, Ahvaz Üniversiteleri, Ġran‟ın SSCB ile 

Kültürel ĠliĢkiler Cemiyeti‟nin Azerbaycan temsilciliği ve Tahran‟daki Milli 

Kütüphane arasında yürütülmüĢtür. 

Özetle sözkonusu dönemde Azerbaycan‟la Ġran edebi iliĢkileri son derece 

geniĢ ve çok yönlü olmuĢtur. Azerbaycan‟ın Nizami, Hakani, Fuzuli, Nesimi, 

Saib Tebrizi, Katran Tebrizi, M. F. Ahundov, Sabir, Celil Memmedguluzade 

gibi klasikleri ile birlikte ülkenin çağdaĢ yazar ve Ģairlerinden-R. Rıza, S. 

Vurğun, S. Rüstem, M. Hüseyn, M. Ġbrahimov ve diğerlerinin de eserleri komĢu 

Ġran‟da yayınlanmıĢtır. 

Kültürel iliĢkilerin diğer bir Ģekli olarak ismi geçen ünlü edebiyatçıların 

doğum yıldönümü anma törenleri de sayılmalıdır. 1973 yılında Bakü‟de 

düzenlenen Nesimi‟nin yıldönümü Ģenliklerinde birçok yabancı temsilciler 

                                                 
29 Materialı otdela komplektovaniya inastrannoy literaturı i mejdunarodnovo knigoobmena 

biblioteki AN Azerbaydjanskoy Respubliki, Plana, Otçyotı za 1983-1985 gg., Otçyot 1985 a., 

l.3. 
30 “Kommunist Gazetesi”, 21.01.1986. 
31 “Edebiyat ve Ġncesenet Gazetesi”, 29.12.1989. 
32 M. F. Ahundov adına Azerbaycan Dövlet Kitabhanesinin 1991 yılı BKM-nin sonuç 

raporu, Cari arĢiv, 1991. 
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arasında Ġran‟ın da temsilcileri bulunmuĢtur.
33

 1974 yılında Ġran yazarları 

yeninden Bakü‟de olmuĢlardır.
34

 1975 yılının Ekim ayında M. F. Ahundov‟un 

175. doğum yıldönümü törenlerine Ġranlı temsilciler de katılmıĢtır.
35

 

Azerbaycan‟da Nizami‟nin 850., Nesimi‟nin 600., Fuzuli‟nin 400., 

Vagif‟in 250., M. F. Ahundov‟un 150. ve Celil Memmedguluzade‟nin 100. 

doğum yıldönümünde Ġran‟ın görkemli yazar ve Ģairlerinin katılımı, aynı 

zamanda komĢu ülkede Abdurrahman Cami‟nin 500. ve Seyid Nefisi‟nin 100. 

doğum yıldönümünde Azerbaycan temsilcilerinin iĢtiraki, Azerbaycan-Ġran 

edebi iliĢkilerinin pekiĢtiğini göstermektedir. 

Bir baĢka edebi iĢbirliği biçimi ise farklı edebi-bedii törenlerin 

düzenlenmesi ve bu meclislerde her iki tarafdan temsilcilerin katılımı idi. Bu 

iĢbirliği biçimi daha 1960‟lı yılların baĢlarından baĢlamaktadır. Bakü‟de Asya 

ve Afrika‟nın 30‟a yakın ülkesinin yazarları ile Sovyet DayanıĢma Komitesi, 

1964 yılında konferans düzenlenmiĢ ve bu konferansa Asya ve Afrika‟nın farklı 

ülkelerinden gelmiĢ temsilciler arasında komĢu Ġran‟ın elçileri de 

bulunmuĢtur.
36

 Ġranlı yazarlar ülkenin ekonomik ve kültürel hayatı ile tanıĢmıĢ, 

Azerbaycanlı meslektaĢları ile tecrübe değiĢimi yapmıĢlardır. Bu seferden sonra 

yıldönümü ve çeĢitli bedii törenlerin düzenlenmesi hızlanmıĢtır. 

1966 yılının Ekim ayında Asya ve Afrika yazarlarının Uluslarası ġurası 

düzenlenmiĢtir. ġuraya iki kıtanın ülkeleri ile birlikte, komĢu Ġran temsilciliği 

de katılmıĢtır.
37

 Bu görüĢmeden sonra karĢılıklı seferler sistemli hale gelmiĢ ve 

1967 yılında Ġranlı edebiyatçılar ülkeye gelerek, edebi-bedii Ģenliklere 

katılmıĢlardır. 1968 yılında ise Azerbaycan‟ın bir grup yazarı Ġran‟a karĢı sefer 

düzenlemiĢ, yabancı hemfikirleri ile fikir ve tecrübe değiĢiminde 

bulunmuĢlardır. 

1970 yılında Azerbaycan Sovyet Cumhuriyeti‟nin 50 yıllığı 

münasebetiyle bir takım yabancı gazete ve dergi çalıĢanları ülkemize gelmiĢ, 

makaleler, yazılar, filmler hazırlamıĢlardır.
38

 Bu yabancı gazeteciler arasında 

komĢu Ġran‟ın da elçileri ülkemizde bulunmuĢ ve Azerbaycan‟a birtakım 

makale ve yazılar hasretmiĢlerdir. Azerbaycan‟ın kalem ustaları da farklı 

zamanlarda Ġran‟a gitmiĢ ve komĢu ülke ile ilgili bir takım yazılar kaleme 

almıĢlardır. 

1964 yılında Bakü‟de Asya ve Afrika halkları ile II. Sovyet DayanıĢma 

Konferansı düzenlenmiĢ ve Ġran temsilciliği de bu büyük konferansa 

katılmıĢlardır.
39

 1966 yılının Ağustos ayında “Ġran-SSCB Kültürel ĠliĢkiler 

Cemiyeti”nden bir grup Azerbaycan Cumhuriyeti‟ne gelmiĢlerdir. Temsilciler 

                                                 
33 Gasımov, a.g.e., s. 33. 
34 GAAP, f28, op.12, ed.hr.84.l.64. 
35 Aynı yer. 
36 A. Aliyev, GardaĢlıg hareketi geniĢlenir, Bakü 4.01.1964. 
37 “Bakı Gazetesi”, 16.10.1966 
38 GAAP, f28, op.12, ed.hr.69.l.4 
39 Aliyev, a.g.m. 
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arasında Ġsfahan Üniversitesi profesörü Honarsara, görkemli Ģair Barizi ve yazar 

Behazin de bulunmuĢtur.
40

 1967 yılında Ġran‟ın Su ĠĢleri ve Enerji Bakanı 

Mansur Ruhani ülkemizdeyken, Azerbaycan‟ın ekonomik ve kültürel hayatı ile 

kapsamlı olarak tanıĢmıĢtır.
41

 

1967 yılının Eylül ayında Baküd‟e “Büyük Ekim Sosyalist Devrimi ve 

Latin Amerika Halklarının Milli Bağımsızlık Harekatı” konusunda düzenlenmiĢ 

uluslararası meclise katılmıĢ dört kıtanın 30 kadar temsilcisi arasında Ġran 

temsilcisi de bulunmuĢtur.
42

  

1969 yılında Ġran‟dan bir grup tekrar Azerbaycan‟a gelmiĢ ve 

vatandaĢlarımızla ile görüĢmüĢ ve sıkı iliĢkiler kurmaya karar vermiĢlerdir.
43

 

Sonraki yıllarda da komĢu ülke halkını temsilen gruplar ülkemizde defalarla 

bulunmuĢ ve halkla görüĢmüĢlerdir. Azerbaycan‟ın da kültür adamları faydalı 

iliĢkiler kurmak ve karĢılıklı güveni daha da pekiĢtirmek maksadıyla komĢu 

Ġran‟a dostluk gezileri düzenlemiĢlerdir. 

Ülkemizde Ġran‟ın milli bayramlarının sürekli olarak kutlanması 

sonucunda, komĢu ülkede çalıĢan vatandaĢlarımızın da Ġranlılarla birlikte 

sözkonusu bayram törenlerine katılması, Azerbaycan‟ın da devlet bayramının 

Ġranlılarla birlikte kutlamaları, kültürel iliĢkilerin bir parçası olmuĢtur. Buna 

1970 yılında Azerbaycan Sovyet Cmhuriyeti‟nin 50 yıllık Ģenliklerine Ġran 

temsilciliğinin de katılması örnek gösterilebilir. 

Bu yıllarda Azerbaycan‟ı Ġran resmilerinin ziyarette bulunması da 

kültürel iliĢkiler için son derece önem arzetmiĢtir. Örneğin 1970 yılının Aralık 

ayında Ġran “ġahbanu”su (Ġran ġahının hanımı) Fereh Pehlevi ülkemizin 

misafiri olmuĢ ve yanındakilerle birlikte Bakü‟nin ekonomi ve kültür ocakları 

ile tanıĢmıĢlardır.
44

 Ġran BirleĢmiĢ MeslektaĢlar Birliği (Sendikası) Merkezi 

ġurasının sekreteri Rza Rusta ülkemizdeyken, Azerbaycan halkının ekonomik-

kültürel terakkisi ve maddi-medeni durumu ile kapsamlı olarak tanıĢmıĢtır.
45

 

Ülkemizde bulunmuĢ Ġran‟ın Tarım ve Köy ĠĢleri Bakanı Riyahi, Azerbaycan‟ın 

ekonomik-kültürel yükseliĢi ile tanıĢ olmuĢ, aynı zamanda ülkemizde tarımın 

hızlı geliĢtiğini kaydetmiĢtir.
46

 

Ġran Su ĠĢleri ve Enerji Bakanlığı Su Teminatı Daire BaĢkanı Ali Asgar 

Egtesad‟ın baĢkanlığında Ġran ekonomi heyeti de 1968 yılında Azerbaycan‟da 

seferdeyken, ülkemizin ekonomik geliĢimi ile birlikte kültürel terakkisi ve 

toplumsal kurumları ile de tanıĢmıĢlardır.
47

  

                                                 
40 “Bakı Gazetesi”, 30.08.1967 
41 “Bakinskiy Raboçiy Gazetesi”, 27.07.1967 
42 “Kommunist Gazetesi”, 19.09.1967 
43 Gasımov, a.g.e., s. 58-59. 
44 “Bakinskiy Raboçiy Gazetesi”, 10.12.1970 
45 “Kommunist Gazetesi”, 22.12.1961 
46 Kuliyev, Vo imya mira i drujbı, s. 94. 
47 “Kommunist Gazetesi”, 9.08.1968 
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1970 yılının Ekim ayında Ġran liman çalıĢanlarını temsil eden bir grup ile 

komĢu ülkenin medya temsilcileri ülkemizdeyken, farklı alanlarla ilgilenmiĢ, 

ekonomik ve kültürel yükseliĢle tanıĢmıĢlardır.
48

 

1971 yılının Ekim ayında Ġran temsilcileri M. Ensari‟nin baĢkanlığında 

SSCB‟ye gelmiĢ, aynı zamanda Azerbaycan Cumhuriyeti‟nde bulunmuĢ, her iki 

ülkenin ekonomik ve kültürel iliĢkilerine hasredilmiĢ sergiyi gezmiĢlerdir.
49

 

Sözkonusu dönemde Azerbaycan tarafından da temsilci ve elçiler komĢu 

Ġran‟da bulunmuĢ, ülkenin ekonomisi, kültürel hayatı ve emekçileri ile tanıĢmıĢ, 

görkemli yerleri ile ilgilenmiĢlerdir. Bu seferler her iki taraf arasında dostluk ve 

kültürel iliĢkileri pekiĢtirmeye ve geliĢtirmeye olumlu yönden etki etmiĢtir. 

Örneğin, 1964 yılında komĢu ülkede bulunmuĢ olan Sovyet gençlerini 

temsil eden gruba yerlimiz, merhum M. Alizade baĢkanlık etmiĢtir.
50

 1968 

yılının baĢlarında Ġran‟da seferde olan SSCB Ali Sovyeti‟nin temsilci grubunda 

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu BaĢkanı (BaĢbakan) A. Ġ. Ġbrahimov 

da bulunmuĢtur.
51

 Yine aynı yılın Mart ayında Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür 

Bakanlığı‟nın Kütüphaneler Üzre MüfettiĢi B. Abdullayev, Ġran‟dayken 

kütüphane iĢi ile ilgilenmiĢ, tecrübe değiĢiminde bulunmuĢtur.
52

 

1972 yılının Aralık ayında Eğitim çalıĢanlarının temsilen bir grup 

Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanı yardımcısı R. A. Hüseynov‟un 

baĢkanlığında Ġran‟a gitmiĢlerdir. Azerbaycan temsilci grubu, Ġran‟ın eğitim 

sistemi, ilk ve ortaokullarla, ülkenin üniversite ve endüstri meslek liseleri ile 

tanıĢmakla birlikte, anaokullarında da olmuĢlardır.
53

 

Bu dönemde Azerbaycan‟la Ġran Gençler Kurumu arasında dostluk, 

iĢbirliği ve kültürel iliĢkiler geliĢmiĢtir. 1973 yılının ġubat ayında “Ġran-e 

Novin” partisinin gençler teĢkilatının daveti ile ülke gençlerini temsilen bir grup 

Azerbaycan SSC Lenin Komünist Gençler Birliği Merkezi Komitesi Genel 

Sekteteri R. Askerov‟un baĢkanlığı ile Tahran‟a 7 günlük dostluk ziyaretinde 

bulunur.
54

 Ġran medyası sayfalarında Azerbaycan‟lı gençlerle “Ġran-e Novin” 

Partisi Genel Sekreteri Halali ve yardımcısı Doktor Said‟in görüĢme ve 

sohbetlerine geniĢ bir Ģekilde yer vermiĢlerdir.
55

 Bu sefer sırasında Azerbaycan 

gençleri Ġran BaĢbakanı A. A. Hoveydi ile de görüĢmüĢlerdir.
56

 

25 Ocak 1973 yılında Bakü‟de Azerbaycan Sovyet Cumhuriyeti-Ġran 

Dostluk Cemiyeti‟nde tören düzenlenmiĢ ve bu törende konuĢanlar SSCB ile 

Ġran arasında var olan dostluk iliĢkilerinin, her iki ülkenin ekonomik, siyasi ve 

                                                 
48 “Bakı Gazetesi”, 30.10.1970 
49 “Bakı Gazetesi”, 10.10.1971. 
50 Kuliyev, Vo imya mira i drujba, s. 94. 
51 Aynı yer. 
52 “Kommunist Gazetesi”, 5.04. 1968 
53 “Bakinskiy Raboçiy Gazetesi”, 10.12.1972. 
54 Journal de Tehran, 24.02.1973. 
55 Nedae Ġran-e Novin, 25.02.1973. 
56 “Keyhan Gazetesi”, 25.02.1973 
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kültürel iĢbirliğinde Azerbaycan‟ın büyük rolüne özel olarak dikkat 

çekmiĢlerdir.
57

  

 1975 yılında Bakü‟de “Sovyetler Birliği ve Ġran Gençler Haftası” 

düzenlenmiĢtir. Hafta boyunca Ġran gençleri Azeri yaĢıtlarının hayatı, eğitimi, 

emek faaliyetleri ile tanıĢmıĢ, tecrübe ve fikir değiĢiminde bulunmuĢlardır. 

 Gözden geçirdiğimiz edebi-bedii iliĢkiler kesintisiz olmamıĢtır. 

Özellikle 1980‟li yılların birinci yarısı Azerbaycan-Ġran kültürel iliĢkileri için 

deneme dönemi sayılabilir. ġöyle ki, 1980‟li yılların baĢlarında itibaren kültürel 

hayatı, eğitim ve propaganda sisteminin ĠslamlaĢması, Ġran‟ın tüm kültürel 

çevresinin geliĢim yönünü radikal Ģekilde değiĢtirmiĢ ve bu durum SSCB-Ġran 

kültürel iliĢkilerini de etkilemiĢtir. Ġran artık Sovyetlerle bilimsel-kültürel 

iliĢkilerin geliĢmesine daha ihtiyatlı yaklaĢmaktaydı. Bu ülke ile mevcut 

ideolojik farkların devrimden sonra derinleĢmesi, kültürel iliĢkileri olumsuz 

yönde etkilemeye baĢlamıĢtı. Buna ilaveten Moskova da, halkının büyük bir 

kısmının Müslümanlardan (hem de ġii Müslümanlardan) oluĢan Azerbaycan‟ın 

Ġran‟la iliĢkilerine son derece hassas yaklaĢıyordu. Bu yüzden Sovyet-Ġran 

kültürel iliĢkileri çerçevesinde Azerbaycan‟ın Ġran‟la iliĢkilerinde 1970‟li 

yılların sonu ile 1980‟li yılların ilk yarısında durgunluk gözlemlenmektedir. 

  

SONUÇ 

 

Devletlerin özellikle dıĢ politikalarının yürütülmesinde ulusal çıkarlara 

öncelik verilmektedir. Her ülkenin milli kültürü ve gelecekle ilgili güvenlik ve 

bağımsızlık hedefi son derece hassas konuların baĢında gelmektedir. Ulusal 

politikaların ulusal çıkarlarla örtüĢtürülmesi o ülkenin milli kültürü ve taĢıdığı 

kültürel değerleriyle de yakından iliĢkilidir. 

Bu nedenle özellikle 1985 yılından itibaren Sovyetler liderliğinin 

yürüttüğü “yeniden yapılanma”, “açıklık” ve “demokratikleĢme” siyaseti, 

küresel bir gereklilik gibi kriterlerle belirtilen “Soğuk SavaĢ”ın önemli ölçüde 

zayıflaması, Sovyet toplumunun yabancı ideolojilere ve kültürel birikimlere 

daha duyarlı ve hoĢgörülü davranma isteği; SSCB‟nin Müslüman 

cumhuriyetlerine karĢı ilgisini artırdı. Ulusal bilinç yanında islam kültürüne 

Azerbaycan toplumunda ilginin canlanması, Ġran‟la da iletiĢimin daha 

kolaylaĢmasına, iĢbirliği ile geliĢ-gidiĢinlerin artmasına katkıda bulundu. 

Aslında bu süreç Ġran‟ın stratejik çıkarına daha uygun olmasını sağlamaktaydı. 

Çünkü ABD‟nin Ġran‟ın nükleer enerji politikalarının da bir sonucu olarak 

komĢularıyla sorunlarını en aza indirebilme siyasetinden de kaynaklanmaktadır. 

 Diğer yandan bu süreci hızlandıran diğer bir faktör ise özellikle 1960-

1990 yılların arasında Azerbaycan‟la Ġran arasında kültürel iliĢkilerin 

geliĢmesinde Azerbaycan yazarları ve Ģairlerinin de önemli rolü olmuĢtur. 

 

                                                 
57 “Ettelaat Gazetesi”, 29.01.1973 
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GIDA PAZARINDA TÜKETĠM ETKENLERĠNĠN YÖNETĠLME 

ÖZELLĠKLERĠ VE GIDA PAZARININ GELĠġME YÖNTEMLERĠ 

Agiye MÖVSÜMOVA 

 

 

ÖZET 

Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaĢlarının güvenli gıdaların her türlüsü ile 

temin edilmesi problemi yalnız sosyal değil aynı zamanda siyasi anlam 

taĢımaktadır. Gıda güvenliğ milli güvenliğin bir parçasıdır. Takdim edilen konu 

ile ülke ekonomisinin çağdaĢ geliĢiminin mevcut problemlerine temas edilir. 

Burada sermaye akıĢının takdim edilen bölgeye etkisi kesin olarak belirtilmiĢtir. 

Makalede özel sektörün sosyal verimliliğinin ölçülmesi metodiğine 

bakılmaktadır. Özel sektörün sosyal geliĢim ölçütlerinin asıl eleĢtirel 

göstergeleri ve bu sektörün tekmilleĢtirilmesi için görülecek olan tedbirler 

temellendirilmektedir. 

Anahtar sözcükler: Azerbaycan,  güvenli gıdalar, ulusal güvenlik, özel 

sektör, sosyal verimlilik 

 

 

ABSTRACT 

Supply of reliable foodstuffs for the citizens of the Republic of 

Azerbaijan is the basic condition of not only economical but also political 

stability in the country. This issue is an important part of national security. The 

present article studies the currnt problems threatening the contemporary 

development of the national economy. At This point, the impact of capital flow 

on the region where foodstuffs are suppied was clearly demonstrated. 

The methodic of measuring the social efficiency of the private sector 

was also investigated in the article. The real critical indicators of the social 

development criteria of the private sector and the measures to be taken for the 

improvement of this sector compriced the basis of the study. 

Key words: Azerbaijan, reliable foodstuffs, national security, private sector, 

social efficieny 
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Gıda güvenliğinin temel amacı, yapısal unsurların teĢvik etme ve teminat 

fonksiyonu rolünü oynamaktır. Gıda güvenliği, fakir halkın tüketim ihtiyacını 

karĢılama fonksiyonudur. Gıda güvenliği iç pazarda iĢadamlarının çıkarını, 

halkın bireysel üretiminin sonuçlarının korunması, alıcılık kabiliyetinin 

karĢılanması ve bazı gıdalarla ilgili sorumlulukların paylaĢımını 

belirlemektedir. Gıda pazarı teĢvikler üzerinde idare edildiğinde, onun 

düzenlenme süreci, bir takım mekanizmaların yeterliliği ve yönetme karakteri 

ortaya çıkmaktadır. Gıda güvenliği geniĢ biçimde sübjeler ve objelerin görev ve 

yetkilerini belirlemektedir. Arazi ve alan, aynı Ģekilde devlet çıkarlarını 

uzlaĢtırmanın prensipial ve metodolojik yönlerini uygunlaĢtırmaktadır.  

 “2003-2005 yılları Azerbaycan Cumhuriyeti fakirliğin azaltılması ve 

ekonomik geliĢim üzere devlet programının onaylanması ile ilgili 854/2002-

2003 sayılı CumhurbaĢkanı fermanı” ile “2005-2006 yılları Azerbaycan 

Cumhuriyetinde fakirliğin azaltılması ve sürekli geliĢim devlet programının 

hazırlanması ile ilgili 853/2006-2005 sayılı CumhurbaĢkanı fermanı”, ülkede 

program özellikli tedbirlerin görülmesi ve devletin rolünün asıl yönleri, farklı 

kurumların maliye ekonomik ve kurumsal rolü ve onların sonuçlarını 

değerlendirmekle takdim edilmektedir. 

Azerbaycan‟da normal gıda pazarının Ģekillenmesi açısından tarımın 

mevcut potansiyelinden tam ve faydalı bir Ģekilde yararlanmakla birlikte, tarım 

ürünlerinin üretim sanayisi de geliĢtirilmelidir. Gıda pazarında istikrarın 

oluĢması, tarım alanında özel sektörün karĢılaĢtığı problemlerin ortadan 

kaldırılmasına direkt bağlıdır. Bu açıdan Prof. Dr. Ġ. H. Ġbrahimov‟un 

araĢtırmalarında Ģöyle bir husus özellikle vurgulanmaktadır ki, iĢadamları 

üretimi teĢkil ederken birçok problemle karĢılaĢmaktadırlar; 

- uzun süre kullanılan teknoloji ve makineler eskimiĢ ve yeni üretilen 

teknolojilerin uygulanmasında zorluklar bulunmaktadır; 

- birçok iĢadamının pazar iliĢkilerine uygun bilgi ve alıĢkanlıklarının 

bulunmaması yüzünden, tarım faaliyetlerinin planlaĢtırılmasında, ticaret 

planının uygulanmasında, satıĢ iĢinin teĢkilinde özel sektör 

çalıĢmalarının yönetilmesinde zorlanıyorlar; 

- iĢadamları, yerli ve bölgesel pazarlara çıkarılan tarım ürünlerinin 

hacminin ve fiyatının değiĢme sıklıklarını belirlemekte tereddüt 

etmektedirler. Sonuçta ürünün belli bir kısmı satılamayarak bozulmakta, 

yahut değerinden daha az bir fiyata satılmaktadır.
1
 

 

Bu yüzden de onlar ürünlerini hangi pazara götüreceklerini belirlemede 

tereddüt etmektedirler. Sonuçta ürünün belli bir kısmı satılamayarak 

bozulmakta veyahut daha az bir fiyata satılmaktadır. 

                                                 
1 Ġbrahimov, Ġ. H., Agrar iqtisadiyatının aktual problemleri, Bakü 2002. 
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ĠĢte az önce bahsedilen problemin ortadan kaldırılması, gıda pazarının ve 

genel olarak tarım-gıda kompleksinin ekonomik araçlarla sabitlenmesini zaruri 

kılmıĢtır. Gıda güvenliği genel olarak her bir ülkenin siyasi bağımsızlığının 

önemli faktörü olarak devletin gıda bağımsızlığını zorunluluğu Ģartını 

koĢmaktadır. 

Devletin gıda bağımsızlığına nail olması, gıda pazarının, genel olarak 

tarım alanının sabitleĢtirilmesinden direkt asılıdır. 

Pazar iliĢkileri ortamında, halkın refahında güvenilir teminat 

mekanizmasının hazırlanması, yüksek teminatlı gıda pazarının Ģekillenmesini 

ve onun istikrarlı hale getirilmesini objektif zarurete dönüĢtürmüĢtür. Bu da bir 

gerçektir ki, gıda pazarında istikrar ve bolluk ortamı oluĢturulmadan, halkın 

refahından bahsetmek mümkün değildir. Bu açıdan sosyal temayüllü pazar 

münasebetleri temelinde, geliĢmiĢ ülkelerin deneyimleri göstermektedir ki, 

tarım ve gıda ürünleri pazarı, devlet tarafından daima tanzimlenmektedir. 

Bunun direkt olarak gıda pazarında ekonomik süreçlere etki imkanları ve 

metotları, ülkenin ekonomik geliĢim seviyesinden, doğal-ekonomik 

özelliklerinden asılı olarak, farklıdır. 

Gıda pazarı, bir parçası olmakla tarım ekonomisinin en önemli sübjeleri 

gibi, tarım ürünlerinin üreticileri ve tüketicileri arasındaki ekonomik iliĢkilerin 

toplamını, yansıtmaktadır. 

Gıda pazarında tarım ürünlerinin üreticileri ile tüketicileri arasındaki 

karĢılıklı iliĢkiler, arz ve talep temelinde Ģekillenir. Gıda pazarı mahiyet 

itibariyle halkın gıda ve gıda maddelerine olan talebinde fonksiyonlar yerine 

yetirmektedir. 

Gıda pazarının mahiyetini, onun bilimsel-teorik yönleri ile birlikte, ülke 

halkının gıdaya olan talebinin karĢılanmasının mevcut durumunu tahlil ederek, 

devletin bu alana etkisini aĢağıdaki ekonomik araçlarını belirlemek mümkündür 

ki, bunlar da düzenlenmesinin yönlerini oluĢturmaktadır. 

Gıda pazarı öncelikler kontekstinde amaç, güvenlik ve refah konseptiyle 

bağlantılıdır.
2
 

Gıda pazarının sosyo-ekonomik verimi, onun halkın refahına, iĢsizlik 

probleminin halline ve talebin karĢılanması yöneliktir. Gıda pazarının 

yönetilmesi ve oluĢturulmasının sonuçları, onun geliĢtirme yönlerini 

belirlemektedir. Gıda pazarı mahiyetçe sosyal karaktere sahip olmakla, tüketim 

etkeni, tediye kabiliyetinin gerçeklemesi ve aynı Ģekilde gıda temini rolünü 

oynamaktadır. 

                                                 
2 Samedzade, Z. A., Etapı bolĢovo puti, Bakü 2004. 
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Gıda pazarı, genel olarak sosyo-ekonomik sistemin bir parçası olmakla ve 

mal ve hizmet teklifini artırmakla, iĢsizlik seviyesini Ģekillendirmektedir. Daha 

çok köylülerin üretici olarak iĢ sahibi olması, onların maddi çıkarının ve 

tüketim seviyesinin Ģekillenmesinde önemli role sahip olmaktadır. Gıda pazarı 

üretici ve coğrafi kapsamına göre halkın talebinin karĢılanmasını 

belirlemektedir. Gıda subjesi olan insan, üretimle uğraĢmakla, kendi tüketim 

talebini karĢılamakta ve ticari kazanca sahip olmakla tüketim alanında kendi 

potansiyelini belirlemektedir. Gıda potansiyeli ülkenin parasal gelirleri, 

giderleri ve halkın gelir ve giderlerinin gerçekleĢmesi, onun üretim harcamaları 

gibi ticari faaliyetin temel yönlerini belirlemektedir.
3
 

Gıda pazarının verimliliği, onun segmentleĢmesi, idare edilmesi 

problemlerinin çözümü ve onun yaĢam kalitesine etkisi gibi 

değerlendirilmektedir. Gıda rasyonunun geliĢmesi, onun terkibinde fizyolojik 

talep ve ekolojik açıdan temiz gıdaların bulunması, insan ömrünün uzaması ve 

hastalıkların azalması gibi stratejik role sahip olmaktadır. Gıdanın kaliteli teĢkil 

edilmesi, çevre ve ekolojik denge, diğer alanların çevreye zarar vermesi 

derecesi gibi bir takım yan problemlerden asılıdır.  

Gıda ekolojisi, doğal coğrafi çevre ile sanayi, tarım ürünlerinin üretimi, 

imali ve taĢınması teknolojisinin çağdaĢ gıda pazarının ekonomik alan gibi 

planlaĢması, gıdanın segmentleĢmesi, onun marketing yapısının, tüketicilerinin 

segmentleĢmesi ve seçimi ile belirlenir. ġöyle ki, tüketicilerin ekonomik 

durumu, onların iĢ meselesi ve aynı Ģekilde ekonomik durumu, gıda pazarının 

segnentleĢmesini belirlemektedir. Optimal ölçüt olarak pazar, arz-talep arasında 

nicelik ve nitelik dengesi mümkün ve temin edildikte, rasyonel üretim yapısı 

Ģekillenir.  

Gıda pazarının sosyo-ekonomik rolü, onun verimli bir Ģekilde teĢkilinin 

sonuçları ile ifade edilir. ġöyle ki, tarımın geliĢimi, köy halkının iĢ bulmasına ve 

tüketim ihtiyaçlarını karĢılamasına ortam yaratmaktadır. Tarımla bağlı yeni 

çiftlikler, hukuki kiĢilik yaratmandan fiziki kiĢilik faaliyette bulunmakla, tarım 

pazarında ürünün teklifini yapan tarımsal birimler gibi geniĢlenmekte, yabancı 

Ģirketlerle ve devletlerle ticari iliĢkiler ve mal değiĢiminde bulunmaktadır. 

Halkın meĢguliyeti ve tarım ürünlerinin artım temposu, sözkonusu ürünlerin 

fiyatlarının düĢmesi ve sonuçta halkın maddi durumunun iyileĢmesine neden 

olmaktadır. 

Üretim mallarının artmasında gıda pazarının rolünün artırılması, 

sözkonusu alanın global görevini daha da geniĢletmektedir. Yatırım ve 

uluslararı sermayenin akıĢı üçün ortam yaratacaktır. Bazı geliĢmiĢ ülkelerde 

gıda pazarının geliĢtirilmesi yolu ile üretim mallarının 10-15 % oranında artıĢı 

sağlanmaktadır. Bu da diğer alanların geliĢimine, tarım gıda sanayisine yatırım 

                                                 
3 Alirzayev, A. G., Sahibkarlığın sosial-igtisadi problemleri, Bakü 2002. 
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yapılmasına ve altyapı alanının geniĢlenmesine neden olmaktadır. Ülkede petrol 

gelirleri arttıkça, bu gelirin kullanımının yeni sanayi biçimleri, gıda alanında 

daha geniĢ müsteviyi ve kapsamlı problemleri bir araya getirmektedir. Bu 

yüzden de köyün sosyo-ekonomik geliĢimi, gıda teminindeki yeni biçimler ve 

rekabet ortamı yaranmaktadır. Bu da ekonomik reformların bir parçası gibi daha 

da hızlanmaktadır. 

TeĢvikler, daha çok legal ve illegal motiflerle bağlı olduğundan, 

sistemleĢtirilme ve sınıflandırılma metodolojisi, grup ve sistem göstergeleri ile 

gıda pazarının Ģekillenme karakteristiğine göre belirlenmektedir. Sosyal yönleri 

her bir ailenin, ferdin ve üreticinin dahil olduğu sosyo-demografik grubun 

alametleri ve tipleri ile belirlenir. Mal ve hizmet pazarının segmentleĢmesi ve 

gıda pazarının teĢvikinin sonucu, halkın tüketim davranıĢının dinamiğinde ve 

yapısında ifade edilmektedir. 

Gıda pazarının teĢviki, çok sayıda ve farklı kurumsal ölçekte olan 

çıkarların karĢılanması derecesi ile ölçülmektedir. ġöyle ki, teĢviklerin 

uygulanma yolları, uygun sonuçlar meydana getirmektedir. Bu sonuçların 

verimli olması, teĢviklerin verimini göstermektedir. Global ölçekli teĢvikler, 

ülkenin ekonomik güvenliğini ve halkın ekonomik seviyesini yükseltmektedir. 

Gıda ile teminin rasyonel yapısını teĢkil etmek, idare etmekle mümkündür. Alan 

ve arazi üzere teĢvikler, iĢadamlarının bölgelerde geliĢimi, onların dayanıklı 

geliĢimi ve tüketim yapısına göre geniĢlenmesi ile ortaya çıkmaktadır. Gıda 

üretimi ve temini ise her bir ailenin, tüketicinin davranıĢı ile onun talebini 

verimli yollarla karĢılanması ile gerçekleĢir. Bu yüzden de gıda pazarının 

teĢviki, bu pazarın teĢkilinin, çıkarlar açısından uzlaĢması Ģeması ile ve oranlı 

geliĢim açısından çözülür. Gıda temini derecesini maksimize etmek, ferdi 

giriĢim olmakla üretim ve tüketim alanında seçilen projeler, planlaĢma ve karar 

verilmesinin verimi ile ölçülür. Tüketim pazarına teĢvik yaratan birtakım 

etkenler bulunmakla, her bir sanayi kuruluĢu, pazarın dinamiği ve onun 

yapısının perspektif değiĢimini değerlendirmekle karar verir. ġöyle ki, faydalık 

ölçütü her bir sübjenin kara vermesinin modifikasyonunu belirlemektedir. 

Toprak ve kaynaklarından yararlanma varyantı, onun ekonomik yararlılığı ile 

tüketiciler tarafından değerlendirilir. Tüketicinin seçim motifi, onun sosyo-

demografik ve yaĢam tarzı etkenleri belirlenir. Perspektif, davranıĢına uygun 

kararla kabul edilir. 

Gıda pazarında teĢviklerin arka planında farklı ortam ve kaynaklar 

bulunduğundan, düzenleme siyaseti alternatif pazarın oluĢturulması için 

mekanizmalar yaratmaktadır: Bölge topraklarında ticaretin biçimleri, hazır 

ürünün toplanması ve satıĢ biçimleri, araç temini, devlet alımları, üretim, iç gıda 

tüketiminin optimal ölçüsü, bu düzenlemenin asıl yönleri olarak kurumsal 

yönetme fonksiyonu ve uygun idare etme organlarının, yahut kurumlarının, 

görevlerini belirlemektedir.  



 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM NĠSAN 2010 

 152 

Gıda pazarı kurumsal, ekonomik ve fonksiyonel görevleri yerine 

yetirdiğinden, onun idare organları, karıĢık görevleri yerine yetirmekle, hızlı 

kaynak paylaĢımı yapmakla, yeni teknolojiler uygulamakla üretim 

segmentleĢmesi üzere uygulamalı değiĢiklikler yapmakta, sonuçta kompleks 

imal sanayisi meydana getirilmektedir.  

Tarım ürünleri üretiminin teĢviki, efektli birim göstericileri ile değil, aynı 

zamanda köyün sosyo-ekonomik geliĢim stratejisi, toprakların kompleks 

halinde geliĢimine yönlendirilen global siyasetin sonucu gibi hareket 

etmektedir.  

Azerbaycan Cumhuriyeti tarım potansiyeli, emlak Ģekli ve özel sektör 

açısından teĢvik edildikçe, onun gıda pazarında özel ağırlığı artmakta, ülke gıda 

ithalatçısında, gıda ihracatçısına dönüĢmektedir.  

Azerbaycan Cumhuriyeti‟nde tarım ürünleri üretiminde, emek 

paylaĢımında yeri onun perspektif yapısal siyasetinin bir parçası gibi uzun süreli 

stratejik yön olarak uygun metodolojik ve normatif hukuki yasalarla 

düzenlenmektedir. Bu düzenlemede gıda üretiminin tekrar üretim kaynaklarının 

talepten daha fazla olduğu varsayımı ileri sürülmektedir. 

Azerbaycan‟da tarım ürünlerinin dinamiği, stratejik teĢvikler 

mekanizmasının her hangi ürün üzere net biçimini ve ölçeğini belirlemektedir. 

Azerbaycan Cumhuriyetinde tarım ürünlerinin üretimi 

 

              (Bin ton) 

Ürünler 1995 2000 2005 2006 2007 

Taneli ve taneli 

baklalar 

8881,5 1075,0 2126,7 2078,9 2004,4 

Pamuk 274,1 91,5 190,6 130.1 100,1 

Tütün 11,7 17,3 7,1 4,8 2,9 

Patates 155,5 780,8 1127,3 999,3 1037,3 

Sebzeler 41,9 261,0 363,8 362,1 417,6 

Yüzüm 308,7 76,9 79,7 94,1 103,4 

Meyve 324,4 477,0 625,7 662,4 677,8 

Çay yaprağı 9,4 1,1 0,7 0,65 0,48 

KesilmiĢ et 82,0 108.7 149,6 155,5 170,6 

Süt 826,5 1031,1 1251,6 1299,5 1341,3 

Yumurta, bin,adet 455,8 542,6 874,6 760,9 871,0 

ġeker pancarı 28,1 46,7 36,6 167,2 141,9 

 

 

Kaynak: Tablo, Devlet Ġstatistik Komitesi verilerine temelinde 

düzenlenmiĢtir. Azerbaycan‟ın istatistik göstergeleri: 2008 
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Tabloda göründüğü gibi, 1995–2005 yıllarında tüm ürünlerde artıĢ 

olmuĢtur. Aynı Ģekilde taneli bitkiler, patates, sebze, meyve, et ve yumurta 

pazarında üretim hesabına artıĢ gözlenmektedir. Sonraki yıllarda artıĢ temposu 

neredeyse stabil hale gelmektedir. 2006 yılında 2005 yılına oranla artıĢ, genel 

tarım ürünleri üzere 0,9% oluĢturmaktadır. 

Gıda ürünlerinin artıĢ temposu, sanayi özellikli tarım ürünlerinin 

temposuna bağlıdır. Bu iki faaliyet türü, tarımsal sektör Ģeklindeki kurumsal 

kuruluĢ gibi birbirini tamamlamalıdır. Ġlk olarak köy halkının iĢ problemi 

çözülmektedir. Halkın parasal gelirleri artmaktadır. Bu da gıda ürünlerine 

yapılan harcamaları artırmakta ve alıcılık kabiliyetini artırmaktadır. Bu yüzden 

de yüzüm ve çay üretimi, gıda pazarı için zorunlu teĢvik meydana getirmekte, 

ve bu ürünler köy halkının çıkarlarına, teĢvikler mekanizmasına dahil edilir. 

Pamuk ekini, hayvancılığın artırılması yolu ile perspektif yön olarak teĢvik 

edilmelidir. Pamuk, tütün, yüzüm, çay üretimi, Azerbaycan köyünde sosyal ve 

yaĢam seviyesi iĢsizlik probleminin çözümü için temel oluĢturmaktadır. Köyde 

Ģarapçılığın, pamuk temizleme fabrikalarının ve tütün üretim fabrikalarının 

artması, gıda pazarının optimal ölçüsünü ve kapasitesini artırmaktadır. Ülkede 

ekonominin bir parçası olarak tarımın rolünü artırmaktadır.  

Böylece gıda pazarı, alanlar arası oranların dengeli geliĢimi ile mümkün 

olan karmaĢık idare etme alanıdır. Gıda pazarının oluĢturulması ve idare 

edilmesi, alanlararası ve alaniçi üretim, imal ve tüketim altyapıları arasında 

optimal ölçülerin iliĢkilendirilmesi yolu ile mümkün olabilmektedir.  

Tarım iliĢkilerinin uygunlaĢtırılması için, arazi kompleksinin farklı 

alanları arasında üretim ve tüketim arasında iliĢkileri sağlayan alanlarında 

geliĢimi zaruridir. Bu yüzden de tarım sektörünün geliĢimi, gıda pazarının asıl 

maddi temeli, arazi kompleks ise gıda pazarının Ģekillenmesi ve idare edilmesi 

objesidir. Arazinin kaynaklarının kullanımı, ekonomik ve sosyal verimi 

artırmakta, sözkonusu arazinin sosyo-ekonomik geliĢimini sağlamaktadır.  

Arazi idare etme kompleks kaynaklarını tek bir arazinin çıkarına ve 

sözkonusu çıkarın entegral verim ile uyuĢmasına yönlendirilir. Arazide yerli 

idareciliğin tekmilleĢtirilmesi, belediye idareciliğinin bölgenin idari yapısındaki 

rolünün artması, maliye potansiyelinin güçlenmesi ve bölgenin sosyal 

problemlerin hallinde aktifliği, yerli halkın talep sisteminin bütününün 

tekmilleĢmesine temel hazırlamaktadır. Arazinin sosyal ortamının kompleks 

teĢkili, gıda üretiminde bireysel aktivite yaratmaktadır. Üzerinde bina edildikçe 

liberalleĢme ve rekabet ortamı tam olarak sağlandıkça, bölgede yerleĢim ve 

etkinlik artmaktadır. Etkinlik ortamı, özel sektörün teĢviki, sosyal geliĢim için 

ortam hazırlanması, makro ve ekonomik ortam için teĢvikler sistemidir. 

Entegrasyon etkeni ve açık pazar ekonomisi ortamında, ithal ve ihracın teĢviki, 

gümrük rejiminin ve ekonomik mekanizmalarının bu rejimde bilimsel temellere 

uygulanmasına bağlıdır. 
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SONUÇ 

Böylece gıda pazarının uygun olarak oluĢturulması metodiği, onun arazi 

kompleksinde çıkarların orantılı geliĢimi ile mümkündür. Daha çok arazinin 

ekonomik ve sosyal potansiyelinin tekrar üretimi ve halkın yaĢam seviyesinin 

yükseltilmesi, pazar altyapısının üretim için teĢvik oluĢturması mekanizmalarını 

düzenleyip tahmin yönlerini kesp etmektedir. Tarımsal üretim gücünün 

artırılması, onun pazar talebine ve verimli tarım biçimine uygun olarak üretim 

artıĢına uygun yapılmalıdır. Azerbaycan ekonomisinde gelir seviyesine göre 

alan öncelikleri ile birlikte, gelirleri az olan fakat sosyal öneme haiz ve bölge 

çıkarlarını karĢılayan öncelikler de tahmin edilmektedir. Bu yüzden de 

Azerbaycan ekonomisinde makroekonomik düzenleme bu alanların maddi 

maliye potansiyeline, onun artıĢına etki etmekle mümkün olmalıdır. Tarım imal 

sanayisi, ödenek, sübvansiyon, uzun süreli vergi ertelemeleri ve aynı zamanda 

pazar ortamını yaratan etkenler ile düzenlenmelidir.  
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ULUSLAR ARASI TÜRKBĠLĠM DERGĠSĠ YAYIM ĠLKELERĠ VE 

YAZIM KURALLARI 

 

1.  Uluslar arası Türkbilim dergisi hakemli bir dergi olup, hakemler 

Türkiye'deki ve diğer ülkelerin üniversite öğretim üyeleri arasından yazının 

içeriğine uygun olarak belirlenir. 

2. Dergide sosyal bilimler alanında hazırlanmıĢ Türkçe, Ġngilizce, Almanca 

ve Fransızca bilimsel çalıĢmalar yayımlanır. 

3. Makaleler MS Word programında A4 boyutunda basıma baĢlanabilecek 

Ģekilde iki nüsha ve kopyalanmıĢ disketiyle dergi adresine 

temsilcilerimizin kontrolünde gönderilmelidir. 

4. Dergiye gönderilen yazılar baĢka bir yerde yayımlanmıĢ yada 

yayımlanmak üzere gönderilmiĢ olmamalıdır. Yazıların uzunluğu dergi 

formatında 15-20 sayfayı geçmemelidir. Yazılar aĢağıda belirtilen biçimde 

yazılmalıdır: 

Üst: 5.2 cm  Sol: 5 cm   Alt: 5cm Sağ: 3.5 cm 

Karakter: Times New Roman 11 Punto  Satır aralığı: 1   Paragraf Aralığı: 3 

5. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği taktirde Uluslar arası Türkbilim 

Dergisi bütün yayın haklarına sahip olacaktır. 

6. Dergiye gönderilen yazılar yayın kurulunca ilk değerlendirilmesi 

yapıldıktan sonra hakeme/hakemlere gönderilecek, hakemden/hakemlerden 

gelecek rapor doğrultusunda yazının basılmasına, yazardan rapor 

çerçevesinde düzeltme istenmesine yada yazının geri çevrilmesine karar 

verilecektir. Yayımlanmayan yazılar yazara geri gönderilmeyecektir. 

7. Yayımlanan makaleler için yazara telif ücreti ödenmeyecek, ancak yazara 

ait çalıĢmanın bulunduğu dergiden gönderilecektir. 

8. Makale baĢlığı koyu renkli 11 punto ve büyük harfle satıra ortalanarak 

yazılmalıdır. Yazar adı/adları, ünvanları ve mensup oldukları kurum ile 

birlikte dipnot olarak ilk sayfada verilecektir. 

9. Metin içinde yapılacak yollamalar ayraç içinde gösterilmelidir. 

(Yazarın/Yazarların soyadı, kaynağın yayınlandığı yıl: sayfa numarası 

sırasıyla). Açıklama notları ise sayfa altında dipnot Ģeklinde belirtilmelidir. 

Kullanılan dipnot yöntemi bilimsel standartlara uygun olmalıdır. 

Yararlanılan kaynaklar çalıĢmanın sonunda ayrıca belirtilmelidir. Dipnotlar 

9 punto olarak yazılmalıdır. 
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10. Dergiye gönderilen yazıların içeriğinden yazarlar sorumludur. 

11. Her makalenin baĢına Türkçe ve Ġngilizce/Almanca/Fransızca özet 

verilmeli, özetler 150 kelimeyi geçmemeli, 11 punto ile yazılmalıdır. 

12. Uluslar arası Türkbilim dergisi dört aylık periyotlarla üç sayı olarak 

yayımlanır. 

 

                                                  Editör: Yard. Doç. Dr. Suavi TUNCAY 

 

 

 

 

 

 
 


