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TÜRKBĠLĠM EDĠTÖRDEN SELAM 

 

 

 

TÜRKBĠLĠM giderek artan ilgi ve destek sonucundan büyük bir 

memnuniyet duymaktadır. Emeği geçen tüm bilim adamları ve arkadaĢlarımıza 

teĢekkür ediyoruz. Hiçbir önyargı biriktirmeden ve her anlamda ve her konuya 

açık olarak yürüttüğümüz yayın politikası nesnel, araĢtırma ve bulgulara 

yönelik çıkarımları içermekte bilim dünyamıza katkı yapmayı hedeflemektedir. 

TÜRKBĠLĠM aynı zamanda uluslar arası bir iddia ile tüm dünya vatandaĢ 

ve ülkelerine açık bir çağrıda bulunmaktadır: YaĢadığımız tek bir dünya vardır 

ve o dünya hepimizindir. Bu güne dek Düverger‘in ifadesiyle ―kuvveti kuvvet 

durdurur‖ siyaseti belki silahı kastetmemektedir. Ancak günümüzde silah 

kullanan bir saldırı ve Ģiddet hareketinin devamını ne yazık ki bu silahları 

üreten ülkeler ve sermaye grupları istemektedir. Para kazanmak onurlu bir iĢtir. 

Ancak parayı gerilim, kavga, silah ve kan üzerinden kazanmak ya da bu yolla 

istek ve talepleri ileri sürebilmek insani bir davranıĢ değildir. 

TÜRKBĠLĠM bu ve benzer sorunların çözümünün iĢbirliği ve dayanıĢma 

içinde her ülkenin değerine ve kültürel birikimine saygı duyularak 

yapılabileceğini ileri sürüyor ve iĢbirliğinin bir ayağı olarak Türk Devletler 

Birliği projesinin tüm dünyaya barıĢ ve mutluluk kazanması yolunda katkı 

yapabileceğini bilimsel verilerle desteklemek istiyor. 

Her ulusun bir dili ve kültürü bir tarihsel bilinç düzeyi vardır. Bunlara 

herkesin saygı duyması gerekiyor. Ama yaĢadığımız dünyanın ortak dili çıkara 

yönelik olmayan dostluk, kardeĢlik ve iĢbirliği demek olan sevgi dili, tüm 

insanlığa ait bir iletiĢim modelini içerir ki, bu etkileĢimdir. 

TÜRKBĠLĠM bu düĢünceler içinde önümüzdeki Ramazan Bayramınızı 

kutluyor, tüm dünyamıza huzur getirmesi dileklerimle tüm katılımcılara tekrar 

teĢekkür ediyorum. 
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MARKA MODA VE MÜZĠK KÜLTÜRÜNÜN TÜRK 

GENÇLĠĞĠNE ETKĠLERĠNĠN ULUSAL ÇIKAR VE ULUSAL BĠLĠNÇ 

AÇISINDAN ĠRDELENMESĠ 

 

                                                                                        Suavi TUNCAY

 

ÖZET 

  

KüreselleĢme tüm dünyada hızlı bir değiĢimi gündeme getirdi. Bu hızlı 

değiĢime etki eden en önemli alanlar marka, moda ve müzik olarak karĢımıza 

çıktı. Bu süreç öylesine hızlı geliĢti ki tüm dünya adeta ve neredeyse tek kültüre 

doğru kaymaktadır. Bunda denetimsiz medyanın ve özellikle ulusüstü 

sermayelerin büyük payı vardır.  

Türkiye gibi sorunları olan bir ülkede bu konunun ulusal bir Master 

planlama ile doğru orantılı dıĢ politikaların belirlenmesi yararlı görülmektedir. 

Özellikle giderek artan iĢsiz ve umutsuz bir durumdaki Türk gençliği için bu 

kaçınılmazdır. Homojen ―ortak alan‖ olması gereken Türk kültürünü temsil 

eden ulusal mensubiyet bilinci çerçevesinde gençlik gruplarının örgütleĢmeleri 

desteklenmeli, Türk DıĢ Politikası da  katmadeğer oluĢturabilecek projelere 

yönelik Master planlamalarla örtüĢtürülerek gençlik gruplarının motivasyonları 

mutlaka arttırılmalıdır. 

Anahtar kelimeler: KüreselleĢme, Kültür, Medya, Gençlik Grupları, 

Master Planlar. 

 

 

ABSTRACT 

THE STUDY OF THE EFFECTS OF BRAND, FASHION  AND 

MUSIC ON TURKISH YOUTH IN TERMS OF NATIONAL 

CONSCIOUSNESS AND NATIONAL INTEREST 

Globalization has brought up a rapid evolution in the whole world. 

Fields having the greatest impact on this rapid evolution are brand, fashion and 

music. This evolution has grown up ever so much that nearly all the world is 

slipping into a unique culture.  

The media lacking an auditing mechanism and the supranational capitals 

has an important share in this course of events. It is rated useful to handle this 
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subject with national policies and master plans.  

Particularly it is vital for the sake of the Turkish youth which is 

gradually becoming more unemployed and purposeless. With the perspective 

of conciousness of national membership representing the homogeous public 

area culture, youth groups should be supported to be organized and their 

motivation should be increased. 

Keywords: Globalization, Culture, Media, Youth Groups, Master Plans. 

 

 

GĠRĠġ 

KüreselleĢen dünyada hızla erozyana uğrayan ulusal bilince yönelik 

değerler hızla tüketilmektedir. Bu önü alınamaz süreç kültürel yozlaĢma ve 

baĢkalaĢımla birlikte değiĢen, gerek bireysel ve toplumsal davranıĢlarda ve 

gerekse siyasal ve ekonomik yönelimlerde kendisini hissettirmektedir. Küresel 

sermayenin medya desteği ve sömürge tecrübesi olan ülkelerin politikaları 

paralelinde yönettiği ve yürüttüğü bu olgu; özellikle ve öncelikle marka, moda 

ve müzik faaliyetlerinde görülmektedir. Bu sürecin insanı ve aileyi toplumu ve 

çevreyi tahrip ettiği, maddi ve moral-psikososyolojik yönlerden dünyamızı 

çevrelediği görülmektedir. Diğer yandan dikkatle incelendiğinde, bu üç tüketim 

faktörü davranıĢ setleri açısından birbirleriyle örtüĢebilen bir popüler kültürü 

yaratmakta; bu süreç ise ulus devlet bilincinin ön ayağı olan kollektif bilincin ve 

ait olma duygusunun inĢaa edildiği ulusal mensubiyet bilincini olumsuz yönde 

tetikleyen siyasal kültürü de biçimlendirmektedir. Sonuç olarak toplumsal ana 

kültürün üzerinde yani sosyo ekonomik kültürel bir sistemin herhangi bir 

yerindeki bozulma ile Ģekillenen ve psikolojik algı ile doğrudan iliĢkisi olan bu 

süreç; bir ülkeye ait olma duygusunu temsil eden mensubiyet bilincini de 

olumsuz yönde etkilediğinden Ģiddet ve terör ortamına olduğu kadar ulusal 

yabancılaĢmaya da neden olmaktadır. 

Diğer bir açıdan incelendiğinde yine bu üç faktör en çok kar getirebilen 

alanlar olarak uluslararası bir boyut içinde siyaset-ticaret ve medya üçgeni ile 

eklemlenebilen sorunsalları da beraberinde getirmektedir. Bu üç faktör yine son 

derece hızla tüketilmekte olduğundan, çevrebilim açısından da telafisi oldukça 

zor tahribatlar oluĢturmakta çevresel ve yaĢamsal sorunlar doğurmaktadır. 

Neredeyse her yıl ve her mevsimde değiĢen bireysel giysiler ve evsel kullanma 

eĢyaları üzerinde ortaya çıkan moda değiĢimi güçlü sermayeler tarafından bu üç 

faktörün yönetiminde yabancı marka olgusunu yaratmaktadır. Bu süreç öylesine 

ilginçtir ki bireylerin birbirleriyle iliĢkilerini bile adeta markalar tayin 

etmektedir. Medya ve basın yolu ile büyük reklamlar yapılmakta özellikle de 

kadınlarımız bir malzeme ve cinsel meta biçimine büründürülerek kamuoyuna 

sunulmaktadır. Değer yargılarımız ve ahlak anlayıĢımızın ve kültürel 
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derinliklerimizin ortadan kaldırıldığı bu süreç içinde ortaya çıkan yeni tip insan 

iliĢkilerinde gerilimler ve kargaĢalar yaĢanmaktadır. Bu süreç içinde yine 

iletiĢimde kopukluk, bozulma ve yozlaĢma yaĢanmakta, düzeysiz ve düzensiz, 

sürekli olmayan ve derinliği kaybolan birlikteliklerin bir yenisi diğerini derhal 

dıĢlamaktadır.  Tüketim kültürü(süzlüğü) nün ön planda tek hedefi kar güdüsü 

olduğundan, gerek tekelleĢen firmalar ve gerekse uluslararası sermaye ve 

küreselleĢme ile örtüĢen denetimsiz ve tekelci ve küreselci yaftasıyla oluĢan 

olumsuz duruma siyasal, sosyal ve kültürel olduğu kadar ekonomik ve siyasal 

açılardan da ne yazık ki sınırlamalar getirilememektedir.  

Zira küreselleĢme öncelikle ABD öncülüğünde ve güdümünde bir 

dünyada bu sürece eĢzamanlı ve dünya politikalarında ABD‘ye bağımlı bir AB 

egemenliği kurabilmeyi hedefler. Bunun yolu ise kültürel yönlerden tek düze 

batı değerlerini taĢıyan batı yaĢam tarzını ve değerlerini içeren bir yaĢam tarzını 

oluĢturabilmektir. Bu sürecin maddi temsilini de tüketim kültürü yapar, diğer 

ülkelerin egemenliği ise ekonomik bağımlılık olarak biçimlendirilir. 

Söylemlerinde ekonomik iĢbirliği olmasına karĢın,özünde uluslar arası 

sermayenin egemenliğine yönelik boyutları vardır. Böyle bir küresel baskı 

karĢısında halk sadece seyirci kalmakta ve hatta bu sürece ayak uyduramayanlar 

dıĢlanmakta, geniĢ halk kitlelerinde moral yapı da giderek çökmektedir. 

Sınırlamasız, yasal dayanaklardan yoksun adeta defakto bir anlayıĢla bu günkü 

duruma gelen küresel basın ve medya da hiçbir sınırlama olmadan tüketimi 

körükleyen ve talep artırıcı reklamlarla bu süreci körüklemektedir. Özellikle 

kadın ve çocukların üzerinden ilgi çekici reklam ve defile programları yaparak 

bireyi düĢündürmeden talep arttırıcı faaliyetlerini sürdürerek ahlak temelli çevre 

ve insan iliĢkilerini de tahrip etmekte olumsuz bir rol üstlenmektedir.   

Aslında marka, moda ve müzik toplumsal ana kültürün belkide en güzel 

Ģekillenebileceği ve kuĢaktan kuĢağa aktarılabileceği sanayi içerikli, bireysel ve 

kurumsal yetileri de açığa çıkarabilen aynı zamanda sanatsal etkinliklerdir. Bu 

hem ekonomik ve hem de sosyo-psikolojik açılardan ele alınan bahse konu 

kavramların güncel geliĢmeleri de temsil ettiği açıktır.  

Oysa ana kültür gövdesinin, popüler kültürden kaynaklanan sosyal 

sistemin herhangi bir yerinde bozulmasıyla meydana gelen ve belli bir azınlık 

tarafından yaratılan; ancak, ulusal kültürü de tahakkümü altına alan türedi kültür 

biçiminde açıklanan popüler kültür meydana gelir(bkz.Eroğlu, 2005). Bu 

sürecin geliĢimi siyasal kültür açısından da incelenmesi gereken bir konu olarak 

karĢımıza çıkar. Çünkü popüler kültür hem sosyolojik hem de önemli bir 

psikolojik temel taĢır. Siyasal algı konusunu içerdiği için de siyasal hayatın 

aktörlerini ve davranıĢlarını yakından ilgilendirir.  

Diğer yandan yeniliklere ve değiĢime karĢı çıkılamamakla beraber, 

dünyamızın içinde bulunduğu kıt kaynaklar aĢırı derecede ve sorumsuzca 

tüketildiğinden; küresel boyutlarda bir çevre tahribatı ve kirlenmesininin de 
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nedenlerinden birisi olarak görülmektedir. Ayrıca tüketim kültürünün hem 

ülkemiz ve hem de dünya için önemli bir ekonomik temelli kültürel sorun 

biçimini de gündeme getirmekte olduğunu belirtmeliyiz.  

Bu yönüyle uzun yıllar insanın gündeminden inmeyeceğini 

düĢündüğümüz tüketim kültürü içinde marka moda ve müzik kültürü paradoksal 

bir konumda sosyal, ekonomik, teknolojik, kültürel, ekolojik, bilgisel, 

iletiĢimsel ve siyasal konulara etki etmektedir. Tüm bu çeliĢkili konularda hangi 

argümanlar ile doğrusal bir milli-ulusal çizgi oluĢturabilir ve optimum bir 

düzeydeki süreç iyileĢtirmeyi insan iliĢkilerine yönelik temellendirebilir mi? 

sorusu sorulmalı ve doğru bir yönde de cevabı verilebilmelidir.  

Örneğin Türkiye genç kuĢakların grup arkadaĢlıklarında ve esnaf ve 

sanatkârlar ile üniversiteler dâhil okullarımızın eğitim programlarında ve sanayi 

içerikli kuruluĢlarda bilimsel politikalarla yeni bir süreci baĢlatabilmelidir. 

Bunu öncelikle siyasal erki ellerinde tutanlar baĢarabilmeli yani bunun 

kaçınılmaz bir gereksinim olduğu gerçeğine inanabilmelidir. Eğer bu yönde 

kamuoyunun bilinçlenmesiyle medya ve siyasal destekli kararlar alınarak yeni 

bir süreci baĢlatabilirsek, yalnız ülkemize değil, tüm dünyaya da katkı 

yapabiliriz. Artık tüm dünyada verimlilik ölçümleri ve performansla ilgili iĢ 

mükemmelliği ile toplam kalite yönetimi arandığından gerek devlet ve gerekse 

özel sektör yöneticileri bu süreçle ilgilenmekte, bu anlayıĢa uygun bir kurumsal 

kültür oluĢturmaya çalıĢmaktadır.  

Bu çalıĢmada verilerin tümevarım metodu ile kullanılması yanında 

gözlem ve uygulamada elde edilen müĢahadelere de yer verilmiĢ bu konu farklı 

argümanlarıyla bir bütünlük içinde ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. Ayrıca tüm 

bu sürecin doğru yönetilmesi Türk dilinin önemine dayanmakta; Türk dilinin 

düzgün ve doğru kullanılması kültürel değerlerimizi temsil ettiği gibi, yeni 

teknolojilere de milli bir kimlikle yaklaĢılması marka, moda ve müzik üçgeni 

içinde insan iliĢkilerinin düzenlenmesi öncelikli bir hedef olarak ele 

alınabilmesi sağlanabilmelidir. 

 

KÜLTÜR VE TÜKETĠM ĠLĠġKĠSĠNĠN DAVRANIġSAL TEMELĠ 

Tüketim, insanların objelere farklı anlamlar yüklemesiyle yakından 

alakalıdır. Objelerin kullanılması da maddi olduğu kadar değiĢmeceli-mecazi de 

olabilir; yani objeler mevcut bir Ģey, bir fikir veya iliĢki bile olabilir. Ġnsanın 

obje ile iliĢkisi de halen sahip olma veya ileride sahip olmayı ümit etme 

Ģeklinde geliĢebilir. Genel olarak sosyal bilimlerde tüketim Ģimdiye kadar klasik 

ekonomi ya da Marksist ekonomi yaklaĢımlarıyla ele alınmıĢtır.  

Fakat bu yaklaĢımlar ihtiyaçların ortaya çıkıĢı ile arz ve talebin tatmin 

edilmesi sürecinde yaĢanan sosyal ve kültürel etmenleri göz ardı ettiklerinden 

sık sık eleĢtirilmiĢlerdir. Antropologlar ise bazı ihtiyaçların maddi temelleri 
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olduğunu kabul etmekle birlikte objeler için asıl önemli olan hususun bir takım 

iliĢkileri kolaylaĢtırdığı ve sosyal kimliğin oluĢmasında önemli bir faktöre sahip 

olduğu görüĢündedirler(Mauss 1990 ve Malinowski 1978 den aktaran Yel, 

2007).  

Daha önce yaptığımız bir çalıĢmada siyasal kültür ve milliyetçiliğin yeni 

yüzü incelenirken; ana kültürde değiĢim mi yoksa yozlaĢmıĢ popüler kültür mü 

tartıĢması yapılarak, ulusal bütünlüğün temel taĢı olan kolektif-ulusal bilincin 

temellendirildiği mensubiyet bilincine yönelik siyasal davranıĢ irdelenmiĢtir. Bu 

bağlamda basının ve medyanın üstlenmesi gereken ulusal rol çerçevesinde etki 

düzeyleri ve biçimleri değerlendirilmelidir.   

Çünkü günümüzde yeniçağın içinde görülen bu yeni yaĢam tarzı, Noel 

Goust‘un 1970‘li yıllarda ileri sürdüğü ―küresel köy‖ kabul edilen dünyamızda 

hiçbir sınır tanımadan ve süratle her yere ve her ülkeye yayıldı. Son derece 

etkin, ülkeleri bile yıkan güçteki ve diğer farklı ülkelere ait sermayelerle 

iĢbirliği yapan daha az etki güzüne sahip ülke semayeleri ulusaĢırı büyük 

sermayelerin gölgesinde ekonomilere yeni bir boyut getirdi. Halen devam 

etmekte olan bu süreç sonunda baĢta ulus-devletler hatta eski Sovyetler Birliği 

olmak üzere, bütün devlet ve birlikleri etkiledi ve önünde engel olan bürokratik 

unsurları ve kültürel değerleri önüne alıp süpürdü.  

Bu acımasız dünyanın oluĢumuna neden olan emperyal ekonomik çıkar 

öncelikli ezici güç karĢısında; tüm kültürler, örf adet ve gelenekleri kısacası 

yaĢamlarının temellendirildiği ―insani değerleri adeta yok edilmek istenen 

toplumlar ve ülkeler; yine bu önlenemez denetimsiz medya‖ tarafından 

desteklendi (bkz.Chomsky, 1993). Sürecin kamuoyları tarafından istendik 

yönde algılanması için bu yeni neo-liberal akım demokratikmiĢ imajının 

yayılmasında bilim adamlarını da yanına aldı. Ġnsan hakları görünümlü, tek 

merkezli baskı, adeta yenileĢme ve değiĢme hatta modernleĢme ve insani bir 

hak ve talep ile uzlaĢma ve iĢbirliği biçiminde tüm dünyaya yeniden pazarlandı. 

DıĢ siyasal güçlerin siyasal yöneticileri ve yeni bir iklimin kurumsal 

savunucuları olan sivil toplum örgütleri kenetlenerek; çıkar dayanıĢması içinde 

biçimlenen Ģirketler, karteller ve bankaların körüklediği çılgın tüketim anlayıĢı 

tüm dünyayı sarmasına rağmen alkıĢlandı. Bugün bunun böyle olmadığını 

ABD‘de baĢlayan hemen hemen her ülkede görülen küresel ekonomik kriz 

ortaya çıkarmıĢtır.  

Tüm dünyamızı saran Neo-liberal bir tutum tüm değerleri alt üst etmiĢ 

zengin daha zengin yoksullar ve halk adeta ölüm döĢeğine atılmıĢtır. Ülkeler de 

böyledir. Kısaca sömüren ülkeler ile sömürülen ülkeler arasındaki kategorik 

fark halen sürdürülmektedir. Çünkü Neo-liberalizm aslında kamu iĢletmelerinin 

özelleĢtirilmesini, ticaret ve sanayinin liberalleĢmesini, ekonomideki kamuya ait 

düzenlemelere son verilmesini, kuralsızlığı-deregulasyon-, devletin 

küçültülmesini, hatta pasifize edilmesini, sosyal devlet yerine sermaye yanlısı 
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serbest piyasacı yaklaĢımını, kıymetli kâğıda ve likiditeye öncelik veren, yani 

parasalcı önlemleri, örgütlü iĢ gücü üzerinde sıkı denetimi, kamu 

harcamalarının kısılması gibi önlemler alınmasını bekleyen bir neo-liberal bir 

siyasal boyutu da içerir.  

Aslında gerek ekonomik anlayıĢ ve gerekse dıĢ politikalar ve siyasal 

sosyoloji açısından bu durum, ―ulus üstü ekonomik ve teknolojik karakterli 

siyasal Ģiddet olgusunu‖ da gündeme getirmektedir. Batı destekli geliĢen bu 

bağımlılığın artması ulusal değerlerin, birikimlerin de yozlaĢtırılma ve yok 

edilme politika-projelerinin önemini ve hızını da giderek arttırmaktadır. 

Örneğin Ermeni meselesi adı altında yapılan özür giriĢimi de bu bağlamda 

kabul edilmelidir. Bu durum karĢısında; insanın iç dünyasından yani psikolojik 

algısından kaynaklanan ait olma arayıĢı ve tatmin olma duygusu ve kendini 

ispat edebilme kaygısı pekiĢtirilmek isteniyor. Batının değerleri yönünde 

verilmek istenen reklam ve filmlere programlara, roman ve senaryolara kısaca 

basın ve medya destekli bu yönde biçimlendirilen kamuoyuna yönelik bir 

algısal anlam yüklenilmekte iletiĢimsel etkisi olan mesajlarla birlikte moda 

zemini üzerinde harcamalarla bu süreç hızlandırılıyor. Her kuĢakta ve yaĢta 

görülen ve bunalımlardan kaynaklanan tüketim, cinsel temaları da beraberinde 

getirmekte ve ana kültüre yabancı ve yabancılaĢma yaĢanıyor. Özellikle genç ve 

orta yaĢ kuĢaklarda görülen cinsel algı ve sapmalarla toplum batının talebi 

doğrultusunda yepyeni yaĢam tarzlarını içeren düzeysiz ve ilkesiz insan 

iliĢkilerini sürdürme eğilimi güçlendiriliyor. Yabancı müzik, marka ve moda 

üçgeni içinde ilgi ve eğilim arttırılarak, ne yazık ki ülkemiz ve özellikle Türk 

gençliği tüketime ve yenidünya düzenine uymaya zorlanarak kendi ulusal 

değerlerine ve yönelimlerine karĢı yenik düĢürülmek isteniyor.   

 Tarihsel süreç içinde Türkiye ile Batı ülkelerinin ana kültürleri ve değer 

yargıları karĢılaĢtırıldığında önemli farkların olduğunu görüyoruz. Ancak batıda 

dine ve çıkar saikine göre biçimlenen kültürel değerlerde bir devamlılık vardır. 

Bugün bu kapitalizmin uzantısı ve yeni boyutu olan yeni liberalizm olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. AĢırı karı temsil eden sömürü düzenlerinin getirdiği 

refah aĢırı tüketimi öngörmektedir. Bu yargı asla serbest piyasa koĢullarına bir 

karĢıtlığı değil, bilakis tüm dünya kaynaklarının verimli kullanılması ve refahın 

tüm dünya ülkeleri için toplumsal tabana yayılmasında maddi ve manevi tüm 

kaynaklar ile ilgili bir master planlamanın yapılabilmesini içermesi 

gerekmektedir.   

Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte ülkemizde geleneksel kültürümüzde 

biçimlenen değerlerde bir aĢınma ve bir kültürel kırılma yaĢanmıĢtır. Batının 

teknolojisinin ve sanayisinin hedeflenmesi, doğru bir hedef olmakla birlikte; 

hızlı bir süreç içinde batıdan alınan yaĢam tarzları ve tüketim alıĢkanlıkları ön 

plana çıkarılmıĢtır. Böylece asırlar boyu elde edilen büyük Türk ana kültürü 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin özellikle 12 Eylül döneminden sonra yeni bir 

model olarak ortaya koyduğu serbest piyasa ekonomisi adı altında tüm ulusal 
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düĢünce sistematiğini ve buna bağlı örtüĢtürülen baĢta kültürel olmak üzere tüm 

değerleri de aĢındırmıĢtır. Bu durum popüler kültürü ve yozlaĢmayı getirmiĢ ve 

nihayet Osmanlı kültürel mirası ile Türkiye arasındaki kültürel bağ ―red ve 

kabul‖ biçiminde oluĢturulan bir ―psikolojik algı” ile adeta koparılmaya 

çalıĢılmıĢtır. Oysa büyük Atatürk Türk dili ve kültürü ile Türk tarihi üzerinde 

büyük önemle durmuĢ, yeni kuĢaklara Milli ekonomi ve ulus devletin 

yurttaĢlığının ancak bu yolla kazanılabileceğine iĢaret etmiĢtir.  

Yerli malı yurdun malı herkes onu kullanmalı diyen ve yerli malı 

haftaları yapan, fabrika kuran, ordusunu donatan ve çocuklarını okutan 

Türkiye‘den; yabancı marka satan sanayi ve iĢletmelere parayla para kazanan 

bir sisteme dönüĢmüĢtür. Güçlü devletlerin kontrolü ve talepleri yönünde 

sürdürülen bu süreç, genç nesil baĢta tatminsizlik yarattığı kadar üretime ve 

kalkınmaya yönelik hedef tayininde de ülkemizi ve halkımızı korku ve kuĢkuya, 

gelecek kaygısına dayalı bir sendromla karĢı karĢıya bırakmıĢtır. Planlama, 

üretim ve istihdam ağırlıklı bir sanayi politikasından vazgeçilmiĢ, fabrikalar 

kurmaktan kaçınan büyük sermaye grupları, borsa oynamaya, banka kurmaya, 

hizmet sektörlerine ve ithal  ticarete yönelmiĢ; satın alma yolu ile medya ve 

basını yönetmeyi de ana hedefleri haline getirmiĢtir. Kar getiren alanların 

baĢında görülen hızlı ve aĢırı tüketim içinde daha az bir sermaye ile yapılan çok 

kar getiren bir anlayıĢa geçilmiĢtir. Özellikle büyük kuruluĢlar tarafından 

kurulan su fabrikaları, bisküvit, gofret, Ģekerleme, hazır yiyecekler bile karlı 

hedefler olarak seçilmiĢ geri dönüĢümü olmayan bir ithalata yönelik pazar ağı 

ile ambalaj ve maden-mermer sektörü gibi ileri teknoloji gerektirmeyen hizmet-

sanayi ağırlıklı ekonomik yapı doğal tahribatın da artmasını küresel felaketlerin 

de hızlanmasını gündeme getirmiĢtir.  

Oldukça zor koĢullarda birikimi sağlanarak ülke vatandaĢlarının 

katlandığı devlet yatırımları yok pahasına elden çıkarılmıĢ, tüm sektör ve 

kuruluĢlarının çoğu satılmıĢ ülkemiz adeta ekonomik yönden açık Pazar ve dıĢa 

bağımlı bir ülke haline getirilmiĢtir.  Örneğin,tüm dünyaya kalite ve fiyat 

politikaları ile yön vermiĢ ―Sümerbank‖ gibi dev bir kuruluĢ ―devlet bez mi 

yapar‖ gibi bir kamuoyu oluĢturularak öncelikli hedef seçilmiĢ, neredeyse 

ordusunun değil tüm ulusun giyim ve kuĢamı ithal edilir olmuĢtur. Çiftçilerimiz 

uygulanan caydırıcı politikalar ile tarlasından uzaklaĢtırılmıĢ, sefalet içine 

sürüklenmiĢtir. Etibank‘ta böyledir, diğer kurumlar da. 

Türkiye adeta kâğıt üzerinde büyük gösterilen ancak ülkenin önemli bir 

kısmı iĢsiz ve yoksul olan politikasız ve çaresizlikten toprak bile satabilen bir 

ülke haline sokulmuĢtur. Görülüyor ki tüketimi körükleyen marka, moda ve 

müzik üretme eylemini değil, tüketme eylemini ve kültürel olduğu kadar politik 

ve ekonomik yabancılaĢmayı da temsil etmektedir. Bu süreç içinde geliĢen 

durum adeta bir kaos olunca, ülkemizde Batılı anlamda sözü edilen bir yüksek 

kültür ve medeniyetten yarar umulması olumlu söz edilmesi imkânsız hale 

gelmiĢtir.  
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Diğer yandan sanayi devrimi bugün bile gerçekleĢmemiĢ olduğundan 

çalıĢma zamanı ile boĢ zaman ayırımı yapabilmemiz de -Ġstanbul gibi büyük 

metropoller hariç- oldukça zordur. Fakat garip olan husus, ülkemizde popüler 

kültür belki de Batı toplumlarından çok daha yaygın bir görüngü-fenomen 

haline gelmiĢtir. Bu değerlendirmelerimize göre olumsuz sürecin önemli bir 

diğer sebebi, ülkemizdeki seri üretim ve bunun neticesinde kapitalist anlayıĢla 

halka sadece tüketim tutkusu aĢılanması değil, -zira halka arzedilen ürünlerin 

çoğu Batı'dan ithal edilmektedir- ülkenin kendi öz benliğinden uzaklaĢtırılarak 

baĢka bir kültürün benimsetilmeye çalıĢılmasıdır.   

Çünkü ġerif Mardin'in de (1990; 128-129) belirttiği gibi, 19.yüzyılda 

Osmanlıda bir "saray kültürü"nün yanısıra bir de "halk kültürü"nden 

bahsedilebilirdi, ancak Batı'da olduğu gibi halk ile elit kültürleri arasındaki farkı 

kapatma çabaları ülkemizde de mevcuttu. Toplumlarda meydana gelen bu 

küçük gruplara ayrılma eğilimine karĢın bu parçalanmıĢ cemaatlerin üzerinde 

bir "birleĢtirici" öğe bulmak meselesiyle karĢılaĢılmaktadır. Bu çabanın temel 

amacı ise yeni bir mütecanis milli birlik yaratmaktı. Fakat bu mütecanis birlik 

yaratma hedefi ancak Cumhuriyet'in eğitim imkânlarından faydalanabilenler 

için mümkün olabilmiĢti. Geride kalanlara ise, "kendi geleneksel kültür 

araçlarının sulandırılmıĢ olması nedeniyle kültür fakirliğine" düĢmekten baĢka 

bir yol kalmamıĢtı.  

Elbette ülkemiz aydınlarının kendilerini halktan soyutlamak ve onlara 

yabancılaĢmak suretiyle kendilerine özgü bir elit kültürünü oluĢturmaları 

gerektiği iddia edilemez. -Ama bize göre kitle kültürünün ve hatta tarihsel olay 

ve olguların çarpıtılarak halkın değerlerinin ve yaĢam tarzlarının yozlaĢtırılarak 

sadece çıkar saikine dayalı ayrıca cinsel sapma ve temaları öne çıkaran yaĢam 

tarzını temsil eden- bir üst kültüre benzetilmeye çalıĢılmasının da daha vahim 

sonuçlara ulaĢtığı da ortadadır‖(bkz.Yel, 2007). Bu durum toplumun bireyleri 

açısından strese neden olduğu gibi, bunalımlara ve psikolojik sorunlara da 

neden olması ve patolojik bir eylem türü olan Ģiddetin ve dıĢ politika sürecinin 

de doğmasına sebep olmaktadır.  

Ġnsan Hakları ve kamusal alanlarla ilgili kamusal bilince yönelik insan 

davranıĢlarının psikolojik süreçleri incelendiğinde; insan davranıĢlarına etki 

eden birçok 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. Bütün 

dünyada siyaset kurumu devlet iĢlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili 

olarak bütün bu alanlardan yararlanarak birey, grup ve toplum üzerinde sosyal 

kontrol müesseseleri oluĢturur, hukuksal çerçeveli sosyo-psikolojik temelli ve 

ulusal iradeyle örtüĢtürülmesi gereken düzeni sağlar (Tuncay, 2002, s. 706). 

Devletin demokratik düzeni hangi araçlarla sağlayacağına ve hangi 

araçları kullanıp hangi politikaları uygulayacağına parlamentoları karar verir. 
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Ancak insan davranıĢlarının psikolojik süreçleri vardır. Ġnsanın ise yüzlerce, 

binlerce davranıĢı bulunur. Çünkü hem iç dünyasından ve hem de dıĢ çevreden 

gelen uyarıcılar insanın davranıĢlarını etkiler çok çeĢitli ve farklı davranıĢ seti 

açığa çıkar. Bütün bu saydıklarımızın devlet kontrolü altına alınması insanın 

hem özgürlük alanını daraltır ve hem de yeni enerji ve fikirlerin iĢbirliği 

havasının yaratılmasını, sosyal dokunun güçlendirilmesini de engeller(Tuncay, 

2008). 

Saydığımız alanlarla insanın psikolojik süreçlerinin yakından iliĢkili 

olduğunu, insanın eğilimleri sonucunda bir davranıĢ setinin açığa çıktığını 

belirtebiliriz. Öyleyse tüketim eğilimini arttıran sosyal dokuyu bozan göç 

olgusuna yeni olanaklar veren yeniden bir dünya düzeni için belki de farklı bir 

açıdan-paradigmadan da bakabiliriz. Çünkü tek bir dünya var ve bu dünyanın 

sürdürülebilir olması gerekiyor(bkz. Erdem,2000, Tuncay 2008).  

Sürdürülebilir bir dünya için ortak payda paylaĢılabilirlik ölçüsüdür. 

Benimle paylaĢmadığını baĢkasından isteme hakkın yoktur. Ġnsan davranıĢlarını 

açığa çıkaran bir diğer faktör o topluluğun ürettiği sembollerle orantılıdır. Ali 

YaĢar Sarıbay sembollerin 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-reflekse yönelik 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. 

Örneğin cinsel sapmalar, esrar ve eroin, alkol ve uyuĢturucu veya bunları da 

içinde barındıran Ģiddet ve terör içerikli eylem ve davranıĢlar bile 

olabilir(Eroğlu, 2005, s.207,208; bkz. Tuncay, 1998). Onun için bugün 

dünyamızda yeni bilimsel alanların iĢbirliğine gereksinim vardır. Bundan dolayı 

kültür ve psikolojik süreçlerle yakın iliĢkisini kurduğumuz aynı zamanda 

sosyolojik boyutlu bir kavram olan psikolojik algı sosyo-ekonomik geliĢmemizi 

anlayabilmemiz açısından önemlidir. 

 

GÜNCEL EKONOMĠK SOSYAL KÜLTÜREL AÇILARDAN 

TÜRK GENÇLĠĞĠNE ETKĠ EDEN SORUNLAR 

Türkiye cumhuriyeti Devleti kurulduğundan yani özellikle 1923‘ten 1938 

yılına kadar iktisaden kalkınmanın önemini kavramıĢ, bir dizi programlar ve 

projeler üreterek ve çeĢitli yöntemler deneyerek sanayi sektörü baĢta olmak 

üzere; gerek kamu gerekse özel kesime yönelik istihdam yaratıcı uygulamaları 

hayata geçirmiĢtir. 1946-1980 yılları arasında doğal olarak 1980 yılından sonra  
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iktidara getirilen Anavatan partisi ile ideoloji değiĢmiĢ, küresel baskı sonucu 

neo-liberal poliitkalar gerçekleĢtirilmeye çalıĢılmıĢ ne yazık ki yatırımlar bazen 

zamanında; ama genellikle de uzun süreler içinde gerçekleĢtirilmiĢ, soyal 

yapının dinamik ve değiĢen yapısına tam olarak ayak uydurulamamıĢtır. 

Türkiye‘de özellikle demografik yapıdaki hızlı değiĢimlerin nedeni hızlı ve 

oldukça niteliksiz bir nüfus artıĢından kaynaklanmıĢ; 1950‘lerden sonra hızla 

artan kentleĢmeyle birlikte sorunlar giderek artmıĢ, kentlere göç eden yeni 

konuklar ile genç nüfusun talepleri karĢılanamamıĢtır. Ülkemizdeki ekonomik 

ve sosyal sorunların çözümünde kaynak-verimlilik hedef planlarında yetersiz 

kalınmıĢ, ana hedeflerde dahi uzlaĢma sağlanamadığı ve ulusal tercihler 

öngörülenlerin aksi olarak geliĢip gerekli düzeltme ve tedbirler ortaya 

konulamadığından hızlı bir kalkınma ve sanayileĢme sağlanamamıĢtır. 1963 

yılından bu yana gündeme getirilen beĢer yıllık kalkınma planlarından sıkça 

uzaklaĢılmıĢ; zaman zaman da çeliĢkili uygulamalara yer verilmiĢtir. Aslında 

iktisadi teĢekküllerin en önemli sorunlarının baĢında para ve sermaye birikimi 

ile teknoloji yenilenmesi gelmiĢ; gerek beĢeri kaynakların ve gerekse doğal 

kaynakların yeterince değerlendirilemediği görülmüĢtür.  

Bütün bu kaynakların bulunması, iĢletme ve fabrikaların kurulması artan 

sosyal sorunlar ve kurumsal yapı ve hedefler tam olarak belirlenemediğinden, 

çağımızın belki de en önemli konularından ve sorunlarından birisi olan 

―verimlilik yönetimi‖ ve ―istihdam politikası‖ kavramı tam olarak 

anlaĢılamamıĢ ya da siyasal psikolojik yönden dıĢa bağımlılık sürdürülmesinden 

gerçek boyutlarıyla algılanamamıĢtır. ĠĢte bu nedenle yarının birer büyük 

iĢletme yöneticiliğine aday olan genç kuĢakların büyüyen Türkiye‘nin temel 

sorunlarını öğrenmesi gerekiyor. Bu süreçlerden birisi olan verimlilik 

yönetimini ve istihdam politikasını sadece karlılık olarak ele almayıp; aynı 

zamanda ulusal zenginliğimizi, ulusal enerjimizi ve milli kalkınmamızı ortaya 

çıkaracak bir süreç olarak görmesi yönünde ulusal bilincin arttırılması 

kaçınılmazdır. Bu nedenle çağımızın yeni kavramlarından birisi olan beyin 

fırtınasını içinde barındıran değiĢim yönetimi ile örtüĢtürebilmesi 

hedeflenmelidir. Bu bağlamda iktisadi sorunların sadece ekonomik sonuçlar 

doğurmadığını ve buna bağlı birçok sosyal ve kültürel sorunun da gündeme 

geldiğini belirtmeliyiz. ĠĢte bu sosyal sorunların baĢında gerek genç nüfusa iĢ 

imkanı yani istihdam olanağı yaratılması yanında küçük iĢletme ve orta 

büyüklükteki iĢletmeler dahil, tüm sanayi ve iktisadi teĢekküllerin verimliliğini 

arttırmak ve buradan oluĢacak katma değerin paylaĢımına ortam hazırlamak 

zorundayız. Ülkemizde son derece önemli bir yer iĢgal eden ve birçok ailenin 

geçim kaynağı olması yanında; birçok kiĢiye de istihdam imkânı yaratabilen, 

gelecek büyük yatırımların alt yapısını oluĢturan ve mutlaka desteklenmesi 

gereken Küçük ve Orta Büyüklükteki ĠĢletmelerin değerlendirilmesi öğretilmesi 

zorunludur. Aslında KOBĠ olarak adlandırılan esnaf camiasının sorunları; genç 

kuĢakları yakından ilgilendirmekle beraber, ülkemizin temel sorunları olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. Bu kuruluĢların yönetimleri daha fonksiyonel, daha 
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dürüst çalıĢan ve daha bilgili kendilerine ekonomik ve siyasal çıkar sağlamayan 

kiĢilerce yönetilmesi ve üyelerinin hak ve menfaatlerini koruması yönünde 

oligarĢik bir iĢleyiĢten de kurtarılmalıdır. Çünkü Türk insanının dayanıĢmasının, 

giriĢimciliğinin ve yeteneklerinin aynası olan esnaf oluĢumları çok eskilere 

dayanan bir tarihsel süreç içinden süzülerek gelen sosyal, kültürel ve ekonomik 

karakterli bir nitelik taĢır. Bu iĢletme ve kuruluĢlar giderek çeĢitlenen sanayi 

anlayıĢındaki esasları, detayları ve çeĢitliliği yakalamada adeta okullar olarak 

görev yapmakta ve usta-çırak iliĢkisi içinde devlete sıfır maliyetle yetiĢmiĢ 

eleman kazandırmaktadır. ĠĢte bu nedenlerle diğer bir çalıĢmamızda daha 

detaylı iĢlenen marka moda ve müzik üçgeni içinde insan iliĢkilerinin ele 

alınması gerekir. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün(OMPĠ-WĠPO) tanımına göre 

marka; bir ticari ya da sınai kuruluĢun ürünlerini diğerlerinden ayırt etmek için 

kullanılan bir iĢaret olarak tanımlar. 

Demek ki markalaĢma ülkenin geliĢmiĢ pazarını da temsil eder. Oysa 

ülkemizde marka algısı yüzlerce iĢtigal konusu içinde üretim yapan fakat 

markalaĢamayan iĢletmeler olarak görülür.  Moda yine markaya bağlı özellikle 

hazır giyim sanayi için hazır giyim ürününün yani giysilerin stili, modeli, desen 

ve tasarımı, kesimi ve de rengi gibi hususları içerir ki insan iliĢkilerinde önemli 

bir yer tutar. Oysa yine ülkemizde önemli bir oranda bu iĢle meĢgul olan kadın 

erkek modistler ve moda evlerinin ulusal kültürü temsil edememesi gerçeği 

yaĢanır. Tüketici ile marka iliĢkisi arasında bir bağ oluĢmuĢtur.  

Çağımızda tüketim kalıplarının belirleyicileri birbirleriyle iletiĢim ve 

etkileĢim içindedir(Tuncay,2008). Bireyin davranıĢ kalıplarını reklam ve 

sloganlar, film ve senaryolar, podyumlar, mankenler ve aktörler ile siyasal ve 

parasal elitler belirler. Müzik dil ve kültür öğesinin belki de en önemli 

öğelerinden birisidir. Ġnsan yaĢamını belirler. Duygu, düĢünce, izlenim ve 

tasarımları biriktirilmiĢ olan ana kültürün ekseninde ve belli bir amaç ve 

yöntemlerle insan ruhuna hitap eder. Bu güzelliği ve duyarlılığı ifade eder ki 

biçimlendirilmiĢ ses armonisi içinde estetik bir bütünü de teĢkil eder. Bu 

yönüyle müzik hem sanat ve hem de bilimsel bir içerik taĢır. ĠĢte bu özellikleri 

ile müzik bireylerin ve ait olduğu toplumun hem duygusal bağını hem de 

değerlerin algılanıĢını akıl ile ortaya koyar. Toplumsal duyuĢ ve düĢünüĢ 

zenginliğini açığa çıkarır ve toplumun düzeyini de belirler. GeliĢim ve değiĢim 

çizgisini tayin eder. O halde müzik evrensel olmakla birlikte bir toplumun 

aynasıdır aynı zamanda. Bu yönüyle de ülkemiz yerel anlamda saz ve diğer 

müzik aletleri imalatı ile bu alanda üretim yapan ve ülke çapında dağılmıĢ olan 

bu kiĢilerin kurumsal yapılara milli sanat ve etkinliklere kavuĢamaması 

durumundadır.Türk motiflerini içeren ve halkın beğenisi olan tarihsel geliĢim 

çizgisinde bir yaklaĢım gelecek kuĢakların müzikte yabancılaĢma duygusunu 

ortadan kaldıracak gerçek sanatçılarımızın önünü açacaktır. Bu bağlamda 

KOBĠ‘ler milli kültür geliĢimi açısından önemli bulunduğundan yeniden 

yapılandırılmalı; ekonomik, sosyal ve siyasal baskılardan uzak tutulmalıdırlar.  
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Diğer yandan AB sürecinde yaĢanan tüm olumsuzluklar esnaf kesiminin 

giderek artan önemini ve ülke ekonomisine katkılarını da ortaya koymuĢtur. 

Milli Eğitim ile iĢbirliği arayıĢlarına değinmek önem arzetmektedir. Esnaf ve 

Sanatkârlar Odalarına kayıtlı yöneticilerinin kendi mensuplarının sorunlarını 

çözdüğünü ve üyelerinin sadece aidatlarını alarak çalıĢmalarını yürüttüğü 

yolunda yoğun Ģikâyetlerden dolayı bu kurumların yeterli olduğunu 

söyleyemeyiz. Yaptığımız gözlem ve araĢtırmalar bunu doğrulamaktadır. Bu 

odalar sadece aidat toplayan, esnafı bile ziyaret etmeyen, aidat ödenmediğinde 

yazı gönderip cezai iĢlem uygulayan fonksiyon dıĢı ve basamak kurumlar olarak 

kamuoyunda algılanmaktadır. Bu örgütlerin hedeflerini, sorunlarını ve çözüm 

önerilerini akademik yapılarda görev alanların araĢtırma konularına 

eklemesinde ekonomik olduğu kadar milli kültür ve ulusal bilinç açılarından da 

yararlı sonuçları vardır.  Zira genç kuĢakların KOBĠ‘lere yönelerek ve bu 

önemli alanda yoğunlaĢarak faaliyet gösterebilmeleri ulusal kültürün arttırımını 

pekiĢtireceği gibi, yerli malı üretim ve marka odaklı yani Türk markaları 

teĢvikiyle de üretime yönelik istihdamı yaratabilmesi mümkündür.  

Bu nedenlerle milli eğitim ve milli kalkınma politikalarının milli çıkara 

dayalı politikalar ile örtüĢtürülmesi gerekiyor. Umutsuz, gelecekten kaygı 

duyan gençlerimizin aralarında geliĢtirebileceği grup dinamiğinin psikolojik 

temeli milli dayanıĢma ve kalkınma algısı olabilmelidir. Türk gençliğinin 

sadece boĢ zamanı değerlendirmek için kurulan arkadaĢlığa, yabancı müziğe, 

marka özentisine ve tüketime yönelik yabancılaĢmıĢ ve kirletilmiĢ bir Türkçe ile 

birbirine bağlanması olanaksızdır. Doğru bir Türkçe ile iletiĢimin kurularak 

etkileĢime dönüĢtürülmesi, proje üretmeye ve üretime yönelik ulusal bilince 

dönüĢtürülerek, iĢ ortaklığı anlayıĢına dayanandırılmasının yolları mutlaka 

aranmalıdır. Buna kurumsal ve siyasal yapılar olanak vermelidir. Milli Eğitim 

bu yönde ele alınmalı, yönetimleri düzeyli, bilgili, isteklerini bireysel değil, 

kamu adına yapmak zorunda olduğunu bilen kiĢilerden yarıĢma biçiminde yani 

sınavlarla iĢbaĢına getirilmelidir. Her yerde sınav var ancak böylesi temel bir 

kurumda atama liyakati ve sadakati temsil edemiyor. Çocuklarımızın milli 

bilinçten uzaklaĢtırılmasının en önemli nedenlerinden birisi de milli eğitimin 

bozulması ve hatta siyasallaĢtırılması ne yazık ki cinsel istismarlara bile ortam 

hazırlar hale getirilmesidir. Gençlerimizin ve çocuklarımızın boĢ zamanları israf 

edilmemelidir. Üretimin aynı zamanda ulusal bir görev ve hedef ifadesi 

doğrultusunda zevkli ve onurlu bir faaliyet olduğu tezi iĢlenmelidir.  

Gençlerin enerjilerini birleĢtirerek, hem ülke içinde ve hemde ülke 

dıĢında alternatif güç haline gelebilmelerinin mümkün olduğunu ve bunun 

sadece isteklendirilmelerinin-motivasyonlarının- arttırılmasına bağlı olduğunu 

ortaya koyarak ulusal bir kimliğin öneminin vurgulanmaya çalıĢılması 

gerekiyor. Kısacası devletin kesesinden ve kasasından beslenen herkesin 

sorumluluğunun bilincinde olup, iĢsizliğe ve yatırımsızlığa ve hatta 

yönetimsizliğe çözüm aramak durumunda olduğunu belirtmeliyiz. Ülkeyi 
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yönetenlerin, yönetilenlerden daha akıllı olmadıkları, onların sadece siyasi 

oluĢumlara katılarak yönetilenleri etkileyerek görev baĢına getirildikleri 

düĢünülürse; son derece yüksek düzeyli, enerji yüklü, yetenekli ve giriĢimci bir 

ruha sahip Türk gençleri yönetenlerin çok çok önünde ülkeyi refah ve 

mutlulukla donatabilecek donanım ve güce sahiptir. Sadece onlara güvenmek ve 

fırsat vermek ve tecrübelerimizi onlara aktarabilmek zorundayız.  

Bu sürecin baĢarısı için tüm çalıĢanların -öğretmen, memur vb.-meĢru 

zeminler üzerinde, yönetenlerden hesap sorabilme bilincini kazanmalıdır. 

Bunun için bilgili olmak ve korkmamak durumundadır. Hiçbir yöneticinin 

çiftliği yoktur. Kamu kurumları kamusal bilinçle yönetilmek zorundadır. 

Siyasetçiler de öyle geçici bir süre için iĢ baĢına getirilmiĢtir. VatandaĢ sadece 

sandık önüne geldiğinde değil; tam tersine demokratik sivil inisiyatifli, Ģiddet ve 

teröre dayanmayan eylem ve hak arama yollarının tümünü deneyerek siyasal 

erkin yanlıĢ karar ve uygulamalarına karĢı çıkabilmelidir. Bunun için kamusal 

sorumluluğa ait siyasal hizmetin yürütülmesinde sisteme ve yönetimlere 

katılarak ya da karar süreçlerini etkileyerek hak arayabilen konuma gelebilmek 

demokrasi için olduğüu kadar rejimin selameti içinde gereklidir. ĠĢte bu süreci 

hızlandırarak temsil edebilecek bireylere ve halka en yakın etki alanı yaratacak 

demokratik grup ya da grup oluĢumu gençlik eylemleridir. Bu birliktelikler aynı 

zamanda gençlerin iĢbirliği içinde iĢ yapabilme yeteneklerinin hazırlanabilmesi 

ve yeni ufukların açılabilmesi sürecini içerir. Bundan korkmamak ve yanlıĢ 

değerlere ait düĢünsel alt yapı oluĢturmamak gerekir. Yönetenler de bu 

eylemleri demokratik haklar bağlamında ele almalı açıklık ilkesi yönünde hak 

talebine yönelik siyasal davranıĢları desteklemelidir. Açıksası demokratik 

haklar bağlamında olduğu kadar kültürel değerlerin korunması ve verimlilik ve 

motivasyonun arttırılması olarak ta değerlendirebilmelidir. Gençlik araĢtıran, 

soruĢturan, tartıĢan ancak bütün bunları bilgi temeline dayandırabilen, seviyeli 

soru sorabilme ve tavır takınabilme olgunluğuna eriĢebilmelidir. Yüksek ideal 

ve hedefleri aynı ya da çok yakın benzer örüntülerle bezenmiĢ homojen bir grup 

oluĢum süreci, ülkemizdeki bütün bu sorunların ortadan kaldırılmasına katkıda 

bulunabilir. Fakültelerde sadece teorik ders vermek, hatta bunları bile çok eski 

bilgilerle idare ederek eğitim sürdürmek, gençlerin moral gücünü kırmakta, 

motivasyonlarının düĢmesine neden olmaktadır.  

Fichter'in belirttiği gibi(bkz.1996), en güzel örnek bir sınıf formel yapı 

içinde bile olsa aslında bir gruptur. Aynı hedefe doğru yönetmek ve 

yönlendirmek yani motivasyonu arttırmak öğretim üyesinin görevi olmalıdır. 

Bu grup anlayıĢı içinde hoca- öğrenci iliĢkilerinde, duygusal ve mantıksal bir 

bütünlük, sevgi ve saygı içinde, korkuya ve kuĢkuya yer vermeden; bir büyük 

dayanıĢma içinde sürdürülerek özellikle yepyeni ufuklar açabilmenin yolları 

aranmalıdır. Fakülteler kar getirme, karlı dersler alma ve saat doldurma yerleri 

değildir. Tam tersine sanayi ve çevre iĢbirliğine dayanan ekonomik, sosyal, 

kültürel yönden halkını aydınlatabilen kurumlar olmalıdır. Bunun maliyet 
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hesabı asla yapılamaz. Bu koĢulları ve ilkeleri kabul edemeyen, 

özümseyemeyen bir yapılanma ve istihdam; üniversitelerin fonksiyonelliğini de 

yok eder. Üniversiteler, hiyerarĢik bağları olan kurumlar da değildir. 

Üniveristeler en iyiyi ve en nitelikliyi bulabilen, onları ülke sevgisiyle yani 

mensubiyet bilinciyle donatan ve ülkesinin hizmetine verebilen çağdaĢ 

kurumlar olmalıdır. Ne yazık ki bu rolün bilincinde olamayan, kamu kurumunu 

özel dükkânı ve iĢletmesi gibi görebilen, adeta bu olumsuzlaĢtırılan sadece not 

merkezli itici yapıdan beslenen bir zihniyet vardır. Bütün bunların 

aĢılabilmesinin yolu, ehliyetli ve Ģahsiyetli kollektif grup normlarına uygun 

gençler yetiĢtirebilmektir. ĠĢte esnaf dediğimiz bu kesim tümüyle bu sıkıntıları 

bilen ve adeta eğitim kurumlarının yükünü de hafifleten bir iĢlevselliği olan 

aynı zamanda ekonomik ve kültürel boyutlu sosyal kurumlardır. Bu küçük ve 

orta büyüklükteki iĢletmelerin iktisadi rolleri yanında sosyal, kültürel etkileri 

yanında hatta siyasal rolleri de vardır. Bu kadar önemli bir nüfusa ve güce sahip 

bu kesimin temsili ne yazık ki yeterli değildir. Üniversitelerce, bu alanda ehil 

kiĢiler tarafından hazırlanmıĢ ders programları konularak desteklenmesi ve 

gençlik ve orta öğretimde bu yönde bir kamuoyu oluĢturulması, ülkemizin 

geleceği için kaçınılmazdır. Bu ve benzeri düzenlemelerin, etkinliklerin halka 

dayandırılmasının yolu, sanat, kültür ve iletiĢim yoluyla sosyal dokunun 

güçlendirilmesine katkı yapmaktan geçer(Tuncay 2000), Bu kesime gençlerin 

yönlendirilmesi ancak Yönetenler baĢta tüm kurumların, medyanın, 

üniversitelerin, öğretmen ile anne ve babaların da sahip çıkmasıyla mümkündür. 

Bu ise her alanada master planlamayı gerektirmektedir.(bkz.Tuncay,2007). Bu 

iĢlerin baĢarılabilmesi içinse, Ersin Kalaycıoğlu'nun da belirttiği gibi siyasal 

katılmanın önü açılmalı, demokratik sistemler aranmalıdır(bkz.Kalaycıoğlu). 

Ayrıca bu kesimi temsil edenlerin, bu kesimin ailesinden gelenlerin ve bu kesim 

ile ilgili kafa yoranların demokratik seçimlerle, yani genel merkez kotalarının 

dıĢında o bölgede yaĢayan vatandaĢların katılımı ile belirlenebilen adayların 

parlamentoya gidebilmelerinin önü açılmalı ve mutlaka yeni yol ve yöntemler 

bulunabilmelidir.  

  

SONUÇ YERĠNE 

Türkiye de sosyal dokuyu güçlendiren ve ulusal-milli bir kimlik ile 

dünyanın önüne çıkabilen bir program ancak psikoloji, sosyolojik, kültürel, 

ekonomik ve siyasal alanların yeni teknolojilerle güçlendirilerek bağımsız ve 

bütüncül politikaların oluĢturulabilmesiyle mümkündür. Bunun baĢarılabilmesi 

için sorunların Kamuoyu‘na mal olması ve çözümleri için bilgi temelli bir 

algının yaratılması kaçınılmazdır. Ayrıca seçimle ve belli bir dönem için iĢ 

baĢına gelen iktidarların da için casaret, ehliyet, sadakat ve liyakatinin aranması 

gerekiyor. Devletin yönetimi sadece siyasal hakkın tevdi edilmesi yolu ile değil, 

erdem, fazilet ve ahlak bütünlüğü ve üstün bir vatan sevgisiyle örtüĢen makro 

politikalar ve her alanda mutlaka yapılması gerekli master planlamalarla 
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mümkündür. Türk toplumu sadece söz‘e dayalı politikalar yerine kalıcı iz‘e 

dayalı politikacıları, yani gerçek devlet adamlarını beklemektedir. Ġnanıyorum 

ki katılım ve düĢünce boyutu artan, dayanıĢma içinde olan esnaf ve gençlik 

bunun yolunu bulacaktır. Yüce Atatürk‘ün özlediği tam bağımsız, aydınlık, 

mutlu ve kalkınmıĢ bir Türkiye tüm Türk gençliğinin ortak ideali biçimine 

getirilmelidir. Bu sürece Türk halkına yılda bir milyon istihdam yaratabilecek; 

Lonca‘lardan süzüle süzüle gelen esnafların temsil edildiği KOBĠ‘lerle; diğer 

önemli bir kesim olan Köylü ve Çiftçilerimizin sorunları çözülerek gelinebilir. 

Osmanlı‘dan beri sistemleĢtirilemeyen bu çilekeĢ kesimlerin omuzları ve alın 

terleri üzerinde temellendirilmesi gereken kalkınma hareketleri, Türk 

gençliğinin enerjisi ve gücü ile biçimlendirilerek Türk milletine yeniden bir 

yükselme ve kalkınma hamlesi kazandırabilir.  

Üzülerek belirtmemiz gerekir ki aydın olarak sunulan ya da aydın 

olduğunu varsayan yeni bir iĢ dünyası ve iĢ alanı adeta uluslar arası boyutta 

kartelleĢen bir yapıyı ülke insanına reva görmekte; Türk halkının ve Türk 

gençliğinin yapabileceği her Ģeyi ellerinden almakta, bütün bunlara liberalizm 

dalgası içinde yaklaĢılmaktadır(bkz.Erkal, 2005). Eğer liberalizmin tutarlı tarafı 

olsaydı neo-liberalizm doğar mıydı? Eğer bir sistemin önüne yeni kelimesi 

ekleniyorsa, eskisinde bir hata vardır. Ya da eskisi değerini yitirmiĢtir anlamı 

çıkar. Türkiye geçmiĢ tarihi ve birikimleriyle dünyanın en saygın üyelerinin 

baĢında olması gerekirken; ithal edilen her Ģey-maddi ve moral bütün her Ģey- 

bu saygınlığımızı aldığı gibi, adeta üzülerek söylememiz gerekir ki, hem 

siyasette ve hem de ticarette Ģamar oğlanı durumuna düĢürüldü. Türkiye 

Cumhuriyetin onuncu yılında elde edilen motivasyon eğer sürdürülebilse idi, bu 

gün gerek siyasi gerekse ekonomik ve sanayi ve gerekse kültürel alanlarla ticari 

sahalarda beliren sorunların hiçbirisi ile karĢılaĢılmaz ve bugünkü yapıları 

ellerinde tutanlara, imtiyazlı hiçbir kiĢi ve kuruluĢa rastlanamazdı.  

Türkiye bütün bu olumsuzlukları bir Ģekilde aĢabilir. ĠĢte bunun yolu, 

Büyük Atatürk‘ün bakıĢıyla örtüĢen gençliğe güvenmek ve onu doğru 

yönlendirebilmek ve iĢbaĢına getirip sorumluluk verebilmekten geçmektedir. 

Gençlik sadece yaĢ olarak değil, enerji ve düĢünce olarak da yeniliği, hızı ve 

üreticiliği temsil eder. Bu nedenle ―gençlik ve türk kültürü projesi‖ topyekün 

ülkemizin beĢeri kaynaklarını değerlendirmek, aklımızı kullanarak 

düĢüncelerimizi eyleme yönelik derinleĢtirmek demektir. DüĢüncelerimiz net ve 

aydınlık olmalıdır. DüĢüncelerimiz bireyselliği değil, toplumsallığı içermelidir. 

Ve düĢüncelerimiz bağımsızlık ve özgürlüğümüzü her zaman ve her yerde 

savunabilmeli, değerlerimiz asla tartıĢmalara konu edilmemelidir. Her Ģeyin 

tartıĢılması hiçbir Ģeyin tartıĢılmaması anlamına gelir. Bu nedenle 

düĢüncelerimiz sistematik olmalı ve mutlaka derinliği bulunmalıdır. Öngörüleri 

yüksek olan düĢüncelerimiz hiçbir zaman ön yargıya dayanmamalıdır. Ve yine 

düĢüncelerimiz mutlaka bilimsel verilere ve metotlara ve objektif verilere 

dayandırılabilmelidir. Son olarak düĢüncelerimiz uygulanabilir, eylemsel 
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boyutu olan ve Türk halkının somut olarak görebildiği sonuçları hazırlamalı ve 

mutlaka kamuoyu desteği ile kurumsal bir iĢleyiĢi toplumsal verimliliği ve 

motivasyonu esas almalıdır(Tuncay,2007) 

ÇalıĢma yaĢamında Emet Gürel'in de saptadığı gibi ıĢık ve aydınlatmanın 

yeri ve önemi büyüktür(Gürel, 2002). Bu ıĢık aynı zamanda düĢünce 

gücümüzde olmalı ve daima ileriyi, çağdaĢlığı temsil edebilmelidir. 

Hem yönetenler ve hem de yönetilenler düĢünceleri bir beyin fırtınası 

kabul etmeli ve ince ayrıntıları da önemsenmelidir. Bütün bunların 

baĢarılabilmesi için çıkarım gücü yüksek ortak alan ve güzel bir Türkçe dil 

oluĢturulup kamusal alan ve kamusal bilinci temsil eden ulusal mensubiyeti 

yani milliyetçiliği örtüĢtüren ortak bir ideal ve düzeyli, kapsayıcı ve de 

kucaklayıcı; barıĢa ve iĢbirliğine yönelik davranıĢ setleri yani olumlu tavırlar 

sergilenmelidir. Kabadayı ağzı ile adeta efelenerek tartıĢma olamaz. Hele hele 

medya önünde kamuoyunu ilgilendiren bu tür atıĢmaların düĢünce ve hizmet 

üretimi içinde asla yeri yoktur. Soru sormak bir sanattır. Soru sorulurken bir 

Ģeyler öğrenmek için ya da bir konudaki tereddütleri ortadan kaldırabilmek için 

veya yapılan uygulamaları eleĢtirmek ve çözümler aramak için sorulur ve 

mutlaka cevap verilmesini sağlamalıdır. Yoksa havada bir tartıĢma seviyesiz bir 

görüntü ve gürültü hatta kargaĢa ortamı yaratır. Kendi sorduğumuz sorunun 

cevabını kendimiz verirsek bu soru sormak olmaz. Hizmet etme yerine, sorun 

üretme ve sorunları büyütme anlamı doğurur. Ġnsan eğilimi bu sorunları alt 

katmanlara yani etnisite ve cemaatleĢmelere taĢıyarak gerçek dıĢı dedi kodu ile 

kamuoyunu yanıltabilir. Bilimsellikten uzak kavram kargaĢasından beslendiği 

de düĢünülürse esrar eroin içki ve kumar gibi kötü alıĢkanlıklar ve sapkın 

cinselliği de temsil eden Ģiddet ve terör gibi negatif eylemler gündemimizden 

asla inmez. Ayrıca bu gerilim ve sorunlar giderek arttırıldığında bu ortam 

çatıĢmacı bir toplumsal yapının hazırlanmasına da neden olunur. ÇatıĢmacı 

görüĢler nihayetinde giderek sistemsizliği, düzensizliği ve hatta anarĢizmi 

doğurur. Bunun ise hiç kimseye yararı olmaz. Sadece küresel talepleri 

yoğunlaĢtırır ve dıĢ güçlerin iĢleri kolaylaĢır.  

Bu nedenle ortak bir davranıĢ setinin oluĢturulması öncelikle sorunlarda 

uzlaĢma ve sağduyuya dayandırılmalıdır. Aslında bütün bunlar iç ve dıĢ destekli 

planlara ve hedeflere uygun konular olarak geliĢtirilir. Muhakeme edebilme 

yetisinin ortadan kaldırılabilmesi, algısal yetinin yanılsamalarına bağlı 

geliĢtiğinden ve popülerleĢme isteği içinde yozlaĢma ve bu yozlaĢmadan 

beslenebilen sosyal, siyasal, kültürel hatta eğitimsel tüm iç ve dıĢ 

organizasyonlarca sürekli olarak yürütülür. Bu gün genç kuĢaklara öncülük 

edemeyen sivil toplum örgütlerinin yaptığı da budur. Gerek amaç ve hedefleri 

gizli tutulduğundan ve gerekse çıkar saikine dayalı olarak birçok kiĢi ve kuruluĢ 

bilmeden ya da bilerek bu örgütlerin sesine ve iĢlevselliğine destek verir. En 

üzücü olanı da bilim adamı olduğunu varsayanların bu tür organizasyonlarda 

öncü rol oynamak istemeleridir. Örneğin son günlerde güya bilim adamı 
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olduğunu ileri sürenlerle birlikte bir kısım entelektüel olduğunu ilan eden güya 

tarafsız gazeteci müsveddeleri Ermeni konusunda ―özür çağrısı‖ yaparak 

düzeysizlikleri yönünde siyasal erkin baĢından ve halkın hemen tüm kesiminden 

büyük tepki almıĢtır. Bu konu ve diğer ülkemiz açısından önemli konular-

etnisite ve cemaatleĢme, Hıristiyanlık ve misyonerlik- baĢta özellikle 

uluslararası boyutlarda faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin siyasal 

yöneticilerle birlikte olduğu artık kesindir. Demokratik görünümlü ekonomik 

hedefli ve siyasal destekli ve adlarının sadece ―sivil‖ olduğu bu kuruluĢlar ve 

örgütler 21. Yüzyılın medya destekli siyasal aktörlerdir. Çünkü kendi 

ülkelerinin dıĢ iĢleri bakanlıklarına ve genelkurmay baĢkanlarına ve savunma 

bakanlıklarına rapor vermekteler ve bu raporlar sonucu bazı yıkıcı ve yanlı 

projelere ―güya bilimsel maddi destek vermek‖ adına siyasal içerikli mesajlar 

verilmesini sağlayarak iĢbirliği içinde oldukları birey ya da kuruluĢlara maddi 

katkıda bulundukları artık bilinmektedir. Diğer yandan çok uluslu Ģirketler 

ekonomik örgütlenme egemen olan örgütlenme mantığı ile devletin siyasal 

sınırlarını zorlaması ve farklı kriterler oturtması, bu Ģirketlerin sayılarının ve 

etkinliklerinin hatta iĢkolu kapsam ve niteliklerinin artmasına neden olmuĢ(bkz. 

Sönmezoğlu s.164-165), bu yönde de yerli sektörün rekabeti önlendiğinden 

iĢgücü, verimlilik ve istihdam düĢmüĢ, ekonomik istikrarsızlık birey ve toplumu 

sıkıntıya sokmuĢtur. 

Bütün bunları dikkate aldığımızda, tümüyle değerlerimizin yitirilmesine 

sebep olan uygulamalar olarak yer vermek mümkündür. Bu nedenle, Türk 

ulusunu ayakta tutan esnaf ve köylü-çiftçi ile ilgili kararların mutlaka gözden 

geçirilmesi ve hatta kuĢku ile karĢılanması gerekir. Bugün esnafımızın düĢtüğü 

sıkıntı had safhadadır. Köylü ve çiftçi periĢan durumdadır. Kamuoyunu 

oluĢturan aktörlerin baĢında rol üslenen basının büyük bir bölümü soyut 

kavramlarla, inanç ve geleneklerimizi hiçe sayan programlarla toplumu meĢgul 

etmekte, kültürel yozlaĢmaya sebep olamaktadır. Tam tersine basının bilgi ve 

haber verme görevini açıklık ilkesine uygun olarak değil, toplumu 

dalgalandırıcı ve sorunları körükleyici bir tutum ile konulara yaklaĢmaktadır.  

Bütün bu kesimler Gençlik ve esnaf kendi sorunlarıyla baĢ baĢa bırakılmıĢ, AB 

süreci içinde yoksulluğa terkedilmiĢtir. Ülkemizden birçok konuda taviz değil 

adeta zorla yapamadıklarını istemekte, tehlikeli bir gidiĢi yönetmektedirler. 

Dilini ve buna bağlı olarak asyadan beri getirdiği büyük Türk kültürünü 

neredeyse kaybetmeye doğru itilen bir topluma gidiĢ vardır. Kültürel erozyon 

sonucu gündeme gelen ve baĢkalaĢımı ifade eden popüler kültür; ulusal 

bilincimizin ve ortak çıkarlarımızın birinci planda tutulmasını önlemekte; Türk 

toplumu küresel dünyanın karlılık stratejilerine boyun eğdirilmek istenmektedir.  

Bütün bunları farklı bilgi ve belgelerle sürdürmek mümkündür. Ancak 

burada belirtmek istediğimiz uyanık ve bilgi temelli bir yapılanmayla 

sorunlarımızın aĢılabileceği ve Türk halkının azmi ve kararlılığıyla küresel 

emperyalist oyunların bozulacağıdır. ĠĢte bu oyunu bozabilecek en büyük güç 
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gençlik örgütleĢmeleri ile yine örgütleĢmelerinde büyük yarar bulunan 

sağduyulu esnafımız, daha doğrusu küçük ve orta büyüklükteki Çiftçilerimiz ve 

Esnaflarımızdır.. Atatürk‘ün büyük bir önem verdiği çiftçimizin ve esnafımızın 

genç nesil olarak tanımlanan insanlarımızla yani öğrencimizle kaynaĢtırılması 

kaçınılmazdır. Bu öncelikle üniversitelerimizin ve öğretim üyelerimizin 

temellendirebileceği çalıĢmalarla siyaset, bürokrasi ve ticaret erbabını temsil 

eden Sanayi ve Ticaret Odalarının önderliğinde yüce Türk milletinin onur 

mücadelesidir. Çünkü kültürel yozlaĢmadan kurtulmamızda, hızla tüketilen yer 

altı ve yer üstü kaynaklarımızın özenle kullanılmasında, beĢeri kaynaklarımıza 

dayandırılan bir üretim sürecinin baĢlatılmasında ve nihayet tüketim 

çılgınlığının önlenmesinde bu sorunun saptanamaması yatmaktadır. Bu 

bağlamda Türk kamu yönetimi ve siyasal yönetimin üzerinde durması gereken 

ve bireyin psikolojik algısına dayandırılan test edilmiĢ baĢarıyı perçinleyen bazı 

önerileri Cannore 32 altın kural olarak özetlemektedir. Bunlardan ilk altı tanesi 

konumuzla doğrudan ilgilidir. (Conarroe, 1989). Sıralayacak olursak, BaĢarınızı 

etkileyebilecek kiĢileri seçin; onlarla doğrudan, kiĢisel olarak ve sürekli irtibat 

halinde bulunun. ġu andaki durumunuzun, yarın hatta bugün değiĢmeyeceğini 

sanmayın. Mesleğiniz ne olursa olsun, kendinizi bir satıcı olarak görün. Yapıp 

söylediklerinizin gelecekteki sonuçlarını daima düĢünün.  Siyaset ve ĠĢ 

hayatında mevki her Ģey değildir. BaĢkasından daha iyi yaptığınız iĢleri 

keĢfedin ve yapın. Son olarak bir önerisini de belirterek çalıĢmamızı 

noktalamak istiyorum. BaĢarı için çok Ģey gereklidir, ama bunların en önemlisi 

kendine güvendir. 

Sonuç olarak kendimize, ülkemize, kaynaklarımıza ve insanımıza güven 

ile bilgi temelli toplum herĢeyin baĢında gelmektedir. Tek koĢulu bu ülkenin 

mensubu olabilmek zorunda olduğumumuzun bilincine varmaktır. Türk 

toplumunun ortak sevincine ve mutluluğuna, refah ve kalkınma için örgütleĢen 

gençliğe ve buna yönelik demokratik performansın artırılarak katılımı temsil 

eden demokratik yönetimlere gereksinimi vardır. Çünkü, sosyal, siyasal yapının 

gerilmesi ortak kültür ve iletiĢim alanınınn daralmasından kaynaklanır.  Ortak 

dilin kaybolması ve vatandaĢların ötekileĢtirilmiĢ konumlara oturtulması ilkel 

yapıların tezahürüdür. Farklılığı toplumsal alanın tek hedefi haline getiren 

insanların taĢıdığı psikolojik algı ile Ģiddet ve terörden, etnisite ve cemaatleĢme 

sendromundan arındırılmıĢ kollektif bir bilinç oluĢturulamaz. Etnisite ve cemaat 

iliĢkilerini inancın ve vatandaĢlığın temeli saymayan, kendi ulusal 

mensubiyetini temsil eden Türk dili ve kültürünü, buna ait simge ve sembolleri 

benimsemiĢ; küresel etkilere direnebilen ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel 

yozlaĢmadan uzak gençlerimizle örgütleĢerek, sorunları aĢabilmek için her 

alanda bir master planlama sürecini baĢlatabilmekle mümkündür. Ayrıca Türk 

dilinin ahengi ve çıkarım gücünün kullanılabilmesi ve algısal yetilerinin 

arttırılabilmesi için dinleme ve doğru soru sorabilme becerilerinin arttırılması 

dayanıĢma ve sosyal sorumluluk kültürünün kazandırılması ve bilgi temelli bir 

topluma(bkz. Erkan, 1997) geçiĢin sağlanması kaçınılmazdır.  
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ONOMASTĠK’TE BULGAR-AZERBAYCAN PARALELLĠĞĠ 

R. Z. ALIYEV

 

ÖZET 

Halkların ortak onomastik birimlerinin ortaya çıkarılması onların 

etnogenezinde de ortak yönlerin olduğunu göstermektedir. Bulgar ve 

Azerbaycan onomastiğinde var olan antroponimik paralellikler bu halkların 

oluĢumundaki ortak etnosların (Pazar/bazaar, bulgar, karamanlı, kuĢçu, 

garagözlü, korlar, garapaça, türkmen, kazak vs.) ortaya çıkarılmasına fırsat 

vermektedir. AraĢtırmalar bu etnosların temelde Kıpçak kökenli olup, 

Azerbaycanlıların ve Bulgarların tarihinde belli role sahip olduğunu 

göstermektedir. 

Anahtar kelimeler: Onomastik, Bulgar, Azerbaycan, etnos, paralellik 

 

 

ABSTRACT 

The collective onomastic units of nations which were found show that in 

their ethnogeny they also have general sides. Antroponymic and toponymic 

parallels were remarked in onomastic of Bulgaria and Azerbaijan give to 

collective ethnoses in these nations‘ formation an chance to come. The 

searches show that these ethnoses were mainly of qipchaq origin and also took 

certain part in history of Azerbaijanians and Bulgarians 

 Key Words: Onomastic, Bulgaria, Azerbaycan, ethnos, paralelism. 

 

Azerbaycan Türklerinin teĢekkül tarihinden bahseden çok sayıda eserin 

yazarı merhum G. Geybullayev, ―çağdaĢ halklar etnik süreçler sonucunda 

yaranmıĢtır‖ demekteydi. Alim bu süreçleri Ģöyle karakterize etmekteydi: 

―Konsolidasyon (etnik mensubiyetçe akraba etnosların kaynayıp karıĢma 

süreci) ve asimilasyon (etnik mensubiyetçe farklı etnoslar arasında yaĢanan 

süreçte, bu etnoslardan birinin diğerini dilinden mahrum bırakması ve kendisine 

katması süreci) süreçleri sonucunda bir isim altında malum etnos, belirli tarihi 

aĢamadan sonra tarih sahnesinden çıkmakta, diğer adla bir etnosun yerini 

almakta, biri eriyip kaybolmakta, diğeri ise hakim konuma sahip olmaktadır.‖
1
 

Fakat tüm bunlara rağmen, her bir halkın etnik tarihi ile ilgili bilgiler, bu halkın 

                                                 

 AraĢtırma Görevlisi, Dr. Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nesimi adına Dilcilik 

Enstitüsü. 
1
 Geybullayev, G., Azerbaycan Türklerinin TeĢekkülü Tarihinden, Bakü 1994, s. 15. 
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onomastik birimlerinde muhafaza edilmektedir. Onomolojide yaranan paraleller 

de, aynı etnik süreçlerin sonucu gibi ortaya çıkmaktadır. Bu gibi birimler tarihin 

birtakım karanlık sayfalarının açılmasında, etimolojik araĢtırmaların doğru 

yönde yapılmasında önem arzetmektedir. Halkların ortak onomastik 

birimlerinin ortaya çıkarılması, onların etnogenezinde de ortak yönlerin 

olduğunu söylemeye fırsat vermektedir. 

Günümüzde Bulgaristan‘da yaĢayan Slav dilli Bulgarların dilinde, çuval, 

çadır, tencere, sarma, ciğer sarması, kurban, kismat, amanat, yumruk, cam, 

baklava, çarşaf, sapun, dolandırıcı, kavun (karpuz), ispanak, arpacıg (kuru 

soğan), bacanak, pazar, rahat, tavan, meydan vs. kelimelerin, Kırcaali, 

Buzluca, Emine Burnu, Harmanlı, Gumluk, Kazanlık, Aydemir, Karamanite, 

Pazartepe, Boyana, Bozhevtsi (Bozevliler), Tyurkmen, Çardak, Uzunovo, 

Pazarvik, Çavdar, Kyulevça, Karnobat, Karapelit vs. gibi coğrafi isimlerin 

kullanılması, Müslüman Bulgarların Sahandjiev, Kasabov, Çolakov, Çekicov, 

Arabadjiev, Koçabaşov, Kurumbaşov, Tokmakçiev, Serbezov, Gyuzelev, 

Mirazçiev, Berbatov, Sariev, Kuşeliev, Dyulgerov, Fundukov, Dalakçiev, 

Karagezov, Domuzçiev, (aynı zamanda Svinarov), Bozveliyev, Çanbazka, 

Bozova, Korov (aynı zamanda Slepçov), Canvarova, Tukanov, Kazak, 

Karabacakov vb. soyadlarını taĢımaları ve onların ekseriyetinin çağdaĢ 

Azerbaycan dilindeki onomastik birimlerle paralellik arzetmesi, Bulgar ve 

Azerbaycan halklarının teĢekkülündeki ortak etnosların (Pazar/bazar, garamanlı, 

guĢçu, garagözlü, korlar, garapaça, Türkmen vs.) ortaya çıkarılmasına imkan 

vermektedir. 

Tarihi kaynakların bildirdiğine göre, Bulgarların etnogenezinde temel 

rolü VI-VII. yüzyıllarda Balkan yarımadasının doğusunda yerleĢmiĢ Frikiya 

boylarını asimile etmiĢ olan Slavyan boyları olmuĢlarıdır. Bulgarların teĢekkül 

bulmasında diğer öğe, VII. yüzyılda Balkan yarımadasında yaranmıĢ Bulgar 

devletinde hakim konumda bulunan Türkdilli Bulgarlar olmuĢlardır. 500 yıllık 

Osmanlı hakimiyetinin (XIV-XIX. yüzyıllar) de Bulgarların yaĢamında belirli 

rolü olmuĢ. Bu dönemde onların bir kısmı Ġslam‘ı kabul etmiĢlerdir. 

Slavyandilli Bulgarların ve Bulgaristan‘ın ismi, daha IV. yüzyılın sonlarında 

Hun ordusunda bu topraklara gelmiĢ olan Türkdilli Bulgarların isminden 

alınmıĢtır.
2
 

Bilimsel edebiyatta Bulgarlarla ilgili yeteri kadar bilgi vardır. Bilindiği 

gibi, daha erken ortaçağlarda Güneydoğu Avrupa çöllerinde yerleĢmiĢ 

Bulgarlar, V. yüzyılın 80‘li yıllarına kadar Bizans Ġmparatorluğu‘nun müttefiki 

olmuĢ ve düĢmanlarına karĢı savaĢmıĢlardır. V. yüzyılın sonu-VI. yüzyılda 

Bizanslıların en korkulu düĢmanlarından birine dönüĢen Bulgarlar, defalarca 

Ġmparatorluğa karĢı savaĢlara katılmıĢlardır. Bazı alimlerin fikrince, Bulgarlar 

iĢte bu dönemden Kafkasya ülkelerine de saldırılar düzenleyeme baĢlamıĢlardır. 

                                                 
2
 Azerbaycan Sovyet Ansiklopedisi, c. 2, Bakü 1978, s. 349. 
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Kaynakların bir kısmı ise kadim Bulgarların daha milattan önce II. yüzyılda 

Kafkasya topraklarına geldiklerinin bildirmektedirler.
3
 

Azerbaycanlıların etnogenezinde de iĢtirak etmiĢ Hunların ismi, Kafkas 

Albanyası topraklarında var olmuĢ Hunan Ģehrinin isminde, Alban tarihçisinin 

kaydettiği ve ―BeĢparmak dağının yanı‖ gibi lokalleĢtirilen Hun kapıları 

toponomisinde ortaya çıkmaktadır. Hunlar‘ın içinde Azerbaycan‘a gelmiĢ olan 

Bulgarların ismi ise Ġran topraklarında Karacadağ‘ın kuzey yamacından 

baĢlayıp, Yardımlı, Celilabad ve Bilesuvar illerinin topraklarından akarak 

Mahmutçala gölüne dökülen Bulgar, geçmiĢ Lenkeran kazasında belirlenmiĢ 

Bulgarkend, Bolgar, Göytepe coğrafi objelerinin ismine yansımıĢtır.
4
(3, 103) 

Azerbaycanlıların birçok kadim onomastik birimlerini içinde yaĢatan ―Dede 

Korkut‖ destanlarında da ―altı baĢı Bolgar er‖ ifadesi kullanılmıĢtır. 

Kadim kaynaklara göre, erken ortaçağlarda Bulgarlar, Kuvyar, Çakar, 

Kurigir, Oksun, Kul, Gazan, Ġskil (Eskil) boylarından oluĢmuĢlardır. G. 

Geybullayev‘in bildirdiğine göre, tüm bu etnonimler Azerbaycan toponomisine 

yansımıĢtır.
5
 (17, 135) Gerçekten de Hubyarlı (Cebrayıl, ĠmiĢli), Kazancı 

(Ağdam, Culfa, Goranboy, Zengilan), Kazanlı (Yevlah), Kullar (Ağdam, 

Balaken, Bedre, Gusar), Çakırlı (Cebaryıl, Göyçay, ĠmiĢli, Masallı), Çagarlı 

dağı (ġuĢa), Ösken/Osken (Tovuz), Ezgili (Göygöl), toponimleri Bulgarların 

terkibindeki boy isimlerini çağrıĢtırmaktadır. Bunlar da, Bulgarların 

Kafkasya‘ya o cümleden Azerbaycan‘a geliĢi erken döneme ait olduğunu 

göstermektedir. 

VII. yüzyılın ilk yarısında Azof yöresi ve AĢağı Volgaboyu‘nu 

çevreleyen topraklarda ―Büyük Bulgariya‖ isminde ünlü Bulgar boyları birliği 

yaranmıĢtır. Fakat bu birlik, kısa süre sonra dağıldı.
6
 VII. yüzyılın ikinci 

yarısında Kuzey Bulgariya topraklarında yedi slavyan boyunun ittifakı ortaya 

çıktı. VII. yüzyılın 70‘li yıllarında Asparuh (Ġsperih) hanın liderliğinde Bulgar 

boylarının bir kısmı Güney Bessarabiya‘ya, oradan da Tuna nehrinin sağ sahili 

boyunca yerleĢen Yedi Slavyan boyu devleti topraklarına saldırıp, bu toprakları 

ele geçirdi. Asparuh yedi slavyan boylarını tarafına çekmekle diğer Slavyan 

boylarını da kendisine boyun eğdirdi ve Bizansla barıĢ anlaĢması imzaladı. O, 

680 yılında yaranmıĢ olan Birinci Bulgar Çarlığının (680-1018) lideri oldu.
7
 

                                                 
3
 Geybullayev, G. A., K etnogenezu Azerbaydjançev, t. I, Baku 1991, s. 33. 

4
 Azerbaycan Toponimlerinin Ansiklopedik Sözlüğü, c. 1, Bakü 2007, s. 103. 

5
 Geybullayev, K etnogenezu Azerbaydjançev, s. 135. 

6
 Azerbaycan Sovyet Ansiklopedisi, c. 2, s. 349. 

7
 Azerbaycan Sovyet Ansiklopedisi, c. 2, s. 227. 



 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM AĞUSTOS 2010 

 26 

Alimlerin fikrince, Türk dillerinin Bulgar grubuna dahil edilen ve Ģimdi 

ölü dil sayılan Bulgar dili, Hazar ve ÇuvaĢların dilleri ile birlikte Türk dillerinin 

Batı Hun kolunun bir grubunu oluĢturmaktadır.
8
 

Volgaboyu‘nda yapılan kazılar sırasında bulunanlar, kabir taĢları 

üzerindeki yazılar, kadim Bulgarların daha fazla Hazar, BaĢkurt, Balkar, 

Karaçay, kısmen de Kumuk ve Karaimlerle organik bağlılığını ve bu dillerin 

Ģekillenmesinde temel role sahip olduğunu göstermektedir. Bulgar boylarının 

Oğuz-Selçuk boy birliklerinden ayrıldığı da ihtimal dahilindedir.
9
 

Bulgar sözünün etimolojisi ile ilgili Türkolog F. Zeynalov ve M. Z. 

Zkiyev, ―nehir sahilinden, sulu yerden olan insan‖ (15, 208), G. Y. Kornilov ise 

―Ģehirli, Ģehir insanları‖ anlamlarını
10

 ortaya atmaktadırlar. KaĢgarlı Mahmut 

Bulğar sözcüğünü ―gazaplı, küskün‖
11

, V. V. Rodlov ―deri, soyulmuĢ deri‖ 

Ģeklinde açıklamaktadır. Kanaatimizce kadim Bulgarların ismine onların üst 

giyimlerindeki hayvan derisi ile bağlı unsurlar yansımıĢtır. 

Bulgar Çarlığının banisi Asparuh‘un ismi de Türkoloji‘de ihtilaflı 

konulardandır. Türkdilli halkların tarihinde bu ismin birkaç varyantına rast 

gelinmiĢtir. Tarihi kaynaklarda Tipet köpeklerinin ismi ile bağlı Ġt Barak Boyu, 

Kıl Barak Eli, Midiya‘nın yakınlığında yaĢayan Baraklar‘la ilgili yeteri kadar 

bilgi vardır. Azerbaycan folklorunda ―EĢdib parağı (barağı) gırkarlar, bilmir 

harasından gırkarlar‖ atalar sözü mevcuttur. ―Dede Korkut‖ destanlarında 

Boğazca Fatma‘nın Beragcuk ismimli köpeğinin olduğu belirtilmektedir. 

Kaynaklarda Berag/Barag/Barah/Parag varyantları belirtilen bu toponim, birçok 

sözlükte, ―uzun tüylü av köpeği‖ Ģeklinde açıklanır. Bu etnik isim, Azerbaycan 

toponomisinde Barahun, Göz Parag, Barahlı toponimlerinin terkibinde 

günümüze kadar gelim çıkmıĢtır.
12

 

XVIII. yüzyıl Fransız tarihçisi Jözef Dögi‘nin, ―Hunların, Türklerin, 

Moğolların ve sair Batı Tatarların genel tarihi‖ eserine dayanan Adalet 

Tahirzade‘nin kaydettiğine göre, Kara Hanın oğlu Oğuz Han, Karahiayın Hanı 

Ġtborag Hanı kendisi için çalıĢtırıyordu.
13

 

Tarihi eserlerde, 527 yılında Savir Hunlarından Boarik isimli bir dul 

kadının yüz bin Hunla Rumlara yardım ettiği ile ilgili yazılar vardır. Ġç 

Hunlardan olan Boarik, kocası Malag (Balag) öldükten sonra Hun topraklarını 

                                                 
8
 Azerbaycan Sovyet Ansiklopedisi, c. 2, s. 349. 

9
 Zeynalov, F., Türkologiyanın Esasları, Bakü 1981, s. 208-209. 

10
 Tahirzade, E., “Kesrevçilik: kökü, özeyi, ardıcılları, dirilmesi. II. (devamı)”, 

Azerbaycan Filologiya Meseleleri, III, Bakü 1991, s. 73. 
11

 KaĢgarlı Mahmut, Devan-u luğati’t-turk, Ġndeks-luğat, TaĢkent 1967, s. 78. 
12

 Aliyeva, R., “Dastan janrı ve onomastik leksika”, Tedgigler, Bakü 2008, sayı 3-4, s. 

190. 
13

 Tahirzade, ―Kesrevçilik: kökü, özeyi, ardıcılları, dirilmesi. II. (devamı)‖, s. 63. 
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yönetmeye baĢlamıĢtır. O, Rum imparatoru Justinian‘la barıĢ içerisinde 

komĢuluk iliĢkisine sahipti.
14

 

Asur çivi yazılarında Ayadu ülkesine tabi olan 30 kaleden birinin Alburi 

Baruka olduğu bildirilmekteydi.
15

 Ptolomey (II. yüzyıl), Albanya‘nın 

vilayetlerinden birinin Baruka olduğunu kaydetmekteydi.
16

 Arap tarihçilerine 

dayanan Ġlhami Cafersoylu‘nun kaydettiğine göre, Elburi Altın Orda‘nın Kıpçak 

boyudur.
17

 Börü boyunun bir kabilesi Türkmen akınlarıyla Anadolu‘ya gelmiĢti. 

Bu boylardan çıkan Müzeffer Gök Börü, XIII. yüzyılın 20‘li yıllarında Erbil 

Emiri idi. O, Zengi Devletinin Türkmen emirlerden Zeydenddin Ali Küçük‘in 

oğlu olup, Salahaddin Eyyubi‘nin eniĢtesiydi ve Haçlı SavaĢlarının en cesur 

emirlerinden biri olmuĢtur.
18

 Salgur boyundan Fars atabeyi Sungur ġir Barik 

lakabıyla tanınmaktaydı. Melik Ģahın ordu komutanlarından birinin ismi Berik 

oğlu idi.
19

 Kazakların Ulu Jüs boy birliğine Kızıl Boruk ve Konur Boruk isimli 

kabileler dahil olmuĢtur.
20

. H. N. Orkun‘a göre, 580 yılında tahta çıkan Türk 

hanı ġabolion‘un ismi Asparuh‘tu.
21

 

Albanlar‘ın Ģahıs isimlerinin açıklamaya çalıĢan G. Geybullayev, V. 

yüzyılda belirlenmiĢ Asparak antroponimi ile ilgili Ģunları kaydetmekteydi: 

―Ġran Bilimciler Asparuh isminin ―açık renkli at‖ anlamına geldiğini 

kaydetmektedirler. Belki de bu Ģahıs ismi Esborik gibi seslenmiĢ ve Türk 

dillerindeki es ―akıllı (yahut eş ―dost‖) ve bori(k) ―kurt‖ sözlerinden ibaret olup, 

―akıllı (yahut ―dost‖) kurt‖ demektir.‖
22

 

M. A. Baskakov‘a göre, Asparuh isminin terkibindeki paruk (boru), 

―kurt‖ demektir. Fikrimizce paruk ―kurt‖ değil, ―kurttan dönme köpektir‖. 

Tarihen böyle itler göçebe hayat ortamında yüksek değere sahip olmuĢlardır. Ġ. 

Cafersoylu‘ya göre, bu ismin terkibindeki ―az‖ (as) bir vahĢi hayvanın ismidir. 

AraĢtırmacı düĢüncesini Ģöyle tamamlamaktadır: 

―Bu sözün vahĢi hayvanlara ait bir alamet ismi olması da mümkündür.‖
23

 

                                                 
14

 Tahirzade, ―Kesrevçilik: kökü, özeyi, ardıcılları, dirilmesi. II. (devamı)‖, s. 85-86. 
15

 Kadim Azerbaycan Tarihi Çiviyazılı Kaynaklarda, Bakü 2006, s. 79. 
16

 Ġzvestiya Drevnih greçeskih i rimskih pisateley o Kavkaze, SMOMPK, Tiflis, t. 

IV, 1884 otd. 1, s. 170. 
17

 Cafersoylu, Ġ., Türk, Urartu, Alban etnolengüistik uygunlukları, Bakü 2008, s. 84. 
18

 Faruk Sümer, Oğuzlar, Bakü 1992, s. 145; Cafersoylu, Ġ., Türk, Urartu, Alban 

etnolengüistik uygunlukları, Bakü 2008, s. 84. 
19

 Sümer, Oğuzlar, s. 145. 
20

 Cafersoylu, Türk, Urartu, Alban etnolengüistik uygunlukları, s. 85. 
21

Recebov, E.-Memmedov, Y., Orhon-Yenisey abideleri, Bakü 1993, s. 18. 
22

Geybullayev, G., Kadim Türkler ve Ermenistan, Bakü 1992, s. 25. 
23

Cafersoylu, Türk, Urartu, Alban etnolengüistik uygunlukları, s. 85. 



 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM AĞUSTOS 2010 

 28 

Örnekleri dikkatle karĢılaĢtırdıkta, özellikle ikinci öğesi 

baruk/boruk/paruh olan bu iki öğeli antroponimlerde, birinci öğe daha fazla 

renk bildiren sözlerle ifade edilmektedir: al, kızıl, konur, gök vs. Bu birçok Türk 

etnoslarında (ağ bayat, kara bayat, ala evli, kara evli, boz evli, ağ goyunlu, gara 

goyunlu, ağ keçili, gara keçili vs.) o cümleden Hunlarda görünmektedir. 

Tarihçiler farklı kaynaklarda tele, abtelit, eftalit, abdal, khitil/hitil isimleri ile 

tanınan Hunları, Ak Hunlara veya Batı Hun grubuna dahil etmektedirler. 

Azerbaycan‘daki ilkin Hunlardan sayılan KuĢanların ismi ise Kara Hunların 

terkibinde geçmektedir.
24

 

Asparuk ismini birinci öğesine gelince, KaĢkarlı Mahmut, ―as‖ 

sözcüğünün ―sırtlan‖ ve ―akbaba, kartal‖ anlamlarını vermiĢtir.
25

 A. M. ġerbak, 

V. G. Yegorov ise bu sözün ―ak‖ anlamını temel almıĢlardır. E. V. Sevortyan‘a 

göre onlar bu etimolojiyi verirken as sözcüğünün Yakut dilindeki a:s sözünde 

olduğu gibi ―ak‖, ―çal‖, ―sarımtıl ak‖ (atlarla ilgili) anlamlarını 

kastetmiĢlerdir.
26

 

Böylece Asparuk antroponiminin ―ak tüylü, gri renkli köpek‖ anlamı 

daha makul görünmektedir. Kaydetmek gerekir ki, 1. Asparuk Bulgar Hanının 

asıl ismi değil, lakabı da olabilirdi; 2. Bu lakap ona sözkonusu köpeğin 

derisinden hazırlanmıĢ giysisine göre verilmiĢ olabilirdi; 3. Bulgar Hanı bu ismi 

kendisinden önceki meĢhur seleflerinden birini isminden almıĢ olabilirdi. Her 

halde isim taĢıyıcısının bu prensiplerin hangisinin temelinde isim alması 

muammalı olarak kalmaktadır. 

Bulgarların söylediklerine göre, Han Asparuk‘un kurduğu devletin 

toprakları Ģimdiki ġume‘nin yakınlığındaki dağlarla çevrelenmiĢ bir yerdeydi. 

ġimdiki Preslav Ģehri o sırada Blizko ismi ile bu devletin baĢkenti olmuĢtur. 

Preslav Ģehrinin 10 kilometreliğinde XVI. yüzyılda KızılbaĢların yerleĢtiği ile 

ilgili bilgi verilmektedir. Bu tarihi olayın Ģahidi olan, sözkonusu topraklarda 

yerli KızılabĢların ve Bulgarların ziyaret ederek dertlere Ģifa diledikleri Demir 

Baba Teke‘nin mezarı XVI yüzyıla aittir. Teke etnik ismi Azerbaycan tarihinde 

Safevi Ģahlarının sağ tarafında olan boylardan biri gibi anılmaktadır. 

―KızılbaĢlar Tarihi‖nde belirtildiğine göre, Anadolu‘nun güneyinde Alanya‘da 

batıya ve Kocaçay‘dan doğuda bulunan topraklar Teke yurdu olarak 

isimlendirilirdi. XVI. yüzyılın baĢlarında bunların bir kısmı ġah Ġsmail‘in 

dergahına giderek orada hizmet etmeye baĢlamıĢlardır.
27

 

Ortaçağ Azerbaycan tarihçisi Hasan Bey Rumlu‘nun kaydettiğine göre, I. 

ġah Tahmasib‘in hakimiyetinin ilk yıllarında vekalet görevini  el geçirmek 

uğrunda kanlı mücadelede, Tekelular teklendiler ve 11 yaĢlı ġah hemen tüm 

                                                 
24

Tahirzade, E., ―Kesrevçilik: kökü, özeyi, ardıcılları, dirilmesi. II. (devamı)‖, s. 76. 
25

KaĢgarlı, Devan-u luğati‘t-turk, s. 27. 
26

Sebortyan, E. V., Etimologiçeskiy slovar tyurkskih yazıkov, Moskva 1974, s. 192. 
27

 KızılbaĢlar Tarihi, Bakü 1993, s. 16. 
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Tekelu boyunun katline ferman verdi. Sonuçta büyük katliamlar baĢladı.
28

 

Takip edilen Tekeluların bir kısmı Kürdistan yolu ile kaçıp Bağdat‘a gittiler. 

Burada yaptıkları katliamlar, ―Afete Tekelu‖ ifadesinin ortaya çıkmasına neden 

oldu.
29

 Bu boyun emirlerinde biri Çerkez Hasan‘ın oğlu Gazi Han, sonralar 

Rum‘dan kaçarak ġah Tahmasib‘in huzuruna gelmiĢ, ġirvan‘ın Bakü, Salyan ve 

Mahmudabad Ģehirlerinin hakimi olmuĢtur. Burada yaptığı katliamlardan ötürü 

ġah Tahmasib‘in fermanı ile öldürülmüĢtür. Tarih boyu keĢmekeĢli hayat süren 

Tekelilerin ismi Azerbaycan toponomisinde daha fazla Tekle varyantında 

korunmaktadır. Bunlar Tekle Mirzebaba (Gobustan), Tekle (Ağsu, Bedre, 

Celilabad, Gobustan, Kürdemir), Tekle deresi (Masallı), Tekle Dağı, Tekle 

Tepesi (Celilabad) ve diğerleridir. XIX. yüzyıl kaynaklarına göre, Tekleler, Mil 

ve Karabağ düzlüklerinde 14 müstakil parça ve farklı soyarın karıĢımı Ģeklinde 

yaĢamıĢlardır.
30

 

Bu etnonimin Teke ve Tekeli varyantı geçtiğimiz yüzyılın 30‘lu 

yıllarında Hızı ilinde (Tekeli) ve Guba ilinde (TekeĢıhı) belirlenmiĢtir. 

Bulgaristan‘da belirlenen garaman etnik ismi, Azerbaycan‘ın Gubadlı, 

Yevlah, (Garamanlı), Ağdam, ġamahı (Garaman Dağı), Kelbecer (Garamanlı 

Deresi), Göyçay (Garamanarh, Garaman), Pazar etnonimi Zagatala (Bazar), 

Gubadlı, Zengilan, Kelbece (Bazarçay, Bazarkend), Gusar ve Gabele‘de 

(Bazardüzü, Bazaryurd), bozavend etnonimi Ağsu (Bozavend), Ġsmayıllı 

(Bozavend Ormanı) illerinde, uzunlar etnonimi Gazak (Uzunoğlanlı, Uzunlar 

nesil isimleri), Haçmaz ve Babek (Uzuoba) illerinde, Türkmen etnonimi Bedre, 

Göyçay, Gabele (Türkmen) illerinde, garapaça etnonimi ġemkir (Garapaça), 

Culfa (Garapaçaburun Dağı) ve ġuĢa (Garapaçalar KıĢağı) illerinde, harmanlı 

etnonimi Bilesuvar, Masallı (Hırmandalı/Harmandalı) illerinde, guĢeli etnonimi 

DaĢkesen, Laçın, ġamahı, Yevlah, Gazak, Göygöl (GuĢçu), Goranboy, Hocalı 

(GuĢçular) illerinde, gazak etnonimi Gazak (Gazakbeyli), Berde, Fuzuli, 

Goranboy (Gazaklar), DaĢkesen (Gazaklı, Gazakyolçular) illerinde geniĢ olarak 

yayılmıĢtır.  

 

SONUÇ 

Ele aldığımız bu çalıĢmamızdan da anlaĢılacağı gibi, bu etnonimler genel 

olarak Kıpçak kökenli olup Azerbaycanlıların ve Bulgarların tarihinde belli role 

sahip olmuĢ, her iki halkın onomastik leksiğindeki paralellleri oluĢturmuĢlardır. 

Azerbeycan ve Bulgar etnisitesinde görülen ortak yönler her iki ülkenin ortak 

                                                 
28

Ferzeliyev, ġ., Azerbaycan XV-XVI asırlarda (Hasan Bey Rumlu’nun “Ahsenu’t-

Tevarih” eseri üzerine), Bakü 1983, s. 51-52. 
29

 KızılbaĢlar Tarihi, s. 17. 
30

 Azerbaycan Toponimlerinin Ansiklopedik Sözlüğü, c. 2, Bakü 2007, s. 237-238. 
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tarihinde belli oranda bir rol üstlendiği çeĢitli simge-sembol, kavram ve sözlerle 

Ģekillendiği etkileĢim boyutunu da ifade etmektedir. 

 

KAYNAKLAR 

 

1. Aliyeva, R., “Dastan janrı ve onomastik leksika”, Tedgigler, Bakü 

2008, sayı 3-4, s. 186-204. 

2. Azerbaycan Sovyet Ansiklopedisi, c. 2, Bakü 1978. 

3. Azerbaycan Tarihi Üzre Kaynaklar, Bakü 1989. 

4. Azerbaycan Toponimlerinin Ansiklopedik Sözlüğü, c. 1, Bakü 2007. 

5. Azerbaycan Toponimlerinin Ansiklopedik Sözlüğü, c. 2, Bakü 2007 

6. Cafersoylu, Ġ., Türk, Urartu, Alban etnolengüistik uygunlukları, 

Bakü 2008. 

7. Faruk Sümer, Oğuzlar, Bakü 1992. 

8. Ferzeliyev, ġ., Azerbaycan XV-XVI asırlarda (Hasan Bey 

Rumlu’nun “Ahsenu’t-Tevarih” eseri üzerine), Bakü 1983. 

9. Geybullayev, G. A., K etnogenezu Azerbaydjançev, t. I, Baku 1991. 

10. Geybullayev, G., Azerbaycan Türklerinin TeĢekkülü Tarihinden, 

Bakü 1994. 

11. Geybullayev, G., Kadim Türkler ve Ermenistan, Bakü 1992. 

12. Ġzvestiya Drevnih greçeskih i rimskih pisateley o Kavkaze, 

SMOMPK, Tiflis, t. IV, 1884 otd. 1, s. 1-248. 

13. Kadim Azerbaycan Tarihi Çiviyazılı Kaynaklarda, Bakü 2006. 

14. KaĢgarlı Mahmut, Devan-u luğati’t-turk, Ġndeks-luğat, TaĢkent 1967. 

15. KızılbaĢlar Tarihi, Bakü 1993. 

16. Recebov, E.-Memmedov, Y., Orhon-Yenisey Abideleri, Bakü 1993. 

17. Sebortyan, E. V., Etimologiçeskiy slovar tyurkskih yazıkov, Moskva 

1974. 

18. Tahirzade, E., “Kesrevçilik: kökü, özeyi, ardıcılları, dirilmesi. II. 

(devamı)”, Azerbaycan Filologiya Meseleleri, III, Bakü 1991, s. 61-92. 

19. Zeynalov, F., Türkologiyanın Esasları, Bakü 1981. 

 



 

 

 

 

 
  TÜRKBĠLĠM AĞUSTOS 2010  

 31 

CONCERNING TO LEARNING OF “KOROGLU” EPOS IN 

ENGLISH RESEARCHES  

S. N. SARKAROVA

 

 

ÖZET 
 

Makale ―Köroğlu‖ eposunun Ġngilizce kaynaklarda bilimsel araĢtırma 

tarihinden bahsetmektedir. Burada özellikle, ünlü Polonyalı oryantalist, 

―Köroğlu‖ eposunu Ġngilizceye çeviren Ģair A. L. Chodzko‘nun rolü 

değerlendirilmektedir. Makalede eposun Ġngiliz dilinde olan çevirisinden 

bahsedilmektedir. A. L. Chodzko Ġngiliz dilli okurları Türk dünyasının gelenek-

görenek ve kültürü ile tanıĢtırmaktadır. 

 

 

ABSTRACT 

The article is dealt with the history of investigation of ―Koroglu‖ epos in 

English language sources. Here are especially appreciated the role of the great 

Polish orientalist, poet A.L Khodzko who translated ―Koroglu‖ epos into 

English. In the article the English translation of the epos are spoken about. A. 

Khodzko makes the acquaintance the English language readers with the 

tradition, habits and culture of Turkish world.  

 

 

 

In English-languaged sources the research of the heroic epos ―Koroglu‖ 

being expression of national value, reflecting national-mental features of 

Azerbaijan nation, its struggle against oppression and despotism and its literary 

march to Europe and all West world begin with the translation and edition of it 

by A. Khodzko. This work known as ―Paris copy‖ or ―Khodzko‘s variant‖ is of 

great scientific value.  

The personality, nationality and activity of A. Khodzko who made 

―Koroglu‖ epos known in literary scientific and edition field became indefinite 

for Azerbaijan folklore for ages – till the 50‘s of last century and he was 

considered to be English. This was firstly amended by famous folklorist P. 

Afandiyev. In the result of his investigations A. Khodzko being polish origin 

appeared and he defined that as Poland being in the composition of Russia, A. 
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Khodzko was obligated to work for them. The outstanding researcher M. 

Sadiqov on azerbaijan- russian- polish literary connections have tried a lot to 

clear out A. Khodzko‘s biography and defined that A. Khodzko had been a 

student of Azerbaijan scientist, orientalist Mirza Jafar Topchubashov. He 

attended in the lessons of M. Topchubashov in Eastern Languages University of 

the Ministry of foreign affairs in 20‘s of XIX century and studied the Persian 

and Azerbaijan language. A.Khodzko was sent to Persian for diplomatic activity 

in 1830. Polish orientalist, ethnographer and poet Alexander Leonardovich 

Khodzko – Boreiko lived for eleven years in Southern Azerbaijan, worked as a 

translator in diplomatic mission between Persian and Russian and then acted as 

a Russian consul in Rasht and Gilan towns. Prof. M. Sadigov demonstrates that 

A. Khodzko collected specimens from Azerbaijan, Persian, mazandarans, 

Turkish, turkmans, Hashtarkhan tatars, kalmuk, and other nations, investigated 

their folklore and published the most part of these materials in London 

including ―Koroglu‖ epos in 1842.  

Also it turned out that, A. Khodzko wrote essays about Baku, too and 

published them in ―Literaturnae gazeta‖ in 1830. Polish literalist translated 

Azerbaijan folklore songs to English. At the same time in the last period of his 

activity he wrote article in French press about M. F. Akhundzadeh, the founder 

of Azerbaijan dramaturgy, and highly appreciated him. He wrote about 

Akhundov‘s ―Serguzheshti – vaziri- khani - Lankaran‖ comedy and showed the 

presence of drama works in eastern nations.  

Besides, we must confess that, A. Khodzko‘s translation of ―Koroglu‖ 

epos to English is his most appreciable and irreplaceable activity for our nation. 

Bu means of this translation and edition ―Koroglu‖ epos was translated into 

French, Russian, German and other west languages, disseminated the whole 

Europe and much further, attracted literal and scientific communities of those 

times. 

The specimens from Koroglu‘s adventure and improvisations, songs of 

nation accommodated in the surroundings of Caspian Sea ―were collected 

verbally, translated with philological and historical notes by A. Khodzko.‖
1
 The 

contents of the book shows that it contains 14 sections: ―Preface‖, ―Introduction 

to Koroglu‖, ―Adventures and Improvisations of Koroglu‖, ―Popular songs of 

the Astarakhan Tatars‖, ―Three Songs of the Kalmuk‖, ―Turkman songs‖, 

―Songs of the Persian Turks‖, ―Persian Songs‖ etc.       

                                                 
1
Khodzko A. Specimens of the Popular Poetry of Persia , as Found in the 

Adventures and Improvisations of Koroglu, the Bandit – Minstrel of Northern 

Persia and in the Songs of the people Inhabiting the Shores of the Caspian Sea, 

Orally Collected and Translated, with Philological and Historical Notes by Alexander 

Khodzko. London, 1842, pages 17 – 344. Reprinted: 1971, New York 
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After the contests the errata was introduced. Only eight pages of 27 

which are of grammatical and orthographic nature were devoted to ―Koroglu‖.  

Under the ―Preface‖ capturing VII - X pages it is written: July 14, 1842. 

After the ―Preface‖ comes the title about adventures and improvisations 

of bandit- minstrel Koroglu of Northern Persian (translated from persian – 

turkish dialect). Then comes the acquaintance with Koroglu. 

The part of the book concerning to Koroglu is 17 – 344.   

Khodzko writes in preface: ―The unwritten Asia poetry in this volume 

mainly belongs to the inhabitants who settled in Northern Persian and along 

Caspian Sea beach. Generally I collected these materials within a different 

period of time, for eleven years when I lived in the very countries from the 

people who were not able to read and write 
2
and on the basis of the oral 

statements of poor stratum. Undoubtedly, just for this reason their resources are 

reliable and valid‖. Furthermore Khodzko writes: Eastern Translation Fund 

Committee accepted the offer of editing this translated work in English style as 

the state, character, moral life and traditions in these specimens still exist. The 

epos was worked and published as one of the numerous eastern works. But only 

a few parts of these can be presented to the nation without much financial 

expenses‖.    

Khodzko considered it necessary to remind an urgent affair to readers that 

the words used to demonstrate some moments do not meet the requirements of 

the English language. Because experience shows that there are such statements, 

especially eastern personal names in all translations from the languages that 

have no scripts that it is possible to find their writing form neither in glossaries 

nor in grammatical books.
3
 

Khodzko fairly admitted Koroglu‘s being in Azerbaijan origin and 

azerbaijanis‘ sublime national wealth.  

It was unknown for scientific community for ages that which sources 

Khodzko used in his translation and edition. Even folklorists considered that 

Khodzko collected the epos from minstrels. For instance, P. Afandiyev wrote in 

1958: ―This edition of the epos was collected by Alexander Chodzko, a polish 

writer. A. Khodzko wrote ―Koroglu‖ in the minstrel style of Southern 

Azerbaijan in 40‘s of XIX century.
4
 

Prof. M. H. Tahmasib wrote:  ―Khodzko united all the variants having 

obtained from various minstrels and this resulted some vagueness and 

                                                 
2
 Khodzko, Specimens of the Popular Poetry of Persia, p. VII. 

3
 Khodzko, Specimens of the Popular Poetry of Persia, p. X.  

4
Afandiyev P. ““Koroglu” epos in Russian literature”, Azerbaijan SSR AS News/ 

Social Sciences, Series 1958 № 1, p. 55. 
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contradictions for the development of the spot and the ―Koroglu‖ character 

itself.‖
5
 

In reality Khodzko made his translation from the manuscript he had 

fetched from Southern Azerbaijan. The copy of this manuscript whish is kept at 

Paris National Library was brought to Azerbaijan in 90‘s of XIX century. The 

prose part of it is in Persian, the poetries are in Azerbaijan but their Persian 

translations were also presented. The epos was translated into our language in 

folklore department of the Literature Institute named after Nizami and was 

introduced to great reader mass first in 1995, further in 2005 republished by 

Latin alphabet. At the end of this manuscript its collector, narrator and author 

was notified. It becomes obvious that the manuscript of ―Koroglu‖ was written 

by the initiative of Haji Mirza Isgandar. The informator – narrator of the epos is 

Sadig bey known as Minstrel Sadig. The text was scripted by Mirza 

Abdulvahab in the witness of Mirza Mahdi Gilani, Hazratgulu bey, Yagub bey, 

servants and maids of Mirza Isgandar, and finished in hejira – gamari 1250, in 

15 of rabiulavval month, Wednesday. The author of the manuscript is Mahmud 

khan Dunbulu Dirjuy
6
. But Khodzko declares in the London variant of 

―Koroglu‖ that he collected these materials for eleven years when I lived in the 

very countries from the people who were not able to read and write. That means 

Khodzko hid the truth and assumed the possession of manuscript author‘s work. 

That is why folklorist, scientist, prof. Israfil Abbasli who compiled preface of 

the Paris variant of ―Koroglu‖ epos declares that this event coincides with 

Mirza Shafi Vazeh and Bodenshtent incident
7
. 

The comparison of Baku variant of the manuscript with Khodzko‘s 

translation proves the existence of some volume differences and incompliances 

between these two variants but their contexts being fitted. 

The introduction of the book may be considered the first scientific 

research about ―Koroglu‖. So it is advisable to stand upon this introduction of 

Khodzko‘s.  

Khodzko discusses innumerable minstrels who render ―Koroglu‖ epos 

and displays their being named ―Koroglukhan‖. 

We want to note two main points concerning this matter. First, the 

translator presents the song instruments in the epos as ―chungur or sitar‖. J. 

Sand who translated the epos into French on the basis of Khodzko‘s edition 

Europeanized the instrument and called ―guitar‖. Every three instruments 

mentioned as saz are stringed. To tell the truth it is hard to believe that folklorist 

                                                 
5
Tahmasib M.H. Azerbaijan national eposes (middle ages), Red. H Arasli, Baku, 

Institute of the Literature named after Nizami, Elm, 1972,p., 184. 
6
 Khodzko, Specimens of the Popular Poetry of Persia, p. 6. 

7
 Khodzko, Specimens of the Popular Poetry of Persia, p. 5. 
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Khodzko who knew perfectly well our areas, the Persian and Turkish languages 

(if not so, he did not try to translate Persian and Azeri parts), did not know the 

minstrels playing saz. It seems it is chungur and sitar which is more close to 

Europeans. So A. Khodzko mentioned these instruments that readers can get 

some knowledge about the saz. But it would be more advisable if he compared 

saz with the other two instruments. For instance, S.S. Penn who translated A. 

Khodzko‘s edition into Russian called minstrels ―sazandar‖ and mentioned the 

instrument‘s name in the ―From translator‖ part.
8
 

The second result we get from the introduction is that the translator 

traveled all the villages and towns, participated in festivals and witnessed 

various minstrels‘ performances. The small details Khodzko described in this 

part make us imagine about those feasts. There animates a square full of 

spectators, and in the middle a minstrel talking about Koroglu‘s trips and 

heroism, sometimes singing goshma and garayli, dancing and sometimes acting, 

showing his actor skills. The participants stares all of these actions attentively.  

Sometimes ―thank you‖, ―well-done‖, ―Good of you‖ are exclaimed. At the end 

of each event the minstrel is ordered by one of the guests to talk about one trip 

of Koroglu‘s. The minstrel must obey the listener‘s requirement. He continues 

his conversation from the required moment.  

Khodzko‘s definition of minstrel is interesting, too. S.S. Penn who 

translated A. Khodzko‘s translation into Russian translated this word as 

―vosxishenniy‖ which means ―charmed‖, ―adored‖. ―A minstrel means an 

enamored and admired person. Professional singers are called so like in 

Northern Persian, too. They wander around either single or with a juffer, juggler 

or with monkeys, pitch a camp, participate in weddings and festivals and 

entertain people with their music, hints and songs.‖
9
  

Khodzko researched about social composition of Koroglu‘s braves. He 

writes: ―Being a son of poor Turkman – Taka, he formed his group from low- 

ranked people. Most of his companion - in – arms and braves were from 

stablemen, butchers, smiths and shepherds.‖
10

 

The orientalist describes Koroglu and his braves‘ enthusiasm to battles, 

festivals as follows: ―He arms, gets his horse and plays his sing in his guitar 

(chungur), as if he goes to any festival. In this case Koroglu and his group 

recalls Zaporojye and Don kazaks‖.
11

 

                                                 
8
Penn S. From translator, Koroglu – eastern minstrel - bandit. (Russian translation 

from Khodzko’s variant), Tiflis, 1856, p. 32. 
9
 Khodzko, Specimens of the Popular Poetry of Persia, p. 12-13. 

10
 Khodzko, Specimens of the Popular Poetry of Persia, p. 8. 

11
 Khodzko, Specimens of the Popular Poetry of Persia, p. 9. 
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There are some questions and objections for our folklore both in the epos 

and in the ―Introduction‖ of Khodzko‘s. But we cannot agree with some 

objections concerning this matter. 

Some researches have shown the discrepancy of some terms in the 

London edition of Khodzko‘s. These above mentioned unwillingly passed in the 

translations made from Khodzko‘s variant. For example, here ―Koroglu‖ is 

called ―Persian epos‖, but due to Khodzko‘s words the narrator of the epos is 

Azerbaijani minstrel Sadig, and Koroglu dwelling is situated in Azerbaijan. In 

origin Koroglu belongs to turk Taka. 

Some researchers criticized Khodzko because of his notes about the 

character of Koroglu. For example, he explains the causes of Koroglu‘s way of 

―robbery‖ as following: ―All the features, drawbacks and shortcomings of this 

character is simple and patriarchal, and he describes by striking exactness the 

interesting properties of nomadic tribes which he formed to display courage and 

bravery, not greediness‖ (1, 9).        

P. Afandiyev writes: ―Khodzko separated ―Koroglu‖ epos from nation, 

people‘s struggle and that is why he could not demonstrate the real essence and 

roots of these struggles‖.
12

  

The outstanding researcher- folklorist Kh. Koroglu remembers the 

definite bandits from the history and writes: ―Till XX century, the names of 

those who were the leaders of peasant movements exciting new landowners and 

feuds remained in the Azerbaijan history (Bandit Nabi, Gatir Mammad etc.) Did 

they rob only to show bravery? Absolutely not. This was appearance of the 

objection against current state… these actions were not whim or ―national 

property‖ of the nation as the author presented in his ―Introduction‖‖.
13

  

Of course, the researches are right in their objections. 

It is unfair to blame A. Khodzko because of his stating the truth given by 

leading representatives of the nation. To separate the uttered thoughts about 

moral values of XIX century from literal-history context and, to evaluate them 

from the social- criteria point of view may not be considered a right approach to 

the matter.  

Taking into account the world‘s folklore we can observe bandit – hero 

characters in most of them. For example, Robin Hood still remains as a beloved 

character of English nation. Stephan Rasin who lives in russian songs was a 

bandit, too.  

                                                 
12

 Afandiyev P. “Koroglu” – is the heroic epos of Azerbaijan nation, candidate of 

philological sciences, dis..., Baku, 1954, p. 87. 
13

 Koroglu Khalig Oghuz heroic epos, Baku, Yurd, 1992, p. 180. 
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Reviewing historical sources and documents about Koroglu, we see that 

he was sometimes called bandit, too. For example, Kh. Koroglu speaks about 

historical connection of the epos, appearance of historical events and 

personalities and draws readers‘ attention one of the way notes of turkish 

traveller Ovliya Chalabi in his article ―Koroglu – is the continuation of 

Azerbaijan epic poetry tradition‖. Kh. Koroglu writes: ―Ovliya Chalabi and his 

comrades set off for their job affair and was arrested by jalalis – ―robbers‖ 

(Chalabi talks about Koroglu in past times.)‖. The head of the group required to 

show everything they held. In response Chalabi enumerated all the things in his 

bag. There were shirts and dresses. The response of one of the jalalis is 

interesting: ―let god save you, we live in mountains, we need shirts‖. The 

robbers grabbed the shirts. The other took the dagger hanging from Chalabi‘s 

belt. Seven jalalis directed their riffles towards him… But Ovliya embarrassed 

them with his words: ―Braves, to attack a tired pauper is like to attack a 

pregnant woman. It does not fit for a devout man. Even Koroglu has ever done 

such actions.‖
14

 

At the same time the epos may not be identified with the historical 

reality. When nation converts real person into an epos hero, they embody not 

only what they see, but also that they want to see. People exaggerate his both 

outer and moral sides to positive side and keep in shade his negative, weak 

characters. Famous Turkmen scientist B.A. Karriyev considers that South 

Azerbaijan variant of ―Koroglu‖ epos (I.Shopen and A.K hodzko is considered) 

protects the names of rebel and armed conflict participants much more than 

other variants. Besides, the researcher emphasizes that, there may not be put an 

equal sign between ―historical‖ chronics and epic monuments, because the latter 

is created not by history, but nation. Several historical persons living in these 

areas can be prototype of separate characters.  But even in this case characters 

roles in the epos do not coincide with the historical events.
15

 

Then A. Khodzko writes in his ―Introduction‖: ―According to Turkish 

tribes of Northern Persian, it is very natural the strongs oppress the weaks. 

Otherwise the former would not be strong; the latter would not obey their 

master‖.
16

 

Kh. Koroglu blamed the author in ―nietschean‖ . Really A. Khodzko‘s 

this thesis coincides with the philosophical thoughts of fascism ideology of 

Friedrich Nietsche, a German philosopher and writer. Due to that judgment the 

only way to seize power is to apply force, to oppress the weaks.  In the epos, we 

                                                 
14

 Koroglu Kh., G. Nabiyev A.M, Azerbaijan heroic epos, Baku Azichi, 1996, p. 122. 
15

Karriev B.A., The statements about Koroglu and Turkish speaking nations, 

Moscow, Head Edition of Eastern Literature, 1968, p. 126. 
16

Khodzko, Specimens of the Popular Poetry of Persia, p. 7. 
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must confess that in some episodes Koroglu shows weakness. But no one turned 

him back. Such cases can not disrepute him.  

The other thought of A. Khodzko was to reveal the reasons of Koroglu‘s 

struggle against wealthy people. Actually, Koroglu‘s struggle was not against 

wealthy people but unfair, oppressor padishahs and khans. A. Khodzko‘s thesis 

as follows: ―Koroglu who is strong and has violent passionate character but 

sensitive about his personal dignity is enemy of those who are stronger and 

healthier than himself‖.
17

 

Actually this thought fits neither the historical reality, nor the context of 

the epos. 

Of course, A.K hodzko resulted incorrectly as he did not properly analyze 

the person be translated and investigated. Neither Rovshan‘s reason for struggle 

(his father‘s eye was pulled out), nor his further activity is a basis of this 

thought. Really the striving for wealth is odd for this character. As a character 

of the epos V assessed money just a means of living, existence.  

―Undoubtedly, it is wrong to evaluate the hero‘s activity in this way 

which displays national struggle. Because, Koroglu is the example of force, 

strength and intellect of the nation. That is why he is described the strongest and 

most intellectual one. On the other hand Koroglu struggled against wealthy 

feuds and foreign aggressors because of not their being rich; Koroglu was 

fighting for the happiness, future, tranquility of the nation, not for reputation, 

glory and popularity.‖ 

Undoubtedly, the contradictions, fault judgments in A.K hodzko‘s 

―Introduction‖ arises from the fact that he approached perfunctory to the 

matters, did not analyze properly the context of the epos and did not perceive 

the essence of the epos. We must take into consideration the author‘s being 

European and could not feel the moral features of local nation. It is inevitable 

for evaluating the epos objective- scientifically to investigate it as part of nation 

folklore and as a circle of epic poetry tradition. And we are not right to require 

these from A. Khodzko.  

In spite of some drawbacks, A. Khodzko‘s ―Introduction‖ is of great 

importance as it has bee the first step for the scientific analysis of ―Koroglu‖ 

epos. 

 

 

 

                                                 
17

Khodzko, Specimens of the Popular Poetry of Persia, p. 8. 
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ÇAĞDAġ TÜRK VE AZERBAYCAN DĠLLERINDE KULLANILAN 

ÖZTÜRKÇE KELĠMELERĠN LEKSĠK-SEMANTĠK ÖZELLĠKLERĠ 

Lamiye VAGIFKIZI

 

 

ÖZET 

Makalede araĢtırılan problemlerinden biri çağdaĢ türkolojide dil 

prosesidir. Yazar makalede Türk ve Azerbaycan dillerinde kullanılan 

kelimelerin özellikleri, onların leksik semantik ilgisi, terim ve adıgeçen dillerin 

birbirine etkisini araĢtırmıĢtır. 

Anahtar kelimeler: özleĢme prosesi, öztürkçe sözler, purizm, umumi söz 

ve terimler. 

 

ABSTRACT 

The article deals with one of actual problems of modern study of Turkic 

languages-language process and the reasons influenced on it. Also the  author 

investigates in the article  lexical-semantic  features  of  words and terms, used  

both  in Turkish and Azerbaijani  languages and  the  influence of  mentioned  

languages  to each  other. 

Keywords: language process, words of Turkic origin, purism, common 

terms and words. 

 

Azerbaycan Cumhuriyeti kendi bağımsızlığına kavuĢtuktan sonra böyle 

konuların güncellik bakımından gündeme gelmesi çok önemlidir. Böyle 

konularla ilgili yoğun çalıĢmalarımıza rağmen yine de güncel konulardan 

―ÇağdaĢ Türk ve Azerbaycan dillerinde kullanılan öztürkçe kelimeler‖ konusu 

çok önemli bilim dalı ile ilgilidir. 

Oğuz grupu Türk dilleri içerisinde yapısı, sesi, nihayet zenginliği 

bakımından geliĢmiĢ Ģimdi de geliĢmekte devam eden türk dili yücelik ve 

niteliğini korumaktadır. Yetkili bilim adamlarının türk dilinin arınması, 

özleĢmesi, geliĢmesi yönünden çalıĢmaları sonucu olarak güçlü bir dil düzeyine 

yaklaĢmakta olduklarını görüyoruz. 

Her bakımdan dillerin çağdaĢ geliĢiminin perspektifleri gösteriyor ki, 

uluslaĢma konusu dalında daha çok çaba harcayan türk dilidir. Bizim amacımız 
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bu konuda Türk ve Azerbaycan dillerinde ortak olarak kullanılan kelimelerin 

(terimlerin) leksik semantik özelliklerini araĢtırmaktır. 

Her düĢünce saygıdeğerdir her düĢüncede doğruyu yansıtan bir yanı 

vardır. Bu açıdan Türk ve Azerbaycan dillerinde kullanılan ortak terimlere, 

özellikle yeni yeni bilim dallarında, yazarların, Ģairlerin kamuoyu dilinde 

rastlanıyor. Türk diline, aynı zamanda Azerbaycan diline geçmiĢ terimler her 

zaman dil ile ilgilenenleri düĢündürmektedir. Halk arasında yayılmıĢ sözler, 

kaynağı ne olursa olsun, ya Türkçe ya Azerice sayılmalıdır. Dilin sınırlarını 

çizmek ve kelime hazinesini zenginleĢtirmek için yoğun çalıĢmaları geliĢtirmek 

gerekiyor. Her iki dilin baĢka dillerle olan iliĢkisi üzerinde durmak, filoloji və 

lingüistik çalıĢmaları bir temele bağlamak gerekiyor. ÖzleĢme türk dilinde 

devlet düzeyinde gerçekleĢmiĢtir. Bu konu Azerbaycan dilinde basın ve bedii 

edebiyyat aracılığıyla, baĢlamıĢ, Ģimdi artık belirli geliĢim safhasına geçmiĢtir. 

Azerbaycanın ünlü Ģairi B.Vahabzade Ģiirlerinde türkçe terimler kullanmağı 

kendine borç biliyordu. 

Örneğin: Derya olub, nehr olub, çalxalanmag isteyirem; 

   Xefif sakitliyini neyleyirem denizin  

   Onun gasırğasına, dalğasına vurğunam.  

(B.Vahabzade, s.48) 

―Nehr‖ kelimesi çağdaĢ Türk dilinde ―nehir‖ gibi kullanılır. (bir denize 

dökülen akarsu eĢan. ırmaktır). ―Derya‖ sözü Farsça olmasına rağmen Türk ve 

Azerbaycan dillerinde aynı anlamdadır. ―Xefif‖ kelimesi (Az.) Hafif (Türk). 

Her iki dilde aynı anlamda kullanılmaktadır.  

Ünlü Ģairimiz H.R.Ulutürk‘ten: 

Örneğin: Üstünlük markasını gözlerile öpenler baĢıma yığılanda  

  ―Varlıq‖ dergisindeki ana dilli misralar 

  Milyon milyon ürekde güdret, cüret olanda, 

  Yer üstünde en Ģirin bir xeyala dalanda. 

       (H.R.Ulutürk, s. 621) 

―Dergi‖ (Türk) ―Jurnal‖ (Az.).dergi kelimesi Azerbaycan´ca zaman 

zaman kullanılmaktadır. Her iki dilde aynı anlamda kullanıyor. BaĢka bir 

eserde, Profesör M.Seyidof Ģöyle diyor: ―Azerbaycan‖ yer adı hakkında orta 

yüzilliklerden beri ayrı ayrı halkların alimleri dürlü mülahizeler, fikirler 

söylemiĢlerdir. (N.Ceferof. SeçilmiĢ Eserleri. s.38). ―Dürlü‖ kelimesi çağdaĢ 

Azerbaycan dilinde ―növ‖ gibi kullanmasına rağmen son zamanlar ―türlü‖ gibi 

de kullanmaktadır. Diğer örneklere bakalım. Kapı kelimesi Azerbaycan‘ca 

―gapı‖dır fakat spor terimi olarak gapı‘ya türkçe kale denir. Azerbaycanca 
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futbol takımının gapıçısı, çağdaĢ türkçe kaleci gibi kullanılır. Ağ – çağdaĢ türk 

dilinde tor futbolda kullanılan kale ağı, Azerbaycanca gapı toru anlamını 

veriyor. Azericedeki ağ türkçede ak, beyaz anlamındadır. 

Bakın ne diyor Atatürk: Ulusal duygu ile dil arasındaki bağ, çok 

güçlüdür. Dilin ulusal ve zengin olması, ulusal duygunun geliĢmesinde baĢlıca 

etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki, bu dil bilinçle 

iĢlensin (Dil Yazıları, II s.41). Görüldüğü gibi Türk ve Azerbaycan dillerinde 

özleĢmenin önemli kaynağı mevcut kelime oluĢturmak modeline dayanarak 

yeni kelime yapmağı geliĢtirmektir.  

Azericede bu yöntemle özleĢmede Ģimdilik öyle bir karıĢıklık yok ve bu 

tür kelimeler basında ―yapma kelimeler‖ tabiri ile takdim olunuyor. Bu tür 

kelimelerin çoğu gibi Ģimdi Azerice çeĢitli uslüplerinde geniĢ kullanılıyor: 

Örneğin: bilgi (melumat), duyum (tesurat), deyim (ifade), anlam (mena), 

araĢtırıcı (tedgigatçı), değerli (giymetli). 

Her bakımdan belli oluyor ki, özleĢmenin kaynaklarından birini ağız 

(Ģive) kelimelerinin edebi dile getirilmesi düĢünülmüĢtür. 1932 yılında Türkiye 

Cumhuriyetinin önderi Ulu Atatürk‘ün isteği ve yardımıyla oluĢturulan  ―Türk 

Dil Kurumu‖ bu dalda bir çok yenilikleri gerçekleĢtirdi ve bu kurum çok 

nüfuzlu bir merkeze döndü (çevrildi). Genellikle bu merkez Türkçenin kelime 

hazinesini yabancı kelimelerden, özellikle de arap ve farsçadan ayıklanmak 

gerekiyordu. Bilim açısında bu konunun geliĢtirilmesi türk dili için çok 

önemliydi. 

ÇağdaĢ Türk ve Azerbaycan dillerinde aynı anlayıĢı ifade eden 

kelimelerin anlamdaĢ sıra yaratmak özellikleri vardır. Örneğin: gayçı (Az.)- 

makas (Türk), boksör (Türk), boksçu (Az.), anahtar (Türk), açar (Az.) ve b. 

Türk kökenli kelimelerin anlamdaĢlığı köy (Türk), kənd-kent (Az.), adres 

(Türk), ünvan (Az.). Türkçe ünvan kelimesi ―baĢlıq, ad, serlövhe, titul, vezife, 

derece (elmi)‖ anlamındadır. Uyku (Türk), yuxu (Az.); Azerbaycanca yuxu 

(görmek) Türkçe rüya görmek (anlamını vermesine rağmen, çağdaĢ 

Azerbaycanca ―röya‖ kelimesine arasıra rastlanıyor), ĢiĢe (Türk), ĢüĢe (Az.). 

ÇağdaĢ türk ve Azerbaycan dillerinde çok kullanılan öyle kelimeler var ki, 

onların yazılıĢı, kullanıĢı aynı olmasına rağmen arasıra değiĢik manalar da verir. 

Örneğin: eĢik (Türk), toz, toprak, soğuk vb. Ģeylerin eve girmesini önlemek için 

kapı önüne yanlamasına konulan tahta veya baĢka maddeden engel; 

EĢik (Türk) –kapının giriĢ yerindeki alçak basamak; EĢik (Az.)- bayır, 

dıĢarı, çöl; Rugiyye, niye eĢikde oturubsan? (A.Divanbeyoğlu): 

EĢiğe çıkmak (Türk)- saray mensubu dıĢarıya tayin edilmek. 

EĢiye çıxmag-çıkmak(Az.)-üze çıxmag, zühura çıxmag, aĢkara çıxmag, 

görünmek. EĢiğini aĢındırmak (Türk) - fazla gidip gelmek vb. 
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EĢiye salmag (Az.)- govmag. Bir de göreceksen papağımı goltuğuma 

verib saldılar eĢiye (E.Hakverdiyev). Dalga (Türk) 1. Genellikle rüzgar etkisiyle 

alçalıp yükselen su yığını. Dalga geçmek 1. Bir Ģeyle gereği gibi ilgilenmemek, 

önem vermemek, uyuĢdurucu maddelerinin verdiği keyif durumu vb. Dalğa 

(Az.) 1.Su sethinin hereketi neticesinde emele gelen böyük lepe, ses dalğaları, 

radio dalgaları, izdiham, axın-akın anlamında. 

Görüldüğü gibi yazılıĢı ve kullanıĢı aynı olan bu kelime birbirinden 

değiĢik manalarda kullanılmaktadır. Son 10 yıl zaman zarfında Türk 

sözcüklerinin Azerbaycan‘da kullanımı odenli hız kazanmıĢ ki, söz konusu dil 

olayını görmemezlikten gelmek olamaz. Bu yüzden de çok sayıda bilimsel 

yazılar yalnız bu konuya ait edilmiĢtir. Örneğin: yazar prof. R.Rüstemof 

―ÇağdaĢ Türk Dilinde özleĢme süreci ve onun Azerbaycan dilinin sözcük 

içeriğine etkisi‖ makalesi ―Samsun sanat‖ dergisinde yayımlanmıĢtır. Yazar 

Türkiye‘deki özleĢme ile Azerice‘deki ―özleĢme‖de garip bir paralellik 

bulmuĢtur. Ama ona göre Türkiye‘de bu devlet düzeyinde yapılmıĢ, ama 

Azerice‘de ise genellikle gazete ve kitap dilinde yayılmaktadır. 

 

SONUÇ 

 Görüldüğü gibi bir çok açıdan ortak dil ve özleĢme konusunda ortak alan 

ve ortak hedefler oluĢmaktadır. Bundan dolayı her düzeyde dikkatli olmamız bu 

alanın geniĢlemesi için bir çaba içinde olammız gerekiyor. Doğrusunu 

söyleyelim ki, Azerbaycan Cumhuriyeti bağımsızlığa kavuĢtuktan sonra Türk 

dilinden pek çok terimler Azerbaycan diline geçmiĢtir. Çünkü, Sovyetler Birliği 

döneminde Türkçe her hangi bir kelimeyi kullanmak çok tehlikeliydi. 

Bağımsızlığa kavuĢan Azerbaycan Cumhuriyetinde insanlar Ģimdi sakıncasız 

olarak Türkçe kelimeleri kullanmaktadır. Bu gün ana dilimizde kullanılan 

Türkçe terimler Azerbaycan dilinin kelime hazinesine aktarılmaktadır. Örneğin: 

durum, olay, yayım, önem, soyadı, soydaĢ, yetersay, özelleĢtirmek, ateĢkes, 

açıklama, destek, desteklemek, bilgisayar, soykırım, gecekondu, baĢarı, katliam 

ve bunun gibi bir çok kelime  ortak dilin içine girmiĢtir.Yukarıda yer alan 

düĢüncelere bir de Ģunu ekleyebiliriz. ġimdi Azerbaycan aydınları daha, çok 

gazeteciler öztürkçe konuĢup, yazma çabası içindedirler. Türkçenin ince, 

türetken ve duygu ve düĢünce yüklü güzelliklerini üretken ve türetken bir dil 

yapısı içinde algılamak ve bunu yaĢam içine alabilmek ortak ideallerimizin 

gerçekleĢtirilmesinde en önemli faktör olarak karĢımıza çıkmaktadır.. 
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KAZAKISTAN DA MEDYA 

 2000’LI YILLAR,  GELIġMELER VE TEMEL SORUNLAR 

Leyla BUDAK

 

 

ÖZET 

Kazakistan Cumhuriyeti, Merkezi Asya Cumhuriyetleri içinde en geniĢ 

yüzölçümüne sahip cumhuriyettir. Bağımsızlıktan sonra Kazakistan medya 

alanında devlet sansürünü kaldırmıĢ, bu süreç sayıca fazla yeni medya 

giriĢimlerinin kurulmasını etkileĢmiĢtir. Yeni Kazakistan Anayasası ve Basın 

kanunu basının özgürlüğünü teminat altına almaktadır. Kazakistan‘daki özel 

medya giriĢimleri Merkezi Asya‘daki diğer cumhuriyetlere göre oldukça 

geliĢmiĢtir. Ancak medyanın bağımsızlığı büyük ölçüde teoriktir çünkü kitle 

iletiĢim alanında BaĢkan‘a ve kızı Dariga Nazarbayav‘e yakın kiĢilerin medya 

üzerinde sahipliği ve kontrolü mevcuttur. 8 000 civarında medya giriĢimi 

mevcuttur ki bunlara yabancı giriĢimcilerin gazete, televizyon ve radyoları da 

dahildir. Bunlardan yüzde sekseninden fazlası özel olarak sahiplenilmektedir. 

Haber medyasında 13 farklı dil kullanılmaktadır; Kazakca, Rusça, Özbekçe, 

Ukraynaca, Polonyaca, Ġngilizce, Almanca, Korece, Uygurca, Türkçe ve Farsça. 

Hem hükümete hem özel giriĢime ait çok sayıda radyo ve televizyon Ģirketi de 

kurulmuĢtur. Fakat hükümetin yayıncılık faaliyetleri üzerinde genel bir etkisi 

bulunmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: 

Kazakistan, medya, bağımsızlık, medya özgürlüğü 

 

 

ABSTRACT 

MEDIA IN KAZAKHSTAN 

2000 YEARS, DEVELOPMENTS AND BASIC PROBLEMS 

 

The Republic of Kazakhstan is the largest Central Asian Republic of the 

former Soviet Union. After independence, Kazakhstan abolished the former 

Soviet practice of state censorship which contributed to a sharp increase in the 

number of news media outlets.  The Constitution and the Press Law provide for 

freedom of the press. The privately-owned media are much more developed in 

Kazakhstan than elsewhere in Central Asia. But independence in the media 
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field remains largely theoretical because most of the media is controlled by 

associates of President and his daughter Dariga Nazarbayeva. There are nearly 

8000 news media outlets  (also including foreign press and televisions), more 

than 80 percent of which were privately owned, impossible during Soviet 

times. News media speaks 13 languages, including Kazakh, Russian, Uzbek, 

Ukrainian, Polish, English, German, Korean, Uighur, Turkish, and Farsi. There 

are many radio and television companies, both governmental and private, but 

the Government controls most of the broadcasting facilities.  

Key Words: 

Kazakhstan, media, independent, media freedom 

 

GiriĢ: 

Sovyetler Birliği‘nin dağılmasıyla bağımsızlığına kavuĢan Kazakistan, 

bağımsızlığının ilk yıllarında ağır bir ekonomik kriz ile karĢı karĢıya kalmıĢtır. 

Daha sonra hızlı bir kalkınma sürecine girerek Orta Asya Türk Cumhuriyetleri 

arasında kendine özgü ve istikrarlı bir ekonomik kalkınma modeli 

oluĢturmuĢtur. Kazakistan, Orta Asya‘nın en istikrarlı ülkesi olmasının yanı sıra 

sosyo-ekonomik verilere bakıldığında yaĢam standardının bölgede en yüksek 

olduğu ülkedir. Gayri safi milli hasılası ortalama % 10 düzeyinde 

büyümektedir. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra çok partili demokratik 

bir sisteme geçmiĢ olan ülke, 28 Ocak 1993'te yürürlüğe giren anayasayla 

yönetilmektedir. Kazakistan, BM (BirleĢmiĢ Milletler), BDT (Bağımsız 

Devletler Topluluğu) ve IMF (Uluslararası Para Fonu) gibi uluslararası 

örgütlere üyedir. 4 Aralık 2005 tarihinde gerçekleĢtirilen seçim sonucu 

Nursultan Nazarbayev yedi yıllık bir süre için yeniden CumhurbaĢkanı 

seçilmiĢtir. 

Bağımsızlık sonrası dönemde diğer Türk Cumhuriyetleri‘nde olduğu gibi 

Kazakistan da Sovyetler Birliği dönemi sonrası ortaya çıkan ekonomik 

problemleri aĢmaya çalıĢırken siyasi, sosyal, ekonomik ve  kültürel  birçok 

sorunla da karĢı karĢı karĢıya kalmıĢtır. Kazakistan, siyasal, sosyal ve ekonomik 

alanlarda çok sayıda reformu uygulama alanına taĢımaya çalıĢmıĢ, yeniden 

yapılanması sürecinde medya üzerinde de birçok reform gerçekleĢtirilmiĢ, basın 

ve ifade özgürlüğü, ilgili yasalar ve Anayasa  ile teminat altına alınırken, özel 

medya giriĢimleri kurulmuĢ, devlet tekeli kaldırılmıĢ, daha önceki dönemde 

tartıĢılmayan birçok konu gündeme gelmiĢ; gazetecilerin yasal hakları ve 

çalıĢma koĢulları, etik değerlendirmeler baĢta olmak üzere profesyonel 

kuruluĢlar tarafından  tartıĢılmıĢtır.  

Bu tartıĢmalar, günümüzde de birçok farklı çevrede ve ulusal-uluslar 

arası kurumlar ve kuruluĢlarda  devam etmektedir. Demokrasiye geçiĢ sürecinin 

sağlıklı bir Ģekilde tamamlanabilmesi, demokratik ölçütlere uygun bir kitle 
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iletiĢim sisteminin   yapılanmasına  ihtiyaç gösterir. Demokrasinin geliĢtirilmesi 

ve sağlıklı bir Ģekilde iĢleyebilmesi açısından özgür, demokratik ve sorumlu bir 

basın anlayıĢının her boyutu ile  bu sürece destek vermesi gerekmektedir. 

Bağımsızlıklarının ilk yıllarından beri Türk Cumhuriyetleri‘nde toplumsal ve 

ekonomik yaĢamın her boyutunda görülen değiĢimler, kitle iletiĢim alanında da  

gözlenmektedir. Ancak bütün toplumsal kesimlerde olduğu gibi değiĢimlerin 

birden gerçekleĢmesi beklenemez. Bu sürecin belli bir zamana ihtiyaç 

gösterdiği  kesindir.  

Bağımsızlık öncesi basın üzerinde egemen olan kitle iletiĢim sisteminin 

felsefi temellerini içeren ve basının dört kuramından biri olarak nitelendirilen 

―Sovyet   Komünist  Kuramı‖ nın fikri platformdaki izlerinin tam anlamı ile 

silinmediği belirtilmelidir. Kitle iletiĢim sistemlerine dayanak oluĢturan ve 

düĢünsel temelleri içeren  makro basın kuramları,  tarihsel geliĢim süreçlerinde 

genelde dörtlü bir ayrımla ele alınmıĢlar, daha sonraları farklı araĢtırmacılar 

tarafından geliĢtirilerek veya ekler yapılarak basın ve siyasi sistem iliĢkileri 

açısından değerlendirilme boyutları geniĢletilmiĢtir. Siebert ve arkadaĢları 

tarafından (1959) geliĢtirilen ve daha sonraki yaklaĢımlara temel oluĢturan 

dörtlü ayrım ―Otoriter Kuram‖, ―Liberal Kuram‖, ―Sovyet Komünist Kuramı‖ 

ve  ―GeliĢme Aracı  Kuramı‖ olarak bilinmektedir. Makro basın kuramları, 

Falay‘ın ifadesi ile ―günümüzdeki iletiĢim süreçlerinin tabi tutulduğu 

yorumların daha belirgin hale gelmesi‖ açısından katkı sağlayabilmektedir 

(Falay, 1993:47). Sovyet  Komünist Kuramı‘nın genel özellikleri, basının 

yöneten elit grubun düĢüncelerini, talimatlarını halka ileten, alternatif görüĢlere 

kapalı, katı ve değiĢmez normları ve özel kontrol yöntemlerini esas alan ve 

farklı görüĢleri tartıĢma alanına taĢımayan bir yapı içermektedir.  

Sakharov‘a göre Sovyetler Birliği‘nde basında yer alan sansür ve 

öndenetim mekanizması, ―resmi doktrine karĢı çıkan herĢeyi hem 

yönetilenlerden  hem de yönetenlerden gizlemekte, izlenen politikayı ve verilen 

kararları değiĢtirebilecek nitelikteki herĢeyi ortadan silmeye yaramaktadır‖ 

(Sakharov, 1969:149). Glasnost sonrası Sovyetler Birliği‘nden ayrılan tüm 

cumhuriyetlerde  ve merkezi yönetimin egemenliğindeki Rusya‘da geçmiĢ 

dönemden gelen bu etki devam etmiĢtir. Downing, (1990;151) Sovyetler sonrası 

bu coğrafyada  medyanın yeni oluĢan politik güçlerin kendi etkilerini 

güçlendirmek için kullandıkları bir silah ve kargaĢa ortamının içinde sosyal ve 

politik arenada etkisini artırmak ve güçlenmek isteyen tüm güçler için bir hedef 

haline geldiğini belirtmektedir. Özet olarak Sovyetler Birliği‘nde medya, devlet 

tarafından yönetilen, kontrol edilen, yalnızca devleti ileri götürmek için 

kullanılan, sadece partiye bağlı ve sadık parti üyeleri tarafından yönetilen ve 

kullanılan (Severin& Tankard 1994: 506) örgütlü bir sistem olarak iĢlevseldi.  

 Uygulama alanında çok sayıda sorunla uğraĢan Kazakistan, 

bağımsızlığın üstünden geçen yaklaĢık yirmi yıllık dönemde  medya alanında 

hala önemli mücadeleler vermek durumundadır.  Medyadaki tekelleĢme 
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eğilimlerinden, kontrol yöntemlerine, dolaylı sansür ve baskılardan, Rusya 

kadar Batı ülkelerinin da ilgi ve etkisine açık bir medya ortamının çözüm 

bekleyen çok sayıda sorunu olduğu görülmektedir Kazakistan‘ın yeniden 

yapılanması sürecinde ulusallaĢma-demokratikleĢme reformları birçok alanda 

sürdürülürken kitle iletiĢim alanında da önemli geliĢmelerin olduğu 

görülmektedir. Basın ve ifade özgürlüğü yasal teminat altına alınmıĢ, özel basın 

yayın giriĢimlerine olanak tanınmıĢ, devlet tekeli önlenmeye çalıĢılmıĢtır. 

Ancak uygulama alanında sorunların bazı yönlerden devam ettiği, tekelleĢme 

eğilimlerinden dolaylı kontrol ve oto sansüre kadar çözüm bekleyen konular 

olduğu da bir gerçektir. Bu çalıĢmada Kazakistan‘ın kitle iletiĢim alanı, geçmiĢi, 

genel olarak 2000‘li yıllar sonrası durumu, yasal- yapısal reformları ve basın 

ifade özgürlüğü alanındaki genel sorunlar açısından değerlendirilecektir. 

 

Kitle ĠletiĢim Sistemini Düzenleyen Yasalar 

1995 tarihli Kazakistan Anayasası basın ve ifade özgürlüğünü 

destekleyen ve sansürü yasaklayan hükümler içermektedir (Buyers, 2003;85). 

Anayasa‘nın  çeĢitli maddeleri, ―basın ve Ġfade özgürlüğü‖ ile ilgili 

düzenlemeler içermektedir (Madde 18, 19 ve 20). Anayasa‘da , bireylerin siyasi 

ve dini görüĢlerini açıklama hakkı, enformasyona özgürce ulaĢım hakkı, 

enformasyonu yayma hakkı, derneklerin ve resmi görevlilerin, kitle iletiĢim 

kuruluĢlarının enformasyonla ilgili kaynaklara ulaĢma hakkı bulunduğu 

belirtilirken devlete ait gizli belge ve bilgilerin korunması gerekliliğine de 

dikkat çekilmektedir. Anayasa‘ya göre Kazakistan‘da siyasi ve ideolojik açıdan 

çeĢitliliğin ve çoğulculuğun sağlanması, insan hakları ve özgürlüklerinin 

teminat altına alınması gerekliliği belirtilmektedir (Madde 5 ve Madde 12). 

1991 yılında Kitle ĠletiĢim Alanı‘nı düzenleyen ilk yasa kabul edilmiĢtir. 

Söz konusu yasada sansür yasaklanmıĢ, ifade ve düĢünce özgürlüğü koruma 

altına alınmıĢ, devlet ve  idari kurum ve kuruluĢların profesyonel gazetecilerin 

mesleki faaliyet ve çabalarını engellememeleri  gerekliliği ilke olarak kabul 

edilmiĢtir. Yasa,  daha sonra çeĢitli düzenlemeler ve  kanun hükmünde 

kararnamelerle yeniden ele alınmıĢtır. 1992 yılında kitle iletiĢim alanı ile ilgili 

bir kararname kabul edilmiĢ;   devlete piyasa koĢullarına geçme döneminde 

kitle iletiĢim araçlarının tekelcilikten korumanın ölçütlerini hazırlama görevi 

verilmiĢ, rekabetçi ve çeĢitli bir medya ortamı oluĢturulmaya çalıĢılmıĢtır. 

23 Temmuz 1999 tarihinde kabul edilen ―Kitle ĠletiĢim Yasası‖ radyo 

televizyon yayıncılığını ve yazılı basını düzenlemektedir (Kazakhstan 

Legislation,<www.internews.kz>). Kitle iletiĢim kanunu, yedi bölüm ve 26 

maddeden oluĢmaktadır.Kanun bir çok kez düzenlemeye uğramıĢ, yeni ekler 

veya yasadan çıkarılan bazı bölümler olmuĢ ancak büyük ölçüde etkisini 

sürdürmeye devam etmiĢtir.  Kitle ĠletiĢim Yasası‘nın birinci bölümü genel 

hükümleri içermektedir.  Bu bölümde basın ve ifade özgürlüğünün, basın 
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faaliyetlerinin, enformasyona ulaĢım özgürlüğünün anayasal güvence altında 

olduğu belirtilmektedir. Sansür yasaklanmakta, kamu kuruluĢları ve 

vatandaĢların hak ve çıkarları korunmakta ve enformasyona ulaĢımları yasal 

açıdan güvence altına alınmaktadır.  

Yasada  ülkenin  bütünlüğü, devletin güvenliği, toplumun birliği korunma 

altına alınarak , bu konuları tehdit edecek veya ayrımcılık yaratacak faaliyetler, 

ayrıca Ģiddet ve pornografi içeren yayınlar yasaklanmaktadır.  Kanun ayrıca 

gazetecilerin hak ve sorumluluklarını, gazetecilerin uymaları gereken genel 

esasları da düzenlemektedir. Kanuna göre bu yasada bulunmayan hükümler 

konusunda  uluslar arası bir sözleĢme veya devletin taraf olduğu anlaĢmalarda 

bu konuda bir hüküm varsa bu hükmün veya hükümlerin esas alınacağı 

(20.Madde)  belirtilmiĢtir.  

 

Kitle ĠletiĢim Araçlarının Yapısal Durumu 

Yazılı Basın: Yazılı basın genel olarak değerlendirildiğinde yıllar içinde 

yazılı basın yayınlarında bir düĢüĢ görülmektedir. Ocak 1998 rakamlarına 

bakıldığında gazete ve dergi sayısı 1625 iken  (Petters,1998), Temmuz 2001 de 

Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı yazılı basın (gazete ve dergi) 

toplam sayısının 1258 (Kazakhstan Press, 2001) olduğunu açıklamıĢtır. Ülke 

genelinde yayınlanan gazetelerin önemli bir bölümü Rusca yayınlanmakta olup 

tirajları genelde Kazak dilinde yayınlananlardan daha yüksektir. Genel nüfus 

dağılımına bakıldığında Kazaklara göre Rusların özellikle büyük Ģehirlerde ve 

sanayileĢmenin yoğun olduğu bölgelerde daha etkin olduğu görülmektedir  

(Çarıkçı, 2001). Günümüzde 1000 civarında basılı yayın (dergi ve gazete) 

mevcuttur. Ayrıca ülke genelinde nüfusun yaklaĢık %6‘sını Ukraynalıların 

oluĢturduğu ve Kazakların da büyük bölümünün Rusca konuĢtuğu dikkate 

alınırsa gazete dillerindeki farklılaĢma ve tiraj farkı anlaĢılabilir.   

Kazakistan‘ın bağımsızlığının ilk on yıllık döneminde Rusca yayınlanan 

gazetelerden yüksek tiraja ulaĢan Konsomalskaykaya Pravda olmuĢtur. Kazak 

dilinde yayınlanan gazeteler arasında ise Karavan, Kazakhanskaya Pravda, 

Vechernii Almatı, The Glombus Vremya sayılabilir.  Gazetelerin ülkenin 

bağımsızlığının ilk on yıllık döneminde %80 oranında devlet desteği aldığı, 

Kazak Türkçesi ile yayınlanan gazetelerde bu desteğin %90 oranına çıktığı 

bilinmektedir (‗Kazakhstan‘, Communications Law in Transition Newsletter,  

2000). Ġlk on yılda nüfus yoğunluğu yüksek olan her yerleĢim merkezinde en az 

bir haftalık gazete yayınlanmıĢtır.  

Günümüzde  Kazakistan‘da Rusça, Kazakça, Ukraynaca, Korece, 

Almanca ve Ġbranice 1000‘in üzerinde basılı  yayın çıkarılmaktadır. Ġkinci on 

yıllık dönemde ülkedeki baĢlıca gazeteler arasında  hükümet destekli olanlardan 

Kazakhstanskaya Pravda ve Yegemen Kazakhstan sayılabilir. Haftada beĢ kez 
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Rusca ve Kazakça yayınlanmaktadırlar.  Özel sektöre ait gazeteler arasında ise 

Rusça Ekspress-K ve Kazak dilinde  Zhas Alash. Nachnem Ponedelnika S, XXI 

Vek, Soldat ve Vremya yer almaktadır.  Özel olarak çıkarılan yayınlardan 

Karavan Medya Grubuna ait Karavan ve Novaya Pokolenie’nin baĢkan ve ailesi 

ile yakın bağları olduğu belirtilmektedir.  Kazakistan‘da yayınlanan bazı 

yabancı yayınlar arasında ise Kazakistan Zaman (Türkiye), Almaty Herald 

(Ġngilizce ve Batı Kökenli)  ayrıca  günlük yayınlanan Litre sayılabilir  

(http://www.article19.org/speaking-out/kazakhstan). Günümüzde devlet desteği, 

yazılı basın için hala önemini korumakla birlikle asıl önemli sorunun tekelleĢme 

eğilimleri olduğu bilinmektedir. Ülke genelinde dağıtım ve basım maliyeti 

yüksek olup destek almayan yazılı basın kuruluĢlarının özellikle yerel düzeyde 

yayın yapanların ekonomik açıdan sıkıntıları devam etmektedir.  

Radyo ve Televizyon KuruluĢları: Görüntülü ve sözlü basın yayın 

alanında da bağımsızlık sonrası dönemde önemli değiĢiklikler ve geliĢmelerin 

yaĢandığı ülkede ilk özel televizyon yayıncılığı 1990 yılında baĢlamıĢtır. 1991 

yılında Kazakistan'ın Almaty Ģehrinde ilk kez ''Tan''  ve ''KTK''   özel kanalları 

kurulmuĢtur.  Ülkede  yayıncılık organizasyonu olan kuruluĢların sayısı  

bağımsızlığın ilk yıllarından itibaren değiĢiklikler göstermiĢtir. Bağımsızlığın 

ilk on yılında yayın frekansı konusunda sorun yaĢayan özel yayın kuruluĢlarının 

bazıları faaliyetlerine ara vermiĢ veya yayın hayatından çekilmek durumunda 

kalmıĢlardır. 1999 yılının Mayıs‘ında 30 televizyon kanalı, 20 radyo  istasyonu 

yayın yapmakta iken 2001 yılının Temmuz‘unda ülkede faaliyet gösteren 

toplam radyo televizyon sayısı 125‘i bulmuĢtur (Kazakhstan Press, 2001).   

Günümüzde 400‘e yakın radyo ve televizyon kuruluĢu olduğu 

bilinmektedir.  Devlete ait yayın kuruluĢlarından öne çıkan Khabar ve 

Kazakistan 1 ‗dir. Ülkenin devlet yayın kuruluĢu olan Kazakistan 1, Kazakça ve 

Rusça yayın yapmaktadır. Kazakca ve Rusca yayın yapan ve 1995 yılında 

kurulan Khabar televizyonu program içeriklerinde daha çok habere yer 

vermekte, en çok izlenen devlet televizyonlarından biri olduğu bilinmektedir. 

Devlete ait Avrasya Tv,  Rusya‘nın Channel One kanalı tarafından 

yönetilmektedir. Tv Khabar, KTK ve uydudan yayın yapan Caspione Khabar 

Ajansı tarafından iĢletilmektedir. Kazakistan‘ın ilk uydu kanalı ‗CaspioNet’ 

2002 yılında yayına baĢlamıĢtır.  Bu televizyon kanalı Avrupa, Orta Asya ve 

Afrika‘nın kuzey bölgelerinde yayınlarını iletebilmekte,  Kazakça, Rusça ve 

Ġngilizce olarak yayın yapmaktadır. Bağımsızlık süresinde ön plana çıkan özel 

yayıncılık kuruluĢları arasında  Astana‘da As Tv,Almatı‘da KTK, NTK, Shakhar, 

Rakhat Tv, 31. Kanal sayılabilir. Kazakistan‘da uydu aracılığı ile yayın yapan 

çok sayıda yabancı televizyonun izlenebildiği de bilinmektedir. Bunlar arasında 

BBC, CNN ve Rus televizyonları baĢta gelmektedir. 

Kazakistan Radyo Televizyon Yayıncılığını Düzenleyici Kurul da frekans 

lisans tahsisi iĢlemlerini ve yasalarda öngörülen yayın stardartlarının kontrolünü 

yapmaktadır.Programcılık kaynakları açısından Kazakistan Merkezi Asya‘daki  
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komĢularından daha ileri bir durumdadır.Ulusal düzeyde yayın yapan özel yayın 

kuruluĢlarının, canlı yayın stüdyoları, program üretim ve dağıtım merkezleri 

bulunmaktadır.  Reklam gelirleri açısından da Kazakistan diğer Türk 

Cumhuriyetleri‘ne göre daha iyi bir durumda olup kendi kendine yeterliliği 

sağlayabilen özel yayın kuruluĢlarına sahiptir. Ancak ekonomi sektöründeki 

değiĢim ve dalgalanmalardan reklam gelirleri de etkilenmekte ve özel 

yayıncılığın geliĢmesi istikrarlı bir ekonomik dengenin kurulabilmesi ile 

yakından iliĢkili görülmektedir. Ancak özel yayıncılığın içinde bulunduğu 

sorunların arkasındaki asıl etken ekonomik istikrarsızlıktan çok, ekonomik 

açıdan bağlı bulunulan güç odaklarıdır. Kazakistan‘da medya alanında egemen 

siyasi kanada yakın elit kiĢi ve kuruluĢların etki ve kontrolünden 

(Cummings,2005:124) söz etmek mümkündür. Basın ve ifade özgürlüğü 

bağlamında ekonomik açıdan bağlı bulunulan kiĢi ve kuruluĢların, siyasi 

yönetime yakın kiĢi ve kuruluĢlar olması televizyon kuruluĢlarının 

bağımsızlığını önemli ölçüde etkilemektedir.  

Ġnternet Yayıncılığı ve Haber Ajansları: Ġnternet popüler bir bilgi 

kaynağı olarak son yıllarda giderek ön plana çıkmaya baĢlamıĢtır. 2009 yılı 

verilerine göre nüfusun %27‘sinin internet eriĢimi mevcuttur. Ġnternet 

yayıncılığını düzenleyen bir kanun henüz yoktur. Ġnternet kullanımı medyayı 

düzenleyen diğer kanunlar tarafından düzenlenmektedir (Jamankulova, 2010). 

Kazakistan‘da internetin geliĢiminin ikinci safhasında olduğu belirtilmektedir.  

Nüfusun çoğunluğu için henüz günlük bir internet kullanım ihtiyacınnı 

oluĢmadığı görülmektedir. Ġnternet genellikle iĢ ve ekonomi ağırlıklı siteler için 

uygun bir ortamdır ( Möller&Dohel, 2006:32). Ülkede  14 haber ajansı 

bulunmaktadır. Bunlardan Interfax Kazakhstan, Kazakınfo  uluslar arası 

düzeyde de oldukça aktiftir. 

 

Basın ve Ġfade Özgürlüğü Temel Sorunlar 

 Kazakistan‘ da gazetecilerin tutuklanması, mahkumiyeti veya 

gazetecilere yönelik Ģiddet eylemlerinden nadiren söz edilebilir (Berg, 

2008;37). Buna karĢın görsel-iĢitsel basında yoğunlaĢan tekelleĢme eğilimleri, 

dolaylı kontrol yöntemleri ve medyanın finans konusu Kazakistan‘daki medya 

giriĢimlerinin bağımsızlıkları ve ifade özgürlükleri  açısından en önemli 

sorunlardır. Kazakistan‘da siyasi açıdan önemli konumda bulunan kiĢilere yakın 

kiĢi ve kuruluĢların medya üzerindeki etkisi ve kontrolü dikkat çekecek 

ölçüdedir. Medya üzerinde, Nursultan Nazarbayeva‘nın kızı Dariga 

Nazarbayeva ve Nazarbayev ile yakın iliĢki içinde olan Rus Yahudi iĢadamı 

Alexander MaĢkeyeviç‘in kontrolü sözkonusudur. Dariga Nazarbayeva 10 yıldır 

medya sektöründe olup daha önceleri birçok yayın organının sahibi iken, 

muhalefetten gelen tepkiler üzerine aktif yöneticiliği bırakmıĢtır. Kendi 

çevresindeki kiĢiler aracılığıyla medya üzerinde etki ve kontrolü  devam 
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etmektedir. % 45‘i özel, % 55‘i devlete ait ana TV kanalı Khabar TV‘nin 

yanısıra KTK, NTK, Yelarna kanallarında da yayın politikasına hakim olan bu 

kiĢiler hükümete desteklerini sürdürmektedir. Bu anlamda medya imkanlarını 

kullanmada muhalefet sınırlı imkanlara sahip olup  ‗Cuma Zamanı‘, ‗Svoboda 

Slova‘, ‗Ak Jol Kazakistan‘ ve ‗Azat‘ gibi gazeteler aracılığıyla yazılı medyada 

sesini kısmen duyurabilme imkanına sahiptir. Buna karĢılık muhalefet, görsel 

medyada ancak oldukça sınırlı oranda yer bulabilmektedir (Demirtepe, 2006). 

Sözlü ve görüntülü basın kuruluĢlarındaki tekelleĢme eğilimi özellikle seçim 

periyotlarını etkilemektedir. Seçim sürecinin yalnızca seçim günü oy kullanma 

ile sınırlı olmadığı, seçim kampanyasında demokratik yarıĢma imkanlarının 

sağlanmasının da özgür ve demokratik bir medya ortamı açısından bir gereklilik 

olduğu belirtilmelidir.  

Rusya, baĢta Baykonur uzay istasyonu olmak üzere Sovyetler Birliği 

döneminde Kazakistan topraklarına kurulmuĢ olan uzay istasyonları ve 

araĢtırma merkezlerini kullanmaya devam etmektedir.. Rusya, Baykonur Uzay 

Üssü‘ nü 2050 yılına kadar kiralamıĢtır. Rusya Kazakistan'dan bazı ekonomik 

çıkarlar da sağlamakta ve bu çıkarlarından  da bir Ģey kaybetmek 

istememektedir. Kazakistan geniĢ toprakları, enerji kaynaklarına olan yakınlığı, 

Merkezi Asya‘ daki jeopolitik ve stratejik önemi nedeni ile bağımsızlık sonrası 

dönemde baĢta ABD olmak üzere tüm batılı ülkelerin yoğun olarak 

ilgilendikleri bir ülkedir.Rusya‘nın etkisine ek olarak bağımsızlığın üstünden  

geçen yirmi yıl içinde batının etkisinin ne kadar güçlü olduğunu anlamak için 

harcanan maddi tutara bakmak yeterlidir. Batılı ülkeler baĢta ABD, Orta Asya 

cumhuriyetlerine gazetecilik anlamında maddi desteğini bağımsızlıktan sonra 

geçen yirmi yıl boyunca hiç kesmeden sürdürmüĢtür. ABD ve Avrupa ülkeleri 

hükümetlerinin harcadığı maddi destek ile kar amacı gütmeyen sivil toplum 

kuruluĢlarının harcadığı maddi tutar dikkate değer ölçüdedir. Dünya genelinde 

gazetecilik için Amerikan fonlarından ayrılan 760.000.000 dolardır. Bunun 

büyük bir bölümünün ise Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkelerine harcandığı 

bilinmektedir (Kenny,2009). Kazakistan, doğal kaynaklar, özellikle de petrol 

acısından çok zengin olan bir bölge ülkesi olup petrol rezervinin büyüklüğü ile 

tüm dünyanın ilgi odağı olmuĢtur. Rusya ve ABD, Kazak petrollerinin en büyük 

iki yatırımcısı konumundaki iki ülkedir. Rusya kazak petrolleri üzerindeki 

etkisini ve Kazakistan‘ın kendisine bağımlılığını sürdürmek isterken ABD ‗de 

Kazakistan‘daki yatırımlarını artırmak ve Rusya‘nın Kazakistan‘da 

güçlenmesinin önüne geçmek istemektedir.  Her iki ülkenin medya alanında da 

hakim olma çabaları sürmektedir. 

Kazakistan'ın eski baĢkenti ve finans merkezi Almatı'da her yıl 

geleneksel ―Uluslararası Avrasya Medya Forumu‖ 27-28 Nisan 2010 günleri 

arasında tekrar gerçekleĢtirilmiĢtir. 2002 yılından beri her yıl Kazakistan'ın 

kültür baĢkenti Almatı'da düzenlenen foruma CumhurbaĢkanı Nursultan 

Nazarbayev'in büyük kızı Dariğa Nazarbayeva baĢkanlık etmiĢtir.  Daha önce 



 

 

 

 

 
  TÜRKBĠLĠM AĞUSTOS 2010  

 55 

gerçekleĢtirilen foruma, Nazarbayev baĢta olmak üzere Ġran eski 

CumhurbaĢkanı Muhammed Hatemi, Rusya eski BaĢbakanı Yevgeni Primakov, 

Amerikalı stratejist Richard Holbrooke ve Richard Perle, Amerika BirleĢik 

Devletleri eski Ulusal Güvenlik DanıĢmanı Zbigniew Brzezinski ve bir çok ünlü 

devlet adamının iĢtirak ettiği bilinmektedir. Dünyada yaĢanan olaylarda 

Avrasya'nın stratejik rolünün belirlenmesinde önemli bir konuma sahip  

―Avrasya Medya Forumu‖ Avrasya'nın en önemli uluslararası medya giriĢimi 

olarak tanımlanmaktadır. Forumun gündemine aldığı konular açısından da 

önemli rol oynadığı belirtilmelidir.  

Uluslararası platformlarda Kazakistan açısından söz konusu medya formu 

olumlu bir adım olarak nitelendirilirken kitle iletiĢim yasasında yapılacak bazı 

değiĢikliklerin aynı olumlu etkiyi yaratmadığı görülmektedir. Dini ifade ve 

örgütlenme özgürlüğü üzerinde kısıtlamalar getiren yasa eleĢtirilere hedef 

olmuĢ, Amerikan sivil toplum örgütü `Freedom House` ise, Astana`nın 2010 

yılında Avrupa Güvenlik ve ĠĢbirliği TeĢkilatı(AGĠT) dönem baĢkanlığını 

yapacağı hatırlatarak, yasanın insan hakları göz önünde bulundurularak yeniden 

düzenleneceğine inandığını duyurmuĢtur. Özet olarak Nazarbayev, 1989‘dan 

sonra medya özgürlüğü ile sivil hak ve özgürlükler konularında sağladığı 

geliĢmelerle batının desteğini alırken 1990‘lı yılların ortalarında     bazı yasal ve 

anayasal değiĢiklikler nedeni ile tepki almıĢ, Nazarbayev rejiminin giderek katı 

ve otoriter bir baĢkanlık sistemine dönüĢtüğü eleĢtirileri  ( Dave, 2007:326)  

uluslararası paltformlarda dile getirilmiĢtir.  

Kitle iletiĢim alanında ayrı bir sorun dil konusu ile ilgilidir. Televizyon 

yayınlarında en az %50 oranında Kazak Türkçe‘sine yer verilmesi yasal bir 

gerekliliktir  (Petters;1998).  Bu Ģart sadece ülke içinde üretilen programlara 

değil yurt dıĢından getirilen film ve dizi filmler için de geçerlidir.Ancak 

finansal sıkıntılar ve kuruluĢların program üretim imkanlarının yetersizliği söz 

konusudur. Ucuz olması sebebi ile Rusya‘dan getirilen çok sayıda filmin dublajı 

gibi konular önemli birer sorun oluĢturmaya devam etmektedir. Yeterli reklam 

gelirleri olmayan, çeĢitli vergiler ödeyen, teknik alt yapı ve eleman sıkıntısı 

yaĢayan küçük ölçekli veya yerel düzeyde yayın yapan televizyon kuruluĢları 

açısından bu yasal düzenleme zorluklar yaratabilmektedir. Ayrıca görsel medya 

organlarında % 50 Kazakça yayın Ģartı, TV kanallarının Kazakça programları 

gece 12 sonrasına kaydırmasına göz yumulmasıyla pratikte anlamsız hale gelde 

gelmiĢtir. (Demirtepe,2006). Demirtepe; Kazak yönetici elitinin Kazak dil 

politikasının  ülke içindeki etnik dengelerin gözetilmesiyle "kırılma"ya 

uğradığını belirtmekte, baĢlangıçtaki ivmesini en azından uygulama 

platformunda  kaybettiğine dikkat çekmektedir. 

 

            

 



 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM AĞUSTOS 2010 

 56 

SONUÇ 

Kazakistan‘ın 16 Aralık 1991‘de bağımsızlığını ilan etmesi ile baĢlayan 

yaklaĢık 20 yıllık bağımsızlık döneminde  kalkınma ve demokratikleĢme 

yolunda önemli adımlar attığı görülmektedir. Kazakistan, bağımsızlık sonrası 

yeniden yapılanma sürecinde ulusal reformlarını sürdürmeye çalıĢırken bir 

yandan da geçmiĢin etkilerini yaĢamaya devam etmektedir. Kazakistan‘da kitle 

iletiĢim alanında gerçekleĢtirilen  yasal düzenlemeler, sansürün kaldırılması, 

özel basın yayın organlarına izin verilmesi, radyo ve televizyon alanında 

görülen dinamizm, program üretimindeki çeĢitlilik, ülke bütününde kitle 

iletiĢimiyle ilgili potansiyel ve teknik alandaki geliĢmeler umut vericidir. Ancak 

bağımsızlığın üstünden geçen yirmi yıl boyunca medyada tekelleĢme eğilimleri 

giderek artıĢ göstermiĢtir. Özellikle siyasi çevrelere yakın kiĢilerin medya 

üzerindeki etkisi ve kontrolü bağımsız bir basının geliĢimi önündeki en büyük 

engel olarak dikkat çekmektedir.  

Ulusal ve özellikle yerel basın kuruluĢlarının önde gelen sıkıntısı finans 

kaynaklarının yetersizliği olup yerel radyo-televizyon kuruluĢlarının yayın 

yaptıkları bölgedeki ticari güç odaklarına bağımlı olduğu bilinmektedir. 

Sermaye sahiplerinin ellerindeki kitle iletiĢim olanaklarını  kendi siyasi veya 

ticari amaçları doğrultusunda kullanması, gazetecilerin profesyonel yaĢamlarını 

da etkilemektedir.  Gazetecilerin çalıĢtıkları kuruluĢların sahiplerinin çıkarları 

ile ters düĢmeyecek haber ve yayınlar yapılması dolaylı bir kontrol yöntemi 

olarak değerlendirilebilir. Kazakistan‘da basın ahlakı ile ilgili çalıĢmaların hız 

kazanması gerekmekte olup basın ahlakı konusunda profesyonel gazetecilik 

örgütlerine  önemli   sorumluluklar düĢmektedir. Gazeteciler açısından 

profesyonel meslek kuruluĢları tam olarak destek sağlayamamakta (Peters, 

1998) veya sağlanan destek ülke genelinde yeterli olamamaktadır.  

‗Adil Söz, Karagandy Ģehrinde olan Medialife vakfı gibi  kuruluĢlar 

gazetecilere hukuki yardım ve destek vermektedir. Aynı Ģekilde ‗MediaNet‘, 

‗Internews Kazakhstan‘, ‗Institute for War and Peace Reporting‘ (IWPR)  gibi 

kuruluĢlar da faaliyetlerine devam etmektedir. Ancak bu kuruluĢların hemen 

hepsi batı destekli olup bölgedeki etkin çıkarlarını göz önüne alarak hareket 

eden sivil toplum örgütleridir.Örneğin bölgede yaklaĢık 80 civarında radyo ve 

televizyon kuruluĢuna teknik ve eğitim desteği veren ANESMI gerek 

Kazakistan‘da gerekse bölge ülkelerinde  ilk bağımsızlık yıllarında oldukça 

etkin rol oynamıĢtır. Yine baĢka bir profesyonel kuruluĢ olan Kazak Basın 

Klubü‘nün maddi sıkıntı yaĢadığı ve batı kökenli bir kuruluĢ olan USIAD‘ın 

finansal desteği ile bazı meslek içi eğitim ve hizmetleri yürütebildiği 

bilinmektedir. Basın etiği açısından profesyonel meslek örgütlerine büyük 

sorumluluklar düĢmektedir. Ancak profesyonel kuruluĢların da batı finans 

kaynaklarına bağımlı olması üzerinde düĢünülmesi gereken önemli bir konu 

olarak ortaya çıkmaktadır.  
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Nazarbayev‘in ―Kazakistan‘ın egemen bir devlet olarak kalkınmasında 

demokratik, barıĢsever, açık bir devlet yapılanmasının esas alınacağını, bu 

sebeple kiĢi hak ve özgürlüklerinin bulunduğu güçlü bir cumhuriyet tesisine, 

mülkiyete saygılı Pazar ekonomisine, kiĢilere eĢit haklar ve bu hakların 

kullunılmasına olanak tanıyan sosyal düzene önem verileceği‖ 

(KoĢiyev;1996:29) Ģeklinde ifade ettiği düĢünceleri yaĢam alanına aktarıldığı 

ölçüde gerçekten demokratik, bağımsız  bir kitle iletiĢim sisteminin 

oluĢturabileceği görülmektedir. Kazakistan, kitle iletiĢim alanında birçok 

olumlu geliĢmenin yanı sıra geçmiĢten kalan bazı uygulamalar ve ekonomik, 

siyasal, yasal sorunlar nedeni ile olumsuzluklar da yaĢamaktadır. Kazakistan‘da 

tekelleĢme eğilimlerinin engellenmesine yönelik çabaların artırılması, 

profesyonel gazetecilik kuruluĢlarının nasıl daha etkin ve iĢlevsel hale 

geleceğinin tartıĢılması, medya kuruluĢlarının finans kaynakları ile ilgili 

düzenlemeler öncelik arz eden konular olarak görülmektedir. Bağımsızlıktan 

sonra Kazakistan gerek batının gerek Rusya‘nın dikkatini üzerinde toplayan ve 

güçlü enerji kaynakları ile çeĢitli çıkar gruplarının ilgi merkezi haline gelen, söz 

konusu uluslar arası grupların rekabetlerinin doğrudan medya alanına yansıması 

ile sonuçlanan bir süreç yaĢamaktadır.  

Sonuç olarak geçmiĢin izlerini bağımsızlığının üstünden geçen yirmi yıl 

içinde henüz tam olarak silememiĢ Kazakistan‘da   medya alanı,  elit grupların 

rekabetlerinden, siyasi ve ideolojik sürtüĢmelerin etkilerinden, iç 

istikrarsızlıklardan, ekonomik sorunlardan ve dıĢ ülkelerin bu ülkedeki 

çıkarlarını koruma ve güçlendirme çabalarından kaynaklanan, kökenleri 

ekonomik, siyasi, sosyal ve uluslararası nitelikteki birçok alanda bulunabilen 

problemlerle karĢı karĢıyadır. Tüm bu sorunlar, ülkenin sağlıklı ve istikrarlı bir 

demokrasi kurma çabalarını etkilemektedir. 
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ĠSLAM KÜLTÜRÜNDE ĠNSAN 

                                                                                     Abdulla REHĠMĠ
 

 

ÖZET 

         Makalede ilkin kaynaklar ve kuramlara dayanarak Ġslam kültürü açısından 

insan varlığının gerçek anlamı, onun cevherinde olan gerçeğin bilinmesi 

meselesi araĢtırmaya tabi tutulur. Ġnsana has olan manevi değerlerin ölçü ve 

miyarları öğrenilir. Ġnsanın kâmil varlık gibi bilinmesinin nedeni onda olan iki 

unsurun – maddi yer unsuru ve semavi ruh unsurunun tekâmülüdür. Ġnsanı 

bütün baĢka varlıklardan farklı yapan ise semavi unsur olan akıl ve ruhtur ve o, 

yalnız bunların yardımıyla kâmilliye eriĢebilir. Ġslam kültüründe insan, gerçek 

mutluluğa maddi, ahlaki-manevi, bilimsel-kültürel ve toplumsal yaĢamının 

sağlam ve doğru prensiplere dayanarak kavuĢabilir. 

          Anahtar Kelimeler: Ġslam, Kültür, Ruh, Akıl, Ġnsan 

 

 

ABSTRACT 

Human in Islamic culture 

 Materialistic and man-made schools, especially humanism, and Divine 

religions and schools, especially the heavenly religion of Islam, both talk about 

human rights and freedoms and have the purpose of human‘s transcendence 

and honoring and want him to achieve his rights and get to his high position. 

But we should realistically investigate, without any presuppositions, to 

understand which one of the two schools has a truthful claim. 

 Human being has two aspects of body and soul but the abstract soul 

has authenticity. Human has various characteristics such as reasoning faculty, 

potentiality of thinking, the ability of speech and talk, nature and other internal 

tendencies. 

 His rights and freedoms are not restricted to materialistic aspects, 

rather he has after-world life and spiritual freedom as well. His goals are not 

restricted to this world and he is a responsible and undertaking person 

regarding human and moral fundamentals. 

          Key Words: Islam, Culture, Spirit, Sense, Human 

                                                 

 AMEA Fuzuli adına Elyazmaları Enstitüsü, doktora öğrencisi, Ġran, Ġslam Azad 

Üniversitesi. 
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GĠRĠġ 

 Ġnsan ve onun varlığında saklı olan önemli özelliklerin öğrenilmesi 

birçok sosyal bilim alanları için büyük önem arz etmektedir. Bu mesele birçok 

bilim adamlarının dikkatini kendisine çekmiĢ ve onların çoğu bir hususu daha 

çok vurgulamıĢlar: Ģimdiye dek insanı tanımak için kullanılan basit metot ve 

araçlar bu yönde birçok önemli sorulara doğru ve mükemmel cevap vermek 

iktidarında değil. Bu nedenle Ģimdi ―bilinmeyen insan‖
1
, ―insanlığın krizi‖, 

―psikolojinin krizi‖
2
 gibi konular ortaya çıkıyor. 

ĠĢte bu özelliğe iliĢkin olarak insan üzerine çeĢitli ve bazen da çeliĢkili 

kuramlar ileri sürmüĢler: bir kurama göre insanda Ģeytanı haslet (huy) var 

(Freydizm); baĢka bir düĢünceye göre insan yalnız kendi çıkarı için çalıĢır 

(Pragmatizm) veya lezzet arkasınca gider; bazı kuramlarda insan mahiyetçe Ģiir 

gibi sunulur (Otologistler). BaĢka bir gruba göre insan ne iyidir, ne de kötü, 

onun iyiliği ve kötülüğü toplumsal duruma bağlıdır (Ekzistensialistler: Sartr)
3
. 

Bu gibi çeliĢkili düĢünceler gösterir ki, insan her Ģeyden önce oldukça 

mürekkep bir varlıktır. Eğer onu mevcut âlemdekiler arasında varlığın en acayip 

olayı adlandırsak yanılmayız. Kaydolunan özelliğe göre insanın yeterince 

bilinmesi çok zordur ve bu iĢin basit usullerle yapılması imkânsız. Diğer 

yandan, gözlemlediğimiz gibi, dünyada mevcut olan okullar insan varlığının 

çeĢitli taraflarının ve sırlarının öğrenilmesinde kendi acizliklerini itiraf etmiĢler. 

Ġnsanın daha doğru bilinmesi için onun menĢe ve kaynağını aramak lazım gelir 

ki, burada ilahi vahiyden yararlanmalı oluruz. 

Ġslam‘da insana bakıĢ: Ġslam‘ın Semavi öğretisinde insan meselesi 

Allah‘tan sonra esas bir mesele gibi ele alınmaktadır. Dünyanın yaranması, 

peygamberlerin gönderilmesi ve Semavi Kitabın indirilmesi insanı gerçek 

saadete kavuĢturmak ve ona necat vermek içindir (Casiye: 13, Ġbrahim: 34, Ali-

Ġmran: 164, Bakara: 185). Ġslam‘da insanın önemi ve onun yüksek makamını 

Hazret-i Ali (a) Ģöyle değerlendirmiĢtir: ―Her kes kendini bilse, Rabbini biler‖
4
. 

Yani onun tanınmasını Allahın bilinmesi için baĢlangıç saymıĢtır. 

Bu hadiste insanın yüce makamı vurgulanmakla birlikte, insani gerçeğin 

bilinmesinin zorluğunu ve onun varlığında saklanan olağanüstü sırların 

algılanması meselesine de değinilir. Burada güvenilir kaynaklardan, Ġslam 

düĢünürlerinin ve kelam âlimlerinin bakıĢlarından yararlanmakla insan Ģahsiyeti 

ve onun varlığının boyutlarını üç yönden açıklamaya çalıĢalım:  

                                                 
1
 Müemmayi-modernite. Tehran: neĢri-merkez. 1373, s.5-17 

2
 FERUM Erik. Ġnsan berayi-xiĢten. Tebriz: 1370, s.22-42 

3
  HELEBĠ Eliesger. Ġnsan der islam ve mekatibi-qerbi. Tehran: Esatir. 1374, s.157-

158 
4
 TEMĠMĠ Amedi. ġerhi-qürerül-hikem ve dürerül-kilem. Teshih: Seyyid Celaleddin 

Müheddis. DaneĢqahi-Tehran. 1360, c.7.s.387 
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A. Ġnsan Mahiyetinin Tanınması 

Burada kısa Ģekilde diyebiliriz ki, insan varlığında olan gerçek, iki 

bağımsız taraf ve çeĢitli kutuptan oluĢur ki, onlardan her birinin belirli özellik 

ve etki gücü vardır.  Bu iki taraf aĢağıdakilerden oluĢur: 

1. Doğal cismani taraf maddi unsurlardan ve beden organlarından oluĢur 

ki, burada çeĢitli fiziki, kimyasal biyolojik süreçler gerçekleĢir. 

2. Ruhi-psikoloji taraf, sinir sistemine bağlı çeĢitli tepki ve eylemler
5
, 

6
 

Ruh ve cisim varlık bakımından bağımsız, aynı zamanda birbirinden 

farklı özelliklere sahip olsalar da, bir-birine sıkı bağlı oldukları için onlar 

birbirini etkiliyor ve tamamlıyorlar. Örn., ruhi-psikoloji etki güçlü olduğunda 

gözden yaĢ gelir, mide boĢ olurken açlık hissi yaranır. Materyalistlerin 

düĢündüğünün tam tersi, ruh mevcuttur, lakin maddeden ayrıdır ve aynı 

zamanda insan adlanan varlığın temelini oluĢturur (Zümer: 42, Secde: 11, Nehl: 

70); o, aynı zamanda bedeni yönetir. Ruh bedenle iliĢkili olduğundan ona 

―nefis‖ denir
7
, 

8
  

Ġnsan nefsinin mahiyetinden bahseden Ebu Ali Ġbn Sina ve Molla Sedra 

gibi Ġslam filozoflarına göre, insan mevcut Ģeyleri ve nefsi tanımağa kadir değil, 

biz yalnız onların bazı özelliklerini öğrenebiliriz. Ġbn Sina insan nefsi üzerine 

bahsederken gösterir ki, bu fazla amaç ve iradeye sahip olan kuvveden oluĢur. 

Onun hareketleri de çoktur. Bu etkin kuvve kendi hareketlerini düĢünce ve akıla 

dayanarak yerine getirirse ona ―natige nefis‖ diyorlar. Lakin onun faaliyeti 

tekçe öfke ve kösnü kuvvesinin etkisi altında olarsa bu artık hayvani nefis gibi 

değerlendirilir
9
. Molla Sedra nefsin özelliklerini ―Esfar‖ kitabında 

açıklamıĢtır
10

. Onun insan nefsi hakkında düĢüncelerinin özeti Ģöyledir: nefis üç 

kısma bölünür – nebati, hayvani ve insani. Nebati nefsin kâmilliyi âli doğal 

cisimde kendini gösterir, yani, o kendisi türer, büyür ve türetir. Hayvani nefsin 

ilk kâmilliyi âli doğal cisimde tezahür eder, bu halde nefis cüzi âlemi derk eder, 

irade ile eylemde bulunur. Ġnsani nefse gelince, onun ilk kâmilliyi âli doğal 

                                                 
5
 CEFERĠ Mehemmed Teqi. AferineĢ ve insan. Qum: Darül-tebliği-islami. 1344, s. 

157-159 
6
 ġĠRAZĠ Sedreddin Mehemmed. Esfari-Erbee. Beyrut: Darül-ehyai-tirasi-erebi. 

1981c.1. s.110-111 
7
 ÜBEYD Doktor Reuf. Ġnsan ruhest, ne cism. Zeynelabidin Kazimi Xelxali. Tehran, 

s.10-20 
8
 HESENZADE Amuli. Ġttihadi-aqil be mequl. Tehran: Hikmet. 1404, s.329 

9
 ĠBN SĠNA ġEYXÜR-Reis. Ehvalün-nefsün-natiqe. et-Teliqat Li-Ġbn Sina ele-

hevaĢi “Kitabün-nefs Li-Erstetalis. Tehqiq: Ebdürrehman Bedevi. Qahire. 1973, s.51 
10

 ġĠRAZĠ Sedreddin Mehemmed. Esfari-Erbee. Beyrut: Darül-ehyai-tirasi-erebi. 1981, 

c.2. s.343-344). 
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cisimde gerçekleĢir, yani, o, külli âlemi ve soyut Ģeyleri algılıyor, akılla faaliyet 

gösterir, iĢlerini tercih etme ve rey ile yapar
11

. Ustad Murtuza Mütehheri de 

ruhun gerçek kökü üzerine araĢtırma yaparak diyor ki, ruh maddenin etki ve 

huyuna sahip değil, madde için substantiflik (cevher) kâmillik derecesidir, 

ruhun etkisi ise maddeden daha çok ve daha çeĢitlidir
12

. 

Ruhun soyut bir kavram olduğunu ispatlayan deliller çoktur
13

, 
14

. Biz 

bütün ömür boyu kendimize ―ben‖ diyoruz, bedenimizde ise birçok süreçler 

gerçekleĢmekte: yaĢlılık, hastalık, ĢiĢmanlık, zayıflık. Bütün bu cismani 

değiĢiklere rağmen insani gerçekten hiçbir Ģey azalmaz. Her bir durumda, hatta 

onun en hassas beden organı olan beyni ondan ayırsalar, yine kalpte gerçekleĢen 

insani gerçek yok olmuyor. Bu da gösterir ki, insanda olan asıl gerçek ve ―ben‖ 

cisim değil, ruhtur
15

. 

Yani biz bedende gerçekleĢen bütün çeĢitli süreç ve faaliyeti kendimize 

ait ederek diyoruz: ben yedim, gözle gördüm, dil ile konuĢtum vs. Bütün çeĢitli 

değiĢiklikleri ve durumları ―ben‖ adlı bir kavrama ait ediyoruz. Bu kavram 

nedir? Tek-tek beden organları mı? ġüphesiz bir organın iĢini baĢkasına ait 

edemeyiz, her bir organ bağımsız çalıĢır. Toplum halde bütün organlar de tek-

tek organ gibi değil. Bütün bu gibi değiĢken durumlarda bizim sabit 

Ģahsiyetimiz vardır. Buradan belli olur ki, bizim gerçek ―ben‖imiz ve kiĢiliğimiz 

beden organlarımızdan kenar bir kuvve ile yönetilir, elbette, bu kuvve iĢte bu 

organlarla iliĢkilidir. Bu kuvve soyut ruh ve nefisten oluĢur, insanın bütün 

faaliyeti onun fermanı altında ve maddi beden organları aracılığıyla gerçekleĢir. 

Ruhun soyutluğu hakkında baĢka bir delil büyük âlemin küçük âlemde 

yansıması prensibinin doğru olmamasından oluĢur. Bunun kısa izahı Ģöyle: biz 

tecrübeden biliriz ki, defalarla göklere, sahra ve çöllere bakarak, bir sözle geniĢ 

doğa manzaralarını seyrederek bundan zevk almıĢız. Biz Ģu geniĢ sahneleri 

tasavvurumuza sığdırıp algılıyoruz. Hiç düĢünüyoruz mu bu kadar ve on defa 

ondan geniĢ sahneleri nereye sığdırabiliriz? Nasıl olur ki, bu kadar geniĢ 

sahneler oldukça küçük beyin hücrelerine sığıĢır? Ancak hiç bir maddi unsur ve 

materyalistlerin idrak merkezi adlandırdığı beyin geniĢ âlemin suretini kendinde 

sığdırmağa kabil değil. GeniĢ fezanın küçük mekânda yansıması, büyük âlemin 

küçükte inikâsı anlamına gelir ki, bu da makbul değildir. Yani idraki düĢüncede 

maddi unsur yok gibidir ve bu süreç bir soyut kavram olmakla ruh aracılığıyla 

gerçekleĢir
16

, 
17

.  

                                                 
11

 Age., c.8. s.53 
12

 MÜTEHERRĠ Murtuza. Meqalati-felsefi. Tehran: Hikmet. 1366, s.18 
13

 HESENZADE Amuli. Ġttihadi-aqil be mequl. Tehran: Hikmet. 1404, s.329-334 
14

 MĠSBAH Yezdi. AmuzeĢi-felsefe. Tehran: Sazmani-tebliğati-islami, c.2. 155-156 
15

 HESENZADE,  age., s.33-36 
16

 ġĠRAZĠ Sedreddin Mehemmed. Esfari-Erbee. Beyrut: Darül-ehyai-tirasi-erebi. 1981, 
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B. Ġnsanın Önemli Özellikleri Ġnsan canlı âlemle birçok ortak 

özelliklere sahip olsa da, birçok yönleri onu farklı kılır ve Ģu özelliklerin 

aĢağıdaki gibi genellemesini yapabiliriz: 

1. Ġnsan maddi ve manevi yönlerin, yani ruh ile cismin birikiminden 

oluĢur. 

2. Ġnsan canlı âlemle ortak duygulara sahip olsa da, onda akıl adlı güçlü 

algılama kuvvesi vardır ki, o, bununla dünyanın genel kanunlarını keĢfedir, 

kozmosun ve doğanın kanunlarını öğrenmekle ondan kendi çıkarına uygun 

Ģekilde faydalanır. 

3. Ġnsanda kendini ve dünyayı derinden ve kesinlikle tanımak için sahip 

olduğu akıl kuvvesinden baĢka, fıtrî (doğuĢtan) ve substantif bir yeteneği de 

vardır ki, bu ―huzursal bilim‖ adlanır. O, bunun yardımıyla kendi 

substansiyasını, dıĢ ve iç kuvvelerini derk edebilir. 

4. Ġnsanda konuĢma yeteneği vardır ki, bununla istediklerini beyan 

edebilir. 

5. Ġnsanda baĢka canlılarla ortak olan duygu ve eğilimlerle birlikte, 

―fetret‖ adlanan kendine özgü bir duyum vardır ve bu da onun batınından doğan 

bir sıra temayüllerin ve meleklere has sıfatların kaynağıdır. Bunlardan bir kısmı 

bilmek ve öğrenmek isteği, gerçek arayıĢı, ahlaki özellikler, güzellik meyli, 

kutsallık ve perestiĢ duygusu olarak ortaya çıkar. Sonuncu etken insan ruhunun 

ve onun varlık cevherinin en devamlı tecellisi addedilir. Einstein‘ın söylediği 

gibi, insan kutsallık önünde perestiĢ halinde doğa ve dünyevi iĢlerin arkasında 

duyulan azamet ve celal mukabilinde kendi istek ve meyillerinin küçüklüğünü 

hissedir
18

. 

6. Ġnsan irade sahibidir, özgürlük ve tercih etme yeteneği olan varlıktır, Ģu 

irade ve tercihe göre kendisi için yaĢamak yeri, yaĢam tarzı, iĢ, aile ve baĢka 

Ģeyleri seçerek ayarlıyor. 

7. Ġnsan akıl ve irade gücü ile kendi meyillerini kontrol altında tutarak, 

onları akıl ve dinin fermanı altında yönetebilir, dıĢ etkenlerden korur, nefsi ve 

zahiri güçlerin bendinden kurtarır, kendi kiĢiliğini ve ruhi kamalını 

kuvvetlendirir ve yükseltir. Nefsine ve kendine hâkim olur, Ģeytani nefsin 

pençesinden kurtuluĢ ise bağımsızlığın en değerli ve uca makamı sayılır. Din ve 

                                                                                                                        
17

 TEBATEBAĠ Seyyid Mehemmed Hüseyn. Nehayetül-hikmet. Qum: Darül-tebliği-

islami, s.54-75 
18

 AYNIġTEYN Albert. Donyayi ke men mibinem. Firidun Saliki. Tehran: Piruz , s.56 
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Ġslam açısından insan terbiyesinin hedef ve son gayesi iĢte bundan oluĢur
19

, 
20

, 
21

. 

 

C. Ġslam’da Ġnsanın Yeri ve Makamı 

Ġslam açısından insanın yeri ve özellikleri oldukça çoktur ve burada 

meselenin dikkate değer hususlarını Ģöyle özetleyebiliriz: 

1.Adem varlığında olan gerçek – yani ruh kendi kutsallığı ve Ģerafeti 

açısından seçilir, yani Allah onu kendine ait ediyor (Secde:7-9); insan ilahi 

meleklerin secde makamıdır (Bakara:30-40), o, Allahın yer üzerinde halifesi 

sayılır. 

2.Göklerde ve yerde ne varsa insan için yaratılmıĢtır, bütün maddi ve 

manevi nimetler onun kullanımına verilmiĢtir (Lokman: 20; Casiye: 22, Hecc: 

65) 

3. Ġnsan kendi substantif kerameti ile birlikte tercih etme yeteneğine 

sahiptir, bununla diyanet ve Hak yoluna girebilir, takva ve Allaha bendelik yolu 

ile insanlığın en yüksek derecesine, kâmil insan ve Allaha yakınlık makamına 

eriĢir (Hucurat: 13; Kamer: 55). Ancak din yolundan saparak küfre, ahlaki 

fesada ve ruhi düĢkünlüğe de yuvarlanabilir (Bakara: 256; Ġnsan: 3; Ġsra: 84). 

4. Ġslam‘a göre insan özgür yaratılmıĢtır, kimse onun hakkını elinden 

alamaz
22

. 

5. Ġslam‘da insan ırkından, makam ve yaĢından, renk ve cinsinden asılı 

olmayarak ihtirama layıktır. Suçsuz bir kiĢiyi öldürmek herkesi öldürmek 

gibidir, onun dünya ve ahrette ağır cezası vardır (Maide: 32).  

6. Ġslam‘da baĢkalarına karĢı her türlü zülüm, haksızlık, aĢağılama, saldırı 

ve baĢka adaletsiz hareketler büyük suçlar olarak bilinir. Ġnsanların helalliği 

olmadan böyle günahların cezası ahrette affedilmez
23

. 

7. Ġslam‘da insanın hak ve özgürlüğü derin ve kapsamlı bir Ģekilde ele 

alınır, yani bunlar yalnız zahiri iĢlerle ve maddi tarafla sınırlı kalmaz, onun 

mahiyetine batini ve manevi yönüne de değinilir. 

                                                 
19
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20
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8. Ġslam‘da insan hak ve özgürlüğü bireysel nitelikte değil ve toplumsal 

yönü de kapsıyor. Burada birey ve toplumun çıkarı her ikisi birbirini 

tamamlıyor, bir tarafın çıkarı o birine kurban edilmez
24

. 

9. Ġnsan özgür olmakla ve kendi hakkını talep etmekle birlikte, aynı 

zamanda belirli sorumluluk ve manevi borç taĢır, her bir Müslüman ve mümin 

kiĢi Ġslam hükümlerine uygun kendi görevini yerine getirmelidir. 

 

 

SONUÇ 

 

Buradan böyle bir sonuca varabiliriz: insan iki kutuplu varlık olmakla ruh 

ve bedenden oluĢur, onun insanlık değeri ruh ile belirlenir. Ruh ise soyut bir 

unsur gibi bilinir. Ġnsan baĢka canlılarla ortak özelliklere sahip olsa da, bir sıra 

imtiyazları ile kendi üstünlüğünü onaylıyor. Buraya akıl, irade, düĢünce, tercih 

etme yeteneği ve fıtrî eğilimler dâhildir. Tuncay‘ın belirttiği gibi beden ve 

ruhun örtüĢmesi gerekir. Böylece doğru, iyi, güzel, mutlu ve huzurlu bir hayata 

kavuĢur insan
25

. 

Ġslam‘da insan, varlığın cevheri ve temeli sayılmakla birlikte, onun 

mutluluk ve âmâlı Hak yolunda gerçekleĢebilir. Ona göre insan yaĢamının 

amacı maddi ve manevi, dünya ve ahret kutuplarını kapsıyor. Ġnsanın amaç ve 

hakkı dini yönde daha mükemmel temin edilir. Onda olan ilahi ruh ve irade 

ırkından ve etnik mensubiyetinden asılı olmayarak onu manevi yükseliĢ yoluna, 

baĢkalarının haklarına saygıyla yaklaĢmak yoluna yöneltir. 
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ĠSLAM’DA AF VE ONUN ADABI 

Muhammed Ali CEHDI

 

 

ÖZET 

Affetmek akıl ve Ģeriat açısından değerli bir konu ve beğenilmiĢ bir 

davranıĢtır. Allah birçok ayette affın değerine vurgu yapmıĢ, hak sahiplerinden 

haklı olmalarına rağmen insanlık uğrunda baĢkalarının yanlıĢ ve günahlarından 

geçmelerini istemiĢtir ki, Allah da bu yolla rahmetini onlara göndersin.  

  

 

ABSTRACT 

To forgive from the standpoint of sense and shariat is the valuable 

subject and approved behavior. Allah emphasizes in many ayahs the value of 

forgiveness and wants from the right masters to forgive the others‘ wrongs and 

faults. Then Allah will send his mercy. 

 

Af, akıl ve Ģeriat tarafından beğenilmiĢ, güzel bir hareket yahut 

davranıĢtır. Allah birçok ayette affetmenin değerini vurgulamıĢ ve hak 

sahiplerinden, haklı olmalarına rağmen insanlık uğrunda diğerlerinin yanlıĢ ve 

hatalarını affedip, onların beğenilmeyen hareketlerini görmezden gelip 

kendilerini affetmelerini istemiĢtir. 

Affetmek insanın kendisini baĢka yollarla elde edilmesi imkansız bir tür 

rahatlık ve dinçlik içerisinde hissetmesini sağlar. Bu sebepledir ki Ġslam alimleri 

ve büyüklerinin fikrince afta olan lezzet öç ve intikamda yoktur.  

Denebilir ki affın tadı, insanın Allah sevgisi ve merhametinden 

faydalanması demektir. Bu da baĢkasının suçunu affettikten sonra elde edilir. 

BaĢkasının hata ve yanlıĢ bir hareketini affeden kimse, Allah‘ın rahmet ve 

sevgisini kazanır, sözkonusu merhameti kendisine yönlendirdikten sonra içinde 

güzel hisler ve teessürat uyanır. 

―…affetsinler hoĢgörsünler. Allah‘ın sizi bağıĢlamasını sevmez misiniz? 

Allah bağıĢlayandır, esirgeyendir.‖
1
  

Allah‘ın rahmet ve sevgisinin nazil olmasının sebeplerinden biri, 

insanların baĢkalarının günah yahut yanlıĢlarını açık gönüllülükle affetmesidir.  

                                                 
 Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi M. Fizuli adına Elyazmalar Enstitüsü Doktora 

öğrencisi. 
1
 24/Nur, 22. 
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―Ey inananlar, eĢlerinizden ve çocuklarınızdan bazıları size düĢmandır. 

Onlardan sakının. Ama affeder, hoĢgörür, bağıĢlarsanız muhakkak ki Allah da 

bağıĢlayandır, esirgeyendir.‖
2
  

Bu konuyu aile dahilinde eĢ ve evlatla ilgili olarak vurgulamaktadır. 

ġöyle ki, eĢler ve evlatların günah yahut yanlıĢlarından geçip kendilerini 

affetmek, Allah‘ın rahmetini kazanmaya sebebiyet verir, insanı huzur ve 

rahatlığa kavuĢturur. 

Belki de denebilir ki, halkın yanlıĢ ve hatalarını affetmek yalnız Allah‘ın 

rahmetini kazanıp iç huzura kavuĢmak değil, aynı Ģekilde Allah‘ın sevgisini 

kazanmak demektir. Bu da insanın Allah‘a yakın olanların sırasına dahil etmek 

ve Allah‘ın dostu mertebesine yükseltmekten ibarettir. Bunlar aslında birçok 

kemal ve bütünlüğe ulaĢmaktır ki, Allah sevgisinin etkisiyle yaranır. 

Diğerlerinin hata ve yanlıĢlarını affetmek, insanlar arasında sağlam 

dostluğa, toplumsal iliĢkilere ve iyiliklere ortam yaratır. Allah iyi yani, hayırlı 

amelde bulunanları sever. Çünkü insan kendisinin iyi ve hayırlı ameli ile savaĢ 

ve çatıĢma ortamlarını ortadan kaldırır, düĢmanlığın kökünü kurutur, böylece 

toplumda sevgi ve muhabbetin artmasına neden olur. 

Bununla da Allah‘ın dostluk ve merhametini kazanır, bu dostluğu 

kazanmakla birlikte halkın dostluğunu da daimi olarak elde etmiĢ olur. Çünkü 

halkın dostu Allah‘ın dostu sayılmaktadır. Neticede affetmek Allah‘ın da, 

―Ġyilikle kötülük bir olmaz. (Sen kötülüğü) En güzel olan Ģeyle sav. O zaman 

bir de bakarsın ki, seninle arasında düĢmanlık bulunan kimse, sanki sıcak bir 

dosttur.‖
3
 ayetinde buyurduğu gibi, dostlukları kazanmaya getirip çıkarır ki, 

toplumsal ve ailevi iliĢkiler için ortam yaratır, düĢmanlıkları ortadan kaldırır. 

Allah Nisa suresinin 128. ayetinde affı aile dahili problemlerin çözümü için 

hayır-bereket olarak kabul etmekte ve insanları affetmeğe çağırmaktadır ki, kim 

Allah‘ın hayır-bereketinden yararlanmak istiyor: 

―Eğer (borçlu) darlık içinde ise, bir kolaylığa çıkıncaya kadar beklemek 

(lazımdır). Eğer bilirseniz (verdiğiniz borcu, eli darda olan borçluya) sadaka 

olarak bağıĢlamanız sizin için daha hayırlıdır.‖
4
  

Allah‘ın hayır-bereketini kazanmanın bir yolu de fakir borçluların 

borçlarından geçip onu affetmekten ibarettir. ġöyle ki, sözkonusu affın 

sonucunda Allah‘ın hayır-bereketini kendine doğru yönlendirir ve bir miktar 

malının kaybını Ģer yahut zarar olarak düĢündüğü halde, hayır-bereketle 

karĢılaĢır. 

                                                 
2
 64/Teğabun, 14. 

3
 41/Fussilet, 34. 

4
 2/Bakara, 281. 
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Ayrıca af, insanın Allah‘ın affından yararlanmasına ve bu sayede hata ve 

günahlarından arınmasına, yanlıĢ amellerinin cezasından kurtulmasına neden 

olur.  

Diğer bir ifadeyle, halka gizli yahut aĢikar olarak iyilikte bulunmak ve 

onların hatalarından geçmek, Allah‘ın da kendisiyle af ve bağıĢ yoluyla iliĢki 

kurup, günahlarını affetmesine neden olur. Bu yüzden insan baĢkalarının hata 

ve günahlarını affetmekle Allah‘ın rahmetini kazanmakla birlikte baĢına gelecek 

birçok felaketi de kendisinden uzaklaĢtırmıĢ olur. 

―Kim bunu bağıĢlar (kısas hakkından vazgeçer)se o, kendisi için keffaret 

olur. Ve kim Allah‘ın indirdiğiyle hükmetmezse, iĢte zalimler onlardır.‖
5
  

Hatta kısas yerine affetmek bile insanın günahlarının temizlenmesine 

neden olur ve bu, günahlardan arınıp temizlenme yollarından biri gibi 

gösterilmiĢtir. Buna dayanarak Allah, birçok felaket ve kısastan vazgeçer ve bu 

yüzden olası belayı defeder.
6
  

Aslında bu belayı defetmek demektir ve insan yaptığı günahlar karĢısında 

karĢılaĢacağı musibet ve felaketten kurtulmuĢ olur. Çünkü o burada kısas affını 

kazanmıĢtır.  

―Eğer azap edecekseniz, size yapılan azap kadar azap edin. Ama 

sabrederseniz, andolsun ki o, sabredenler için daha hayırlıdır.‖
7
  

Affedip bağıĢlayan kimse takva sahiplerinin sırasına dahil olur. Bununla 

bağlı olarak Bakara suresinin 237. ayetinde bildirilmektedir ki, kendi hakkında 

vazgeçmek takva yoluyla yaklaĢmaktan ibarettir. Bununla da denmek istenir ki, 

takva sahiplerinin sırası ve makamına ulaĢmak, düĢündüğümüz kadar zor ve 

ağır değildir. 

Kendi hakkından vazgeçip kısas yerine af ve bağıĢlama yolunu seçip 

sabredenlerin makamına ulaĢmak mümkün olan bir ameldir. Halkı affetmek 

hayırsever insanların makam ve derecesine ulaĢmak demektir ve bu bir ihsan ve 

bağıĢ sayılır. Böyle bir amel ve hareket insana yaraĢan yüce amellerden bir ve 

Allaha mahsus olan yakınlıktan faydalanmaktır. Affetmek hükümetlerin ve 

iktidarların devamlı olmasını sağlar. Çünkü affetmek düĢmanlık ve muhalefeti 

azaltır, bunun mukabilinde dostluk ve taraftarların artmasına neden olur. 

Af insan için izzet ve büyüklükten baĢka bir Ģey getirmez.
8
  

Affı çok olan insanın ömrü uzun ve bereketli olur.
9
  

                                                 
5
 5/Maide, 45. 

6
 Nasıruddin Abdullah b. Ömer Beyzavi, Envaru’t-Tenzil, H. 756, I, 432. 

7
 16/Nahl, 126. 

8
 Muhammed Bakır Behbudi, Usul-u Kafiden Seçmeler, Kum, Elmi, Ferhengi 

Yayınları, H.ġ. 1363, II, 108. 
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Affın önemini vurgulayan Allah, bunun için yol yahut tarz da 

göstermiĢtir ki, sözkonusu uyarıyı dikkate almak insanın bu affın getirdiği 

hayırdan faydalanmasına yardımcı olur.  

Sozkonusu yollar yahut tarzlardan biri de affederken hakaret ve 

kınamadan uzak durmaktır. Yani affederken insan hata yapmıĢ kimsenin her 

türlü kınama ve hakaretinden uzak durmalı, hata yapmıĢ kimseyi amel ve 

hareketiyle ıslah edip günahtan uzaklaĢtırsın. Hataya yol verip yanlıĢ yapan 

kimsenin iĢi kötü ve günah sayılsa da onunla insan gibi davranmak, onun bir 

daha aynı hataya düĢmemesine neden olur.  

Allah Bakara suresinin 109. ayetinde bu konuda ―hakaretten uzak 

durmak‖ anlamına gelen ―safh‖ kelimesini kullanmaktadır ki, bu da affın 

değerine ilaveten onun tarzını da ortaya koyar. 

Affın diğer yol ve tarzlarından biri de yanlıĢ ve günahı örtmekten 

ibarettir. Yani, öyle davranmak gerekir ki, diğerleri günaha bulaĢmıĢ kimsenin 

günahından haber tutmasın.  

―Çünkü Allah‘ın onları affetmesi umulur. Allah, çok affeden, çok 

bağıĢlayandır.‖
10

  

Yine ―Ey inananlar, eĢlerinizden ve çocuklarınızdan bazıları size 

düĢmandır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoĢgörür, bağıĢlarsanız muhakkak 

ki Allah da bağıĢlayandır, esirgeyendir‖
11

 ayetinde ―ğafur‖ kelimesini 

kullanmaktadır. Çünkü bu kelime günahı ödül yoluyla örtmek anlamındadır. 

Yani bir kimse karĢısındakinin hatasını affetmekle yetinmemeli, bir nevi ödülle 

onu örtmeli ve diğerlerinin onun günahından haberdar olmasına engel olmalıdır. 

ġüphesiz bunun da kendine has Ģartları vardır ki, günah ve hata yapan 

kimse, kendi hatasını anlamalıdır. Aksi takdirde af aksi sonuç verebilir. Affetme 

ve bağıĢlamanın diğer tarzlarından biri de cahil yani, bilgisiz insanlardan uzak 

durmaktır. Yani bazı cahil ve bilgisiz insanlara anlatmak imkansızdır. Bu tip 

insanlarla tartıĢmaya girdiğimiz zaman hakarete uğrayıp alçalmağımıza neden 

olabiliriz. Öyleyse en iyisi, herhangi bir harekette bulunmadan, bağıĢlama adına 

ondan uzaklaĢalım. 

―Affı al, iyiliği emret, cahillere aldırıĢ etme.‖
12

  

Buna ilaveten eğer onlardan biri hakaret, ihanet ve aĢağılayıcı sözlerle 

ortamı bize karĢı bulandırıp germeye çalıĢsa bile, ona iyi sözler söyleyip ve dua 

ederek kendisinden uzaklaĢmak daha doğrudur. Yani, eğer bir hata yaptığında, 

                                                                                                                        
9
 Muhammed Bakır el-Meclisi, Biharu’l-Envar, Beyrut, el-Vefa Muessesesi, H. 1403, 

III, h. 13184. 
10

 4/Nisa, 99. 
11

 64/Teğabun, 14. 
12

 7/A‘raf, 199. 
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bunu görmezden gelelim ve hakaretlerine karĢı sağır ve kör olalım. Hatta 

gerektiğinde yumuĢak söz, dua ve salavatla kendisinden uzaklaĢmamız tavsiye 

edilmektedir. 

―ġimdi sen onlardan geç ve: ―Size esenlik (dilerim)‖ de. Yakında 

bilecekler.‖
13

  

Çünkü bu konuda her türlü amel, cevap ve hareket bize hiçbir Ģey 

kazandırmaz, aksine bizim eziyet çekmemize neden olur. Allah af, bağıĢ ve 

beklemeyi güzellik ve iyilikle birlikte tavsiye ediyor, halktan, affederken her 

yönden güzel olmasını, baĢkaları açısından sevilmeyen ve beğenilmeyen bir 

Ģekilde kabul edilmeyeceği tarzda hareket etmelerini talep ediyor. 

―ġimdi sen güzel bir hoĢgörü ile hareket et.‖
14

  

Affın tarz ve felsefesi, hareket ve davranıĢı ıslah etmek, böylece 

günahkar kimseyi Ģahsi günaha batmamıĢtan önceki duruma getirmekten 

ibarettir. Bu, hata ve günaha yol veren Ģahsın kendi yanlıĢını anlayıp onu 

düzeltmekle kendini hiçbir günah ve hatalı iĢ görmemiĢ bir fert gibi 

hissetmemesi içindir. 

Sözkonusu davranıĢı Allah kulları ile ilgili ortaya koymaktadır ki, 

diğerleri de anlayıp bu Ģekilde hareket etsinler ve böylece Allah‘a boyun eğerek 

Ģükretsinler. Böylece af ve bağıĢa mazhar olan kimseler kendilerini borçlu 

zannederek takva ve paklığa doğru can atar, Allah‘ın merhametine yaklaĢmakla 

Allah‘ın da kendilerinin günahlarını affedeceğini anlar.  

―Bundan sonra da belki yine Ģükredersiniz diye sizi affetmiĢtik.‖
15

  

BaĢkalarının günahından geçip onları bağıĢlayan insanları öyle 

insanlardır ki, onların sabrı vardır ki, Allah‘ın insanların günah ve yanlıĢlarına 

karĢı sergilediği af ve bağıĢ onun sabrının sayesi ve sonucundadır. Bu sebeple 

her bir Ģahsın affetmesi ve bağıĢlaması, sözkonusu Ģahsın vücudunda yahut 

zatındaki sabrın büyük varlığını gösterdiğini söyleyebiliriz.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 43/Zuhruf, 88. 
14

 15/Hicr, 85. 
15

 2/Bakara 2/52. 
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SONUÇ 

Ġslam dininde af, tevazu sahibi olgun insanlara bahĢedilmiĢ bir sabrın ve 

hikmetin göstergesidir. Günümüz toplum hayatında gerilim ve Ģiddetin 

tırmandığı bir ortamda insanların kızgınlıklarını bir kenara iterek, insanları 

bağıĢlaması yüce Allahın kullarına verdiği sabır ve tevazuyu ifade eder. Bu aynı 

zamanda huzuru ve dayanıĢmayı olduğu kadar iç güvenliğin de temsilidir. 

Toplumsal hayatımızda insan iliĢkilerinin barıĢ ve kardeĢliğe yönelik düzeyini 

belirler. 

Diğer yandan affeden ve bağıĢlayan kiĢinin içdünyasında hayır olduğunu 

ve Allah tarafından görevlendirildiğini de ifade etmektedir. Çünkü af ve bağıĢın 

kaynağı Allah‘tır. Sözkonusu hareket ve davranıĢın her bireyde ortaya çıkması 

da kendisini bu kaynağa yaklaĢtırmaktadır. 
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“AK LĠMAN”A TÜRKĠYE’DEN BAKIġLAR 

Zakire ALIYEVA

 

ÖZET 

 Azerbaycan halk yazarı Anar, çağdaĢ edebiyatımızda en çok okunan ve 

sevilen yazarlardan biridir. Onun eserleri dünyanın 30‘dan fazla diline 

çevrilerek geniĢ bir Ģekilde yayılmıĢ ve Türkiye edebiyat eleĢtirmenleri 

tarafından takdirle karĢılanmıĢtır. 

Bu eserlerden biri de ―Ak Liman‖ romanıdır. Bu eser ilk defa Ġldeniz 

Kurtalan tarafından Türkçeye çevrilerek okurlara sunulmuĢtur. Türk 

eleĢtirmenlerinden Mustafa Kutlu, Adnan Özyalçıner, Ġldeniz Kurtalan ve 

diğerleri ―Ak Liman‖la ilgili düĢüncelerini seslendirmiĢlerdir. 

 

ABSTRACT 

People‘s writer of Azerbaijan Anar is one of the much read and beloved 

writers of contemporary Azerbaijan literature. His works are widespread and 

translated into 30 different languages of the world. They are widely appriciated 

by Turkish literary critics. 

One of these works is the novel ―The White Port‖. This work is first 

translated into Turkish by Ildeniz Kurtalan. Turkish critics as Mustafa Kutlu, 

Adnan Ozyalchiner, Ildeniz Kurtalan represented their thoughts about this 

novel. 

 

Halk yazarı Anar, çağdaĢ dünyamızda en çok sevilen, eserleri yayınlanan 

ve okunan yazarlarımızdan biridir. Günümüzde yazarın dünyanın 30‘dan fazla 

diline çevrilmiĢ eserleri arasında Türk dilinde olan yayınlar özel yere sahiptir. 

Eserlerinin Türkçe çevirileri, sinema ve sahnelenmiĢ tiyatroları ile ilgili kaleme 

alınmıĢ eleĢtirel yazılar, Anarın eserlerinin Türkiye edebiyat çevreleri 

kontekstinde öğrenilmesi için yeni konular (vermektedir.) sunmaktadır. 

 Ġlk çalıĢma baĢarılarının sonucu olan hikayelerinden baĢlayarak 

―Adamın Adamı‖ satirik hikayesi, ―küçük‖ sade insanlara hasredilmiĢ 

―Askılıkta ÇalıĢan Kadının Sohbeti‖, ―Dante‘nin Yıldönümü‖, ilginç hikaye 

olarak ünlenmiĢ olan ―Ben, Sen, O ve Telefon‖, baĢarısız sevgi ile ilgili 

yazılmıĢ ―Gürcü Soyadı‖, totaliter rejim döneminin ―gelenek-göreneği‖ satirik 

renklerle kaleme alınmıĢ ―Ġyi PadiĢahın Masalı‖, üniversitelere giriĢ sırasında 

yol verilen bir takım olumsuzlukları ortaya koyan ―ġehrin Yaz Günleri‖ piyesi, 

monoton yaĢam tarzına karĢı isyan ruhunda kaleme alınmıĢ ―Ak Liman‖, 
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yeniden yapılanma döneminde pazar hercümerçliğinin kızıĢtığı, insan kaderinin 

pazar yasaları çerçevesinde çözüldüğü bir dönemde aydın insanın acılı kaderini 

yansıtan ―Otel Odası‖, ütopik ve anti ütopik masal Ģeklinde yazılmıĢ ve 

orijinalliği ile diğerlerinden ayrılan ―Beyaz Koç, Siyah Koç‖ vs. eserleri Türk 

dilli okurları da hayran bırakmıĢ ve yazarına Türkiye‘de de büyük ün 

kazandırmıĢtır. 

Böylece Anar‘ın artık Türkçeye çevrilmiĢ ve tanınmıĢ edebiyatçı ġ. 

Salmanov‘un kaydettiği gibi ―Hatta dev nesir eserlerinin poetiğine, bedii 

yapısına dahil ola bilen‖
16

, hikayeleri ve romanları ile Türk edebiyat 

eleĢtirmenlerinin dikkatini çeken Anar‘ın eserlerinde, bedii eser için gerekli 

olan tüm unsurlar yerli yerinde, seçmiĢ olduğu konular ise celbedici idi. Bedii 

eser için ilgi çekici konu, süje, janr, imge seçimi ve orijinal çalıĢma tahayyülü 

Anar‘ın eserlerini Türk edebi eleĢtirisi için de ilginç hale getirmiĢti. ĠĢte bu 

sebepten, onun birçok eseri Türkiye edebiyat eleĢtirmenleri tarafından da geniĢ 

bir Ģekilde incelenmiĢ, ilginç fikirler seslendirilmiĢtir. Bu eserlerden biri de 

Anar‘ın eserleri arasında önemli yere sahip olan ―Ak Liman‖ romanıdır. 

―Ağ Liman‖–romanı Anar‘ın geniĢ hacimli ilk kalem deneyimlerindendir. 

Bu eser Sovyet ideolojisinin ve sosyalist realizminin edebiyat çevresinde hakim 

konuma sahip olduğu XX. yüzyılın 60‘lı yıllarında okurlara takdim edilmiĢtir. 

Yazar, yaĢam gerçeklerine bağlı kalarak, sözkonusu dönemde o kadar da 

karakteristik olmayan birtakım meseleleri ve imgeleri edebiyata getirmiĢtir. Bu, 

öyle bir zaman idi ki, yeni Ģekillenmeye baĢlayan 60‘lılar edebiyat neslinin genç 

temsilcileri, uzun yıllar edebiyatta sağlam Ģekilde kökleĢmiĢ talepleri 

beğenmemekte, çağdaĢ toplumda karĢılaĢtıkları olumsuz durumları 

―okĢamamakta‖ ve kendi sözlerini Ģahsi düĢüncelerini seslendirmeğe daha fazla 

çaba göstermekteydiler. 

ġunu da kaydedelim ki, Anar‘ın bu romanı ile ilgili Azerbaycan, Rus ve 

Türk edebiyat eleĢtirmenlerinin düĢünceleri aynı olmayıp, farklı kutuplardan 

çeĢitli düĢünceler ortaya konulmuĢtur. Bunlardan birinci yaklaĢım tarzı, H. 

Alimirzayev‘in, 1967 yılında 11 Haziran tarihli ―Kommunist‖ gazetesinde 

yayınlanmıĢ olan ―Ak limanla ilgili notlar‖ baĢlıklı makalesi ile baĢlamıĢtır. 

―Açıkça kaydetmek gerekir ki, ―Ağ liman‖ romanı Anar‘ın bir yazar gibi 

gittikçe yetiĢtiğini gösterse de, onun okurlara sunduğu düĢünce ve duygularının 

sosyal mahiyeti, estetik etkisi sevindirici değildir. Neden?  

 ―Bunun nedeni Ģudur: ―Ağ liman‖ romanının kahramanları, insanların 

dost, kardeĢ olduğu, üreten, daima ilerleyen bir toplumun genel mücadelesinin, 

maksat ve amaçlarının dıĢında tasvir edilmiĢtir. Bunlardan hiçbiri hayattan 

gelmemiĢ ve çağdaĢ toplumumuz için nitelikli insanlar değillerdir.‖ 

                                                 
16

 Salmanov, ġ, “Kamillik”, Azerbaycan, yıl 1998, sayı 3-4, s. 160. 
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Fakat bu tavır, Azerbaycan edebiyat çevrelerinin geneline, eleĢtirel 

düĢüncesine Ģamil edilemezdi. Çünkü makalede ileri sürülen bazı düĢünceler 

sübjektif olmakla birlikte kesin değildi. Uzun zaman geçmeden tanınmıĢ 

edebiyatçı alim, Memmed Arif, ―Ak limanlar ve kırmızı gemiler‖ adlı 

makalesinde
17

 yazarın ortaya attığı sübjektif ve yanlıĢ düĢüncelerle 

razılaĢmayarak Ģahsi düĢüncesini Ģöyle belirtmiĢtir: 

―Anar‘ın hikayelerinde olağandıĢı olaylarla, yiğitlik, Ģecaat, kahramanlık 

iddiasında olan insanlarla karĢılaĢmamaktayız. Onun karakterleri basit 

insanlardır. Genel olarak tiyatro, sinema, radyo, medya çalıĢanlarından oluĢan 

bu insanların birbirleriyle bağlantı ve iliĢkileri de son derece basit, her gün 

rastlanan, hiçbir yönden diğerlerinden ayrılmayan sıradan bağlantı ve 

iliĢkilerdir‖. Akademik M. Arif düĢüncesini sürdürerek kaydetmektedir ki, ―… 

bu günlük, sıradan olaylar akarında yüzüp giden basit insanların hayatını, 

Ģahsiyetini yazar usta bir kameraman gibi öyle bir noktadan, öyle bir ıĢıkla 

tasvir etmektedir ki, okur orada sıradanlığın dıĢına çıkan çok Ģeyleri görür.‖ ĠĢte 

M. Arif‘in bir genç yazar gibi Anar‘ı savunduğu bu makaleden sonra 

tartıĢmalara son verildi. 

Kaydedelim ki, ―Ak liman‖ romanı Rus edebiyat çevreleri tarafından da 

rağbetle karĢılanmıĢtır. 1970 yılında ―Ak liman‖, Moskova‘da Rusça ―Drujba 

narodov‖ dergisinde yayınlanmıĢ ve Rusya‘nın en saygın medya 

kuruluĢlarından olan ―Literaturnaya gazeta‖ ve ―Novıy mir‖ ile ―Drujba 

narodov‖ dergilerinin sayfalarına romanla ilgili olumlu düĢünceler yansımıĢtır. 

Eser, Rusya edebiyat eleĢtirmenleri arasında geniĢ tartıĢma ve polemik konusu 

olmuĢ, dönemin medyasında bu eserle ilgili farklı eleĢtirel bakıĢları yansıtan 

çok sayıda yazı yayınlanmıĢtır. Rus eleĢtirmenlerden V. Lavrov, ―Zvezda‖ 

dergisinde yayınlanan makalesinde kaydetmekteydi ki, eser yalnız Nimetle ilgili 

değil, bir takım insanların kaderi ile ilgilidir. Anar‘ın yaptığı, insan yetkisinin, 

amellerinin, davranıĢlarının farklılığını göstermekle okurunu bıktırmadan ve 

son derece incelikle kahramanların belirli yönlerinin ortaklığını açıklamaktır… 

EleĢtirmen, eserin sonuncu sayfasının satiranın güçlü enerjisini güzel anlayan 

nasir tarafından yazıldığını ve bu anda Nimet‘in kendi hayatının anlamsızlığını 

açıkça anladığını göstermektedir. Bu anlamsızlığın anlaĢılma anı, aslında onun 

galibiyetinin, yeni hayatının baĢlangıcıdır.
18

 Gerçekten bu yeni hayatın 

baĢlangıcında Anar, kendi kahramanının simasında sanki yeniliğin ve eskiliğin 

karmaĢık diyalektiğinde, insan severliği sanki mihenk taĢına vurarak, onun tam, 

hür, serbest gerçekliğe dönüĢmesine kadir olup olmadığını yoklamaktadır. 

Eserin bu özelliği Türkiyeli eleĢtirmenlerin de dikkatinden kaçmamıĢtır. 

                                                 
17

 Arif Memmed, “Ağlimanlar, gızmızı gemiler”, Edebiyyat ve incesenet, 17 Nisan 

1971. 
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 Lavrov, V., “Krug”, Zvezda, yıl 1970, sayı 12. 
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1991 yılında ―Ağ liman‖ romanının Türkiye‘de yayınlanması, artık yeni, 

üçüncü bir yaklaĢım tarzının meydana gelmesine neden oldu. 

―Ak liman‖ı nakleden Türkiye‘nin ―Ak Kadın‖ dergisi, 1991 yılının 

Eylül-Ekim sayısında Azerbaycan edebiyatından, bilim adamlarından, onların 

çalıĢmalarından habersiz olduğunu itiraf ederek, komĢu ülkelerin edebiyatını hiç 

tanımadıklarını kaydetmekteydi. Fakat bir ülkenin edebiyatını tanımak, o 

ülkenin insanlarını, yaĢam biçimini bilmektir. Bu anlamda Azerbaycan 

yazarlarından Anar, ―Ak liman‖ kitabı ile Türk okurlarına Azerbaycan 

aydınlarının dünyasını tanıttı. Tarihi olarak üç kez alfabe, yedi kez imla 

değiĢimini yaĢamıĢ bir ülke olan Azerbaycan‘ın tarihine dikkat çeken makalede, 

daha sonra Anar‘ın bu eserinde aĢk ve sevginin her zaman olduğu gibi önemli 

ve kaçınılmaz olduğu bildirilmektedir. ―Hayatın anlamını arayan bu insanları, 

folklor unsurları ile süslenmiĢ dilini seveceksiniz‖-romanla ilgili ortaya atılmıĢ 

bu düĢünce, çok kısa da olsa, edebi eserle ilgili ilk değerlendirmeydi. 

Aynı yıl ―GüneĢ‖ gazetesi de –―ÇağdaĢ Azerbaycan romancılığının en 

ünlü temsilcisi olan Anar‘ın, ―Ak liman‖da günümüzün Azeri toplumuna güçlü 

ve derin bir bakıĢla yaklaĢtığını vurgulamıĢ, ―Yamur Kesildi‖, ―Molla 

Nasrettin‖ ve ―BeĢ Katlı Evin Altıncı Katı‖ gibi eserlerin yazarının birçok piyes 

ve senaryo sahibi olduğu ve eserlerinin çeĢitli yabancı dillere çevrildiği 

kaydedilmekteydi.  

―Ak liman‖, Ġldeniz Kurtulan‘ın çevirisiyle takdim olunduktan sonra, 

eserin ana çizgisindeki konuların bedii tasvirlerle verilmiĢ asıl misyonunu, daha 

o zaman güzel anlamıĢ olan Mustafa Kutlu, Türk okurunun modern Azerbaycan 

edebiyatının örneklerinden yeteri kadar haberdar olmamasından rahatsız 

olmuĢtur. Görkemli edebiyatçı, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından ―Yılın 

Hikayesi‖ ödülüne layık görülmüĢ olan (―Yoksulluk Ġçimizde‖ (1981), ―Ya 

Tahammül ya Sefer‖ (1983) eserlerinin yazarı), ―gazeteci yazar ve sinemacı‖ 

gibi tanınan Mustafa Kutlu, Anar‘ı ―Türk hikayeciliğine yeni konu rengi 

getirmiĢ‖, ―… Bizden, bizden olduğu kadar da sizden biridir. Estetik hayatında 

önemli bir yer tutar… Bir Anadolu insanıdır ve o kadar da Ġstanbul 

beyefendisi‖
19

 Ģeklinde okurlara takdim etmiĢtir. 

Edebiyatla ilgili, ―Sanat bize hakikati göstermez, hakikate giden yolda bir 

destek, bir yardımcı olur‖, ―Edebiyatın sükunete, tefekküre, ilginç görüĢlere, 

ruhi iklime ihtiyacı vardır‖ gibi ilginç bakıĢlarıyla bilinen Mustafa Kutlu, 

Anar‘ın eserlerindeki psikolojik anlamı duymakta ve ona değer vermektedir. 

Özellikle ―Ağ liman‖da Anar‘ın edebiyatta değiĢecek devranın, sosyo-politik 

durumun ilk rüĢeymlerini görme zekasını kaydeden Mustafa Kutlu Ģunları 

kaydetmekteydi: ―Simavi‖ yayınları arasında Anar Resul oğlunun ―Ak liman‖ 

isimli romanı yayınlandı. (1991) Bu roman Sovyet toplumunun kolhoz 
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 Kutlu, Mustafa, “Ak Liman”, Dergah Dergisi, Ekim 1991. 
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edebiyatından dıĢarı çıkmaya çalıĢan bir ferdin hamlesidir belki de. Fakat 

romanın yayınlandığı yıl 1967-dir. O zamandan beri köprülerin altından çok 

sular aktı, bu günlerde esen rüzgarlar Anar‘da olduğu gibi, Sovyet edebiyatının 

ve sanatının tamamında beklenen değiĢikliklerin müjdecisi olabilir. Anar‘ın 

romanı bürokratik toplumsal kuruluĢun monotonlaĢtırdığı insan hayatındaki 

sıkıntılara bir ak liman hayali teselli vermektedir. Bu ak limanda demir atmıĢ 

kıpkırmızı gemiler, Batının hür nağmeler söylenen denizlerine doğru yüzüp 

gidebilecek mi?‖
20

 

Eserin kahramanı Nimetle ilgili düĢüncesini belirten Mustafa Kutlu 

kaydetmektedir ki, ilk bakıĢta o mutlu insan gibi görünmekte, sevdiği mesleği, 

iĢi, ailesi, her Ģeyi vardır. Fakat kalbindeki fırtına, eserin kahramanına huzur 

vermemekte, hayatındaki durgunluk, monotonluk onu boğmakta, o geniĢ 

denizlere doğru yüzmek istemektedir… 

Azerbaycan eleĢtirmenleri arasında ―Ak liman‖ın kahramanını 

karakterize ederken, onun ―karanlığa kolayca kavuĢan, kendisini burada rahat 

hisseden‖ bir insan olduğunu (A. Efendiyev)
21

, ―yüksek, nurlu hayat ideali‖nden 

uzak kaldığını, ―yegane ümit kapısı, uzak ufuklardan görünen ak liman ve 

kırmızı gemilerden‖ (S. Esedullayev)
22

 ibaret uyku illüzyonu olduğu 

düĢüncelerini söyleyenler de vardır. Onlara cevap olarak ―60‘lı yıllarla ilgili bu 

yazılanlar(ın) da baskı yıllarının kalıpları ile yazıl(dığını)‖, ―farkın yalnız 

onların hapsedilmediğinde‖ (S. BeĢirov)
23

 olduğunu kaydedenler de bulundu.  

Türk eleĢtirmen Mustafa Kutlu ―Ağ liman‖ roman kahramanından 

bahsederken, nasirin süje dizgisinin arkasındaki gerçeğin asıl rengini gördüğünü 

düĢüncelerinde onaylamaktaydı. Kanaatimizce bu düĢünceler kesinlikle 

doğrudur. 

Aynı zamanda bu düĢünceler daha 70‘li yıllarda Rus edebi eleĢtirisinde, 

―Peki Nimet‘in yüreğindeki bu bunalımın kaynağı nerdedir?‖ sorusuna cevap 

arayan ve Nimetin düĢüncelerindeki boĢluğa açıklık kazandırmaya çalıĢan Rus 

eleĢtirmen Ġ. Anisimov‘un kanaatlerinden daha cesur ve mantıklıdır. Bu da 

doğaldır ki, 70‘li yıllar Sovyet edebi eleĢtirisinin ideolojik açıdan daha güçlü 

olduğu dönemdi. Bu yüzden de eserin kahramanı Nimet‘in kalbinde baĢ veren 

bunalıma münasebette 70‘li yılların Rus edebiyatçısı Ġ. Anisimov, imgenin 

manevi rahatlığını, ―kendi gerçek yolunu rüyada değil, hayatta bulması‖nda 

görmekteydi.
24

 

                                                 
20

 Kutlu, “Ak liman”. 
21

 Efendiyev, A., Müdriklik selahiyyeti, Baku, Gençlik, 1976, s. 44-45. 
22

 Esedullayev, S., “Tarih, sanatkar, müasirlik”, Ulduz, yıl 1974, sayı 11, s. 55.  
23

 BeĢirov, Sabir, 60-cılar nesrinin etik problemleri, Bakü, Elm, 2006, s. 387. 
24

 Anisimov, Ġ., “Magiçeskiy Kristal (Tema truda v prizvedeniyah nasionalnoy prozı)”, 

Trud, 30 Ağustos 1970. 
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Rus eleĢtirmeninden farklı olarak 90‘lı yılların Türk edebiyat adamı 

Mustafa Kutlu daha cesur bir Ģekilde ―ak limanda demir atmıĢ kırmızı gemiler, 

Batının hür nağmeler söylenen denizlerine doğru yüzüp gidebilecek‖ 

inancındandır. 

Adnan Özyalçıner‘in ――Yazılan Bozulmasın Öyküsü‖ makalesinde bu 

konuyla ilgili nispeten daha kapsamlı söz edilmektedir. Rus eleĢtirmen Ġ. 

Anisimov‘un, ―Nimet‘in kalbindeki bunalımın kaynağı nerdedir‖ sorusuna 

verilen cevabı, Adnan Özyalçıner‘in, ―Özellikle çağımızda hayat tarzımızı 

etkileyen siyasi sistemlerin, belki de sistemsizliğin arasında insanın 

durumu‖nda düĢünceyi tamamlamaktadır: ―Azeri yazar Anar, Türkçeye çevrilen 

ilk romanı ―Ağ liman‖da hayatın anlamı, varlığı, değeri, zamanımızın 

çıkmazları içindeki insandan bahsetmektedir. ―Ağ liman‖ın kahramanı Nimet, 

günümüzün ortak kahramanlarından biri. Eserdeki ortam bozulmuĢ bir 

toplumun göstergesidir. ĠĢler yolunda gidiyor gibi görünse de, çalıĢanlar birini 

ihbar ediyor ve bu manevi iflas geneldir. Anar, yaĢadığı toplumda, ortama özel 

bir ithamda bulunmaktan daha fazla, farklı toplumları her türlü sistemde hür 

davranıĢtan mahrum kılan faciaları göstermektedir.
25

 Türk eleĢtirmen Adnan 

Özyalçıner, Anar‘ın 60‘lı yıllarda yazdığı romanında kahramanın faciasını 

zorunlu kılan sosyo-politik dönemi ve toplumu doğru değerlendirmektedir ve bu 

düĢüncesinde haklıdır. 

 

SONUÇ 

Dünyamızın çeĢitli ülkelerinde en çok okunan ve büyük taktir ile 

karĢılanan Azerbeycan edebiyatının ünlü yazarı Anar Türkiye‘de de geniĢ yankı 

uyandıran eserlerinden birisi de ―Akliman‖dır. Adı geçen romanın Türkçe‘ye 

çevrilmesiyle Türk eleĢtirmenler tarafından gösterilen büyük ilgi ve beğeni 

Anar‘ın haklı konumunu perçinleĢtirmiĢtir. Türkiye – Azerbeycan iliĢkilerinin 

düzeyini ve yakınlığını da ifade etmektedir. Edebiyat alanındaki bu olumlu 

geliĢme kültür sanat ve tarih açısından olduğu kadar; sosyoekonomik yönden 

düĢünce sistematiğinin de olumlu katkı yaptığı ve sosyopsikolojik bir geliĢme 

olarak değerlendirilmektedir. 
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THE INAUDIBLE DANGER SIGNALS 

 

Serra SEZGĠN

 

 Zafer YÖRÜK


 

 

ÖZET  

 

Bu makale, sessizlik spirali ve kamuoyu anketlerinin oy verme davranıĢ 

biçimi üzerindeki etkisini sorgulamakta, bu etkileĢimlerin ise liberal 

demokrasiler üzerinde nasıl bir etki bıraktığını araĢtırmaktadır. Kamuoyu 

anketleri günümüzde, halkın oy verme davranıĢ biçimlerinin tahmin ve 

ölçümlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Öncelikle, kamuoyu anketlerinin 

güvenilirlik ve geçerlilik sorunlarına yer verilmiĢtir. Ayrıca, suskunluk 

sarmalının da kamuoyu anketlerindeki potansiyel etkisi göz ardı edilmemelidir. 

Çünkü suskunluk sarmalında en önemli nokta, bir kiĢinin bu sarmaldan 

çıkabilmesidir. Bu nedenle, kamuoyu araĢtırmaları yapılırken yanlıĢ sonuçlar 

elde edilmesindeki en büyük etkenlerden biri olarak ―susukunluk sarmalı‖ 

belirtilmiĢtir. Oy vermek üzere olan birey, gözlemleme amacıyla baĢvurduğu 

yegane araç olan kamuoyu anket değerlendirmelerine baktığında, gördüğü Ģey 

gerçekten objektif ve dürüst bir değerlendirme midir, yoksa kendisine benzer, 

bireylerin kabul görmek adına baĢvurduğu bir yalandan ibaret midir? Çünkü, bu 

açıdan baktığımızda, sarmaldan kimsenin çıkamadığını görmek, bizleri 

kamuoyu anketlerinin birer manipülasyon aracı olarak algılamaya ve 

―demokrasi‖nin ne derece adil veya eĢit ya da dürüst olduğunu sorgulamaya 

yöneltmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Sessizlik spirali, Kamuoyu anketleri, Oy verme 

davranıĢ biçimi 

 

 

ABSTRACT 

 

This article is for questioning the interaction between the spiral of 

silence and public opinion polls and their effect on liberal democracies. Public 

opinion polls have essential role on the estimation and evaluation of voting 

behaviors. The validity and credibility problems of public opinion polls are 

stated in the article. Besides, the affect of spiral of silence on polls should not 

be ignored. Being out of spiral for one person is the most important point of the 

spiral of silence. Then, it is one of the main problems for public opinion polls. 

The question is, what an individual, who is about to vote, see when he/she 
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looks in polls? Is it an objective, trustworthy evaluation or, a wrong data given 

by people who anxious about ignorance? From this perspective, seeing no one 

out of the spiral, makes us think that public opinion polls are used for 

manipulation and pulls us to questioning how much ―democracy‖ equal or fair 

is.    

 

Key Words: Spiral of silence, public opinion polls, voting behavior 

 

 

 

This research has been made in order to understand and to examine the 

relationships/interactions between public opinion polls and the spiral of silence, 

and their effects on voting behavior. To begin, it would be right to define briefly 

the terms ―spiral of silence‖, ‖the role of public opinion polls‖ and ―voting 

behavior‖. There are many theories about mass communication, which has also 

been defined as an antidemocratic type of communication. Those theories have 

developed in order to define and explain the mass communication process. 

Some of the theories, such as ―Agenda Setting‖, ―Media Dependency‖, 

―Knowledge Gap‖ and ―Spiral of Silence‖, are important because they are close 

to critical researches and agree that the effects of mass media tools on society 

are not direct and long term.  

Spiral of silence is a political science and mass communication theory 

propounded by the German political scientist Elisabeth Noelle-Neumann 

(Anderson, 1996:214). This theory asserts that a person is less likely to voice an 

opinion on a topic if one feels that one is in the minority for fear of reprisal or 

isolation from the majority. The spiral of silence begins with fear of reprisal or 

isolation and escalates from there. Mass media play an essential role in 

determining what the dominant opinion is, since direct observation is limited to 

a small percentage of the population. Mass media have an enormous impact on 

how public opinion is portrayed, and can dramatically impact an individual‘s 

perception about where public opinion lies, whether or not that portrayal is 

factual. Noelle-Neumann describes the spiral of silence as a dynamic process, in 

which predictions about public opinion become fact as mass media‘s coverage 

of the majority opinion becomes the status quo, and the minority becomes less 

likely to speak out. The theory, however, applies only to moral or opinion 

issues, not issues that can be proven right or wrong using facts. 

 

Secondly, to understand what public opinion is and how can it be 

measured, we should define the public opinion concept that was accepted with 

the rise of "public" in the eighteenth century. The English term "public opinion" 

dates back to the eighteenth century and has derived from the French ―l‘opinion 

publique‖, which was first used in 1588 by Montaigne. This concept came 
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about through the process of urbanization and other political and social forces. 

For the first time, it became important what people thought, as forms of political 

argument changed. 

 

The American sociologist Herbert Blumer introduced a different concept 

of the "public". According to Blumer, public opinion is discussed as a form of 

collective behavior which is made up of those who are discussing a given public 

issue at any one time. Through this definition, there are many publics; and each 

of them exists when an issue occurs and ceases to exist when the issue is 

resolved. Blumer claims that people participate in public in different capacities 

and at differing levels. So, public opinion polling can not measure the public. 

An educated individual's participation is more important than that of an 

uneducated one. The "mass," in which people independently make decisions 

about, for example, which brand of toothpaste to buy, behaves collectively but 

is different from ―the public‖. 

Public opinion plays an important role in the political sphere. Cutting 

across all aspects of relationship between government and public opinion are 

studies of voting behavior. At this point, we need to question how mass media 

influence voting behavior. News reporting, educating and entertaining are the 

essential roles of mass media. From this perspective, researches show that the 

effects of mass media on society gave birth to two main groupings: The first 

one is the role of providing information, news reporting and helping education. 

This theory was supported by Wilbur Schramm in the 1960s. According to this 

view, mass media tools can help the educational system and even replace the 

classical education as in the example of BBC‘s ―Open University‖. The second 

one is the role of impressing political knowledge, attitudes and behaviors. This 

perspective was first proposed in the 1950s by Paul Lazarsfeld and friends. In 

accordance with this perspective, mass media help to inform individuals about 

political issues; however, the resulting changes in attitudes and behaviors can 

influence the undecided voters. Both perspectives are valid today; on the other 

hand, their dimensions, contents and qualifications are different, because 

societies are dynamic and those dynamics can be changed. So mass media‘s 

powerful effects on societies also change.  

Today, technological developments strongly and directly influence the 

mass media. These developments in news gathering and distribution have also 

influenced the rapid distribution of messages, as well as the number of 

messages and the size of the masses that receive these messages. All 

developments in communication have also brought about innovations in 

political activities that depend on mutual communication. In a world directed by 

media, satellite and public opinion researches, there arises a need for 

questioning and rethinking some political concepts. One of those concepts is the 
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measurement of voting behavior. Some researchers support the idea that new 

technological developments change the concept of democracy radically but in a 

positive way. According to them, today ordinary people have a voice thanks to 

public opinion researches (Akarsu, 2001:55). The importance of the individual 

is rising day by day and many political and commercial decisions are made 

according to the results of those kinds of public opinion polls. On the other 

hand, the important point is, although those polls are becoming more popular, 

media and political decrees still have the power and the control. 

In order to measure the effects of political communication, surveys 

(public opinion polls), observation of voting behavior and/or experimental 

research techniques might be used. Public opinion polling is a technique that 

depends for its accuracy on the application of sampling procedures which 

permit the survey to be representative. The questions have to be carefully 

formulated to avoid distortion, simplification and exaggeration of response. The 

timing of polls must be taken into account and results interpreted cautiously 

with allowances made for a variety of potential sources of error. In the view of 

some analysts, the results of these polls may affect those who have not yet 

voted. Polls may generate a demonstration effect cueing undecided voters on 

which party the majority is supporting, and thus becoming self-fulfilling 

prophecies (McNair, 1995:30). The second way in which the effects of political 

communication can be measured is to observe patterns in actual voting 

behavior, which is also difficult to interpret. The relationship between a party‘s 

campaign and its eventual vote may not be apparent. It is trying to make 

predictions in order to change social behaviors and avoid the repeat of past 

experiences. This measurement may not always give correct results, because 

people may change their minds according to unexpected effects that may not be 

clear. The third method relies on asking people questions. This laboratory-based 

approach is a much used tool of behavioral effects research. Numerous 

experiments have been conducted in which a particular element of the political 

message is isolated before a subject group. Their responses are then noted and 

conclusions drawn. For this method, the question and the problem is, can a 

laboratory experiment, no matter how sensitively prepared, really reproduce the 

complex political environment in which individuals make the decisions? 

(McNair, 1995: 32). 

As we discussed, all three different measurement methods have their own 

paradox/ problems. In this study we are interested in examining the public 

opinion polls and their credibility and validity. A poll‘s credibility depends on 

the margin of error. The minimum level margin means the maximum credibility 

of the poll (Küçükkurt, 1990:141). The errors may be caused by many factors 

such as wrong sample choice, errors caused by indications used in research, 

wrong research technique, and pollster‘s mistakes. A public opinion poll also 
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needs to be valid. According to Neumann (2000:164), validity, means that there 

are resources about the collected data of the research which are defining the 

subject exactly as it is in fact.  Validity is the exact representation of the fact 

that was intended to be represented (Litwin, 1995:33; Yumlu, 1994:81). In 

public opinion research literature, some sources indicate that the credible 

information effect on public opinion is more permanent than deceptive 

propagandas (Neumann, 1998:257).   

Case: A&G Research Company became important with the successful 

estimations in Turkey‘s General Elections in 1999 and 2002. In March 6-7, 

2004, another research was made by A&G for a national Turkish channel, NTV, 

in the three biggest cities of Turkey, Ġstanbul, Ankara and Ġzmir with 7,113 

people. The resulting estimations were published in two popular newspapers, 

Milliyet and Hürriyet on March 19, 2004. The result of the real election and the 

research estimations are compared in Table 1: 

Table 1. Ġstanbul Metropolitan Municipality Mayoral Election Estimates  

 

 

Table 1.  

Name of Party  

Research  

Estimation  

Election  

Result  

Margin  

of Error 

AKP  58.5 % 45.9 % + 12.6%  

CHP  19.1 % 28.3 % - 9.2 % 

MHP  4.2 % 4.1 % + 0.1 % 

DYP  2.7 % 4.7 % - 2.0 % 

SHP  5.6 % 3.6 % + 2.0 % 

SP  1.7 % 5.6 % - 3.9 % 

OTHER 8.2%  7.9%  + 0.3%  

TOTAL 100.00  100.00   30.10  

AVERAGE ERROR                                          4.3  

Source: Hürriyet Gazetesi 19 Mart 2004, s. 19; Milliyet Gazetesi 19 Mart 2004, 

s. 19; Radikal Gazetesi 30 Mart 2004, s.7 

As it is observed in Table 1, A&G Research Company‘s estimations, 

which are published in the most popular national newspapers, have huge, 

undiscussable errors. According to the data, A&G‘s research in Ġstanbul, had 

30.10% total error and 4.3% average error. 
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Table 2. Ankara Metropolitan Municipality Mayoral Election Estimates 
 

Table 2.  

Name of Party  

Research 

Estimation 

Election  

Result 

Margin  

of Error  

AKP  68.4 % 56.8 %    +11.6%  

CHP  11.7 % 12.2 %     - 0.5%  

MHP  4.2 % 4.9 %    - 0.7 % 

DYP  0.9 % 1.9 %    - 1.0 % 

SHP  11.7 % 19.5 %     - 7.8 % 

SP  0.4 % 0.7 %      - 0.3 % 

OTHER 2.7%  4.0%      - 1.3 % 

TOTAL 100.00  100.00       3.20%  

AVERAGE ERROR 3.31  

Source: Hürriyet Gazetesi 19 Mart 2004, s. 19; Milliyet Gazetesi 19 Mart 2004, 

s. 19; Radikal Gazetesi 30 Mart 2004, s.7 

 

 As it is seen in Table 2, A&G Research Company‘s estimates before the 

28 March Local Elections, in Ankara also has huge errors. The total error 

percentage is 23.20, and the average error is 3.31%. 

 

Table 3. Ġzmir Metropolitan Municipality Mayoral Election Estimates 
 

Table 3. 

Name of Party  

Research 

Estimation 

Election  

Result  

Margin  

of Error  

AKP  %33.7  %32.1  + %1.6  

CHP  %49.5  %45.1  + %4.4  

MHP  %2.9  %4.2  - %1.3  

DYP  %1.5  %2.9  - %1.4  

SHP  %2.8  %3.9  - %1.1  

SP  %0.2  %0.7  - %0.5  

OTHER %9.4  %11.1  - %1.7  

TOTAL  100.00  100.00  12.00  

AVERAGE ERROR  1.71  

Source: Hürriyet Gazetesi 19 Mart 2004, s. 19; Milliyet Gazetesi 19 Mart 2004, 

s. 19; Radikal  Gazetesi 30 Mart 2004, s.7  
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In contrast to the Ġstanbul and Ankara Metropolitan Municipality 

researches, the A&G estimations for Ġzmir came closer to the actual rates, with 

a total error percentage of 12 and average error rate of 1.71%. 

As we observe in the A&G case, public opinion polls do not always result 

in the correct data, and as mentioned above there can be many reasons for this. 

In addition, publishing wrong data/estimations directs individuals in a 

misleading way. Even polls‘ directing mission for individuals who have not 

voted yet can be questioned. In addition, published wrong data direct people 

subjectively to a specific direction/party.  

Public opinion polls, even all kind of surveys, are not trustworthy 

enough. But, since polls are essential for political parties, mass media and the 

public, publishing researches should include error rates and ―no idea/not 

decided‖ answers, and should be avoided from a strict order, at least in order to 

perceive as a scientific research. Rapid technological developments, rising 

competition and environmental factors make it harder to include the attribution 

of political decisions in the knowledge base. At the same time, mass media tools 

are competing with each other to spread those data among the masses as soon as 

possible. Thus, the roles of public opinion research companies are difficult 

because they need to be as objective, credible and valid as possible. 

With regard to the interaction between public opinion polls and the spiral 

of silence, we see a dilemma here on behalf of both liberal democracies and the 

spiral of silence. As we mentioned before, individuals tend to keep silence and 

not to voice their thoughts in order not to be isolated. At this point, public 

opinion polls‘ results, credibility and validity should be questioned again. 

Besides the professional mistakes involved in polls, the spiral of silence is 

another reason not to trust in polls. After all, individuals‘ ideas, attitudes and 

behaviors are often influenced by their perception of what others do or think 

(Cooley, 1956). The theory of the spiral of silence states that one‘s perception 

of the distribution of public opinion motivates one‘s willingness to express 

political opinions. This act of self-expression then changes the ―global 

environment of opinion, altering the perceptions of other people and ultimately 

affecting their willingness to express their own opinions‖ (Taylor, 1982). This 

means, any person cares greatly about being included by society, which means 

many people keep silence or voice what they do not actually think. This may be 

one of the factors that increase the margin of error of public opinion polls. More 

importantly, the spiral of silence on voting behaviors may change the political 

environment while reproducing itself. To explain this briefly, imagine an 

individual who will vote soon. According to Neumann‘s theory of spiral of 

silence, in order to continue being a part of society and not to be excluded or 

isolated, this individual wants to be informed about what is going on outside 

and what other people think about how they should vote in the coming election. 

The only source for this individual to become informed about what the public 
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opinion is the mass media. Since the commercial media reflect the majority in 

the society, the individual is informed about majority‘s opinion on voting 

behavior with the help of mass media and public opinion polls 

distributed/produced by the mass media. Let us suppose that the individual in 

the example is tending toward voting for a minority party that is not so popular 

and maybe unknown. After he/she has observed other people‘s opinions and 

also the mass media, he/she becomes aware that almost no one is inclined to 

vote for the party he/she was planning to vote for. That‘s why the individual, 

not wanting to be isolated from society, never talks about that party and even 

does not vote for that party assuming that his/her vote will be wasted. Thus, the 

spiral of silence broadens and reproduces itself again. While this is happening, 

the public opinion polls are one of the major elements of this process. 

Individuals think that they are the only one that has a specific opinion although 

according to some researches, one in three people do not voice their opinions 

(Neumann, 1998: 46-63). Thus, many people think they stand alone although 

they do not.  

In sum, the interaction between the spiral of silence and public opinion 

polls is a vicious cycle because, as individuals continue to hold back from 

speaking out and the spiral of silence grows as a result, this will be reflected in 

ensuing public opinion polls, thus further causing a spiral of silence.  

On the other hand, whether an individual stands alone or not, he/she feels 

a need to speak out. From this perspective perhaps alternative media can wield 

more power on social control, thus offering every person, minority opinion or 

not, a channel through which to speak or at least become informed about 

opinions that resemble his or hers. According to the Universal Declaration of 

Human Rights, Article 19, ―Everyone has the right to freedom of opinion and 

expression; this right includes freedom to hold opinions without interference 

and to seek, receive and impart information and ideas through any media and 

regardless of frontiers.‖ In this context, Neumann mentions that mass 

communication tools‘ function in the suspending from the public of specific 

subjects and/or problems and discussions about them. She also adds that the 

opinions perceived as majority are generally just minority opinions, and that the 

sensational aspect prevails, thus activating the spiral of silence process during 

which the section of the public holding a contrary view begin to keep silent and 

this silence is spread among their children and friends. The process continues 

until their children and friends learn not to tell anyone and keep their opinions 

to themselves (Keane, 1999: 56), and the perceived dominant view builds up as 

the hegemonic opinion (Alemdar and Erdoğan, 1998). 

To conclude, the public requires a suitable environment for speaking out 

whatever their opinion is; under such conditions public opinions‘ margin of 

error will be less, and can thus reflect peoples‘ opinions more accurately and 

bring human beings a little closer to a more ―democratic‖ society.  
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SONUÇ 

 

Sonuç olarak, suskunluk sarmalı ve kamuoyu anketleri arasında bir kısır 

döngü mevcuttur. Çünkü, bireyler asıl düĢüncelerini dile getirmedikleri sürece, 

kamuoyu anketlerine yansıyan veriler güvenilirlikten uzaklaĢacak, 

araĢtırmaların yansıttığı veriler doğrultusunda suskunluk sarmalı geniĢlemiĢ 

olacaktır. Öte yandan, her bireyin, azınlık olsun yahut olmasın, düĢüncesini dile 

getirme özgürlüğü vardır. Hatta bu hak, insanoğlunun en temel haklarından 

biridir. Buna karĢın, azınlık olduklarını varsaydığımız azınlıkların, gerçekte ne 

kadar az olduklarını idrak etmenin biricik yolu, suskunluk sarmalının 

kırılmasından geçmektedir. Nitekim, zarar görmemek adına suskunluk, yeni 

bireylere de öğretildiği sürece, bunun gerçekleĢmesi zorlaĢmaktadır. Böylece 

egemen olan veya olduğu düĢünülen düĢüncenin yeniden üretiminden baĢka 

birĢey elde edilemez, nasıl ki çok sesliliğin olmadığı bir toplumda 

demokrasiden söz edilemezse. Bu bağlamda, çok sesliliğin desteklenmesi adına, 

alternatif medyanın güçlenmesi faydalı olabilir. Böylece, yalnız olmadığını 

gören, toplumda kabul kaygısı taĢımayan bireyin, kamuoyu araĢtırmalarına 

yansıtacağı veriler bir nebze daha objektif olabilir, ve halk, daha güvenilir, 

geçerli kaynaklardan bilgi edinme fırsatı yakalayabilir. Bu sayede, asıl 

düĢüncelerini dile getirebilen birey sayısı artar, kamuoyu anketlerinin hata oranı 

azalır ve bireylere düzgün ıĢık tutabilirler. Bu durum, biraz da olsa daha 

―demokratik‖ bir toplum oluĢumunda rol oynayabilir. 
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PROCESSES OF DESERTIFICATION IN A TERRITORY OF 

KUR’S HOLLOW AT THE LATE PLEISTOCENE (KHVALYN)-

HOLOCENE CENTURIES 

Taleh MANSIMOV

 

 

ÖZET 

Geç Pleyistosen‘den baĢlayarak Holosen döneminin sonuna kadar Kür 

ovasının iklim ortamında genel değiĢim gözlemlenmiĢ, bölgede mevcut orman 

landĢaftı çöl ve yarıçöl landĢaftla yer değiĢmiĢtir. Aynı zamanda Kür ovasında 

tarım ve hayvancılığın geliĢmesi sonucu geniĢ orman alanlarının tahrip edilmesi 

bölgenin ekolojik dengesinin bozulmasına neden olmuĢtur. Bununla bağlantılı 

olarak Kür ovası ve civarında aĢınma ve erozyon süreci hızlanmıĢ, su düzeni 

bozulmuĢ ve aynı Ģekilde birçok bölgesinde çukur sistemi geliĢmiĢtir. Bu durum 

arazide çölleĢme sürecinin hızlanmasına ve yarımçöl landĢaftın Ģekillenmesine 

neden olmuĢtur.  

 

ABSTRACT 

From the late Pleistocene until the end of Holocene centuries, the 

common change of climatic conditions in the Kur‘s hollow was observed, and 

the wood landscape of the given territory has been replaced by the steppe and 

semi-desert landscapes. At the same time because of development of 

agriculture and cattle breeding in the Kur‘s hollow, huge forest plots have been 

destroyed and it has led to infringement of ecological balance of territory. In 

this connection around of the Kur‘s hollow, the soil erosion processes have 

intensified, the water mode has worsened, the processes of desertification have 

amplified, the ravine system has developed in many places and the semi-desert 

landscape has formed.  

 

The researches of the processes of transformation into desert at the late 

Pleistocene-Holocene centuries were carried out based on researches happened 

at that time. From this point of view, the analysis of problems such as change of 

a vegetative covering in various centuries and further intensification of erosion 

processes, reduction of humidity, changing of a water mode, etc. is very 

important.  

Studying of desertification in the specified centuries was carried out on a 

basis of pollination researches of ancient deposits of Khvalyn-Holocene period 
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placed in various hollows of the river Kur. The pollination analysis was given to 

the river sections, like Eyrichay (Sheki region, the cattle farm), Alibeyli 

(Zagatala region), Shikhbabaly, Kurakchay, Ganjachay (Karabakh‘s plain). It 

was determined that, at the end of Middle Pleistocene during the transgression 

in Caspian Sea its west boundary was spread up to the centre of Kur‘s hollow 

(the town of Yevlakh). The coastal zone was captured with the alluvial-

proluvial sloping plain. The western rivers of Kur‘s hollow had formed its 

branches. However, the rivers located in east side (Turyanchay, Goychay, 

Girdimanchay, Terter, etc.) being independent were poured in Kur‘s gulf of 

Caspian Sea.  

The pollination  researches of the top deposits of Caspian Sea showed 

that, in structure of the vegetative covering are prevail the representatives of 

tugay woods (a poplar, a willow, an elm, etc.), and also the samples of the rare 

woods (almonds, a pistachio, oleaster, etc.)
1
  

In addition, among the representatives of grassy plants the most part have 

made wormwood - 25 %, astragalus -20%, chenopodiaceous - 10%.  Among 

grassy plants, the small part has been submitted also by a feather grass and 

pollen grain. All these data testify that, at the end of Middle Pleistocene in 

Kur‘s depression the processes of desertification have already begun. In 

particular, one of the basic attributes of desertification is the presence of 

pistachio, almonds, astragalus and wormwood. At the same time from the 

beginning of early Pleistocene, in connection with reduction of vegetative breed 

on the slopes of proceeding to raise low ridges and divisions in various sites of 

Kur‘s hollows, the formation of ravine system at the end of Middle Pleistocene 

and late Pleistocene (Khvalyn century) began.
2
 (4)   

If in Middle Pleistocene the quantity of atmospheric precipitation dropped 

out in Kur‘s hollow for a year made 500-600 mm, at the end of the same 

century annual atmospheric precipitation have decreased up to 300-350 mm. 

Therefore, it was the reason for reduction of the vegetative breed, intensification 

of erosion process and changing of the water mode.  

At the beginning of late Pleistocene (Khvalyn century) an environment 

have undergone serious changes. Caspian Sea has left not only the Kur‘s 

hollow, but has decreased from the modern level on 50 m. The majority of the 

rivers current in the Kur‘s hollow from the Small and Big Caucasus have turned 

to the branches of the river Kur. However, the rivers current from northeast 

                                                 
1
Tagiyeva E. N., The vegetation and climate in Azerbaijan at late Pleistocene and 

Holocene, The author‘s abstract of the master thesis, Baku, p. 20, 1992. 
2
Museibov, M. A. Geomorphology and the newest tectonics of middle Kur’s hollow, 

Baku, Azerneshr, 1975. 
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slope of the Big Caucasus and from Talysh Mountains being independent were 

poured in Caspian Sea
3
 (2).  

Investigating the pollination structure of the bottom layers of river 

sections of Khvalyn age (Eyrichay, Alibeyli, Shikhbabaly) the percents of the 

coniferous trees in composition of wood plants of Kur‘s hollow has increased.  

Even participation of a dwarfish birch in the structure of vegetative 

covering confirms that in a mountain zone of the Big and Small Caucasus 

(above 2000 m), there was last congelation of Pleistocene, and in vicinities the 

dwarfish birch was generated. The presence of almond, pistachio trees and 

small quantity of representatives from tugay woods (8-10 pollens) shows that, 

in valleys of the rivers such as Kur, Araz, Gabyrry and Ganykh were formed 

tugay woods. 

From each sample of an oak, a hornbeam, a beech and birch have been 

determined some pollens. In addition, among the grassy plants as before, 

pollens of the wormwood and astragalus prevailed. There were some samples of 

a plantain and chenopodiaceous. 

Among the sectional plants are met some pollens of a tamarisk. 

Prevalence of the birch and dwarfish birch in structure of vegetative breed 

specifies a sharp cold snap of climatic conditions. In particular reduction of 

average temperature in January (-5,-7°С) has brought to ruin thermophilic 

plants and their replacement with plants steady against a cold climate.  

Besides a sharp cold snap of climatic conditions, dryness of a climate also 

was observed at early Khvalyn. Therefore, prevailing position has passed to a 

semi-desert landscape where grew the wormwood, astragalus, grassy plants, 

almonds and pistachios.   

 At rising low ridges (Dashuz-Emirvan, Gojasen, Eldaroyugu, Bozdag, 

Duzdag, etc.) and around of Jeyranchol plateau, the deep flat system gradually 

began to develop, and it was the reason of intensifying of badlands relief forms. 

From this point of view very attentively are the relief forms which length in 

some places reaches the several hundreds meters. 

At the middle of Khvalyn century the physical and geographical 

conditions of Kur‘s hollow was changed again. First of all, the large last 

transgression occurred in Caspian Sea having covered the central part of Kur-

Araz lowland, and as a narrow strip has reached the gorge Hanabad and modern 

water basin in Mingechavir. At the coastal zones of Caspian Sea was developed 

the alluvial-proluvial sloping plain. 

                                                 
3
Mamedov, A. V. “Paleogeography of Caspian Sea at the late Pleistocene and 

Holocene,” Izvestiya AN AzSSR Nauka o zemle, № 6, p. 40-48, 1979. 
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Though expansion of the sea has led to relative increase in quantity of 

atmospheric precipitation in Kur‘s hollow (400-450 mm), nevertheless in 

structure of a vegetative covering the grassy plants (wormwood, feather grass, 

astragalus, plantain, etc.) prevailed (55%). There were absolutely disappeared 

the birches and dwarfish birches, and the percent of coniferous trees have 

sharply decreased.
4
 

Percentage parameters of the trees (a poplar, oleaster, willow, elm, etc.) 

belonging to tugay woods have increased. Increase of deciduous trees pollens 

(hornbeam, oak, birch, beech) in vegetative breed specifies that, in second half 

of Khvalyn century there were the changes leading to warming of climate in this 

territory. Despite of all these data, the wide spread of grassy plants in Kur‘s 

hollow in the given century proves the continuation of semi-desert landscape 

formation. 

At the end of Khvalyn century in environment of Kur‘s hollow had 

happened the further changes. These changes were reflected in the territorial 

reduction of Kur‘s gulf in Caspian Sea. At this time, the sea covered only 

eastern part of Kur-Araz lowland; and in the greater territory of the Kur‘s 

hollow, the landscape of semi-desert was generated.  

The majority of the rivers of the Big and Small Caucasus have turned to 

branches of the river Kur. There were observed also some changes in climate 

and reduction of atmospheric precipitation in territory. In structure of wood 

plants, percents of birch and coniferous trees (5-10 % from each one) have 

increased again. It specifies that in a zone of Kur‘s hollow and adjoining 

mountains occurred the processes of cold snap. However, there are no data that 

during a cold snap in mountain district was formed the process of congelation.  

High percents of semi-desert plants (astragalus, wormwood, and elm) in the 

structure of grassy plants and pollens of tamarisk among the sectional plants 

reflect the domination of semi-desert landscape.
5
 

In Holocene century, the territory of the Kur‘s hollow has been more 

subjected to serious processes of desertification. During this period besides 

natural changes, there was also observed appreciable influence of the human 

being on an environment. It is proved also by the found out traces of the fires, 

the burnt wood coverings, remains of wild animals in Holocene deposits of 

various areas of Kur‘s hollow. On the other hand, in pollination structure of the 

same deposits the quantity of grain plants (25-30 %) has increased, and in sites 

of the Kur‘s hollow (such as Leylatepe, Kultepe, Uzerliktepe, Alikomektepe) 

are found out the pollens of weeds and grain crops. It means that, from the 

                                                 
4
Mamedov, Paleogeography of Caspian Sea at the late Pleistocene and Holocene. 

5
Mamedov A.V., Veliyev S. S., Tagiyeva E.N. “Climate of Azerbaijan at the late 

Pleistocene”, Izvestiya AN AzSSR Nauka o zemle, №3-4, p. 35-38, 1991. 
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beginning of second half of Holocene there has extended the cattle-breeding and 

agricultural activity, the plain woods have been cut down and anthropological 

processes have amplified. Moreover, it has served as the reason of the erosion 

processes intensification and activation of desertification process.
6
 

In structure of the samples taken from without wood zones of modern 

plains, such as Jeyranchol, Ganykh-Eyrichay and Shirvan, the set of pollens of 

wood plants (hornbeam, oak, elm, poplar, oleaster, pomegranate, etc.) was 

revealed. It means that, in these territories particularly Eldar hollow, Dashuz-

Emirvan, Gojashen slopes were covered with wood layers, which were 

destroyed later by human beings. Destruction of wood coverings and intensive 

pasturing of animals have led to serious soil erosion and to development of 

desertification and plain system (badlands relief forms). 

Infringement of ecological conditions and development of processes of 

desertification during Holocene period were observed in the spontaneous or 

conceived forms not only in Jeyranchol-Ajynohur areas, but also in all areas of 

the Kur‘s hollow. Thus in samples taken from the plains of Ganja-Gazakh, 

Karabakh regions are prevail pollens of representatives of dense woods such as, 

beech, hornbeam, birch, linden, ash, wild apple, pear trees and cornel, medlar, 

pomegranate bushes; it means that in the given areas was formed the landscape 

of  beech-hornbeam and hornbeam-oak compositions.
7
 

The pollination researches of Holocene deposits from various areas of 

Kur‘s hollow shows that, up to last 6-4 thousand years 70-80 % of this territory 

had been covered with woods. However, during the subsequent stages of the 

given century intensive development of cattle breeding and agriculture in the 

Kur‘s hollow has led to gradual destruction of woods, to development of 

erosion process and common desertification.  

According to the data of archeological excavations, it was found out that 

in IV millennium BC primary agriculture in Southern Caucasus has been 

replaced with Kur-Araz agricultural culture. It was promoted by both change of 

natural climatic conditions, and the accelerated development of agriculture. 

During this period agriculture developed in plains and favorable for irrigation 

sites of Kur‘s hollow. In these purposes were intensively destroyed tugay woods 

and plains.
8
 

                                                 
6
Veliyev S. S., Tagiyeva E. N., Atakishiyev R. M. “Anthropogenous transformation of 

a vegetative cover of Azerbaijan territory in IV-III millennia BC”, Geographiya i 

prirodniye resursy, №2, p. 169-176, 1996. 
7
Tagiyeva E. N., The vegetation and climate in Azerbaijan at late Pleistocene and 

Holocene.  
8
Veliyev, Tagiyeva, Atakishiyev. Anthropogenous transformation of a vegetative cover 

of Azerbaijan territory in IV-III millennia BC. 
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It is necessary to note that, in desertification of the Kur‘s hollow a 

considerable role belongs to the wars. The given process of destruction of 

woods and fauna has taken place for the reason of the Arabian and Mongolian 

invasions. Later semi-desert landscape replaced the wood ones.   

Sharp reduction for last 2 centuries of wood breed at the territory of Kur‘s 

hollow has led to the changes of several landscape borders. For example, wood 

landscapes existing in Ajynohur, Jeyranchol, Southeast Shirvan, and Gobustan 

were replaced by the steppe and semi-desert landscapes.  

After Atlantic period of Holocene in territory of the Kur‘s hollow, as a 

result of rise in temperature and reduction of atmospheric precipitation the 

common process of climatic change and an establishment of a continental 

climate has amplified. Moreover, it has served also to fast development of 

process of desertification.  

Expansion of the desertification process has found the reflection also in 

raised zones. Destruction by people of the top wood borders in mountain 

districts has led to downturn of climatic conditions and increase in steppe 

territories and rare woods.  

Process of climatic change has led to reduction of snow covering in 

winter months, and it has in turn led to the processes of soil erosion.
9
 

At the end of Holocene, in particular, during the historical period the 

change of various kinds of landscapes by means of the nature and people 

actively proceeded. More intensively, the fertile grounds around of Kur‘s 

hollow, and also the rests plains and tugay woods began to be destroyed.  For 

example, until second half of XIX century northern part of Lenkaran plains and 

the most part of Jalilabad-Bilasuvar regions have been covered with woods, and 

now these territories represent steppe and semi-desert landscapes. During these 

periods, not only the plain woods have been destroyed. It has happened in 

adjoining to Small Caucasus low mountain zones too, and all territory has 

turned to ravines. There was formed the landscape consisting of dog rose, 

thorny, sometimes pomegranate, blackberry bushes in complex relief zones 

located at the rivers.  

During further stages of Holocene (2000-1500 years) and historical period 

in these territories of low mountain zones adjoining to the Big Caucasus 

particularly in Eldar hollow and Dashuz-Emirvan ranges, it‘s possible to tell 

that, protected since the third period relic plants of Eldar-pine and other 

coniferous wood coverings are completely destroyed or rare kinds of these trees 

were kept. In structure of samples taken from Eldar hollow, the Eldar-pine 

makes 18-21%, and now there are met some kinds of these trees. The high 

                                                 
9
Mamedov A. V., Aleskerov B. D., “Pleistocene of Azerbaijan”, Hafta-Press, 2002. 
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percent of Eldar-pine in samples of the end of Holocene period specifies that, 

1500-2000 years ago and probably up to XIX century, dense woods have 

submitted the given territory. Later in connection with development of cattle 

breeding, the woods have been gradually destroyed, and the grassy vegetation 

has replaced wood vegetation
10

 

While in samples taken from Ajynohur forward mountains at North Slope 

of Dashuz-Emirvan ranges located 400m above the sea level, high percents are 

submitted by hornbeam (17%), beech (13%), oak (11%), birch-trees (10%), 

now in the given territory hawthorn, dog rose and other bushes are seldom 

observed. Liquidation of wood vegetation led to serious soil erosion and to 

development of desertification and plain system (badlands relief forms).  

During Holocene in Shirvan and Gobustan zones, the destruction of 

vegetation by people has amplified even more. Territories of average currents of 

the rivers Gozluchay and Pirsaatchay have been occupied with woods 

consisting of hornbeam, hawthorn, oak, birch trees. Now the given territory 

represents a semi-desert landscape and consists of rare bushes and semi-desert 

grassy vegetation (astragalus, wormwood, and elm).   

It is necessary to summarize, that since late Pleistocene and up to the end 

of Holocene because of changing of climatic conditions in Kur‘s hollow and 

gradual destruction by people of wood coverings, the erosion process has 

intensified, the water mode has worsened, the ravine system has developed in 

many places and the modern semi-desert landscape has formed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

Mamedov, Aleskerov, Pleistocene of Azerbaijan. 
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KARABAĞ SAVAġI SABĠR AHMEDLĠ’NĠN EDEBĠ ESERLERĠNDE 

 

       Ruhiyye NAĞIYEVA

 

ÖZET 

1980‘li yılların sonuna doğru SSCB‘de baĢlayan milli harekâtlar kısa 

zamanda bağımsız cumhuriyetlerin ortaya çıkmasıyla sonuçlandı. Yenice 

bağımsızlığa kavuĢmuĢ Azerbaycan toprakları Ermeniler tarafından iĢgal edildi, 

Karabağ savaĢında yüzlerle Ģehit verildi. Bundan sonra Azerbaycan 

edebiyatında yeni bir konu oluĢtu ve ilk günden savaĢ konusunda değerli eserler 

verilmeğe baĢlandı. B. Vahabzade‘nin ―ġehitler‖, N. Hezri‘nin ―Salatın‖ adlı 

uzun Ģiirleri, S. Ahmedli‘nin ―Ahret sevdası‖, ―Ömür urası‖ romanları, onun 

Karabağ savaĢına ve bu savaĢları hazırlayanların siyasetine karĢı tepkisiydi. 

Anahtar Kelimeler: Sabir Ahmedli, Karabağ savaĢı, Ahiret sevdası 

 

 

ABSTRACT 

Azerbaijan recently having won independence, soon has faced the 

Karabakh war.  Our remarkable contemporaries should touch the given theme. 

Since first days of the war fine literary works on the given theme have 

appeared. Such works of Azerbaijan writers and poets as ―Shehidler‖ 

(―Martyrs‖) of V.Vahabzade, ―Salatyn‖ (―Salatyn‖) of N. Khazri, ―Akhiret 

sevdasi‖ (―Love of the future life‖), ―Shehid ruhu‖ (―Martyr‘s soul‖) of 

S.Ahmadli, etc. were response against the Karabakh war and the imperial 

politics preparing these wars.  

Key Words: Sabir Ahmedli, Karabakh war, Love of the future life. 

 

 

 

 XX. yüzyılın sonları, özellikle de 90‘lı yıllar dünya çapında patlamalar, 

etnik soykırımlar ve temizlemeler, milli savaĢlar, devletlerarası çatıĢmalar 

dönemi gibi tarihe geçmiĢtir. Parçalanan Almanya‘nın birleĢmesi, Doğu 

bloğunun çökmesi, eski sosyalist rejimlerin iflasa uğraması ve onların yerinde 

yaranan yeni siyasi rejimlerin hızla demokratikleĢmesi, bununla birlikte 

                                                 

 Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi, Nizami adına Edebiyat Enstitüsü, Doktora 

Öğrencisi 
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Azerbaycan‘ın topraklarını kaybetmesi, Ermeni silahlı kuvveleri tarafından 

saldırıya uğraması, iç çatıĢmalar, hâkimiyet uğruna mücadeleler, Karabağ savaĢı 

gibi sorunlar iĢte bu yıllarda yaĢandı. Yenice bağımsızlık kazanmıĢ Azerbaycan, 

çok büyük zorluklarla karĢı karĢıya kaldı ve Karabağ sorunu bunlardan birincisi 

oldu.  

Her kiĢi savaĢ ortamında ne yapmalı olduğunu bildiği gibi, yazarlar da 

vatandaĢlık konumunu sergileyerek Karabağ uğrunda savaĢan kahraman 

imajları yaratmakla edebiyatın karĢısında duran görevleri yerine getirmeğe 

çalıĢtılar. B. Vahabzade‘nin ―ġehitler‖, N. Hezri‘nin ―Salatın‖ uzun Ģiirleri, 

Gabil‘in 20 Ocak Ģehitlerine adadığı mersiye, M. Ġsmail‘in ―Bu kan yerde kalan 

değil‖ Ģiiri, M. Araz, C.Nevruz, H.Rıza, N. Hesenzade, F. Mehdi, F. Sadig, S. 

Rüstemhanlı, Z. Yagub, Elçin, Anar‘ın eserleri, Azerbaycan yazar ve Ģairlerinin 

Karabağ sorununu edebiyatta nasıl yansıttıklarının belirgin örnekleridir.  

Ama genel olarak baktığımızda savaĢ ruhu, savaĢ psikolojisinin 

edebiyatımıza yansımadığını ve Karabağ savaĢı hakkında büyük genellemelerin, 

dramatik niteliğe sahip edebi eserlerin yaranmadığını görüyoruz. 1941-1945‘li 

yıllar Azerbaycan savaĢ edebiyatında belirgin olan manevi seferberlik, savaĢ 

ruhu Karabağ savaĢı üzerine yazılmıĢ edebi ürünlerde görülemedi. O zamanlar 

Sovyet devleti bu savaĢın tebliğ ve teĢvik gücünü yazarlara havale etti. Bunu 

eleĢtirmenler de sık sık kaydetmiĢlerdir
1
.  Karabağ savaĢı ideoloji propagandaya 

dayanmadığından bir milletin bağımsızlık ilkelerinin temel prensibine 

dönüĢemedi.  

Karabağ savaĢında 20 binden çok Ģehit vermiĢ, 100 binden çok insanı 

yaralanmıĢ Azerbaycan,  bu savaĢın etkisini üzerinden atamamıĢ, iç sorunlarla 

uğraĢır bir durumda XXI. yüzyıla girmiĢtir. Bu alanda düzyazının 

publisistikadan geri kaldığını yürek acısıyla da olsa,  kaydetmek gerekir. ―Üç 

yıllık ateĢkesi dikkate almasak, yedi ile yakın savaĢ durumunda yaĢamıĢız. 

SavaĢa savaĢa 1993 yılından sonra ordu kurulmuĢ, cephede berilli baĢarılarımız 

olmuĢtur. Bugün o orduya zafer ruhunun aĢılanması son derece zaruridir. Bunu 

yalnız komutanlar değil, hem de edebiyat yapmalıdır. Lakin teessüf ki, savaĢ 

durumunda olan bir ülkede yaĢadığımıza rağmen, bizde hala da ―harbi basın‖ 

anlayıĢı kendisine vatandaĢlık hakkı kazanamamıĢtır.‖
2
  Bu yazıdaki düĢünce 

doğru olsa da eleĢtirmen, Azerbaycan nesrinde neden savaĢ konusunun sönük 

ıĢıklandırılmasına değinmiyor. Burada konu edebiyatın karĢısında duran 

direktifler değil, milli uyanıĢ, vatanperverlik, demokrasi, savaĢ konularının 

milletçe benimsenmesi, milli priortete çevrilmesidir. Karabağ sorununa sürekli, 

                                                 
1
 Bkz;. Nəbiyev B.  Böyük Vətən müharibəsi və Azərbaycan ədəbiyyatı, B., Elm, 

1977; Salmanov ġ., “Bilsin ana torpaq… (Müharibə və müasir ədəbi-bədii fikir)”, 

Azərbaycan, No.1-3, 1995; Qarayev Y., Tarix: yaxından və uzaqdan, B., Elm, 1996 
2
 Quliyev V.  Professor Vilayet Quliyevın meruzesi. ―Azərbaycan‖ qəzeti, 1 noyabr, 

1997, s.3. 
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ciddi münasebetin olmaması vs. XXI. yüzyıl Azerbaycan edebiyatının 

geliĢmesini engelleyen temel nedenlerdendir. Bütün bunlara rağmen Karabağ 

savaĢı konusunda yazılan eserler içerisinde Sabir Ahmedov‘un ―Ahret sevdası‖ 

romanının özel önem taĢıdığını da kaydetmeliyiz.  

Sabir Ahmedli bu romanı yazıyorken artık cephe hattı, askerlerimizin 

durumu, yerel sorunlarla iyice tanıĢmıĢtı. ―Edebiyat‖ gazetesinin 1993 yılı mart-

nisan sayılarında yazarın ―Karabağ‘ın Karlı Barikatları‖ adlı publisistik yazısı 

yayınlandı. Cephe hattında kendisi gördüklerini, gözlemlediklerini yazar 

düĢüncesiyle birleĢtirerek yazılan bu oçerk ayrı ayrılıkta çalıĢan Karabağ 

toplumlarının birleĢmesinden ve bu toplum üyelerinin cephe hattına 

gitmesinden bahsediyor. Yazar da bu gruplardan biriyle Fuzuli, Cebrayıl 

bölgesine gitmiĢ, orada gördüklerini ―Karabağ‘ın Karlı Barikatları‖ adlı 

publisistik yazısında kaleme almıĢtır. Bir tarafta Ermeni kan içenleri, onların 

Azerbaycan köy ve Ģehirlerine gece gündüz sürekli saldırıları, ateĢ altında kalan 

silahsız vatandaĢlarımızın durumu, diğer tarafta içimizdeki çekiĢmeler, kendi 

çıkarları için çalıĢma, yukarıların itinasızlığı, hakimiyet açgözlüyü, zaman 

zaman eskiye dönme, hatıralar vs. meseleler bütün oçerk boyu yazarın dikkatini 

meĢgul eden meselelerdir. Dikkatle yapılan bu cephe gözlemleri onun sonradan 

yazacağı ―Ahiret sevdası‖ romanında edebi-estetik örtüye bürünecek, yazarın 

ölüm ve olum üzerine düĢüncelerinin temelini oluĢturacaktı.    

Roman, yazarının bize tanıĢ olan yazı stiliyle baĢlar. Sıcak yazın, 

kımıldanmayan yaprakların betimlenmesi hadiselerin sonraki ruhuyla 

bütünleĢir. Yazar, tutuĢup yanan Azerbaycan‘ın bu kadar heyecana rağmen bir 

yaprağının da kımıldanmadığını imgesel, hem de sembolik bir dille 

betimlemiĢtir. Kaybedilen toprakların, yurtların çağrısına bigâne insanların 

sıcak yazda kımıldanmayan yapraklar gibi susan vicdanlarıdır. Küçük bir 

ortamın tasvirinde – AbĢeron bağları, Sarı kaya, Bilgeh, Cebrayıl, iĢgal olunmuĢ 

topraklarda – okuyucu bütün Azerbaycan hakkında bilgi almıĢ olur. Bununla 

birlikte Azerbaycan‘ın problemleri – bağımsızlık, demokrasi, petrol, savaĢ, iĢgal 

edilmiĢ topraklar, talan edilen milli servetler çağdaĢ dünya bağlamında 

çözülmeye çalıĢılır. Ama bu acı gerçeklerin yazarı ilgilendirmediği ilk andan 

―BENĠ ÖLÜM DÜġÜNDÜRÜR‖ cümlesinden değiĢir ve kahraman esere bu 

düĢüncelerle, bu felsefi kanaatle dâhil olur.        

―Ahiret sevdası‖ sadece savaĢın acıları, askerin/askerlerin facialı ölümü 

veya oynanan oyunlar hakkında değil, mevcutluk ve yok olma felsefi 

düĢünceleri konusunda S. Ahmedov‘un görüĢleridir. Romanda gerçek sahneler 

çok olsa da, eser baĢtan baĢa kahramanın iç alemi, onun iç konuĢması, 

düĢünceleri üzerinde kurulmuĢtur. Mevcutluk ve yok olma bu romanın felsefi-

edebi, edebi-estetik hattını oluĢturur. Belki de ilk bakıĢta ölüm hakkındaki 

düĢünceler kötümser bir ortam yaratsa da, zamanla Karabağ savaĢında psikoloji 

nedenler öne çıksa da, roman karakterler açısından zengin materyal verir.  
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Karabağ savaĢı hakkında romanın adı da olayın sadece ölüp öldürmekten, 

askerlerimizin yiğitliklerinden, menfur düĢmenin kötülüğünden ibaret 

olmadığını söylüyor. Bu düĢünceler Sovyet rejiminde yaĢamıĢ, yaratmıĢ bir 

yazarın Kuran-i Kerim ve onun hükümlerine, Cennet, Cehennem, Kıyamet gibi 

derin anlayıĢlara, Allah iradesi ve hür irade meselelerine hazırlıksız soruları ve 

bu sorulara romanda baĢarılı imaj olmayan ilahiyatçı öğretmen Malik‘in 

cevabı/cevapsızlığı fonunda açıklanmaya çalıĢılır. Bizce, S. Ahmedli burada 

bilmek istediklerini öğrenememiĢ, roman dini-felsefi konularda basit kalmıĢtır. 

Bir zamanlar S. Ahmedli‘nin yazdığı romanlarda, özellikle de ―Toğana‖ 

romanında filozofluk ettiği sahneleri beğenmeyen Anar haklı olarak yazıyordu: 

―… o yerde ki, yazar belirli yaĢam olaylarından uzaklaĢarak, soyut anlamda 

filozofluk yapıyor, o yerde ki, öğüt vermek istiyor - gereksiz didaktiğe baĢ 

vuruyor.‖
3
   

―Ahiret sevdası‖ romanında da Sovyet döneminden kalma basit, 

çiğnenmiĢ sorular ve bir o kadar da basit cevaplar romanın ölüm hakkında 

düĢünceler kısmında duyulsa da genellikle eser yaĢamın baĢlangıcı ve sonu 

hakkında yazar düĢüncesinin ürünü gibi ilginçtir. Dini konularda yapılan 

konuĢmalar o kadar basitleĢir ki, (patlayan Boing -747 uçağında ölen 14 

günahsız uĢağı da Allah öldürmüĢtür gibi boĢ ve anlamsız cümleler) bunlar 

okuyucuda ikrah hissi doğurur. Sanki yazarın hiç bir dini-irfani bilgisi yok. 

Roman bu sahneler hariç Karabağ sorunu hakkında yazılmıĢ en etkileyici ve 

edebi açıdan en güzel bir eserdir.  

Romanda ata yurdu Cebrayıl‘ı korumak için gönüllü olarak cepheye giden 

Muhammed, temennasız vatan sevgisiyle yanan, doğru, dürüst, gururlu Karabağ 

Ģehit ve gazilerimizin genelleĢtirilmiĢ imajıdır. SavaĢ konusu hatta Ġkinci Cihan 

SavaĢına adanmıĢ eserlerde bile her zaman Azerbaycan toplumu tarafından ilgi 

ve heyecanla okunmuĢtur. Ama ―SavaĢ öyle bir konudur ki, onun genel tasviri, 

basit Ģerhi de okuyucuyu dehĢete getirir, psikolojik etki yaratır
4
.‖  Bu savaĢ 

Karabağ uğruna verilende daha da dehĢetli,  keskin sonuçlu olur. Karabağ 

savaĢı sadece Ģehirlerin, köylerin boĢalmasına, insanlarımızın göçkün durumuna 

düĢmesine, binlerle gençlerin ölmesine, ailelerin baĢsız kalmasına, yüzlerle 

kadın ve çocuklarımızın rehin alınmasına neden olmadı, aynı zamanda 

psikolojik olarak insanları yaraladı, gönüllerde manevi yara açtı, milletin 

mertlik duygularına, bütünlük hissine zarar verdi.     

Romanda savaĢ dehĢeti atanın oğluyla cephe bölgesine görüĢe gittiği 

zaman bazı küçük olaylarda belirgin olarak iĢlenmiĢtir. Kelbecer uğruna verilen 

Murov savaĢında çok sayıda Ģehit vermiĢ, kalanları da donmuĢ bir Ģekilde 

silahlarını da bırakıp kaçan askerleri olan bir milletin ireli gelenleri ―Yol evi‖ 

denen yerde yiyip içmekteler: 

                                                 
3
Anar. “Nəsrin fəzası”  Azərbaycan jurnalı 1984,  s.181. 

4
Əlimirzəyev X. Ədəbi qeydlər, Bakı:  Gənclik, 1975, s.119 
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―Yol evi‖nin karĢısında adam çoktu, hem de sade, sivil giyimde. 

Yardımcı gördü, arabayı yakında durdurduk ve indik. 

Evin karĢısında Gence Ġcra Hâkimiyetinin baĢçısı (vali) Elsever, 

Kelbecer‘in tanınmıĢ kiĢisi Evez, iki-üç kiĢi subaydı. Sonra içeriden birkaç kiĢi 

ağızlarını sile sile çıktılar. Düğün elbiseleriyle, kravatlı, baĢlarında andatra-

kunduz, nokra Ģapkalar. Sanki, orada ―Yol evi‖nde misafirlermiĢ. 

YemekteymiĢler. Çoğu komĢu rayonların (ilçe) icra baĢçılarıydı.‖
5
  Bu satırlar 

insanın kanını dondurur, insanı utandırır, bu kadar da rezillik, bu kadar de 

Ģerefsizlik olur mu, söyleyecek hale getirir. Bir tarafta kan, ölüm, diğer tarafta 

kebap, arak  (vodka). Budur Kelbecer savaĢının iç yüzü. Kaybedilen vatan 

toprakları, ölen vatan oğullarının yakınları da gerçeği söylemekten korkuyorlar, 

gerçeği söylemek onlara yasak edilmiĢ. Oğlunu bu savaĢlarda Ģehit veren yazar-

söyleyicinin konuĢtuklarına karĢı da teyzesi oğlu itiraz eder: 

―Soruyorlardı, konuĢur, Murov seferini, oradaki çatıĢmaları, bu dehĢetli 

yanlıĢın gördüğüm manzarasını onlara da iletirdim. 

Teyzemin oğlu utanıyordu. Bir defa açıkça dedi: Ağzının ipini yığ, sus! – 

kendi eliyle ağzını kapadı. Korkuyordu ki, iletirlerdi, bana olmasa da, ona belki, 

zarar verirlerdi. Oysa ona söylemiĢlerdi; yasınızı sakin geçirin. Siyasi 

konuĢmalardan uzak durun!‖  

―Ahiret sevdası‖ romanı yetmiĢ yıl içinde söz bağımsızlığına (bağımsız 

basın) koyulan yasağın, bağımsızlıktan sonra da devam ettiğini bu gibi 

iĢaretlerle okuyuculara iletir. VatandaĢın vatanperverlik üzerine 

konuĢmalarının, yanlıĢları söylemeyin yasak olduğu bir ülke. Bunlar Karabağ 

savaĢının canlı Ģahidi olmuĢ, bu savaĢta oğul kurban vermiĢ bir yazarın 

kanaatleridir. Kelbecer‘i kurtarmak uğrunda Murov savaĢlarında soğuktan 

donup ölen, düĢmen güllesinden Ģehit olan gençlerimiz ve onların ölürken 

doğulan Ruhları üzerine S. Ahmedov‘un felsefi düĢünceleri bu romanda yer 

almıĢtır.         

―Doğal olarak, facialı olaylar, topraklarımızın saldırıdan savunulması 

uğrunda mücadele, ağır maddi ve manevi itkiler Azerbaycan edebi düĢüncesini 

de etkileyemezdi. Zaman Ģair ve yazarlarımızdan, publisist ve 

gazetecilerimizden aktivite göstermeyi, toplumsal, siyasi, harbi süreçleri 

yansıtmayı, yani bağımsızlık uğrunda mücadelemizin görevleri açısından 

kaleme almağı, dönemin belgesel ve edebi salnamesini yaratmayı talep 

ediyordu. Edebiyatımızda yaralı toprağımız hakkında ağrılı düĢünceler böyle bir 

ortamda yaranıp, oluĢuyordu…‖
6
   

                                                 
5
Əhmədov S.  Axirət sevdası, Bakı: Ozan, 2003, s.46 

6
Mehrəliyev E.  Müharibə və ədəbiyyat, Bakı:  AzərnəĢr, 2000, s.9 
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S. Ahmedli ―Ahret sevdası‖ romanında olayları hayal üzerinde, iç 

monologlar aracılığıyla kurmuĢtur. Böyle monologlar yazarın ―Yasamal 

gölünde sandallar yüzüyordu‖, ―Dünyanın ArĢını‖, ―Toğana‖ romanlarında da 

çoktur.  Aslında romanın kahramanı Muhammed‘in ne cephedeki, ne de ki 

cepheye gitmeden önceki yaĢamına çok yer verilmemiĢtir. Ama buna rağmen 

eser Karabağ sorunu hakkında okuyucuya yeteri kadar bilgi verebilir. Romanda 

epizodik (anısal) imaj ve sahneler, iç konuĢmalar büyük beceriyle kurulmuĢtur. 

SavaĢ ne uğrunda olursa olsun ölümdür, ölümse hiçliktir, sondur, ona ―dur‖ 

söylemek lazımdır. ―Olum, ölüm aynı olaydır. Birinden insan, o birinden ruh 

doğulur. Ölüm de doğuluĢca hayret yaratmalı, sevinçle karĢılanmalıdır. Ölüm 

ebedi ömrün baĢlanmasıdır. Ölüm makamında doğan ruh – ıĢıktır.‖           

S. Ahmedli‘yi sadece Karabağ uğruna verilen savaĢ ilgilendirmemiĢ, 

sadece savaĢın fiziki ve manevi acılarını kaleme almamıĢ, genellikle Karabağ 

sorununu, iĢgal edilen vatan topraklarının talihini de gündeme getirmeye 

çalıĢmıĢtır. Bu doğrultuda onun Karabağ sorununa adadığı ikinci ve son romanı 

―Ömür urası‖dır. Bu romanda Karabağ savaĢı bitmiĢ, biz kaybettiğimiz yedi 

rayonu ve Dağlık Karabağ‘ı geri almıĢız, her Ģey hayal ettiğimiz gibidir. 

Aslında S. Ahmedov bir milletin hayallerini, istek ve arzularını dile getirmiĢ, 

Karabağ‘ı romanında olsa da kurtarmıĢ, bu hoĢ hayalle da dünyasını 

değiĢmiĢtir. Ama bu romanda da acı, gözyaĢı, keder motifleri, göçkün ve 

göçkünlerimizin evsiz, göçkün günleri, çekilen eziyetler, düĢman elinde inleyen 

vatan toprağının gerçek manzaralarıyla karĢılaĢırız. Yazar kaleminde Karabağ 

sorununun getirdiği acı gerçeği kahramanların dilinden sunuyor.     

―Yedi yıl ötmüĢtü. Güne çarp bu yeddi yılı, gör kaç gece gündüz yapar. 

Onun her anı yürek ağrısı, ahla doluydu. Adını bilmedikleri yerlere, yabancı 

oba-oymaklara sığınmıĢlardı. Bakü göçkünler Ģehrine çevrilmiĢ, baĢkentin ruhu, 

görünüĢü büsbütün değiĢmiĢti. Bir yandan yeni burjuvaların imaretleri, yalılar 

yücelir, Ģirketler, firmalar, yabancı, ecnebi ofisler bulunuyor, eski sokakların 

arasından yeni malikâneler gözükür, on sekiz, yirmi katlı binalar yücelir, diğer 

yandan, Yasamal‘da, Hutor‘da, Alatava‘da, Badamdar‘da ahĢap gecekondular, 

sığınaklar, köpek kulübesine benzer dahmalar, demir evcikler, Bakılıların kuĢ 

evine benzer yuvacıklar, hinler yapılırdı. Göçkünler oturaklaĢır,  kendi evlerine 

dönmek isteği azalırdı. ―Göçkün‖ sözü daha yurtsuz insanların kısmeti gibi 

seslenirdi.‖
7
  Bu satırları okurken okuyucu, budur benim milletim, budur benim 

namusum söylemek istiyor. En dehĢetli olanı yurt-yuva özlemini, savaĢmak 

gayretini, düĢmandan intikam almak isteğini yüreklerden silmek, insanları 

mevcut durumla barıĢığa zorlamaktı. Sabir Ahmedli bunu görür, bir milletin 

urasının baĢladığını duyurdu.  

―Ömür urası‖ bir haykırıĢ, bir inilti, bir iç ağlama sesidir, biten, sona 

çatan bir ömrün, aslında yaĢamın, mevcutluğun, erkekliğin, mertliğin urasıdır.  

                                                 
7
Əhmədov S.  Axirət sevdası, s.225 
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Göçkün sorununa S. Ahmedli ―Kef‖ romanında da değinir, onların 

Azerbaycan‘ın ayrı ayrı bölgelerinde yerleĢmelerinden kalp ağrısıyla konuĢur. 

Sabir Ahmedov hem ―Kitle‖, hem ―Ahret sevdası‖, hem ―Kef‖, hem de ―Ömür 

urası‖ romanlarında Karabağ meselesi, göçkün sorununa değindiğinde sert 

üslup tarzı dikkati çekiyor. Gerçekleri imgelerle değil, direkt söylemekten 

çekinmiyor, duygusal münasebetini her fırsatta dile getirmekle eserin edebi 

değerine de zarar vermiĢ olur.  

 

 

 

SONUÇ 

 

Karabağ olaylarından 16 yıl geçmesine rağmen yeni yayın hayatımız 

içerisinde bu acılı-ağrılı, kanlı olayla iliĢkili ciddi eserler yeterince 

yayınlanamadı. Sabir Ahmedov‘un, V. Babanlı‘nın büyük eserlerinden baĢka 

diğer yazarların öykü ve yarı publisistik eserlerinde ele aldıkları sorunlar, 

savaĢın canlı Ģahitlerinin söyledikleri edebi imajlarla, yaĢam gerçeklikleriyle 

bütünleĢemedi. Yazarlarımızın Karabağ konusunda ―SavaĢ ve barıĢ‖ romanı ya 

da Büyük Vatan savaĢı konusunda yazılmıĢ nesir eserlerine benzer öykü, 

povest, roman yazabilmeleri için belki de daha çok zaman geçmesi 

gerekmektedir.  
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KANBAN 

         

 Atalay Onur MUTLUER

 

ÖZET 

Kanban Japonca bir kelime olup günümüzde, üretim dünyasında 

oldukça bilinen popüler bir kelimedir. Kanbanın yaratılıĢ amacı özet olarak 

üretimi bilgi sinyalleri ile düzenlemek ve kontrol etmektir. Kanban geliĢen 

üretim felsefelerinin sonucu olarak ortaya çıkmıĢ, rekabetçi ortamda firmalar 

için farklı bir öne geçiĢ fonksiyonu olmuĢtur. Bir yöntemden öte üretim 

felsefesi olan tam zamanında üretim (Just in Time) önemli özellikleri ile 

günümüzün baĢarılı ve oldukça popüler sistemlerinden biri olmuĢtur.  

 

 

ABSTRACT 

          Kanban‘s name origin is from japanese and it is very well known word 

in manufacturing business term nowadays. Kanban is created to control and 

adjust the signals that informs about processes. Kanban is created from many 

developed manufacturing philosophies, and used as a competitive factor in the 

business world. Kanban is an important part of an another well known and very 

successful Just in Time manufactoring method. 

 

Tam zamanında üretim gibi üretim sistemlerinde envanter akıĢını ve 

programlamayı sağlayabilecek bir bilgi sistemine ihtiyaç vardır. Bu nedenle 

kanban doğmuĢtur. Kanban‘ı açıklamak için öncelikle tarihçesinden 

bahsedilmesi gerekmektedir. Çünkü geliĢen üretim dünyası ile birlikte kanban 

sinyalleĢme sistemi de değiĢiklik kazanmıĢtır. Daha sonra kanban‘nın yaratıcısı 

olduğu için Toyota‘nın kurulumundan ve yaradılıĢından bahsedilecektir. Tam 

zamanında üretim (JIT) gibi süreçlerin önemi ve bu üretim tarzında kanban‘nın 

ne Ģekilde bulunduğu açıklanacaktır. Kanban‘nın tanımı gerekliliği ve süreçlerin 

tanımı yapılacak. Farklı kanban türlerinin hangi üretim tarzlarında 

kullanıldığının üstünde durulacaktır. Firmaların kanban iĢleyiĢine geçiĢ 

süreçlerindeki adımlar anlatılacak daha sonrasında kanban‘ı günümüzdeki diğer 

üretim tarzlarındaki bütünleĢme ile iliĢkilendirilecektir. Kanban avantaj ve 

dezavantajları, firmaların kanban‘a geçiĢ sürecindeki yaĢadığı zorluklar 

anlatılacaktır. 

 

                                                 

 Ege Üniversitesi Pazarlama Yüksek Lisans Öğrencisi 



 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM AĞUSTOS 2010 

 110 

KANBAN SĠSTEMĠ ve ÖZELLĠKLERĠ 

Kanban Tanımı 

Kanban Japoncada ―kart‖ veya ―görsel kayıt‖ anlamına gelir. Zaman 

içerisinde talep çizelgeleme ile eĢ anlam kazanmıĢtır. Yalın üretimde ve tam 

zamanında üretim ile anılmıĢtır. Günümüzde ise Kanban; maliyeti, üretim 

akıĢını kontrol eden, üretim akĢındaki engelleri kaldıran ve akıĢın geliĢmesini 

sağlayan bir sinyal sistemidir (Gross ve McInnis, 2003) 

Kanban sistemi kart gibi düĢünülse de aslında aklımıza gelen karttan 

çok fazlasıdır. Günümüzde kanban sistemleri fiziksel sistemlerden, üretim 

alanlarına çizilen görsel iĢaretlerden ve elektronik sistemlerden oluĢmaktadır.  

Japonlar kanbanı üretim hattı üstünde kutular konteynırlar ve kartların 

kullanıldığı parçaların hareketini sağlayan sistem olarak tanımlarlar. Kanbanın 

özelliği tedarikçi, depo veya bir önceki istasyon, iĢlenmiĢ parçayı veya gerekli 

parçayı üretimin yapıldığı istasyona yalnızca gerektiğinde getirilmesine dayanır. 

Böylece yarı mamulün depolanması yapılmaz. Sistemde,  istasyonlar yalnızca 

gerekli kutu ve sinyal kartı gelince iĢlem yaparlar. Bu Ģekilde maliyet azaltılır, 

süreklilik sağlanır (Sugimori, Kusunoki, Cho, ve Uchikawa, 1977) 

Kanbanın ana amacı operatörler için görsel iletiĢim sistemi sağlayarak 

hangi ürünün ne kadar üretilmesine, ne zaman durmasına veya değiĢtirmek 

gerektiğine karar vermektir. Kanbanın diğer bir amacı da operatörlerin süreçte 

bir sorun olduğu zaman hangi adımları izleyerek bu sorunu bulacaklarına ve 

nasıl çözeceklerine ıĢık tutmaktır. Bu Ģekilde operatörler tahmin edileni değil 

gerçek kullanıma göre iĢlem yaparlar. Operatörler sadece yaptıkları iĢlemi 

kullanan istasyonlar tekrar yeni bir girdi istedikleri zaman çalıĢırlar. Bu iĢlemi 

de bir sonraki istasyonlardan gelen görsel iĢaretlere dayanarak gerçekleĢtirirler.  

 

Kanbanın Tarihçesi 

Kanbanın Japonya‘da çok çeĢitli Ģekillerde görülmüĢtür. Kanbanın 

kökleri Japonya‘daki savaĢçı ailelerin ve özellikle samurayların taraflarını ve 

aile iĢaretlerini belirtmek için kullandığı iĢaretleme sistemine dayanmaktadır. 

Kanbanın üretim dünyasındaki örneği ise Toyota üretim sisteminin (TPS) 1940-

1950‘deki ilk yıllarına dayanır. Kanbanın Japonya‘da çok çeĢitli Ģekillerde 

görülmüĢtür. Ancak üretim alanında ilk kez Toyota firması kurucularından 

Taiichi Onho tarafından geliĢtirilmiĢtir. Toyota kanbanı ilk baĢlarda maliyeti 

düĢürmek ve makinelerin yönetimi amacıyla kullanmasına rağmen ilerleyen 

zamanlarda üretim aĢamalarının çoğu safhalarında kullanmaya baĢlamıĢtır. 

Özellikle 1970 resesyonunda oluĢan fazlalıkları azaltma ve maliyetleri düĢürme 

politikalarının rağbette olduğu zamanlarda Amerika‘da oldukça önemli bir 

disiplin haline gelmiĢtir. 
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Tam Zamanında Üretim 

Tam zamanında üretim (Just in Time JIT) APICS sözlüğünün tanımına 

göre bütün kayıpları elimine eden ve üretkenliğin sürekli geliĢmesini sağlayan 

bir üretim felsefesidir..  Tam zamanında üretim diğer bir deyiĢle doğru parçanın 

doğru yerde ve doğru zamanda olmasıdır (Chase, Jacobs, and Aquilano, 2004). 

Tam zamanında üretim felsefesi, maliyeti arttıran gereksiz iĢlemler ile süreçlere 

değer katmayan fonksiyonları elimine eder. Bu neden ile tam zamanında 

üretiminin yalın üretim (Lean production) ve stoksuz üretim (Stockless 

production) gibi disiplinleri/elementleri içermektedir. JIT felsefesi üretilen 

ürünlere ve parçalara seri üretim sistemini getirir. Tam zamanında üretim 

felsefesi aynı zamanda stok maliyetlerini düĢürür ve üretim, teslimat 

zamanlarını düĢürür. 

 

Tam zamanında üretimin anahtar özelliklerini ve gerekliliklerini 

özetlemek gerekirse (Chase, Jacobs, and Aquilano, 2004); 

1. Ana üretim programını (Master Production Schedule), donanımı 

(ĠĢçiler, makinalar vb.) benzerleĢtirerek düzenlemek. (Heijunka) 

2. Kurulum zamanlarını elimine etmek veya minimuma indirmek. 

3. Parti büyüklüğü seviyesini indirmek 

4. Gecikme süresini minimuma indirmek 

5. Bakımı olabilecek en düĢük seviyeye indirmek 

6. Esnek iĢ gücü 

7. Sıfır hata kalite programı ve tedarikçinin kalite garantisi 

8. Küçük alan taĢıması (Kanban Sistemi) 

 

1. Ana üretim programını (Master Production Schedule), donanımı (İşçiler, 

makinalar vb.) benzerleştirerek düzenlemek. (Heijunka): Tam zamanında üretim 

sistemi,  bütün istasyonlara belirli günlük üretim düzeyleri ve karıĢık ürün 

montaj sistemini uygulayarak bütünlüğü sağlar.  

2. Kurulum zamanlarını elimine etmek veya minimuma indirmek: Tam 

zamanında üretim sistemi, üretimi sağlayan makinelerin kurulum zamanlarını 

olabilecek en düĢük seviyeye indirmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle tam 

zamanlı üretim, daha iyi planlama, ürün geliĢtirme, mevcut üretim sürecini 

yeniden dizaynlaĢma ve makineleri geliĢtirmeyi gerektirir. 

3. Parti büyüklüğü seviyesini indirmek:  Kurulum zamanlarının minimuma 

indirmek maliyetleri düĢüreceği gibi aynı zamanda, parti büyüklüklerini de 



 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM AĞUSTOS 2010 

 112 

düĢürür. Tedarikçiler ile yakın iliĢkiler sayesinde daha sık sipariĢler ile parti 

büyüklükleri minimum kalır. 

4. Gecikme süresini minimuma indirmek: Gecikme süresi, istasyonlar arası 

mesafeyi düĢürerek, grup ve hücre teknolojileri uygulayarak, süreçler arası 

koordinasyon ve iĢbirliği yapılarak gerçekleĢtirilir. 

5. Bakımı olabilecek en düşük seviyeye indirmek: ĠĢçi ve makine boĢ 

zamanlarını kullanarak, iĢçileri eğiterek, makineleri geliĢtirerek, bakım 

sürelerini minimuma indirmek. 

6. Esnek iş gücü: Tam zamanlı üretim iĢçilerin birden çok makine üstünde 

çalıĢabilecek ve onların bakımlarını yapabilecek Ģekilde eğitilmelerini 

gerektirir. Bu Ģekilde esnek iĢ gücü sağlanır.  

7. Sıfır hata kalite programı ve tedarikçinin kalite garantisi: Ürünlerin ve 

parçaların sıfır hata ile gerçekleĢtirilmesi gerekir çünkü bu hatayı telafi edecek 

stok yoktur. Hataları önlemek için operatörlere gerekli eğitim ve hatayı analiz 

ettiklerinde üretimi durdurabilecek yetki verilmelidir. 

8. Küçük alan taşıması (Kanban Sistemi): Küçük birimler ile istasyonlar arası 

yarı mamul veya mamulleri iĢaret sistemi il taĢınmasıdır. Böylelikle üretimde 

hız sağlanacak, kontrol geliĢecek, maliyet düĢecektir. 

 

Toyota Üretim Sistemi  

AlıĢagelinmemiĢ yapısı ile Toyota üretim sistemi zamanının en çok ses 

yaratan üretim stratejilerinden biri olmuĢtur. Kullandığı önemli disiplinler 

bugün birçok firma tarafından maliyetleri düĢürmek, üretkenliği arttırmak gibi 

birçok fayda için kullanılmaktadır. 

Toyota‘nın verdiği bilgiye göre Toyota üretim sistemi:  

―Toyota Production System (TPS), süreçleri sürekli geliĢtirerek ve 

doğa, insan ve Ģirket kaynaklarının gereksiz tüketimini önleyerek, takım 

bireylerini kaliteyi optimize etmeye teĢvik eder. 

TPS organizasyonumuzun her bölümünü etkiler ve ortak bir bilgi, değer 

ve süreç setini içerir. Üretimin her adımında çalıĢanlara iyi tanımlanmıĢ 

sorumluluklar verir ve her çalıĢanı genel olarak iyileĢtirmeye çaba göstermesi 

için teĢvik eder.  

Günümüzde, TPS tüm otomotiv üreticileri ve ilgili endüstriler arasında 

referans olarak kabul edilmektedir. Hatta diğer sektörlerdeki birçok Ģirket için 

bir örnek oluĢturmaktadır. Yöntemlerimiz, Ģirketlerin kalite ve zamanında 

teslimat konusunda müĢterileri tatmin ederken sürdürülebilir kazançlar elde 

etmelerini sağlar.‖      (http://www.toyota-

forklifts.com.tr/Tr/company/TPS/Pages/default.aspx, 19.01.2010) 

http://www.toyota-forklifts.com.tr/Tr/company/TPS/Pages/default.aspx
http://www.toyota-forklifts.com.tr/Tr/company/TPS/Pages/default.aspx
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Toyota üretim sistemi tam zamanında üretim, Kaizen, Jidoika gibi 

konseptleri üretim dünyasına getirmiĢtir. Tam zamanlı üretimde olduğu gibi 

TPS doğru parçaların, doğru zamanda, doğru yerde olmasını amaçlamakta, 

bunu yaparken de hiçbir fazlalığın ve atığın bulunmamasını sağlamaktadır.  

Geleneksel üretime zıt özellikler taĢıyan TPS, özellikle Amerika da 

büyük yankı uyandırdı. Genel üretime zıt olarak büyük miktarda talepten 

bağımsız stok miktarının firmalar üstündeki yükün gereksizliğini TPS 

göstermiĢtir. TPS‘nin temelinde yatan düĢünce sipariĢ edilen ürünü, sipariĢ 

edildiği kadar ve sipariĢ edilen zamanda üretmektir.  

Toyota getirdiği sistem ile üretimi kapasiteye göre değil talebe göre 

ayarlamaktadır. Bu Ģekilde tam zamanında üretimin de bir Ģartı olan stok tutma 

düzeyini olabilecek en düĢük seviyede tutarak büyük ölçüde maliyet düĢürümü 

gerçekleĢtirmiĢ oluyor (Toyota Üretim 

sistemi,http://www.toyota.com.tr/experience/the_company/toyota-production-

system.aspx, 19.01.2010).  

Toyota tam zamanında üretim sistemi ile maliyet azaltmasının yanı sıra, 

sürekli geliĢimi, geliĢtirilen kalite düzeyini ve hata ayıklama sistemini de 

destekler. Toyota‘nın bu konular hakkında Ģu Ģekilde yorum yapmaktadır:  

―Toyota, daha küçük üretim lotlarına odaklanarak ve yalnızca 

müĢteriden talep geldiğinde üretim yaparak, sektörde standardı belirlemeye 

devam eden bir esnekliğe ve talepleri karĢılayabilme gücüne sahip oldu. Sürekli 

geliĢime verdiği önem sayesinde (Kaizen), Toyota'nın elde etmiĢ olduğu kalıp 

değiĢtirme ve makine kurulum süreleri, rakiplerinin de çok altında. Toyota 

Üretim Sistemi, yeni pazar trendlerine hızlı tepki verme kapasitesiyle, bugünün 

hızla değiĢen global iĢ dünyası için ideal bir sistem.  

MüĢteriler için kalite kontrol ne kadar önemliyse, satın aldıkları ürünün 

güvenilir ve dayanıklı olması da o kadar önemlidir. Üretimin herhangi bir 

aĢamasında bir sorunun ortaya çıkması durumunda, Toyota‘nın "Jidoka" adı 

verilen otomatik hata saptama sistemi, hatanın nerede oluĢtuğunu belirleyerek, 

hat çalıĢanlarının, üretimi geçici olarak durdurma pahasına bile olsa, sorunu 

yerinde gidermeleri için gerekli adımları atmalarını sağlar. 

Toyota sistemi, bir hata oluĢtuğunda donanıma dikkat çekerek, sorunun 

kaynağının teĢhis edilmesini kolaylaĢtırır ve kusurların daha sonraki üretim 

aĢamalarına da sıçramasını engeller. Sadece Toyota Üretim Sistemi kadar çevik 

ve kalite odaklı bir sistem, bu tür önlemlerin ekonomik anlamda uygulanabilir 

olmasını sağlayabilir.‖ (Toyota üretim sistemi, 

http://www.toyota.com.tr/experience/the_company/toyota-production-

system.aspx, 19.01.2010) 

 

http://www.toyota.com.tr/experience/the_company/toyota-production-system.aspx
http://www.toyota.com.tr/experience/the_company/toyota-production-system.aspx
http://www.toyota.com.tr/experience/the_company/toyota-production-system.aspx
http://www.toyota.com.tr/experience/the_company/toyota-production-system.aspx


 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM AĞUSTOS 2010 

 114 

ġekil 1: Toyota Üretim Figürü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: TRIZ Forum: Conference Report (19) 

http://www.osakagu.ac.jp/php/nakagawa/TRIZ/eTRIZ/eforum/e2007Foru

m/eETRIATFC2007Rep/eFigures/eFigWolfson-1TPS.GIF, 19.01.2010 

 

Kanban Kullanımı 

Kanban kullanımı basit bir Ģekilde birimi (ham madde, yarı mamul, tam 

mamül)  bir sonraki iĢlem göreceği istasyona ihtiyacı olduğu zaman iletilmesini 

sağlar. Ġstasyonlar gelen kart, konteynır vb. araçlar ile gereken miktarı üretir ve 

yeni kart gelene kadar durur. Bu Ģekilde operatörler ne kadar üreteceklerine 

tahmin edilen kullanım/tüketim ile değil gerçek tüketim/kullanım ile karar verir. 

Kanbanın programlaması sayesinde görsel sinyal sistemini kullanarak 

operatörler, sistemi ne kadar çalıĢtıracaklarına, ne zaman duracaklarına veya ne 

zaman duracaklarına karar verir. Kanban üretim akıĢında sondan baĢa doğru 

gitmektedir. Bu Ģeklin nedeni ise kanban kurulumunu kolaylaĢtırmak ve 

kontrolü sağlamak içindir. Kanban sistemi süpervizörlere program durumunu 

izlemek için bilgi sağlar ve süreçte günlük üretim program aktivitesinin yerini 

alır. Kanban üretim planlamacılarının üretim sırasının devamlı olarak 

izlenmesini ve denetlenmesini önler (Gross ve McInnis, 2003). 

Sistemin kullanılmasında, kanbanın yaratıcısı Taiichi Onho yedi 

tane uyulması gerekilen kural önermiĢtir:  

1. Üretim akıĢındaki üretim yetkileri yalnızca aĢağıdan gelebilir. 

2. Üretim akıĢının yukarı üyeleri kanbanın üretim miktarı bilgisine 

bağlıdır. 

Toyota  Üretim 
Sistemi 

Tam  

Zamanında  

Üretim 

 

Otomasyon 

Esnek Üretim 

Minimum atık/ fazlalık 

http://www.osakagu.ac.jp/php/nakagawa/TRIZ/eTRIZ/eforum/e2007Forum/eETRIATFC2007Rep/eFigures/eFigWolfson-1TPS.GIF
http://www.osakagu.ac.jp/php/nakagawa/TRIZ/eTRIZ/eforum/e2007Forum/eETRIATFC2007Rep/eFigures/eFigWolfson-1TPS.GIF
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3. Hiçbir parça kartsız hareket edemez. 

4. Parçalara her zaman kart eklenmelidir. 

5. Defolu parçalar akıĢın aĢağısına gönderilmemelidir. 

6. Kanban kartlarının azaltılması kartların bireysel önemini arttırır. 

7. Kart sayıları azaltılmaya çabalanmalıdır. 

8. Süreç sabitleĢtirilmiĢ olmalıdır. 

9. Üretim eĢitlenmelidir. 

10. Diğer istasyonun çektiği kadar yarı mamul/ ürün üretilmeli, tedarik 

edilmelidir. 

11. Kanban bir düzenleme sistemidir. 

 

Kanban ĠĢleyiĢ Süreci 

Kanban kontrolü tam zamanında üretim felsefesini bilgi sistemleri 

içerisinde yer almaktadır. Sistemin iĢleyiĢi için oldukça yakın ve iyi bir 

tedarikçi iliĢkisi ve düzenli bir müĢteri taleb dengesi gerektirmektedir. Ana 

parçaların oluĢumu için gerekli olan yarı mamullerin üretilmesini kanban 

geniĢliği ile belirlenir. Bu Ģekilde firmanın ana ürün için neler üretmesi 

gerektiğini izlemesi daha kolay olur. Firmaların süreç üstündeki kontrolü artmıĢ 

olur. Kanban sistemi ile üretim kolaylaĢır ve merkezileĢmekte uzaklaĢır. Çünkü 

bunu engelleyen kararlar kanban ile oluĢuturulur (Aytuğ ve Doğan, 1999) 

Kanban sistemlerinin baĢarısı ―çekme‖ (Pull) sistemlerini yani envanter 

düzenlemesini talebe göre düzenlemekten geçmektedir. Yani üretimde rol 

oynayan ana süreç müĢterilerin yapmıĢ olduğu talebe dayanmaktadır. Çekme 

stratejisi genel olarak stok tutmanın ve üretim tarzının müĢteri talebine bağlı 

olmasıdır. Üretim içerisinde bakıldığında çekme sistemi üretilen mamul/ yarı 

mamul vb. çıktıların tükenince tekrar üretilmesine dayanmaktadır.  

ġekil 2: Çekme stratejisinde kanban ve parça akıĢı 

 

Kaynak: BAYKOÇ, EGE, SHAHLA, 2002 
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Tedarik sürelerinin uzun olduğu ve talep tahminlerinin oldukça zor 

olduğu durumlarda kanban sistemleri oldukça ön plana çıkmaktadır. Çünkü 

kanban yaratılıĢ amacı ile bir talep sinyal sistemidir. Tedarik zinciri veya 

süreçler arası zincirler olsun ara stokları tutarak zincirin yönetimini kolaylaĢtırır 

ve olası problemleri önler. Zincirdeki olası talep değiĢimlerine çabuk cevap 

verebilmek için kanban sistemi geliĢtirilmiĢtir. Kanban üretim kontrolü yarı 

mamul stok tutmasını azaltmada oldukça etkilidir. Bu Ģekilde firmalar üretimde 

gizli kalan problemleri görebilir ve daha etkili bir Ģekilde çözümleyebilir. 

Çekme stratejisi genel olarak stok tutmanın ve üretim tarzının müĢteri talebine 

bağlı olmasıdır. Üretim içerisinde bakıldığında çekme sistemi üretilen mamul/ 

yarı mamul vb. çıktıların tükenince tekrar üretilmesine dayanmaktadır.  

Kanban ÇeĢitleri 

Kanban çeĢitleri kullanım tarzlarına göre oldukça farklılaĢmıĢ 

durumdadır. Firmalar kendi kanban tarzlarını yaratacağı için çeĢitleri çok 

farklıdır. Kanban genel olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Basit Kanban kullanımı (Çekme Kanbanı): Basit kanban genel olarak 

fiziksel taĢımalarda kullanılmaktadır. Ġstasyonlar arası veya tedarikçi – üretici 

arasında geliĢ ve gidiĢi temsil etmektedir. TaĢıma kanbanında karttaki bilgide 

parçanın geldiği yer ve gideceği yer bellidir. Sistem parçaları istasyonlar 

tarafından günlük programa göre üretilir ve sipariĢ edilirler. 

Entegre Kanban kullanımı (Üretim Kanbanı): Üretim kanbanında 

üretim hattındaki belirli istasyonlara gelen parçaların hangi boyutta ve ne zaman 

tamamlanacağına dair bilgiler içeren kart sistemidir. TaĢıma kanbanı ile 

kullanıldığı zaman bütünleĢmiĢ kanban olarak tanımlanır. Çekme, taĢıma ve 

tedarik kanbanı olarak bölümlendirilir. 

Kanban kullanım uygulamasına göre ise dörde ayrılmaktadır. 

Kanban Karesi (Kanban Square): Kanban karesi genel olarak 

istasyonlar arasında yaratılan kare Ģeklindeki çizimlerden meydana gelmektedir. 

Kareler içerisinde kanban konteynırları bulunur. . Kanban kartı ve konteynırı 

eğer kullanılmak için bekleniyorsa bu karededir.ĠĢlemini yapan istasyon çıktıları 

diğer bir istasyonun kullanımı için bu bölgeye bırakır. Eğer kanban karesi dolu 

ise istasyon kare boĢalana kadar iĢlem yapmaz. Bu kanban çeĢidine aynı 

zamanda bak ve gör kanbanı olarak da kullanılmaktadır. Bu tarz kanban 

çeĢitlerinde sinyallerde farklı renkler kullanılarak düzenlemeye gidilir. 

Bir diğer özel bak ve gör kanbanı ise, kanban konteynırları 

kullanmaktır. Kullanılan konteynır özellikle üretilen parçanın ürün numarası ve 

miktarının belirtmektedir. Konteynır üretime geri döndüğü zaman sıraya girer. 

Belirli bir konteynır sayısına ulaĢıldığında sarı durum isnyali verilir. Üretim 

operatörü bu durumda ne yapacağını ve konteynıra kart numaralarına göre neyi 

ne kadar koyacağını bilmektedir.  
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Tek Kanban Kartı: Kartta parça numarası, parça tanımı, konteynırdaki 

parça sayısı, parçanın nerede yapıldığı ve nerede kullanıldığı belirtilmiĢtir. Tek 

kart kullanımında operatör iĢleme baĢlaması için gerekli üretim kanban kartının 

ve materyalin bulunması gerekir. ĠĢlem tamamlandığında kartı çıkarır ve gerekli 

istasyona gönderir. 

Kanban iĢleyiĢinin basit bir örneği de üç kutu sistemidir. Bu Ģekilde bir 

kutu fabrika deposunda, bir kutu fabrika iĢlem zemininde bir kutu tedarikçide 

bulunur. Kutular ürün ve gerekli bilgileri içeren bir çıkarılabilir kanbanı 

bulunur. Parça talebi olduğu zaman fabrika zeminindeki boĢ kutu ve kanban 

kartı depoya gönderilir. Depoda dolusu ile değiĢtirilir ve buna iliĢkin kanban 

kartı yerleĢtirilir. Bundan sonra depo tedarikçi ile iletiĢime geçerek, boĢ kutuyu 

ve kanbanı iletir.  

Tedarikçinin içteki kanban kartı ve dolu kutusu sistemi tamamlamak 

için depoya gelir. Bu Ģekilde bir çember oluĢturularak sistem asla parçasız ve 

boĢ kalmaz. Gereken miktar kadar da temin edilmiĢ olunur. Bu da fazla sipariĢi 

önler fazla stok tutmayı sonlandırır. Ġyi bir kanban uygualamsı için her ürün için 

ayrı bir kanban kartı yaptırılması gerekmektedir. Ancak bu fazla karıĢıklığa 

neden olur. Bu nedenle firmalar kanban kartlarının kontrolü için renklendirilmiĢ 

tahta sistemlerini kullanırlar (Gross ve McInnis, 2003). 

Oldukça kısıtlı durumlarda bak ve gör kanbanı olarak depo raf sistemi 

de kullanılmaktadır. Raflara gerekli sinyali vermesi için çeĢitli renklere 

boyanabilir veya numara verilebilir.. Ancak belirli raf boyutları nedeni ile bu 

sistem oldukça maliyetli olabilir (Gross ve McInnis, 2003). 

Bir diğer farklı bak gör sinyali ise akıĢ hatlarıdır. AkıĢ hatları görsek bir 

ürün materyal yönetimini vermesi ile birlikte stok rotasyonunu ve sinyal 

vermeyi de sağlayabilir. AkıĢ hatları özellikle ürünün yolculuğunu sıralar. Ürün 

akıĢ hattına baĢından girerek kullanım sırasını bekler. Bu da bak ve gör 

türünden bir kanban sinyali gibi dizayn edilerek, operatörlere uygulanabilir. 

Hatlar oldukça görsel olmasına rağmen uzunluğu arttıkça problem yaratacaktır. 

Ancak bu tür problemler belirli eğitimler verilerek düzeltilebilir (Gross ve 

McInnis, 2003). 

Çift Kanban Kartı: Çift kart kullanımı yarı mamul ürünlerin yeteri 

kadar etkili bir biçimde diğer iĢleme taĢınmaması nedeniyle kullanılır. Bu 

kullanım istasyonlar arası gelen ve giden olmak üzere iki stok noktası 

oluĢturulmasını gerektirir. Çift kanban kart sistemi çok fazla parçaya sahip 

ürünlerde, parçaların birden fazla farklı istasyonlarda iĢlem gerektirdiği 

sistemlerde kullanılır. Dolu konteynırı alan istasyon konteynırı boĢaltır ve 

hareket kartını çıkarır. Hareket kartı ve konteynırı daha sonra bir önceki 

istasyona geri döner. Üretim kartı üretim sırasını ayarlar ve iĢlem sırasında ve 

giden stok noktasında konteynırın üstünde kalır. Bir sonraki iĢlem için 

gereksinim duyulunca üretim kartı en baĢa döner ve yerine ikinci iĢleme gitmesi 
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için hareket kartı takılır. (Operations Strategy Kanban Systems, Doug 

Love/Aston University, b.t.) 

Çift Kartlı Kanban sisteminin düzgün iĢlemesi için uygulanması 

gereken kurallar vardır bunlar; 

1. Eğer üretim kartı tabloda bulunmuyorsa o istasyon iĢlem yapamaz. 

2. Her konteynır için tek kanban bulunmalıdır. 

3. Her konteynır için materyali ve kapasitesi standardize edilmelidir. 

 

ġekil 3: Çift Kanban Kullanımı 

 

Kaynak: Nisky, www.scribd.com 11.01. 2009, 

http://www.scribd.com/doc/10103591/Kanban, 19.01.2009 

   

Kanban Kullanımı 

Kanban kullanımı ilk baĢlarda Japon firmaları dıĢında oldukça zor 

olmuĢtur. Özellikle iĢçilerin bunu anlayabilmesi ve kullanması için firmalar 

büyük eğitimler ve çabalar vermiĢtir(Gross ve McInnis, 2003). Bunun sonucu 

olarak çeĢitli kanban kullanımı ortaya çıkmıĢtır. 

Kanban Tahtası: Kanban tahtası kart kullanımının yerine, iĢlemleri 

düzenleyen bir tahta ve onun üstünde parçalara takılabilecek mıknatıs, çip vb. 

eklentilerden oluĢur. Konteynır ve iĢlemler ile kart taĢımanın dıĢında kanban 

hareketi tahtanın üstünde gösterir. Tahtadaki harekeli eklentiler konteynırların 

hangi durumda olduğunu, üretime hazır olup olmadığını kontrol edebilirler. 

Kanban tahtası üretim süreci ve envanter deposunun iyi iliĢkileri ile oldukça iyi 

çalıĢır (Gross ve McInnis, 2003). Bunun için ise Ģu Ģartlar gerekir: 

1. Kanban tahtası sürecin bütün adımlarına yerleĢtirilebilir. Böylece kontrol 

daha iyi sağlanır. 

http://www.scribd.com/
http://www.scribd.com/doc/10103591/Kanban
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2.Tahta konumlandırılarak üretim süreci görülebilir ve görsel iĢaretler ile 

adımlar düzenlebilir.  

Bu koĢulların sağlanması durumunda kanban tahtası oldukça güçlü bir 

sistem olarak firmalara oldukça yarar sağlar. Görsel bir sinyal olarak süreçteki 

güncel bilgiyi gösterir. Ayrıca kanban kartlarının taĢınmasında ve iĢlemindeki 

basit hataları elimine ederek sistemi kolaylaĢtırır. Tahta aynı zamanda 

konteynırların yolunu ve düzenini de belirlediği için iĢçiler için kolaylık 

sağlamaktadır. KoĢullar sağlandığında önerilen kanban sistemi bu Ģekildedir. 

 Çift kart sistemi: Çift kart sistemi kanban kartları ve kanban tahtasının 

ortak kullanımından oluĢur. Çift kartlı kanban sistemi, ürün rotasyonunun söz 

konusu olduğu durumlarda oldukça baĢarı sağlamaktadır. Bu kart ve tahta 

kullanan hibrit sistemde iki eĢ kanban kartını sinyal yeri ve ürün yaĢını 

gösterme amaçlı kullanılır. Kartlardan biri konteynırda diğeri ise ilk giren ilk 

çıkar sistemli bir kart kutusunda bulunur (Gross ve McInnis, 2003). AkıĢ 

hatlarının büyük ürün gruplarında kullanılamayacağı zamanlarda çift kart 

sistemi kullanılır. 

Bir ürün, istasyondan alındığında iki kanban kartı kutudan çekilir ve 

doldurulur. Ġlk kanban kartı konteynırlar birlikte hareket eder. Diğer kart ise ilk 

giren ilk çıkar (FIFO) kutusuna geri konur. Bu ürün ne zaman istendiğinde alıcı 

FIFO kutusundan kartı en alttaki kartı çeker ve kartta yazan gerekli yere giderek 

gerekli parçayı alır. Bu iĢlemden sonra operatör iki kartıda kanban kutularına 

koyarak yeni talebi veya üretimdeki sinyali vermiĢ olur. Bu sistem eğer düzgün 

dizayn edildiğinde ürün rotasyonunu  özellikle zeminde toplanan ürünlerde  

Faxban (ya da email): Kanbanın fax veya email türüdür. Daha çok 

fiziksel mesaj iletiminin oldukça zor olduğu çok geniĢ fabrikalarda veya depo 

ile üretim yerinin farklı konumlarda olduğu durumlarda kullanılır. 

Sistem belirli bir kararlaĢtırılmıĢ düzende iletiĢim amacı ile kullanılır. 

Aralıklar oldukça kısa tutulmaktadır. Bu sistem özellikle tedarikçiler arasında 

satın alım süreçlerindeki gereksiz zaman kayıplarını önlemek adına baĢarılıdır. 

Aynı zamanda personel kullanmadığı için insan oluĢumu hatalardan da 

arınmıĢtır.  

Firmalar faxban veya e-mail kullanırken kullanan tarafların belirli bir 

format yaratması gerkeir. Bu format iletiĢim aracı olacağı için farklı yorumlara 

açık olmayacak Ģekilde kesinlik kazanılmalıdır (Gross ve McInnis, 2003).  

Elektronik kanban: Elektronik kanban kanban uygulamasını 

baĢaramayan firmaların sıklıkla tercih etkileri yöntemdir. MRP (malzeme 

ihtiyaç planlaması) sistemlerini kanban gibi uygulamaya çalıĢmaktadırlar. 

Ancak talebe göre iĢleyebilen kanban sisteminde bu mümkün değildir. Bu 

nedenle tahmine dayanan sistemleri kanban için gerekli Ģartları karĢılayamaz. 

Gerçek elektronik kanban, faxban uygulamasının teknolojik olarak geliĢmiĢ bir 
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uygulamasıdır (Gross ve McInnis, 2003). Elektronik kanban sistemininde, 

iletiĢim otomatik olarak sağlanmakta, gerekli sipariĢ tedarikçilere otomatik 

olarak iletilmektedir. Tedarikçi müĢterisinin envanterine girip gerekli tedariği 

yapabilir. Bu sistem konsept olarak kolay gözükse bile uygulanması oldukça 

zordur. Sistemin sık kullanımı sipariĢ sürecini kısaltmak isteyen büyük firmalar 

tarafından uygulanır. Sistemin düzgün iĢlemesi için firmanın iĢleyiĢine uygun 

yazılımlar geliĢtirilmelidir. Tedarikçiler ile birliktelik ve iletiĢimi sağlayan bilgi 

yazılımları bu sistem için gereklidir.  

 

Kanban Uygulama Adımları 

Kanban kullanımı Japon firmaları dıĢında uygulamaya geçilmesi 

oldukça zor olmuĢtur. Toyota uygulamalarını takip eden firmalar kanban 

çalıĢmaları için belirli adımlar uygulayarak, üretim stratejilerini kanbana adapte 

etmeye çalıĢmıĢlardır. 

Kanban sistemini baĢarılı bir Ģekilde uygulanmak için yedi adımda 

önerilir. 

1. Bilgi toplanması, 

2. Kanban hacminin hesaplanması, 

3. Kanban dizaynı, 

4. ÇalıĢanları eğitmek, 

5. Kanbanı baĢlatmak, 

6. Kanbanı denetlemek, 

7. Kanbanı geliĢtirmek. 

1. Bilgi toplanması: 

BaĢarılı bir uygulama için firma ihtiyaç duyduğu bilgiyi toplaması 

gerekir. Karar verilirken önemli olan tahmine dayalı bir sonuç elde 

edilmemesidir. Çünkü kanban tam zamanında üretim felsefi ile birlikte çalıĢır 

ve tahmin bazlı bir sistemde kanban iĢlemleri düzgün iĢleyemez. Karar 

verilirken tahmini ihtiyaç değil Ģimdiki ihtiyaç kullanılmalıdır. Firma kanbana 

geçiĢte fonksiyonları ve süreçleri hakkında belli baĢlı bazı bilgiler edinmelidir. 

Bunlar üretilen parça sayısı baĢta olmak üzere; üretilen parçalar arası geçiĢ 

süreler; planlanmıĢ ve planlanmamıĢ duruĢ süreleri ile artık düzeyinin olduğu 

bilgilerin toplanması gerekir. Bu bilgiler ile ileriki adımlarda kanban kart 

hacminin hesaplanması mümkün olacaktır. 
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2. Kanban hacminin hesaplanması 

Gerekli bilgiler toplandıktan sonra firmaların kanban hacminin 

hesaplanması gerekir.  

Basit kanban hacim hesaplaması: 

Dd x R x MAD 

Daily demand (Günlük talep) x Replenishment time (Yenileme zamanı) 

x Mean Average Deviation to daily rate (Günlük oranın ortalama sapması) 

Olarak hesaplanır. 

ġekil 4: Kanban hacim hesaplaması örnek tablosu 

 

Kaynak: Nisky, www.scribd.com 11.01. 2009, 

http://www.scribd.com/doc/10103591/Kanban, 19.01.2009 

3. Kanban kartlarının hesaplanması 

Kanban kartlarının/konteynırlarının sayısı sistemdeki envanter ile 

ilgilidir. ĠĢlemdeki ürünlere ve güvenlik stoğuna direk etkisi vardır. (Gross ve 

McInnis, 2003). Kart sayısı hesaplanmasında anahtar faktör bir kanban 

konteynırının dolması için gereken ortalama üretim süresinin hesaplanmasıdır 

(Aktürk, Erhun, 1999). Üretim süresi önceki istasyonun gidiĢ alanındaki 

bekleme süresi ve sonraki istasyonun iĢlem süresinin toplamı olarak belirtilir. 

Bu Ģekilde; 

Kart sayısı = (Ortalama talep sırasındaki üretim süresi + güvenlik stoğu) 

/ (Kanban hacmi)   

-Örneğin bağlantı firması haftada toplam 2500 adet lastik halka kullanmaktadır. 

-Bir parti malı toplam 3 haftada üretmektedirler. 

-Firma 3 haftalık güvenlik stoğu tutmak istiyor. 

http://www.scribd.com/
http://www.scribd.com/doc/10103591/Kanban
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-Kullanılacak kanban konteynırları 500 parçalık buna göre: 

Sonuç: [(2500x3)+(2500x3) ] / 500 = 28 kanban kartı/konteynırı (kap) 

çıkmaktadır 

4. Kanban dizaynı 

Kanban dizaynı kanban iĢleyiĢi ile direk bağlantılı olduğu için firmalar 

açısından oldukça önemlidir. Kanban dizaynında dikkat edilmesi gerekilen üç 

önemli baĢlık vardır. Bunlar kanban için sinyal mekanizması seçmek, kanban 

operasyonu için kurallar geliĢtirmek ve kanban için görsel yönetim planı 

hazırlamaktır. 

Sinyal seçiminde önemli olan; sinyalin basit ve herkes tarafından 

anlaĢılabilir olması, her sinyalin sadece tek bir hareketi temsil ediyor olması, 

benzer sinyallerin olmaması, sinyallerin yönetiminin kolay olması 

gerekmektedir. Sinyaller iĢçiler için kritik bir önemde olduğu için bu faktörlere 

büyük önem verilmesi gerekir. 

5. Çalışanları eğitmek 

Kanban sistemi Japon menĢeli bir sistem olduğu için diğer firmalarda belli 

bir zorluk yaĢanmaktadır. Fakat kayıp kartlar ve anlaĢılamamıĢ kart hataları 

yüzünden firmalar farklı türde kanban kullanımlarında gitmiĢtir. Eğitimlerde 

gidilmesi gereken yolu Gross ve McInnis, (2003) Ģu adımlar ile belirtmiĢtir:  

1. Basit bir kanban anlatımı ve kanbanın ana kuralları, 

2. Kanban iĢlemleri 

3. Kanban akıĢı 

4. Kanban kuralları 

5. Kanban örnekleri 

Olarak birbirini takip eden altı adımda çalıĢanlara kanban iĢleyiĢ süreci 

hakkında eğitim verilmelidir. 

6. Kanbanı başlatmak 

Sisteme baĢlamadan önce dizaynı doğru uygulanıp uygulanmadığı 

kontrol edilmelidir. Konrol için Ģu sorular sorulmalıdır: 

- Kanban iĢaretleri tamamlandı mı? 

- Kanban kuralları belirlendi mi? 

- Görsel yönetim bilgisi belirlendi mi? 

Bu sorulara gelecek olumlu yanıtlar firmaların kanbanı baĢlatmaya hazır 

olduğunu göstermektedir. Bu Ģekilde çalıĢanların aldıkları eğitimi tekrar ederek 

kanbanı baĢarılı bir Ģekilde yürütmeleri gerçekleĢecektir.  
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7. Kanbanı denetlemek 

Kanban sistemini denetleyerek kanbanın düzgün çalıĢıp çalıĢmadığı 

kontrol edilmelidir. Fabrikanın maretyal müdürü ve çizelgeleyicileri bu 

denetimi yapmalıdırlar (Gross ve McInnis, 2003). 

Denetim iĢlemi kanbanın yapmıĢ olduğu hareket halkalarının gözden 

geçirilmesi ve geçmiĢ üretim kayıtlarının incelenmesini içerir. Hareket halkaları 

denetim için stoktaki gerekli bilgiyi verecek ve buna göre sinyallerin düzeni 

denetlenmesi sağlanacaktır. Üretim kayıtlarını gözden geçirmek operatörlerin 

kanban sistemini izleyip izleyemediğine dair sonuçlar vermede yardımcı 

olacaktır. Denetçiler bir problem bulduklarında gerekli değiĢiklikleri 

gerçekleĢtirerek kanban sistemini tekrar iĢler hale getirmelidirler. 

8. Kanbanı geliştirmek 

Kanban ve yalın üretim felsefesinin ana hatlarından biri de 

uygulamadan sonra devamlı bir geliĢim içinde olmaktır. Kanban sistemini 

firmalar uygulamaya baĢladıktan sonra kanban sayısını azaltma iĢlemine 

giderek kanban kartlarının iĢlevini ve değerini arttırmalıdırlar. Ancak bir 

sonraki istasyonların çalıĢmasını bozmamak için istasyonlar veya firma- 

tedarikçi arasındaki stok fazlasının azaltılması gerekmektedir. Bu nedenle 

firmalar atık, kurulum zamanı ve değiĢim zamanlarını olabilecek minimum 

seviyede tutmalıdırlar. 

2.7 Kanban Avantaj ve Dezavantajları 

Kanban, tam zamanında üretim ve yalın üretimin disiplinlerinden biri 

olduğu için tam zamanlı üretim ve yalın üretimin avantaj ve dezavantajlarına 

sahiptir. Kanbanın en önemli özelliklerinden biri anlaĢılabilir ve kolay bir 

sistem olmasıdır. Gerekli eğitim verildikten sonra iĢlemesi oldukça kolaydır. 

Kanbanın bir diğer önemli özelliği de talep değiĢimlerinde hızlı yanıt vermeyi 

kolaylaĢtırmasıdır. Kanban aynı zamanda JIT ilkelerini uyguladığı için envanter 

düzeyini düĢürür. Bu da firmaları büyük bir mali yükten kurtarmıĢ olur. Kanban 

anlaĢılması kolay bir sistem olduğu için iĢlem ve süreç akıĢını hızlandırır ve 

geliĢtirir. Ġstasyonlar arası yapılan iletimlerde belirli miktarları olan kap- 

konteynır gibi sistemleri kullandığı için fazla üretimi engellemiĢ olur. Orta 

seviye yöneticilere üretimde kontrol imkanı sağlayarak, ortaya çıkan 

problemlerin çözülmesini kolaylaĢtırır. Kanban sinyalleri ile görsel bir 

programlama ve yönetim imkânı sunar. Kanban üretimdeki kaybı minimuma 

indirerek, üretimdeki gizli sorunları ortadan kaldırmıĢ olur. Envanter ile ilgili 

fonksiyonlar envanterlerin eskimesini engeller.  

Kanban her ne kadar firmalar için büyük yararlar sağlasa da bazı büyük 

problemleri de beraberinde getirmektedir. Kanban sistemine geçiĢ genel olarak 

zordur ve hem çalıĢanlar hemde kullanılan sistemler düzeyinde bir değiĢikliğe 

gidilmesi gereklidir. Üretim yapısının karmaĢık olduğu düzeylerde kanban kart 
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sistemlerinin kontrolü ve kayıtlanması oldukça zordur. DeğiĢen talep 

koĢullarında kanban parti büyüklüklerinin hesaplanarak iĢleme geçilmesi zaman 

almaktadır. Kanban doğru uygulanmadığı takdirde büyük sorunlara yol 

açabilmektedir. 

Kanban ile Diğer Yöntemlerin KarĢılaĢtırılması  

Kanban sistemi batı ülkelerinin etkisi ile değiĢime uğramıĢ farklı 

Ģekilde yapılara yöneltilmiĢtir. 

Kanban Süpermarketleri 

Kanban süpermarket uygulaması geleneksel üretim yönteminden çekme 

üretim yöntemine geçiĢe iyi bir örnektir. Süpermarketlere benzer bir Ģekilde 

iĢleyen sistemde üretime gerekli olan parçalar/ham maddeler depoda saklanmaz. 

Hammaddelerin kullanılacağı yerlere yakın bir Ģekilde saklanır. Bu Ģekilde 

iĢlem maliyeti düĢer 

Geleneksel operasyonlarda hammaddeler depoda saklanır ve MRP 

tarafından yürütülen bir çizelge ile düzenlenir. Ancak süpermarket 

uygulamasında ana depo alanı fabrikanın üretim yaptığı yerdir. Hammaddeleri 

veya gereken parçayı yerinden alıp kullanan istasyonlar iĢlem süresini 

minimuma indirmektedir. Bu sistemin yararlarını Gross ve McInnis, (2003) Ģu 

Ģekilde belirtmektedir: here you buy your groceries—hence the name. This 

system can help: 

1. ĠĢlem maliyetini düĢürür. 

2. Görsel yönetimi sağlar 

3. Nokta kullanım kanbanına geçiĢ için bir çerçeve sağlar  

Kanban – MRP Kullanımı  

MüĢteri-Tedarikçi bağlantısının uygulanamadığı sistemlerde kullanılır. 

MRP ana üretim programlamasını ve satın almayı kontrol eder. Kanban fabrika 

içindeki bütün parçaları ve montaj iĢlemlerini kontrol eder. Ana üretim 

programlaması montaj ve üretim iĢlemlerini sürdürür. MRP ve Kanbanın 

uyumlu çalıĢması için MRP özelliklerinde değiĢimler gerektirir. MRP kanbanın 

kontrol ettiği bir stoğa karıĢamaz. Malzeme listesinin basitleĢtirilmesi gerekir. 

Gecikme süresine kanban döngülerinde dahil edilmelidir. Kanban parçaları ve 

iĢlemleri envanter yöntemininde takip edilmemelidir. Malzeme ihtiyaç 

planlaması (MRP) talep ve üretim tahminlerini ürün parçalarına indirgeyerek iĢ 

yapan bir sistemdir. MRP kullanımı planlamada oldukça baĢarılıdır ancak 

üretim planlamasında güçlü bir araç iken atölye düzeyinde zayıf kalmaktadır. 

Kanban ise atölye düzeyinde güçlü durumdadır. DeğiĢen talep düzeylerinde 

karar verme MRP ile zaman almaktadır. Kanban atölye bazında karar verme ve 

iĢ yapmayı kolaylaĢtırır. Ancak kanban planlama değil uygulama sistemi 
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olmuĢtur. Büyük parti düzeylerinde gecikme sürelerinin uzun olduğu 

durumlarda kanban yetersiz kalmaktadır. Bilgisayar destekli bir alt yapısı 

olmadığı için avantajını MRPye devretmektedir. 

 

ġekil 5: Kanban- MRP entegrasyonu 

 

Kaynak: Doug Love/Aston University b.t.  

 

Kanban ve MRP entegrasyonuna ilgili olarak Koçak Ģu Ģekilde söz 

etmektedir (2008) : 

―Malzeme yönetiminde temel amaç, ihtiyaç duyulan malzemenin, 

ihtiyaç duyulan zamanda, yerde ve miktarda bulunmasını sağlamaktır. Üretim 

süreçlerindeki malzeme yönetiminin iki temel aracı olan MRP ve Kanban 

sistemlerinin de temel amacı budur. Fakat MRP sistemi, üretim süreçlerinde bir 

sonraki üretim sürecinin ihtiyacının karĢılanması temeline dayanan itme 

prensibine göre; Kanban sistemi ise sonraki süreçlerin önceki süreçlerden 

sadece tükettikleri miktarda ve zamanda parça talep ettikleri çekme prensibine 

göre çalıĢan sistemlerdir. Ġmalat iĢletmelerinde üretim planlama aracı olarak 

yaygın bir biçimde kullanılan MRP sisteminin rekabetin yoğun yaĢandığı ve 

tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarının sürekli değiĢtiği bir ortamda yetersiz kaldığı 

fark edilmiĢtir. Bunun sonucu olarak da iĢletmeler JIT teknikleri uygulayarak 

imalat süreçlerine değiĢikliklere çabuk cevap verme kabiliyeti kazandırmak 

istemektedirler. Bu süreç içerisinde MRP sisteminin avantajlarını da 

kaybetmemek için MRP ve JIT sistemlerinin bütünleĢtirildiği melez (hybrid) 

üretim sistemleri ihtiyacını doğurmuĢ ve bu sistemlerin kurulma çalıĢmaları 

yapılmıĢtır.‖ 

Üretim iĢletmelerinde melez yapı oluĢturulurken Kanban ve MRP 

arasındaki farklar göz önüne alınarak değiĢikliğe gidilmelidir. Aradaki farkların, 
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avantajların ve dezavantajların iyice anlaĢılması gerekmektedir. Koçak MRP ve 

Kanbanı karĢılaĢtırırken Ģu Ģekilde söz etmektedir: 

―MRP sisteminin üretim planlama düzeyinde güçlü araçlara sahip 

olmasına karĢın atölye düzeyinde zayıf yanları görülmektedir. DeğiĢen talep 

durumlarında sistemin tekrar iĢletilmesi ve hem iĢ emirlerinin hem de satın alma 

emirlerinin dağıtılması zaman almaktadır. Kanban sistemi doğru bir Ģekilde 

uygulandığında, atölye düzeyinde stoklarda azalma, imalat sürelerinde kısalma, 

hazırlık sürelerinde azalma gibi faydalar sağlamaktadır. Buna rağmen Kanban 

sisteminde ürün yapısının karmaĢık olduğu ortamlarda Kanban kartlarının takibi 

ve kayıtlanması oldukça güç olmaktadır. Çünkü Kanban sistemi kartların 

takibini ve kayıtlanmasını yapabilecek teknolojik bir alt yapıya sahip değildir. 

Buna ek olarak Kanban sistemi temelde düzenli talep koĢullarında 

çalıĢmaktadır. DeğiĢen talep koĢullarında Kanban parti büyüklüklerinin 
hesaplanarak uygulamaya geçilmesi zaman alabilmektedir. Bu nedenle bu 

sistemin kısa sürede etkili bir Ģekilde iĢleyebilmesi için bilgisayar destekli bir 

sistem gereklidir. Bu alt yapı MRP sisteminde yer almaktadır.‖ 

MRP ve Kanban arasındaki farklar birbirleri ile çalıĢmasını oldukça zor 

kılan sistemlerdir. Aralarındaki en önemli fark MRP‘nin imalat süreleri, parti 

büyüklüğü, hazırlık süresi, iĢ gücü, taĢıma süreleri gibi değiĢkenleri sabit 

tutmakta ve planlama aĢamasında yaklaĢık bir değer vermesidir (Koçak 2008, 

s.4). Ancak Kanban bu değiĢkenlerin sürekli değiĢtiğini kabul eder. Bu nedenle 

kanbanın kurulum aĢamasında bu değiĢkenler göz önüne alınır.  Bu Ģekilde 

kalite geliĢtirilir, maliyet ve imalat süreleri düĢer.  

Kanban ve MRP entegrasyonu hakkında Koçak (2008) Ģunları 

söylemiĢtir: 

―Kanban sisteminin, üretim planlama ve kontrol faaliyetlerinin önemli 

araçlarından olan toplam üretim planlaması, ana üretim programı ve malzeme 

ihtiyaç planlaması olmadan düzensiz bir talebe etkili bir Ģekilde cevap vermesi 

beklenemez. Ana üretim programının iki önemli özelliği vardır. Birincisi, sınırlı 

bir kapasitede değiĢen tüketici taleplerinin karĢılanmasına veri sağlayan önemli 

bir kaynaktır. Ġkincisi, planlanma dönemi içerisinde düzenli üretimi 

sağlayabilmek için denge görevini görür. Kanban sisteminde tedarikçilerin 

verilen sipariĢi zamanında teslim etmesi sistemin iĢleyiĢinde kritik unsurlardan 

biridir. Bu açıdan MRP, tedarikçilere üreticinin hangi malzemenin, ne miktarda 

ve ne zaman ihtiyaç duyacağı konusunda yardımcı olur. Bu nedenle her iki 

planlama ve kontrol tekniklerinin bütünleĢtirilmesi ile üretim sistemlerinin 

etkinliğinin artırılması sağlanabilir. Melez üretim sistemlerinde üretim planlama 

ve kontrol faaliyetleri daha kolay ve esnek bir yapıya sahip olmaktadır. Çünkü 

melez sistem içerisinde Kanban sistemi, yapısal bir iĢ akıĢı, hazırlık sürelerinde 

azalıĢ, imalat sürelerinde düĢüĢ ve kalitede iyileĢtirme sağlarken, MRP sistemi 

kolay ve doğru bir planlama süreci sağlayacaktır (Jacobi,1994:14).‖ 
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KANBAN ve Büyük Fabrikalar 

Büyük fabrikalarda kanban kullanımı zor gözükse de imkansız değildir 

ve uygulanmaya baĢlandığında avantajları göz önüne çıkar. Büyük farbrikalarda 

üç diziden oluĢan kanban sistemi kullanılır bunlar; son mamül dönügüsü, yarı 

mamül döngüsü ve tedarik döngüsüdür. Bütün döngülerde kanbanların kontrölü 

farklıdır. 

 

SONUÇ ve ÖNERĠLER 

Kanban tam zamanında üretim ve yalın üretim sistemlerinin her zaman 

önemli bir disiplini olarak günümüze gelmiĢtir. Basit yapısı ile büyük ve küçük 

üretim ölçeklerinde baĢarılı uygulanırsa büyük yarar ve kontrol sağlar. 

Günümüzdeki rekabetçi devamlı geliĢim üretim felsefelerinde kanban kullanımı 

büyük fayda sağlamaktadır. Kanban iĢleyiĢi JIT ve yalın üretim felsefelerinin 

vazgeçilemez bir unsurudur. Sistemlere getirdiği yararları çok büyüktür. 

Avantajlarının yanında düzgün uygulanamadığı taktirde firmalar büyük zararlar 

getirmesi olasıdır. 
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ULUSLARARASI HAVACILIK TERĠMLERĠNĠN ÇEVĠRĠ 

PROBLEMLERĠ 

Menzure MUSAYEVA

 

ÖZET 

Bu makalede birtakım uluslarası sivil havacılık terimlerinin Azericeye 

çevirisi sırasında karĢılaĢılan sorunlar ve bu sorunların meydana gelme 

sebeplerinden bahsedilir. Havacılığın bazı alanlarında, anlaĢılmasında zorluklar 

meydana gelen birçok ―jargon‖ ve ―argo‖ terimlerin çözüm yolları 

açıklanmaktadır. 

  

 

ABSTRACT 

The given article deals with the problems of some international civil 

aviation terms found during the translation possess in the Azerbaijani language  

and their arising reasons are studied as well as. The ways of solving of certain 

―jargon‖, ―slang‖ terms which pose difficulties for understanding while using 

in some fields of civil aviation are also explained.  

 

 

ÇağdaĢ dönemde Azerbaycan sivil havacılığının dünyaya entegrasyonu 

sonucunda, sivil havacılık terimlerinin dilimize çevirisi sırasında bazı zorluklar-

anlaĢılmazlıklar yaranmakta ve bazen de zor anlaĢılmaktadır. Böyle zorluklar, 

Azerbaycan‘da ekser sivil havacılık terimlerinin önceleri yalnızca Rusça 

karĢılıklarından yararlanılmasından ve bu terimlerin Azericeye doğru çevirisinin 

olmamasından kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda birçok terim ―jargon‖, ―argo‖ 

sözler olduğundan ve yalnız bu alanda çalıĢan uzmanlarca anlaĢıldığından, bu 

gibi terimlerin çevirisi sırasında özellikle zorluklar yaĢanmaktadır. Çünkü her 

bir dilde var olan sözlerin belli bir kısmı çokanlamlıdır ve bu durum terimin 

doğru anlaĢılmasını zorlaĢtırmaktadır.
1
 Doğrudur çeviri alanında, ―çeviri dakik 

olmalıdır‖ Ģeklinde düĢünceler mevcuttur. Fakat ilk bakıĢtan dakiklik problemi, 

çeviri pratiğinde bu alanda çok sayıda düĢünce farklılıkları ve anlaĢılmazlıklar 

meydana getirmektedir. Bu soruna yakından bakıldığında ve derinden 

araĢtırıldığında ortaya çıkmaktadır ki, ―dakiklik‖ anlayıĢı altında teknik 

terimlerin çevirisi sırasında farklı tarzda anlaĢılmazlıklar, zorluklar 

                                                 

 Azerbaycan Milli Havacılık Akademisi BaĢöğretmeni. 

1
 Sadıgova, S. A., Azerbaycan dili terminologiyasının nezeri problemleri, Bakü, 

Elm, 2002, s. 19-24. 
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yaranmaktadır.
2
 Örneğin, çeviriye sırf dakiklik açısından yaklaĢma ve orijinali 

olduğu gibi takdim etme, çeĢitli ayrıntılara girerek orijinalden uzaklaĢmaya 

neden olmaktadır. Bunun sonucunda orijinal ile çeviri dili arasında uyumsuzluk 

meydana gelmektedir.  

Sentaktik ve söz dakikliği ile çeviri dakikliğine ulaĢılmadığı bilinen bir 

gerçektir. Orijinaldeki tüm sözleri mutlak surette çeviri diline taĢımak, aslında 

sentaktik iliĢkiyi bozmak ve leksik birimi yerinde kullanmamak olarak 

görülmektedir. Örneğin ―blind trasnmission-kör gönderme‖ Ģeklinde çevirsek, 

aslında bu durumda terimin çevirisi adeta doğru olmamakta, anlamsız bir 

varyant alınmaktadır. Kontekste göre ise ―blind transmission‖ cevabı 

duyulmadan karĢılıksız (tek yanlı) yayın yahut iki yönlü iletiĢimin kurulamadığı 

durumlarda ancak radyo ile yayınlanan istasyonun yayını alabileceğine inanılan 

durumlarda tek taraflı gönderme anlamına gelmektedir. Örneğin ―blind sector-

ticari hukuku olmayan uçuĢ alanı yahut planlanmıĢ uçuĢlara izin verilmeyen 

alan); nose-up-(burnu yukarı-uçağın burun kısmının kalkması ile sonuçlanan 

yukarıya süzülüĢ yahut uçan uçağın enlemesine ok etrafında dönmesi); shuttle 

air service-(mekik havacılık hizmeti) yahut iki mıntıka arasında muntazam 

taĢıma hizmeti vs. gibi anlamlara gelmektedir. Bu ifadelerin hiçbirinde dil dıĢı 

unsurlar bulunmamaktadır. Çeviri sırasında bu terkipler muhteva mahiyetlerini 

tam olarak ortaya koyamadıklarından, son durumda değiĢimden yeteri kadar 

yararlanma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Burada problemin çözümünün en 

uygun yolu, terimlerin Azerbaycan dilinin söz ve ifadeleri ile değiĢtirilmesi 

değil, ifade ettikleri anlamların terimlerle birlikte verilmesi ile havacılık 

uzmanlarına yardımcı olmaktan ibarettir.  

Öte yandan uluslararası sivil havacılık alanında kullanılan havacılık 

terimleri tüm dillerde aynı olan anlayıĢ ve somut faaliyet objelerini 

isimlendirdiklerine rağmen, bu terimlerin kastettiklerinin anlam kapsamları hiç 

de her zaman tam Ģekilde üst üste düĢmemektedir. Bu da çeviri iĢinde ek 

zorluklar meydana getirmektedir. Kavramların anlam tutumlarının üst üste 

düĢmemesi, hem terimlerin farklı dillerde farklı kökenli olması ile hem de 

birtakım teknik terimler meydana getirilirken diğerlerinden ayrılan tasnifat 

alametlerinin seçilmesinden kaynaklanmaktadır. Örneğin 1. coupler-a) debriyaj, 

b) birleĢtirici, j) elektronik iletiĢim bloğu (otomatik pilotla istasyon arasında), d) 

sinyal dönüĢtürücü; 2) deflection- a) kanat konsolunun ok meyilliği, b) yön 

değiĢmesi, j) yansıma (hava akımının), d) ara (direksiyon); 3. renewal-a) eski 

parçaları değiĢtirme, b) süreyi uzatma; 4) clearance- a) kule görevlisinin izni b) 

gümrük vergisinden arındırma, j) hava taĢımalarının kayıt altına alınması, d) 

yükseklik ihtiyatı (klirens), e) engelleri uçup geçme, f) ara mesafeye geçit; 5. 

feeder-a) yükleme makinesi, b) yerli (yardımcı) hava hattı vs. Bu anlayıĢların 

                                                 
2
Guliyev, G., Terminologiyada yenileĢme ve evezetme meyleri, Bakü, Elm, 2000, s. 
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farklı semantik çalarları, onların semantik kapsamı farklı dillerde güçlü Ģekilde 

diğerlerinden ayrılması ile sonuçlanmaktadır.  

Bağımsızlığımızın ilk dönemlerinde biçim ve ifade ettikleri muhtevaya 

göre de havacılık terimleri sistemine giren yeni terimlerin (dreyf, qlissada, 

interliver, kabrirleme, simpleks, tarayıcı ıĢın, spin, Ģattl, Ģtopor, Ģpanqoyt, 

taymaut vs.) kabulü ile bağlı olarak, çeviri sırasında ve alanın uzmanları 

arasında birtakım fikir ayrılıkları yaranmıĢtır. Fakat zamanla bu ifadeler 

havacılık terimleri sistemine dahil olmuĢ, sivil havacılığın farklı alanlarında 

kullanılmakla bir süre sonra gerçek muhtevalarını kazanmıĢlar ve havacılık 

uzmanları tarafından aynı muhtevada anlaĢılmıĢlardır. Günümüzde sivil 

havacılık çalıĢanları arasında bu terimlerin anlaĢılması ve kullanılması ile ilgili 

hiçbir problem meydana gelmemektedir. Yeni terimlerin Azerbaycan dilinde 

orijinalde olduğu gibi kullanılmasının olumlu yönü, genel havacılık anlayıĢlar 

sisteminin Ģekillenmesi ve uluslarası düzeyde kabul edilmiĢ havacılık 

terimlerinin Azerbaycan bilimsel ve teknik terminolojisine dahil edilmesi ile 

bağlantılıdır. Kaydetmek gerekir ki terimler olduğu gibi kabul edildiğinden, ilk 

dönemlerde bu terimlerin ifade ettikleri anlamların yeterli Ģekilde anlaĢılması 

konusunda zorlukların olduğu gözlemlenmekteydi. Örneğin, ―greym, kabotac, 

flatter, kollimator, orntopter, pivot, sintilyasyon, skviter, skrembler, Ģatl‖ vs. 

gibi terimlerin uygun açıklama yapılmadan takdim edilmesi, bu terimlerin 

anlaĢılması ve kullanılmasında problemlere neden olmaktadır. Hatta bu 

terimlerin çevirisi zamanı ifade ettikleri anlamın ortaya çıkması için anadildeki 

kontekste tamamen anlamca yakın kelime belirlenemedikçe zorluklar meydana 

gelmektedir. Örneğin ―transponder, vokoder, kabotac, kollimator, flatter, freym, 

pivot, sintilyasyon, skvitter, skrembler, Ģattl‖ vs. gibi terimlerin havacılık 

terimler sisteminin bir unsuruna dönüĢmesi için Azerbaycan sivil havacılık 

alanında ―gönderici, makine, gecikme, taĢıma, gösterge, maili, verilenler, 

ağırlık, sönme, gönderme, hedef, gizlileĢtirme, havacılık hizmeti‖ vs. Ģeklinde 

uygulanmalı ve gerçek havacılık mahiyeti taĢımalıdır. Bu gibi terimlerin 

tahlilinden anlaĢılmaktadır ki, çeviri sırasında anadilde karĢılığı doğru bir 

Ģekilde verilmeyen ve muhteva açısından yerli yerinde kullanılmayan terimler, 

muhteva ile özellikle kavramlar arasında bağlılık, iliĢki ağı bozulmakta ve 

muhtevanın anlaĢılıp derk edilmesine engel oluĢturmaktadır. Son durumda 

yeterli değiĢtirmeye üstünlük vermekle, çeviri dilinde düĢüncenin doğru 

ötürülmesi için orijinalin harfi çevirisinden, sözlük ve deyim uygunluğundan 

uzaklaĢarak, sorunun çözümünün tam olarak muhtevada, düĢünce yönünde ve 

orijinalin üslubunda aranmasından ibarettir. Bu tür değiĢime, çeviri usullerinden 

birinin yani, a) orijinalin gayr-ı diferansiyel ve soyut anlayıĢların çevirisinin 

yapılması sürecinde somutlaĢtırma; b) anlayıĢların mantıki geliĢimi; c) 

antonimik çeviri; d) kompensasyon aracılığı ile ulaĢılır.
3
 Yeterli değiĢmeye 

                                                 
3
E. I. Reüker, O zakonomernıh sootvetstvieh pri perevode na rodnoy yazıke, 

Moskva 1986, s. 159. 
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anlayıĢın mantıksal geliĢimi (açıklamalı çeviri) veya Ģerh, biçim yönünden 

yansıyan ifadenin yardımıyla antonimik çeviri ve sonunda kompensasyon veya 

aynı düĢüncenin orijinalden farklı araçlarla ifadesi ile ilgili düĢünceler de ortaya 

atılmıĢtır.
4
 Biz bu durumu birkaç terimin tahlili temelinde açık bir Ģekilde 

gözlemleyebiliriz. Örnek olarak aĢağıdaki ifadeler gösterilebilir. a) breakaway -

ayrılma (sınır katından); b) cutoff-bozma (radyo iletiĢimini); c) flareut-

(inmeden önce) dengelemde hata; d) heading-yön (uçağın gövdesinin durumu); 

e) marshaller-dispetçer-peronda uçakları yönlendiren vs. ġöyle ki uygun 

ifadeleri harfi olarak çevirmeye gerek yoktur. Yalnız antonimik çeviri 

kullanıcıya düĢünceyi anlama imkanı vermektedir. 

Azerbaycan havacılık biliminde vatandaĢlık hukuku kazanmıĢ ve 

muhtevayı tamamen kapsayan terimlerin son dönemlerde yabancı terimlerle 

değiĢtirilmesi meselesi de bazen ciddi problemlere neden olmaktadır. Birtakım 

havacılık terimleri hem Ġngiliz hem de Azerbaycan varyantları ile birlikte 

kullanılmaktadır. Örneğin a) stopover (mola, konaklama yeri); b) squitter 

(muntazam olmayan gönderme); c) declaration (bildirge); d) interliver 

(katlaĢtırıcı); e) malumatlar freymi (malumatlar desti); f) skanirleyen Ģüa 

(tarayıcı ıĢın); g) monoton artım (monoton artıĢ); h) peleng (yön); j) glissada 

(iniĢ maili); fedingli kanal (zayıflamaları olan kanal); Aloha usulü (aralıkların 

Aloha usulü ile paylaĢtırılması) vs. Sonuçta bir kısım terimlerin yazılıĢı ile bağlı 

problemler bulunmaktadır. Nitekim Ġngilizceden çeviri sırasında dilimize geçen 

bazı terimler kendi yazım kurallarıyla dilimize geçmemeli, Azerbaycan dilinin 

orfografik kurallarına uygun hale getirilmelidir. Bu yönden ―dissispasion, Ģattl, 

skvitter, transmissometr, kollimator, flatter‖ vs. gibi kelimeler iki değil tek 

sessiz harfle yazılmalıdır. 

Uluslararası havacılığa ait terim veya terkiplerin, aynı Ģekilde deyimlerin 

çevirisi sırasında mantıki vurgunun düzgün yapılmaması da orijinal deyimlerin 

özel unsurlarının çevirisinde hataların meydana gelmesi ile sonuçlanabilir. 

ICAO‘nun kullandığı terim veya terkiplerin hiç de tamamı, özellikle de radyo 

mübadele deyimleri Azerbaycan diline çevrilmediği de dikkate alınmalıdır. 

Bunun asıl nedeni deyimlerin bir dilden diğerine direkt çevirisi genellikle 

mümkün olmaması ve eğer çevirisi yapılırsa anlam değiĢikliğine 

uğrayabilmesidir. Çünkü bilindiği gibi deyimler milli dil özelliği ve spesifikliği 

ile diğerlerinden ayrılmaktadır. Bu tür havacılık deyimleri bilindiği gibi 

Ġngilizce veriler temelinde Ģekillenmekte ve hava uçuĢları sırasında çeviri 

yapılmadan ekser dillerde kullanılmaktadır. Bu ise daha fazla durumlarda 

kodlaĢtırmayı kolaylaĢtırmakta, düĢünce alıĢveriĢini, hava iletiĢiminin 

gerçekleĢmesine yardımcı olmaktadır. 

Bununla birlikte çeviri sırasında karĢılaĢtığımız asıl problemlerden biri de 

orijinalle çeviri dili arasında meydana gelen muhteva münasebetlerinin 

                                                 
4
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kapsamlı tasviri ve çevirinin denklik anlayıĢının açılmasından ibarettir. Ġlk 

olarak çeviri dilinde orijinalin muhtevası doğru ifade edilmelidir. Fakat dil 

muhtevasının denkliğinin her hangi bir düzeyinde çeviriyi kabul edinın, 

orijinalin net anlamını ortaya koyma kabiliyetinin hangi ölçüde olduğu ile ilgili 

sorun açık olarak kalmaktadır. Bilindiği gibi istenen orijinalde olan terim veya 

terkipler, dil özellikleri ile diğer dilde meydana getirilemez. Bu yüzden de 

havacılık alanında çeviri süreci tam uygun terim veya terkiplerin 

oluĢturulmasını kastetmemektedir ve tam uygunluğun olmaması da çevirinin 

imkansızlığının ispatı olamaz. P. Newmark kaydetmektedir ki, bedii metinler 

ekspessifliği, bilimsel-teknik metinler ise enformatifliği ile diğerlerinden 

ayrılmaktadır.
5
 Çevrilen metnin herhangi bir unsurunun kaybolması, metnin 

çevirisinin imkansızlığı demek değildir. Böyle kayıp, genelde metnin 

çevirisinden sonra ve çevirinin orijinalle uygunlaĢtırılması sırasında 

görülmektedir. Çeviri metninde orijinalin her hangi bir özelliğinin 

gösterilmesinin imkansızlığı, yalnız farklı dillerdeki iki metnin muhtevasının 

benzersizliğinin genel prensiplerinin kısmen tezahürüdür (eğer ―mutlak 

aynılıktan bahsedecek olsak, o zaman bir dilde farklı dil birimleri toplamından 

oluĢan iki metin alınacaktır).
6
 

Kaydedebiliriz ki, aynılığın olmaması çeviriye icrası için orijinal verideki 

meydana getirilen sözkonusu kommünikatif fonksiyonun yerine yetirilmesine 

hiç de engel oluĢturmamaktadır. Sivil havacılık alanında yapılan çeviri 

sürecinde orijinalle ve çeviri dilinde olan terim veya terkiplerin mutlak 

aynılığının imkansız olmasıdır. Tabii ki, çeviri sürecinde amacın 

gerçekleĢtirilmesi için mutlak aynılık temel alınmamaktadır.
7
 Çünkü herhangi 

bir dilde bu alanda meydana gelmiĢ terim veya terkipler, bizzat sözkonusu dilin 

gramer-semantik özelliklerini yansıttığından, onun tam olarak baĢka bir dilde 

takdim edilmesi imkansızdır. Burada terim veya terkiplerin anlamından asılı 

olmayarak çeviri sürecinin mahiyeti de değiĢmektedir. Örneğin obstacle 

clearance-engellerin üzerinden uçup geçme yüksekliği; Q-feel system-hız 

basıncı üzere yükleme otomatı; traffic advisory-pilota sorun teĢkil edebilecek 

trafiğin bilgisini veren sistem; grazing incidence-mikrofon membranınnın kayan 

düĢüĢ açısı; margin-tashih etme kabiliyeti; mean annoyance level-ses etkisinden 

orta rahatsızık düzeyi. 

Tahlilden anlaĢılır ki, çeviri nazariyesini bilmeden çeviri yapmak tabii ki 

imkansızdır. Böylece yüksek düzeyli çeviri, o cümleden uluslararası sivil 

havacılık terimlerinin çevrilmesi, ciddi teorik bilgi talep etmektedir. Hazırda 

standart gibi kabul edilmiĢ talepler temelinde havacılık terimlerinin çevirisinin 

                                                 
5
 Newmark, P., Approaches to Translation, Oxford, 1981, s. 125. 

6
 Kirilova, T. S., Peoblemi formirovanie nauçnoy terminologii, Krasnodar 1999, s. 

97. 
7
 Reformaskiy, A. A., Mısli o terminologii-SoverĢennıe problemı russkoy 

terminologii, M. Nauka, 1986, s. 163.  
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nasıl teĢkil edileceği ve gerçekleĢtirileceği, her bir pilot veya kule görevlisinin 

öğrenebildiği Ġngilizcenin grameri ve deyiminin açık bir Ģekilde ulaĢtırılması 

asli görev olarak ortada durmamaktadır. Bu yüzden de çeviri sürecinde anlayıĢı 

doğru takdim eden terimler doğru seçilmeli ve özel sinonim deyimler gereken 

yerde kullanılmalıdır.  

Havacılığın farklı alanlarında yeni Ģekillenen farklı kavramların da 

Azericeye çevirisi zamanı bazı sorunlarla karĢılaĢmaktayız. Çünkü havacılık 

alanında öyle terimler vardır ki, Ġngiliz-Azeri-Rus dillerinin anlam varyantları, 

onların her birinin imkan ve gramer özelliklerini dikkate almadan hiçbir zaman 

derk edilip doğru anlaĢılamaz. Çeviri sürecinde terimlerin farklı anlam 

varyantlarının kullanılması zamanı denklik düzeyinden yararlanarak bir kısım 

spesifik terimlerin anlam varyantlarını açmaya muvaffak olabiliriz. Bu durumda 

bazen sözkonusu terimin çevirisini değil, anlamını daha doğru yansıtmak için 

aynen vermek veyahut bu terimin kesin çevirisi olmasa da anlamını daha doğru 

yansıtan kelimeyle değiĢtirmek daha uygun olur. Örneğin, feeder-fider; 

transmissometer-trannmissometr; spoiler-interseptor; gyroplane-ciroplan; 

intermodulation-intermodulyasion; frame-freym; de-interleaver-deinterlever 

(tabakasızlaĢtırıcı, katmansızlaĢtırıcı); spin-Ģtopor (dönerek baĢ aĢağı uçuĢ); 

downlink-hava-yer iletiĢim kanalı; flange-flans (lonceronun yan kısmı) vs. 

Bilim ve teknik geliĢtikçe bu gibi kelimelerin dilimize girmesi ve kullanımı 

daha da artmaktadır. Bilimsel ve teknik terminolojinin takdim edilen 

özelliklerini bilmek, Ġngilizce terimler için Azerice vacip olan denklik arayıĢını 

kolaylaĢtırmaktadır. Bu sırada bazı terimlerin çevirisinde onların Türkçe 

deneyimlerinden de yararlanılabilir. Örneğin glide path- iniĢ zamanı uçağın 

uçuĢ alanını ifade eden bir terimdir. Bu terim hem glissada, hem de iniĢ maili 

olarak kullanılabilir. Fakat glissada bu terimin daha uygun karĢılığı olabilir. 

Kaydetmek gerekir ki Türkçede de bu terim glissada gibi çevrilmektedir. Buna 

benzer durum ―course‖, ―azimuth‖ ve ―bearing‖ terimleri için de geçerlidir. 

Genellikle bu terimlerin üçü de yön, taraf anlamını ifade etmektedir. Fakat bu 

kelimeleri bir birinden ayırt edebilmek için ―cource‖ terimi olduğu gibi ―kurs‖, 

―azimuth‖ terimi ―azimut‖; ―bearing‖ terimi ise ―peleng‖ olarak verilebilir. 

Orijinal dil ile çeviri dilinin terimlerindeki mevcut prensipsel farkları bilmek Ģu 

veya bu terimin, onun parçalarının anlamını derk etmek temelinde doğru 

anlamının ortaya çıkarılması, çeviri sırasında ortaya çıkan sorunların çözümüne 

belli ölçüde yardımcı olmaktadır.  
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SONUÇ 

Ġngilizcede terimlerin farklı parçalara sahip olduğu tarafımızca 

bilinmektedir. BileĢik isimlerin veya onların köklerinin birleĢtirilmesinden 

baĢka, öyle bileĢik terimlerle karĢılaĢılmaktadır ki, onlar kendi öğeleri kısmında 

önek, zarf, sıfat ve fiile malik olmaktadırlar. Kaydedilen dil birimlerinin 

yardımıyla alınmıĢ bazı karakterik terimlerin birkaçının Azerbaycan diline 

çevirisine dikkat yetirelim: flare out manoeuvre-iniĢ manevrası (yere Ģakul 

yaklaĢma hızının azalması ile manevra); defueling-yakıtı boĢaltma; freezing 

drizzle-dondurucu çisenti; deicer-donmaya karĢı makine; deinterleaver-

tabakasızlaĢtırıcı; free rider-ödeme yapmamıĢ yolcu; intake-giriĢ kanalı; 

interlining-hava yollarının birleĢmesi; reloading-yeniden yükleme; takeoff- 

uçup kalkmak; coaxial-orta oklu vs.. Yukarıda takdim edilen bu örneklerin 

ekseriyeti terminolojik terkiplerdir ve bununla da terimlerin meydana 

gelmesinde terkip yapısından geniĢ yararlanıldığı bir kez da onaylanmıĢ 

olmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM AĞUSTOS 2010 

 136 

KAYNAKÇA 

 

1. GULĠYEV, G., Terminologiyada yenileĢme ve evezetme 

meyleri, Bakü, Elm, 2000. 

2. KĠRĠLOVA, T. S., Peoblemi formirovanie nauçnoy 

terminologii, Krasnodar 1999. 

3. KOMĠSSAROV, V. N., Obhae teoria perevoda, Moskva 1999. 

4. NEWMARK, P., Approaches to Translation, Oxford, 1981. 

5. REFORMASKĠY, A. A., Mısli o terminologii-SoverĢennıe 

problemı russkoy terminologii, M. Nauka, 1986. 

6. RETSKER, E, Ġ., O zakonomernıh sootvetstvieh pri perevode 

na rodnoy yazıke, Moskva 1986. 

7. SADOGOVA, S. A., Azerbaycan dili terminologiyasının 

nezeri problemleri, Bakü, Elm, 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
  TÜRKBĠLĠM AĞUSTOS 2010  

 137 

KAFKASYA BÖLGESĠNDE TÜRK KÖKENLĠ TOPONĠMLERDE 

RAST GELĠNEN KADĠM LEKSĠK UNSURLAR 

(Tarihi Veriler Temelinde) 

Tünzale BAHġIYEVA

 

ÖZET 

Makalede XIX. yüzyıla ait kaynaklarda Kafkasya topraklarında 

belirlenmiĢ Türk kökenli toponimler araĢtırma konusu edilmiĢtir. Bunlarda rast 

gelinen kadim leksik unsurlar, kadim Türk abidelerine ve akraba Türk dili 

verilerine dayanılarak açıklanmaktadır. Takdim edilen gerçekler, Türk 

halklarının bu bölgede çok eskilerden beri yerleĢtiğini göstermektedir. 

 

 

ABSTRACT 

In sources about XIX century the Turk origin toponyms which noted in 

Caucasus area are drawn into research in the article. The ancient lexical 

elements which come in those are elucidate guided by the ancient Turk‘s 

monuments and relative Turk language materials. These facts are confirm that 

Turkic peoples are settled in this region since earliest times. 

 

 

Toponimler, dilin en kadim leksik birimlerindendir. Ülkenin, halkın 

tarihini öğrenmek için yazılı kaynaklar ve taĢ kitabelerle birlikte, toponimlerin 

de araĢtırılmasında fayda vardır. Bazen herhangi bir yazılı kaynağın veremediği 

bilgiyi, coğrafi isimlerden elde etmek mümkündür. Uzak geçmiĢte yaĢanmıĢ 

süreçler ve olaylar, açık bir Ģekilde izlerini Kafkas toponimisinde 

bırakmıĢlardır. Bölgedeki Türk kökenli yer isimleri, farklı dönemlerin ve 

yüzyılların ürünüdür.  

Türk halklarının, toponimlerinde taĢlaĢarak kalan tarihi izlerini silmek, 

onları soyköklerinden ayırarak, kurdukları medeniyetten uzaklaĢtırmak, Rus 

Ġmparatorluğunun siyaseti idi. Kafkasya bölgesinde birçok Türk kökenli coğrafi 

isim, yabancı isimlerle değiĢtirilerek, bu ideolojinin kurbanı olmuĢtur. ÇağdaĢ 

idari bölünüĢlerde gösterilmeyen böyle isimler, tarihi kaynaklarda 

belirtilmektedir. Türk halklarının tarihen yaĢadıkları toprakların kesin olarak 

belirlenmesinde ve etnik içeriğin ortaya çıkarılmasında, tarihi kaynaklar 
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üzerinde yapılan toponomik araĢtırmalar faydalıdır. XIX. yüzyılda Kafkasya 

bölgesindeki toponimler, dönemin mevcut idari bölünüĢüne dayanılarak, bazı 

kaynaklarda belirtilmiĢtir. Kaynaklara dayanarak, çağdaĢ dönemde Kafkasya‘da 

Türkler yaĢamayan bölgelerdeki birçok Türk kökenli toponomik birimlerin 

lengüistik tahlili, onların unutulmasını engellemektedir. Son dönemlerde 

Azerbaycan topraklarının istilası sonucunda büyük bir alanda kadim Türk yer 

isimleri değiĢtirilmiĢtir. Türklerin çok eskilerden bu topraklara yerleĢtiklerini 

gösteren, araĢtırmaya muhtaç ve lengüistik açıdan ilgi çeken onomastik 

birimler, Kafkasya bölgesinde çok fazladır. Türk dilli etnosların dil verileri 

temelinde yaranmıĢ, en kadim birimleri taĢlaĢmıĢ biçimde günümüze kadar 

korunmuĢ olan toponimlerin, araĢtırılmasının bilimsel ve siyasi önemi vardır. 

Türk halklarının tarihen yaĢadıkları toprakların kesin olarak belirlenmesinde, 

etnik içeriğin ortaya çıkarılmasında tarihi kaynaklar üzerinde yapılan 

toponomik araĢtırmalar faydalıdır. ġöyle ki, birçok kaynak, zamanla 

kaybolmakta, yahut bilinçli bir Ģekilde mahvedilmektedir. Fakat öyle 

toponimler vardır ki, yüzyıllardır elden ele geçerek günümüze kadar ulaĢmıĢtır. 

Halkın entongenezi ve tarihi ile bağlı tartıĢmalı meselelerin çözümünde bizzat 

bu tür toponimlerin rolü vazgeçilmezdir. Kafkasya‘da bazı coğrafi isimler 

vardır ki, onların yaĢını belirlememiz imkansızdır. Toponimlerin önemli olması, 

onun makrotoponim yahut mikrotoponim olmasından asılı değildir. Bölgenin 

toponimlerinin yaranmasında, Ģekillenmesinde yerli ve gelme etnoslar iĢtirak 

etmiĢlerdir. Bu isimlerde kadim Türk kabile, boy dillerine ve sonraki 

dönemlerde bunlar temelinde ĢekillenmiĢ Türk dillerine ait çok sayıda leksik 

birimle karĢılaĢılmaktadır. Kafkasya toponomisinde arkaikleĢmiĢ sözler çoktur. 

Bunlar oykonimlerin, oronimlerin ve hidronimlerin içeriğinde korunmuĢtur. 

Kafkasya toponimlerinde karĢılaĢılan kadim unsurların bir kısmı, Azerbaycan 

dili açısından arkaik sayılmaktadır. Bunlara yazılı kaynaklarda, çağdaĢ Türk 

dillerinde, diyalekt ve Ģivelerinde, az  veya çok rastlanmaktadır. Bu tür coğrafi 

isimlerin araĢtırılması özel ilgi doğurmaktadır. Makalede araĢtırılan 

toponimlerin bulunduğu bölge, o dönemin idari bölünüĢüne dayanılarak takdim 

edilmiĢtir. XIX. yüzyılda Kafkasya‘da, içeriğinde kadim Türk sözlerinin 

korunduğu toponimlerden bazılarına dikkat yetirelim: 

Ter vilayetinin Veden bölgesinde Oysungur, Ġrevan eyaletinin 

Aleksandropok kazasında Songurlu yerleĢim birimi isimleri belirlenmiĢtir. 

Azerbaycan‘ın ġamahı ilinde Sungurdağ oronimi
1
 ve Gabele ilinde ġangar 

pınarı
2
 bulunmaktadır. ―Kadim Türk Sözlüğü‖nde Ģahin kuĢu anlamında 

―sungur‖, ―sungar‖, ―songur‖ kelimesi kullanılmıĢtır.
3
 

                                                 
1
 Geybullayev, G. K etnogenezu azerbaydjançev, t. I, Bakü, Elm, 1991, s. 475. 

2
 Mollazade, S. M., Toponomiya severnıh rayonov Azerbaydjana, Baku, Maarif, 

1979, s. 162.  508, 514, 525. 
3
 Drevnetyürkskiy slovar, Leningrad, Nauka, 1969, s. 508, 514, 525. 
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―Kitab-ı Dede Korkut‖ destanında ―sungur‖ kelimesi ile 

karĢılaĢılmaktadır: ―ağ sungur guĢu ereginde bir kökum var‖
4
 ÇağdaĢ Türk 

dillerinde bu kuĢ ismi, farklı fonetik varyantlarda kullanılmaktadır: Uygur ve 

Türkmen dillerinde ―Ģunkar‖, Tatarca‘da ―Ģonkar‖, Özbekçede ―Ģunkor‖, Türk 

dilinde ise ―sungur‖.
5
 

―Bay‖ sözcüğü kadim Türk dillerinde ―mal-devlet sahibi, zengin‖ 

anlamında kullanılmıĢtır. Bu sözcüğe Kafkasya‘daki Türk kökenli coğrafi 

isimler arasında hem ―bay‖, hem de ―bey‖ biçiminde rast gelinmektedir. Erivan 

eyaletinin Nahçivan kazasında ―Baysal‖, Bakü eyaletinin Guba kazasında 

―Bayoba‖, Ter vilayetinin Veden bölgesinde ―Bayterek‖, ―Bay Sagur‖, Tiflis 

eyaletinin Borçalı kazasında ―Bayburt‖, DuĢet kazasında ―Baydere 

―toponimlerinde ―bay‖ varyantına, Kuban vilayetinin Yekatrinodar bölgesinde 

―Beysug‖ oykoniminde ―bey‖ varyantına rast gelinmektedir. 

Yelizavetpol eyaletinin CavanĢir kazasında belirlenen ―Kevuk‖ köy ismi 

―dağ keçisi, ―cüyür‖ anlamında kullanılan ―geyik‖ sözcüğü temelinde 

ĢekillenmiĢtir. Bu leksik birim, ―Kitab-ı Dede Korkut‖ destanında 

kullanılmıĢtır: ―Getdikce yerin otlaglarında keyik bilür.‖
6
 

Kafkasya‘da Ter vilayetinin Vladikafkas bölgesinde ―Çazlıg‖ yerleĢim 

birimi ismi belirlenmiĢtir. Kadim Türk dillerinde ―düzlük‖, ―çöl‖ anlamında 

kullanılan ―yazı‖ sözcüğü, bazı Türk dillerinde ―çazı‖ varyantında 

kullanılmaktadır.
7
 erinin karakteristik 

özelliklerindendir. Azerbaycan‘ın Ağstafa ilinde ―Garayazı‖ oykonimi, Gubadlı 

ilinde ―Ağyazı‖ oronimi bulunmaktadır. Kürdemir ilindeki ―Çerteyaz‖ köy 

isminin sonunda ses düĢmesi gerçekleĢmiĢtir.  

Türk toponimlerinin içeriğinde geniĢ bir Ģekilde yayılmıĢ ―çar‖ sözünde 

ses değiĢimi kendisini göstermektedir. Birtakım yer isimlerinin Ģekillenmesinde 

Kırgızcada ―yar,‖ ―çukur, uçurum, dik sahil‖, Tatar dilinde ―yar,‖ ―sahil, 

çukur‖, Özbekçede ―jar,‖ ―çukur, uçurum, sahil‖, Hakas dilinde ―sahil, çukur‖, 

Yakut dilinde ―çaar,‖ ―uçurum, çukur, sahil‖ anlamına gelmektedir.
8
 ―Çar‖ 

sözcüğü ile bağlantılı olarak Kafkasya‘da Bakü eyaletinin Guba kazasında 

―Çartepe‖, ―ÇargıĢlag‖, ġamahı kazasında ―Çargan‖, Ġrevan eyaletinin 

Aleksandrapol kazasında ―Çarlı‖, Tiflis eyaletinin DuĢet ve Tiflis kazasında 

―Çartala‖, Zagatala bölgesinde ―Car‖, ―Çar-Mukak‖, Dağıstan vilayetinin 

                                                 
4
 “Kitab-ı Dede Gorgud”un izahlı lügatı, Bakü, Elm, 1999, s. 162. 

5
 Türk dillerinin tarihi-mugayiseli leksikologiya meseleleri, Bakü, Kitab alemi, 2004, 

s. 54. 
6
 “Kitab-ı Dede Gorgud”un izahlı lügatı, s. 32. 

7
 Molçanova, O. T., Toponomiçeskiy slovar Gornovo Altaya, Gornoaltaysk, 1979, s. 

34. 
8
 Molçanova, Toponomiçeskiy slovar Gornovo Altaya, s. 37. 
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Dargin bölgesinde ―Ullu Çartala‖, Kazı Kumık ve Batum vilayetinin Artvin 

bölgesinde ―Çara‖, Kazı Kumuk bölgesinde ―Gilyar‖, Ter vilayetinin Veden 

bölgesinde ―Bagacaroy‖ vs. oykonimleri belirlenmiĢtir. XIX. yüzyılda Ġrevan 

eyaletinin ġerur-Dereleyez kazasında ―Yartepe‖ dağ ismi var olmuĢtur. Dağlık 

Altay‘da ―Yar-Bajı‖, ―Yar-Boom‖, ―Yarlı-Ayrı‖, ―Yarlı-Gobu‖, ―Yarlı-Kool‖, 

―Yarlı-Özek‖ vs. toponimler bulunmaktadır. 

Toponomide rast gelinen kadim Türk arkaizmlerinden biri de 

―bugur/bığır‖ leksik birimidir. E. Murzayev, kadim Türk dillerinde bu sözcüğün 

―deve‖ ―iki hörgüçlü deve‖, Kırgız dilinde ―bükür‖, Uygur dilinde ―bükü‖ 

leksik biriminin ―hörgüç‖ anlamına geldiğini kaydetmektedir.
9
 ―Bugur/bığır‖ 

leksik birimi ile ilgili olarak Bakü eyaletinin Göyçay kazadında ―Bığır‖ ve 

―Buğur‖, Kutaisi eyaletinin Suhumi kazasında ―Bugurdon‖ toponimleri 

yaranmıĢtır. Azerbaycan dilinin diyalektlerinde ―iki hörgüçlü deve‖
10

 anlamında 

―bığır‖ sözcüğü kullanılmaktadır. ―Gart/kart/hart‖ sözcüğü ile bağlı Ġrevan 

eyaletinin Yeni Beyazıt kazasında ―Hartlıg‖, Dağıstan vilayetinin Samur 

dairesinde ―Kart mahi‖, Ter vilayetinin Kara Nogay dairesinde ―Kart‖ 

oykonimlerinin içeriğinde ―gart/kart/hart‖ kadim Türk arkaizmi muhafaza 

edilmiĢtir. Guba ilinde büyük bir arazide ―Gart ovası‖ bulunmaktadır. ―Gart 

ova‖ ―koca ova‖-―kadim ova‖ anlamına gelmektedir.
11

 ―Kart‖ sözcüğü, kadim 

Türk dillerinde ―koca‖ anlamında kullanılmıĢtır.
12

 Nogay dilinde ―kart‖ sözcüğü 

―koca‖ anlamında kullanılmaktadır. F. Gan, XIX. yüzyılda Kafkasya‘da var 

olmuĢ ―Kart yurt‖ yerleĢim birimini ―eski yurt‖ Ģeklinde açıklamaktadır.
13

 

Azerbaycan dilinde kullanılan ―gartımag‖ fiilinin temelinde ―gart‖ leksik birimi 

durmaktadır.  

Ter vilayetinin Narzan bölgesinde bulunan ―KoĢet‖ ve Bakü eyaletinin 

ġamahı kazasında bulunan ―GeĢed‖ yerleĢim birimi isimleri Türk dillerinde 

kullanılan ―kajat‖ sözcüğü temelinde ĢekillenmiĢtir. Türk dillerinde ―dağın 

göğsü, sarp dağ, tepe, yükseklik, yokuĢ, dağ silsilesi, sıra dağlar‖ anlamında 

kajat sözcüğü kullanılmıĢtır.
14

 

uygunlukları geniĢ bir Ģekilde yayılmıĢtır. GeĢed köyü Azerbaycan‘da Ağsu 

ilinin, Lengebiz silsilesinin eteğinde bulunmaktadır. Köyün ismi coğrafi 

konumu ile ilgili olarak konmuĢtur. V. ġ. Psyançin, BaĢkurdistan bölgesindeki 

                                                 
9
 Murzayev, E. M., Oçerki toponomiki, Moskva, Mısl, 1974, s. 287. 

10
 Hasıyev, Z., Heyvandarlıg ve ekinçilik temrinleri lügati (Gencebasar materialları 

esasında), Bakü, Nurlan, 2000, s. 17. 
11

Abbasova M. E., Bendeliyev, N. S., Memmedov, H. H., Böyük Gafgazın cenub-Ģerg 

hissesinin toponomiyası, Bakü, Elm, 1993, s. 129.  
12

 Drevnetyurkskiy slovar, s. 429. 
13

 Gan, K. F., Opıt obyasneniya Kavkazskih geografiçeskih nazvaniy, SMOMPK, 

sayı 40, Tiflis 1909, s. 73. 
14

 Radlov, V. V., Opıt slovarya tyurskih nareçiy, t., II, ç 1, ç.2, SPb, 1899, s. 399. 
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―Kajat‖ toponimini ―yüksek sahil, yükseklik‖ anlamına gelen ―kajat‖ ortak Türk 

sözcüğü ile bağlı görmektedir.
15

 

Kafkasya bölgesinde Türk dillerine has leksik arkaizmlerden olan 

gözlemlenmektedir. V. V. Radlov, ―hatun‖ sözcüğünün Türk dillerinde 

―asilzade kadın, Ģehzade, genel olarak kadın‖ anlamında kullanıldığını 

kaydetmektedir.
16

 Azerbaycan dilinin Nuha diyalektinde ―hatun‖, ―hanım‖ 

anlamında kullanılır. Kafkasya‘da farklı fonetik varyantlarda kullanılan ―hatun‖ 

sözcüğü ile ilgili birtakım toponimler belirlenmiĢtir. Yelizavetpol eyaletinin 

Yelizavetpol kazasında ―Hatunlı‖, Karyagin kazasında ―Hatun Bulag‖, Ġrevan 

eyaletinin Eçmiedzin kazasında ―AĢağı Hatun arkı‖, ―Yukarı Hatun arkı‖, Ter 

vilayetinin Veden bölgesinde  ―Hotuni‖, Groznı bölgesinde  ―Gatun-kala‖, 

―Hatınka‖ vs. 

Rus araĢtırmacıları Hatun sözcüğü ile bağlı toponimlerle ilgili 

düĢüncelerini ortaya atmıĢlardır. A. V. Superanskaya‘nın fikrince Hatun 

toponimi kadim Rus ―Hotislav‖, ―Hotimir‖ isminin kısaltılmıĢ Ģekli olan ―Hot‖ 

ile bağlantılı olarak meydana gelmiĢtir.
17

 Bu hiçbir bilimsel temeli olmayan ve 

gerçeklerle ispatlanmayan yanlıĢ bir düĢüncedir. 

M. Murzayev, ―katun-hatan‖ Türk-Moğol sözcüğünün ―asilzade kadın, 

Ģehzade‖ anlamlarının dıĢında, çağdaĢ dönemde kaybedilmiĢ ikinci bir 

anlamının ―çay‖ olduğunu kaydetmektedir. Yazar bu sözle bağlı meydana gelen 

hidronimlere birçok örnek takdim etmekte ve mülahazasını su objelerinin 

içeriğinde hatta kuruyan küçük derelerin, akarların isimlerinde 

―katun/hatun/hatan‖ sözcüğünün fazla kullanılması ile bağlı açıklamaktadır.
18

 

Birçok araĢtırmacı E. Murzayev‘in bu yanlıĢ düĢüncesine karĢı çıkmıĢ ve bunu 

delillerle ispatlamıĢlardır.
19

 

Türk halklarının yaĢadıkları bölgelerde ―hatun/katın‖ sözcüğü ile bağlı 

toponimler fazla yayılmıĢtır. Ġran‘da ―Tashatun‖, ―Hatundağ-Hatunhas‖, 

―Bibihatun‖, ―Hatunkend‖, ―Mezarihatun‖, ―Hatunabad‖, ―Hatunlar‖, 

―Haticehatun‖, ―Gülhatun‖, ―Hatunek‖, Afganistan‘da Hatun gele, Mama 

Hatun, Yukarı Yenisey‘de Hatun, Ukrayna‘nın Güneyinde ―Hotin‖, 

Moğolistan‘da ―Hatun-bulag‖, Kuzeydoğu Çin‘de ―Hatunke‖, Batı Sayan‘da 

―Katansa‖, Orta Sibir‘de ―Hatanga‖, Altay‘da ―Katon-Karagay‖, Dağlık 

Altay‘da ―Katun‖, ―Katun-Çay‖, Balkar toponimisinde ―Katun tau‖ vs. 

                                                 
15

 Psyançin, V. ġ., Slovoobrazovatelnıe modeli oronimov BaĢkirii, Onomastika 

Povoljya, Ufa 1973, s. 278. 
16

Radlov, Opıt slovarya tyurkskih nareciy, s. 1683 
17

Superanskaya, A. V., Çto takoe toponimika?, M: Nauka, 1985, s. 10. 
18

Murzayev, Oçerki toponomiki, s. 190-191. 
19

Asgerov, N., Areal türk onomastik vahidlerinin lingvistik hususiyetleri, Bakü, 

Elm, 2005, s. 346-349. 
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K-h ses değiĢimine Yelizavetpol eyaletinin Eres kazasında bulunan 

―Hırhatala‖ ve Dağıstan vilayetinin ―Kirka‖ oykonimlerinde rast gelinmektedir. 

Bazı araĢtırmacılar ―Hırhatala‖ oykoniminin etimolojisini Ģöyle 

açıklamaktadırlar: 

―Yerel bilgilere göre, toponim ―hırha/hırhıra‖ (yerli diyalektlerde nehrin 

iki dağ arasından çıkıp düzlüğe aktığı yer) ve düzlük (ormanda açık alan) 

sözcüklerinden ibaret olup, Gul nehri oradan aktığı için bu Ģekilde 

isimlendirilmiĢtir. Bazılarına göre ise köyün ismi ―Hirgatala‖ olmuĢ ve güya 

köyün kurulduğu düzlük (açık arazi) Hırkaya (derviĢlerin ve zahitlerin giysisi) 

benzediğine göre bu Ģekilde isimlendirilmiĢtir.
20

 

Bu etimolojik açıklamalarda yanlıĢlık vardır. V. V. Radlov, ―kırka‖ 

sözcüğü ―dağlık taraf‖ anlamında kullanıldığını belirtmektedir.
21

 E. Murzayev, 

Türk dillerinde ―kirka‖ leksik biriminin ―dallanmıĢ dağ sırtı‖ ―sert kayalardan 

oluĢan yükseklik‖ anlamına geldiğini kaydetmektedir.
22

 Kanaatimizce, 

―Hirhatala‖ oykonimi ―kirka‖ sözcüğü temelinde yaranmıĢtır. Köy, bulunduğu 

coğrafi konuma uygun olarak isimlendirilmiĢtir. 

―Kadim Türk Sözlüğü‖nde ―inal‖ sözcüğü iki anlamda kullanılmıĢtır: 1. 

Han neslinden olan erkek çocuğu. 2. Unvan.
23

 V. V. Radlov, ―inal‖ sözcüğünün 

―han‖ anlamında kullanıldığını ve Kırgızların iki hanının, ―Orus inal‖ Ģeklinde 

isimlendirildiğini belirtmiĢtir.
24

 ―Ġnal‖ sözcüğü temelinde Ģekillenen 

toponimlerin, etnonim temelinde yarandığı muhtemeldir. XIII. yüzyılda 

Suriye‘de (ġam‘da) yaĢayan Türk boylarından biri ―Ġnallı‖ olarak 

isimlendirilmekteydi. F. Sümer Ģunları kaydetmektedir: 

―Bozoklar Halep civarında ve Amik ovasında yaĢıyorlardı. Bozoklardan 

diğer bir aile ―Ġnal oğulları‖dır. Bu ailenin baĢındaki oluĢum ―Ġnallı‖ ismini 

taĢımaktadır. Sözkonusu oluĢum, Akkoyunlular‘ın faaliyetine katılmıĢ, bir 

oymağı ġamlu boyu arasında Ġran‘a gitmiĢ, bazı kolları Amasya, Samsun ve 

Çankırı taraflarda yurt edinmiĢlerdi.
25

 T. Ġbrahimov, inallıları hem AfĢar 

boylarına, hem de ġahseven boylarına ait kılmaktadır.
26

 Yazarın kaydettiğine 

göre, Fars eyaletinin Hamse elinde birleĢen beĢ boydan biri-Ġnallı boyu, 

ġahsevenler‘e mensuptur. Bu boy, Safeviler döneminde hükümetin ordu 

sıralarına belli miktarda daimi asker vermekte ve ġahseven olarak 
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isimlendirilmekteydi.
27

 Ermenistan topraklarında Nairi ilinde ―Ġnallı‖ köyü 

mevcut olmuĢtur. 1918 yılında halkı kovulduktan sonra köy dağılmıĢtır.
28

 

Ter vilayetinin Vladikafkas bölgesinde ―Urug‖, Pyatigorsk bölgesinde 

―Uruh‖, Dağıstan vilayetinin Gunib bölgesinde ―Urug-ġato‖ yerleĢim birimi 

isimleri mevcut olmuĢtur. ―Urug‖ kadim Türk dillerinde ―tohum, soy, nesil‖
29

 

anlamlarına gelmiĢtir. ―Uruk‖ sözü Kazak, Karakalpak (ürik), Kırgız (uruk), 

Uygur (uruk), Özbek (urug), dillerinde ―tohum‖, Özbek ve Kırgızcada ise 

―nesil, boy‖ anlamlarında kullanılmaktadır.
30

 Azerbaycan dilinin Ģivelerinde 

―urug‖ sözü geniĢ olarak kullanılmaktadır. Örneğin Göyçay‘da ―nesil, evlat, 

boy‖, Sabirabad‘da ―boy, nesil, akraba‖ Yardımlı ve Celilabad‘da, ―nesil‖, 

Ağdam, ġuĢa ve Lenkeran‘da ―urug-turug‖ Ģeklinde ―nesil‖ anlamında 

kullanılmaktadır
31

 

 

SONUÇ 

Bu çalıĢmada XIX. yüzyıla ait kaynaklardan anlaĢılmaktadır ki, Türk 

halkları adı geçen bölgelerde yaĢamıĢ ve etkinlik düzeylerini diğer birlikte 

yaĢadıkları halklara aktarmıĢlardır. Bu nedenle bu makalede Kafkasya 

topraklarında belirlenmiĢ Türk kökenli toponimler araĢtırma konusu edilmiĢtir. 

Bunlarda rast gelinen kadim leksik unsurlar, kadim Türk abidelerine ve akraba 

Türk dile verilerine dayanılarak açıklanmaktadır. Takdim edilen gerçekler, Türk 

halklarının bu bölgede çok eskilerden beri yerleĢtiğini göstermektedir. 
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ESKĠġEHĠR TATAR TÜRKLERĠ TEPREġ ġENLĠKLERĠ  

Dr. Zülfikar BAYRAKTAR

  

Ahmet SAÇKESEN


 

ÖZET 

Bayramlar ve Ģenlikler bir toplumun hayatında çok önemli yere 

sahiptirler. Ġnsanlar bayramlarda ve Ģenliklerde hem eğlenirler hem de gelenek 

ve göreneklerini bu yolla gelecek kuĢaklara aktarmıĢ olurlar. Özellikle baharın 

gelmesiyle beraber Türk toplumlarında bahar Ģenliklerinin düzenlendiğini, 

insanların kıĢtan kalan kötü havayı üzerlerinden atabilmek için kırlara, açık 

alanlara çıkarak eğlendiklerini biliyoruz.  Bu çalıĢmada, EskiĢehir Tatar 

Türklerinin bir nevi bahar bayramı olan TepreĢ tanıtılmaktadır. Ayrıca bu 

bayramın toplumumuzda nasıl bir iĢlevi yerine getirdiği, yüz yüze yapılan 

görüĢmeler sonucu elde edildiğini belirtmeliyiz.   

Anahtar Kelimeler 

TepreĢ, ġenlik, Bayram, Kültür, Gelenek ve Görenek 

 

 

ABSTRACT 

TepreĢ means the new day and it is celebrated as New Year's day by 

EskiĢehir Tatar Turks. TepreĢ, besides being the symbol of nature's release 

from winter and arrival of days of affluence and abundance, is also accepted as 

a day which reflects the vitalities, new beginnings and thresholds in the lives of 

societies. In EskiĢehir, TepreĢ is celebrated as "TepreĢ ġenlikleri" On that day 

people go to picnics with painted eggs and food such as "börek" and "lokma" 

where they eat and have fun.   

Key Words 

TepreĢ, Feast, Culture, Traditions, Customs 

 

EskiĢehir Tatar Türklerinin TepreĢ ġenlikleri, her yıl Haziran ayının 

ikinci pazarında Sivrihisar‘a bağlı Kaymaz Kazası‘nın Karakaya Köyü‘nde 

yapılır. Bu günde, EskiĢehir ve yakın illerden bu Ģenlik alanına binlerce insan 

akın eder. TepreĢ, Kırım Tatarları‘nın Hıdrellez sonrası kutladıkları bir bahar, 
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tabiata bağlılık ve yeniden doğuĢun, coĢkunun bayramıdır. ÇeĢitli etkinliklerin 

yapılabildiği geniĢçe bir meydan etrafında tarla mera ve otlaklara yayılarak 

yapılan bu bayram günümüzde piknik biçiminde kutlanır. 

GeçmiĢ dönemlerde Kırım Türklerinde Hıdrellez'den sonra gelen ilk 

Cuma günü ―TepreĢ Günü‖ olarak kararlaĢtırılmıĢtı. Hıdrellez Cuma gününe 

rastlarsa, bu iyi bir iĢaret olarak algılanırdı. Bu güne, ―Kıdırlez Cuması‖ denirdi.  

―TepreĢ‖ kelimesinin canlanmak, hareketlenmek manasına gelen depreĢmek 

(TepreĢmek) fiilinden türediği düĢünülmektedir. Tuncay‘a göre ―kıpırdamak 

yani yerinde durmamak yeniden doğmak kımıldamak ve canlılığını korumak 

anlamına gelmekte bir noktada canlılığı hareketliliği belirtmektedir, çünkü 

Türklerde kurulan doğa-insan-evren üçgeni tarihi derinlikleri olan bir süreci ve 

büyük bir kültürel birikimi ifade eder‖(Tuncay, 2010).  

Ayrıca bir baĢka fikre göre, Arapçada, kırlara çıkarak gezinti yapmak, 

ferahlamak anlamına gelen ―Teferrüc‖ sözü Kırım Türkleri Ģivesinde ―Tepreç‖ 

Ģeklinde karĢılık bulmuĢ gibi görülse de dil prensipleri açısından Türkçe bir 

kelime olduğu kesindir. Bununla beraber Kuzey Türk lehçelerinde özellikle 

Kırım Tatar dilinde Arapça kökenli kelime yok denecek kadar azdır. Sadece 

dini terimler Arapça ifade edilir. Türk dilinin kuzey lehçeleri Arap ve Farsça 

dilleriyle karıĢmamıĢ saflığını ve özünü korumuĢtur. 

Türkiye'de TepreĢ, çevresinde Tatarların yoğun olarak yaĢadığı kentlerde 

Ankara, Ġstanbul, EskiĢehir, Polatlı her yıl yapılır. EskiĢehir'de her yıl 

geleneksel bir Ģekilde Karakaya Köyü'nde kutlanmakta ve TepreĢ Ģenliklerinde 

yaklaĢık olarak yirmi bin kiĢi toplanmaktadır. TepreĢ, yüzyıllar boyunca devam 

etmekte olan halk kültürünün bir parçasıdır. Onda Kırım Türkü‘nün ruhunun 

inceliği, halk kültürünün zenginliği saklıdır. Bu vesileyle düzenlenen gün, aynı 

zamanda birlikte olmanın verdiği lezzete, huzur ve güvene ayrı bir tat, ayrı bir 

ahenk katar. 

GeçmiĢten beri mevsim ve yıl gibi değiĢiklikler coĢkulu törenlerle 

kutlanmaktadır. Tarım kültürüne geçen toplumlar, tarımda bolluk, bereket için 

çeĢitli törenler yapmaya baĢlamıĢlardır. Türklerin Ġslam öncesi inanıĢlarında da 

bahar bayramı yapılarak kıĢtan sonra canlanan doğanın sevinçle karĢılandığını 

ve Ģenlikler düzenlendiğini biliyoruz. Bu bağlamda TepreĢ, doğayla barıĢık 

olma ve onlardan yararlanma dileğine dayanır. YaratılıĢ ve türeyiĢe, yeniden 

doğuĢ ve doğanın canlandırma inancına ait inanma ve pratikleri vardır. TepreĢe 

katılma, yeni yılın bereketli ve uğurlu geçmesi için önemli bir toplanmadır. 

Doğa kucaklanır, doğanın uyanması birlik beraberlik ve dayanıĢma biçiminde 

kutlanır. TepreĢ, Türk kültüründe baharı, yaĢama sevincini, su ve kutsal 

arınmayı, yenilenmeyi, uyanan doğa ile birlikte bolluk-bereketi simgeleyen 

anlam ve öğelerle yüklüdür. 

TepreĢ, TepreĢ duası ve milli marĢların okunması ile baĢlar. TepreĢ duası 

tepreĢ Ģenliklerinin bir nevi baĢlama iĢareti ve en önemli motifidir. Bu duada 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Ankara
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul
http://tr.wikipedia.org/wiki/Eski%C5%9Fehir
http://tr.wikipedia.org/wiki/Polatl%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Eski%C5%9Fehir
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yaratıcıdan bolluk, bereketlik, sağlık, esenlik, hayırlı uzun ömür, evlilik çağına 

gelmiĢ gençlere hayırlı kısmet istenir. TepreĢ meydanında toplanan herkes 

duanın bitiminde hep bir ağızdan âmin, diyerek duayı sonlandırırlar. Ġstiklal 

MarĢı, ardından Tatar Milli MarĢı hep bir ağızdan okunarak tepreĢ Ģenlikleri 

resmen baĢlamıĢ olur.     

TepreĢ Ģenliklerinin en önemli, belki de en beklenen anı ―Kalakay 

Tıgırtmasıdır.‖ Kalakay, mayasız hamurdan yağ ve sütle yoğrularak piĢirilen bir 

ekmek çeĢididir. Tıgırtmak Tatarca‘da yuvarlamak anlamına gelmektedir.  Yani 

Kalakay, tekerlek Ģeklinde bir çeĢit ekmektir. Kalakayı piĢirmeden önce üstüne 

çizikler, desenler yapılır. TepreĢ öncesinde bir beze sarılan Kalakay yuvarlanır. 

Eğer çizgili üst yüzeyi havaya bakacak Ģekilde düĢerse halk arasında o yıl 

mahsulün bereketli olacağına inanılır. TepreĢe gelenler bu Kalakaydan bir parça 

alabilmek için yarıĢırlar, zira bu ekmeğin kendilerine Ģans getireceğine 

inanırlar.  

Kalakay Tıgırtması‘ndan sonra çocuk yarıĢmaları (Yumurta, Çuval, Ġp) 

yapılır. Bu yarıĢmada birincilik kazananlara ödülleri verilir. Bu yarıĢmalardaki 

bir diğer amaç da, çocukların öz güvenlerini kazanmalarında onlara yardımcı 

olmaktır. TepreĢ meydanlarında sadece çocuklar olmaz. Gençler de bu Ģenliğe 

büyük önem vermektedirler. Evlilik çağına gelmiĢ gençler bu Ģenlikte bir araya 

gelirler. TanıĢır ve yeni dostluklar kurarlar. TepreĢ Ģenliklerinin bir diğer 

fonksiyonu da gençlerin tanıĢmasına ve evlenmelerine olanak sağlamasıdır. 

TepreĢ gününde bir diğer etkinlik de yemek yarıĢmasıdır. Tatar ailelerinin 

yapmıĢ oldukları yemekler bu günde yine, TepreĢ meydanındaki kalabalıktan 

seçilerek oluĢturulan bir komisyon tarafından değerlendirilir. En güzel yemek 

seçildikten sonra yemeği yapan kiĢiye ödül verilir. YarıĢmaya katılanlar 

genellikle Tatar yemeklerinin en güzel örneklerini sergilemeye çalıĢırlar.      

TepreĢ alanı çevresinde gıda satıĢı ve ticari amaçlı çeĢitli sergiler de 

yapılmaktadır. Özellikle tarımla uğraĢan köylülerin ihtiyaçlarını karĢılamaya 

yönelik yeni ürünler ve tarım makineleri bu Ģenlikte tanıtılır. Bir sonraki 

TepreĢin finansmanı ve organizasyonu için bir ―TepreĢ ağası‖ seçilmesi de 

rastlanabilen bir etkinliktir. 

TepreĢ günü Tatar ya da yerli bir sanatçı alanda toplanan kalabalığa bir 

konser verir. Son zamanlarda tanınan sanatçıların Ģenliğe davet edildiğini 

görmekteyiz. Bu aynı zamanda TepreĢe katılımı da arttırmakta hem de Ģenliğin 

daha da coĢkulu geçmesine olanak sağlamaktadır. Eğlence akĢam güneĢi batana 

kadar sürmektedir. ġenlik, gelecek seneye tekrar buluĢma dilek ve 

temennileriyle son bulmaktadır.  

Günümüzde nevruzla aynı iĢleve sahip olan TepreĢ, kökü çok eski bir 

geleneğin günümüzde Ģenlik ve kutlama biçiminde sürdürülen bir örneğidir. Bu 
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yönüyle TepreĢ çok önemli bir anlam taĢır ve kültürel aktarım sürecinde olumlu 

bir iĢleve sahiptir. 

TepreĢ, toplumsal yaĢamda canlandırıcı etkisinin bulunması, geleneklerin 

sürmesine aracı olması, törelerin kökleĢmesini sağlaması yönüyle iĢlevseldir. 

TepreĢ geleneğini sürdürenler kültür taĢıyıcıları olarak görev yapmaktadırlar. 

TepreĢ, halkın ortak duygu ve düĢüncelerini dile getiren, Türk kültürünün 

korunup yaĢatılmasında önemli bir yeri olan mevsimlik törenlerimizdendir. 

Bayramlar fertleri bir araya getirir, onlar arasında toplumsal bağları güçlendirir, 

ortaklıkları pekiĢtirir. Bu yönüyle TepreĢ, Kırım Türkleri arasındaki bağların 

güçlenmesinde, gelenek ve göreneklerin gelecek kuĢaklara aktarılmasında son 

derece önemli bir iĢlevi yerine getirmektedir. 

 

SONUÇ 

Her ulusun kültür tarih ve dil üçgeni içinde biçimlenen bir yaĢam tarzı 

vardır. GeçmiĢten günümüze aktarılan maddi ve moral içeriklerle yüklü Türk 

kültürü tüm dünyada kendisine özgü bir yer edinmiĢ ve kuĢaktan kuĢağa 

aktarılmaktadır. Bu bağlamda Kırım Tatar Türklerinden günümüze aktarılan 

TepreĢ, toplumsal yaĢamda canlandırıcı etkisinin bulunması, geleneklerin 

sürmesine aracı olması, törelerin kökleĢmesini sağlaması yönüyle son derece 

ilgi çekicidir. Kırım Türkleri arasındaki bağların güçlenmesinde, gelenek ve 

göreneklerin gelecek kuĢaklara aktarılmasında son derece önemli bir iĢlevi 

yerine getirdiği görülmektedir. 

TepreĢ geleneğini sürdürenler kültür taĢıyıcıları olarak görev 

yapmaktadırlar. Bu nedenle TepreĢ, halkın ortak duygu ve düĢüncelerini dile 

getiren, Türk kültürünün korunup yaĢatılmasında önemli bir yeri olan 

mevsimlere ve özel günlere özgü törenlerimizdendir. Bu bağlamda Türk 

geleneğinde Bayramlar fertleri bir araya getirir, onlar arasında toplumsal bağları 

güçlendirir, ortaklıkları pekiĢtirir ve daha da önemlisi Suavi Tuncay‘ın belirttiği 

gibi ulusal mensubiyet bilincinin oluĢması ve sürdürülmesinde önemli roller 

üstlenir. Bir bakıma TepreĢ, takvime bağlı bir kültür aktarımı ve önemli bir 

folklor olayı olarak toplumu, belli değerler üzerinde birleĢtirir ve geleceğe 

hazırlar. 
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NEW STAGE OF POLICY OF USA IN THE CASPIAN REGION 

 

Samir ABDULLAYEV

 

ÖZET 

 Hazar bölgesini hayati çıkarı ilan eden ABD, burada jeostratejik ve 

jeoekonomik amaçlarını gerçekleĢtirmeye baĢladı. ABD‘deki terör eylemleri ve 

Afganistan‘daki antiterör operasyonları, ansızın Avrasya kıtasının bu 

kısmındaki jeopolitik konfigürasyonu değiĢtirdi. Makale, burada yeni bağımsız 

devletlerin yaranmasından sonra, 1990‘lı yılların baĢlarından itibaren ABD 

yönetiminin değiĢen tutumunu yansıtmaktadır. Üstün coğrafi konumu, büyük 

karbohidrojen kaynakları, önemli nakliyat-iletiĢim kesiĢmesi ile Hazar bölgesi 

dünyanın büyük petrol ve gaz Ģirketlerinin dikkatini çekmiĢtir. 

Anahtar kelimeler: Hazar bölgesi, dıĢ politika, uluslarası iliĢkiler. 

 

ABSTRACT 

 

After declaring the Caspian a region of their vital interests the United 

States started accomplishment of their geostrategic and geoeconomic targets. 

Terrorist acts in the United States, anti-terrorist operations in Afghanistan had 

changed drastically the geopolitical configuration in this part of Eurasia. The 

article describes evolution of the strategy of the US Administration in the 

Caspian Region and Central Asia beginning from the early 1990s after 

formation of the New Independent States. Advantages of geographical 

location, considerable hydrocarbon reserves, crossing of major transport 

communication made the Caspian Region very attractive for the world's major 

oil and gas companies. 

Key words: The Caspian Region, foreign policy, the international 

attitudes. 

 

Last decade we are witnesses of incessant process of activization of 

geopolitical processes in the Near-Caspian region, characterized by increase 

regional and world states interested in use of opportunities of Near-Caspian 

region, high economic activity in region, development of new power projects on 

transportation of the Caspian power resources the world market. 

                                                 

 Doctor of philosophy in the field of international relations Inter-Regional academy of 

personnel management. Kiev city 



 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM AĞUSTOS 2010 

 152 

The Caspian region - a key site between the north and south, Russia and 

the Persian Gulf. It is located in the heart of the strategic "energy ellipse", which 

is the source of supply of oil and gas markets of Europe and south-eastern 

countries. This region is located at the intersection of spheres of influence of the 

ruling of the three world religions: Christianity, Islam and Buddhism. So now 

the U.S. is targeting its efforts on the military-political reorientation of the 

Caspian countries, regarding them as an object "geopolitical manipulation, 

rather than as equal partners. In this regard, recently made strenuous efforts to 

establish control over major transport and energy facilities in the Caspian 

region. 

U.S. plans for the development of the Caspian Sea fit into the new 

national energy strategy, which involves establishing control over major oil-

producing regions in the world, which is called "control over the global energy 

balance." The objectives of American policy in the region aimed, firstly, to 

ensure the independence and sovereignty of the Trans-Caucasian-Caspian states 

and, consequently, their distancing from Russia and increased dependence on 

dollars. And secondly, to create conditions for maximum control world energy 

resources and control over them. 

Last years the USA becomes one of the main figurants of geopolitic and 

economic processes in the Caspian region. The oil factor traditionally borrows 

one of priority places in foreign policy of the United States. The Great value of 

oil in the politician of "superpower" means importance of this factor and in all 

world politics. Maintenance of an easy approach to power resources is one of 

paramount questions of national safety of the USA. Only for last 10 years 

consumption of oil in the USA has increased on 14 % at increase in internal 

extraction for 2 %. From this follows, that demand for raw material becomes 

covered due to increase in import deliveries. For the similar period import of 

hydrocarbons has increased for 30 %. These data with all evidence testify to 

increase of dependence and vulnerability of the United States from external 

deliveries of oil. To weaken this dependence, the USA are interested in searches 

of external sources of oil and maintenance of their reliable deliveries. Search of 

various sources of imported power resources and the control over them is one of 

the important problems in business of maintenance power and as a whole 

national safety of the USA. Therefore oil extracted regions and routes of 

transportation of oil and mineral oil are a zone of the vital interests of the 

United States. In this connection the zone of the Caspian region with its rich 

stocks of power resources has for the USA strategically great value as the 

control over this region allows realizing a policy of Washington on searching 

sources of imported power resources and maintenance of their reliable 

deliveries. According to global power strategy of the United States the Caspian 

region is one of three priority directions alongside with the American continent 

and the Near East. The importance of the Caspian region has even more 
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amplified in connection with a critical situation in the Near East and opposition 

between the USA and OPEC.
32

 

The policy of the United States in region of Caspian Sea is based on three 

key principles:  

 Increase of a level of reliability for the USA in questions of 

maintenance with power resources;  

 The decision of geostrategic problems;  

 Development of commercial opportunities. 

In 1997 the administration of the USA has declared the Caspian region a 

zone of the interests and has formulated a number of the wide problems 

connected with it:  

 To provide reliability of global deliveries of power resources so that it 

to the full are equitable to strategic and economic interests of the United States, 

and also interests of their regional partners;  

 To promote economic development, strengthening of political 

independence and strengthening of democratization of the countries of region;  

 To support to the American companies in their attempts to accelerate 

development of power resources of region;
33

 

In a general view the approach of the USA to the Caspian region the 

nearest years can be formulated as follows: preservation of enhanced attention 

to the near-Caspian countries at simultaneous expansion of the influence on the 

countries of Middle East by application of a wide spectrum of foreign policy 

tools. 

 Strengthening of the union of the USA with the states of Southern 

Caucasus and the Central Asia means intrusion of the USA into sphere before 

the proclaimed vital interests of Russia. The actions spent by the White house 

under the slogan of unity of action of all countries of the world against the 

international terrorism including preparation by the American instructors of 

antiterrorist divisions in Georgia, in Uzbekistan, Kirghizistan and Kazakhstan, 

increase in the financial help it, the different purposes can have creation of time 

military bases: or the help in strengthening stability in the specified states, or 
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attempt to adhere them to the USA more closely, or to weaken in them 

influence of Russia.
34

 

The USA are extremely interested in easing the dependence on deliveries 

of power resources from the states of Persian gulf which as military operation in 

Afghanistan has shown, are unreliable allies (Saudi Arabia has refused to give 

the USA the infrastructure for carrying out of air operation against 

Afghanistan). 

Before tragical events in September of the USA aspired to creation of an 

oil corridor on which the near-Caspian countries can transport hydrocarbons 

through Persian gulf. By an outcome 2002 this statement should be corrected a 

little. Actions of the USA give all bases to speak that a long-term objective of 

Washington is inclusion in an oil corridor not only the near-Caspian states, but 

also such countries as Iraq and Saudi Arabia. Creation of a under control power 

arch on huge Eurasian space: the Caspian region - the Central Asia - Middle 

East - here, probably, the basic purpose of present administration of the USA. 

Its achievement will allow to take under the control over half of world reserves 

of hydro carbonic raw material: as present, and the future. Ambitions of 

Washington are aimed at decades forward and, most likely, consider forecasts 

according to which oil from known deposits for today in the world will end in 

40-50 years.
35

  

Thus, the purposes of the basic participants of geopolitical "game", as 

well as hundred years ago, have remained former - an establishment of the 

control over the space rich with hydro carbonic resources, borrowing besides a 

favourable geopolitical arrangement. Only the main prize now is oil, its 

extraction and transportation, and Afghanistan again became disputable 

territory. Now game with Russia on Caspian Sea which is the jumping-off place 

providing an output to resources of Caspian Sea, Central Asia and Iran, will be 

conducted by the United States.
36

 

The tactical situation - support in struggle against terrorism has turned 

back geopolitical concessions which in the long-term plan can have negative 

consequences for Russia. Moreover, cooperation of Russia with the USA and 

occurrence of the last on the post Soviet space, as a matter of fact, has crossed 

out efforts of Moscow to become the geopolitical center of the Caspian region 

and to create system of collective safety. Russia has a political resource for 

vigorous actions with the purpose of counteraction to the American presence 
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and-or its restrictions. But a payment for it will be erosion of a developing 

Russian-American partnership, and also risk of transformation of the Central 

Asia in a floor new "the big game" with unpredictable geopolitical and military-

political consequences.  

The USA yet do not speak about any rivalry with Russia in the countries 

of the Central Asia and Caucasus, still in public performances adhering to the 

thesis about necessity of search of mutually advantageous ways of cooperation. 

However real steps of Washington - strengthening of military bases, increase in 

the financial help - testify that Russia slowly, but purposefully squeeze out from 

region, reducing and without that its insignificant influence.
37

 

Fastening of the USA in Transcaucasia and the Central Asia is a part of 

global strategy of Washington in territory of the former USSR which provides a 

no assumption of integration of the post Soviet space. It is creation of 

essentially new configuration of attitudes between former union republics - is 

the purpose of the USA. Owing to successful antitalib operation, the USA it was 

possible to strengthen the dominating role in the world. For today China still 

have the unique force, capable to stand in opposition the White house. 

To fastening of the USA in the Caspian region will serve declared before 

the purpose, among which: active support of efforts of the states on reforming 

the economic and political systems, development of market economy, 

promotion of democratization and the statement of human rights; assistance of 

fast integration of the countries of region in the international political both 

economic institutes and development of power resources of Caspian sea; the 

resolution of conflicts in region. The USA are measured and to spend further a 

line on strengthening of economic influence in region with the purpose of 

protection of the economic interests, in particular, in the field of power. The 

priority purposes for the USA in the future will remain also: access to hydro 

carbonic resources and a safety of their transportation. 

The problematic of mutual relations of the USA with the new near-

Caspian countries for today is one of important in the international attitudes. 

The Caspian region designated by Washington in 1997 by a zone of the 

American national interests, makes a part of "the big game‖, developed by the 

USA in a zone of the Central Asia and Southern Caucasus. The American 

strategy on Caspian Sea, undoubtedly, is a part of their big strategy and 

threatens primordial interests of Russia in the given region.
38
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The attitude of the USA to questions of power became priority in foreign 

policy strategy of Washington. According to the strategy of national safety of 

the USA accepted in September, 2008, strengthening of strategic safety, the 

government of the USA see in cooperation with allies, trading partners and 

manufacturers of energy with the purpose of expansion of sources and types of 

global power deliveries, especially in the Western hemisphere, Africa, the 

Central Asia and the Caspian region.  

Therefore, Washington in immediate prospects will actively make efforts 

on development of new sources of power resources in Russia and the Central 

Asia. The USA are extremely interested in drop in prices on oil as by some 

estimations, the economy of the United States can dynamically develop only at 

the price in 18 dollars for barrel. Increase of the price for oil can provoke 

serious crisis in economy of the USA which conduct military actions in 

Afghanistan and plan to undertake other actions in a context of struggle against 

terrorism.
39

 

In this connection the USA, probably, try to push off foreheads Russia 

and the near-Caspian states with ОPEC. Escalating of rivalry of these groupings 

will inevitably lead to their mutual easing and, as consequence, to decrease in 

the world price for raw material–to the main task of power policy of the USA. 

Therefore in intermediate term prospect of the USA will be interested not so 

much in real transformation of the Caspian states (first of all, Russia and 

Kazakhstan), and in liquidation of monopoly OPEC for pricing and an 

establishment of the control over the world oil market. 

Thus, "the new phase" processes in region of Caspian sea is characterized 

by activization of the United States in region. Cooperation with the near-

Caspian states is favorable to Washington successful realization of the plans on 

Caspian region, first of all Russia and Kazakhstan having potentially the largest 

stocks of power resources.
40

  

The analysis of a present stage of development of processes on Caspian 

sea allows to speak about a new role of Russia. This tendency is caused by 

revision of bases of mutual relations of Moscow and Washington. Most likely, 

the period of rivalry of two powers in region varies a little, and their interests 

are pull as much as possible together, that defines the further course of events.
41
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As a whole, near-Caspian states have new opportunities for development 

of oil-extracting sector of the economy and employment power resources in the 

world market. Thus, strategy of the USA in region consisted and consists in 

maintenance of in the lead positions in development of regional resources and 

minimizing of influence of Russia and Iran in the field of development of oil 

deposits and construction of export pipelines. 

   For today it is necessary to ascertain, that the Caspian oil continues to 

remain the strategic, geopolitical factor and will define development of attitudes 

of the near-Caspian states with many European countries and from the USA as 

with political and economic formation as a whole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM AĞUSTOS 2010 

 158 

REFERENCES 

 

1. GUSEVA, L., “Modern condition of an oil-gas complex and export 

routes of gas of Republic Turkmenistan,” The Analyst. №1, 2001. 

2. LANDA K. G. ―Globalization in the Caspian region”, Modern 

problems of a science and formation, №3, 2008. 

3. MARCHENKO G.V. “Problem of transportation of the Caspian oil 

settlement of regional conflicts”, The Caspian oil and the international 

safety, №2, 2009. 

4. MEESE R. “La mer Caspienne Quelques problemes actuels”, Revue 

Generate du Droit International Public, 1999, №2. 

5. MERZLIAKOV I., “Legal Status of the Caspian Sea”, Millennium 

Journal of International Studies, 2008, №45. 

6. MITYAEV E., “Development in the Caspian region and interests of 

the USA”, The USA: economy, policy, culture, 2001, №11. 

7. NAKASHIDZE D., “Oil of Caspian Sea and the international 

attitudes”, Authority №6, 2002. 

8. NOVOCELOV S. V., “The Caspian region and problems of regional 

system of safety”, The Caspian region: a policy, economy, culture, №6, 

2009. 

9. ZHILSOV S. S., “Greater game-2: Strategy of the USA in the Caspian 

region”, Moscow 2002. 

10. ZONN I.S., Ushkov A.M. Geopolitics of the Caspian region, Moscow 

2003. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
  TÜRKBĠLĠM AĞUSTOS 2010  

 159 

CABĠR NOVRUZ’UN ÇALIġMALARINDA YAġAM 

HAKĠKATLERĠNĠN POETĠK ĠFADESĠ 

Nazende HACIYEVA

 

  

ÖZET 

 

Bu makalede Cabir Novruz‘un çalıĢmalarında yaĢam hakikatlerine 

sadık kaldığı kaydedilmektedir. Onun eserlerini okuyan kimseyi, Ģairin yeni 

biçime bürünmüĢ poetik satırlarının sanki gri dünyamızı renklendirmiĢ olması 

ĢaĢırtmaktadır. 

C. Novruz‘un Ģiirleri son derece milli olmakla birlikte geleneksel Ģiir 

yapısının stereotipini değiĢtirmekte, daha büyük insani biçim ve anlam 

kesbetmektedir. Bir sözle C. Novruz‘un çalıĢmaları millilikle insaniliğin 

sentezidir. 

 

 

ABSTRACT 

 

There is spoken that, in his creativity Cabir Novruz remained faithful 

to the vital true in the given article. The reader is surprised in his poetry, how 

the poetic lines covered with the new form transform the grey validity into the 

multi-colored world. Being national, his poetry has broken an established 

stereotype of poetic structure, and has universal form and sense. Thus, 

creativity of Cabir Novruz is synthesis of the nation and all humankind. 

 

 

 Geçen asrın ikinci yarısında edebiyata giren Cabir Novruz, klasik 

edebiyatı derinden öğrenmiĢ ve güçlü zekası ile hızla parlamaya baĢlamıĢtır. 

Onun çalıĢmaları, Ģahsi üslubu çağdaĢlarınkinden ayrılmıĢ, edebi süreci 

etkilemiĢ ve onu karakterize etmiĢtir. Çok yönlü çalıĢmalara sahip olan ve Ģahsi 

üslubuna sadık kalan Ģair, ana toprağını büyük sevgi ile terennüm etmiĢ, geniĢ 

dünyaya bu topraktan bakmıĢ, Azerbaycan edebi düĢüncesi ile ülkemizden 

uzaklarda da okurların kalbine yol bulmuĢtur. 

 Cabir Novruz‘un çalıĢma hayatının tamamında bir çizgi, bir düĢünce 

hakimdir: Ġnsana sevgi. Neden yazarsa yazsın, onun Ģiirinde insan etkeni daima 

önde durmaktadır. O, yalnız yaĢadığı ülkenin insanından değil, Amerika‘da, 

Mısırda, Afganistan‘da, Irak‘ta ve tüm dünyada yaĢayan, o büyük Allah‘ın 

yarattığı insanın manevi psikolojik sorunları, fiziki ağrı-acıları, bağımsızlık, 

sevgi duyguları onun Ģiirinin asıl mayasını oluĢturmaktadır. ġairin edebiyat 

dünyası önce ―Dünyanın eĢrefi olan‖ insandan baĢlamakta, sonra halka, halktan 

devlete ve devlet anlayıĢına geçmektedir. Bu geçitler arasında müdrik Ģair 
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tefekkürü olaylara yaĢadığı toplumun geleneğinden kısmen farklı olan yeni bir 

tarzda yaklaĢmakta, ona yeni bir bakıĢ açısıyla bakmaktadır. Bu bireysellik 

onun çalıĢmalarının asıl çekirdeğidir. 

 Cabir Novruz öyle icazkar bir toprakta gözlerini açmıĢtır ki, onun tepesi 

karlı dağları, buz pınarları, yeĢil ormanları Ģairin Ģiirlerindeki bireyselliğin ilkin 

teminatçısı olmuĢtur. Cabir Novruz Hızı‘da doğmuĢtur. Kadim Hızı toprağı 

Azerbaycan edebiyatına, kültürüne ve toplumsal düĢünce tarihine ünlü simalar 

bahĢetmiĢtir. Cafer Cabbarlı, Mikayıl MüĢfik, Memmed Arif, Miresedulla 

Mirgasımov gibi dünyaca ünlü sanatçılar bu topraktan pervazlaĢmıĢlardır. 

Sonralar bu toprak, edebiyat tarihimize görkemli halk Ģairimiz Cabir Novruz‘u 

bahĢetti. 

 Halk Ģairi Nebi Hazri ―Adi ve ali hegigetler Ģairi‖ baĢlıklı makalesinde 

Ģunları kaydetmekteydi: 

 ―Anamız Azerbaycan toprağının küçük bir köĢesinde-Upa köyünde bir 

erkek çocuğu dünyaya gözlerini açtı. Mart ayı idi. KarĢıdan bahar geliyordu. 

Kızlar-gelinler ev-eĢiği, bağ-bahçeyi düzenliyor, duvarları boyayıp 

beyazlaĢtırıyorlardı. Bir kaç günden sonra Hızı dağlarında Nevruz çiçekleri 

açacak, biraz da geçecek, bir taraftan baharın ufak bayrakları-laleler baĢ 

kaldıracaktır.‖
1
  

Bu güzellikler dünyasının yetiĢtirmesi olan Cabir, küçük yaĢlarında 

Ģiirler yazmaktaydı. Gördüğü dev ağaçlar, taĢ, kaya, Hızı dağlarının füsunkar 

doğası, onun küçük kalbinde Ģiire dönüĢmüĢtür. Köyde karĢılaĢtığı her hangi, 

hatta ufak hüzün doğuran olay, onun kalbini sıkmakta, hoĢ haberler ise 

hayallerini kanatlandırmaktaydı. Ġç, manevi güzellik, etraf aleme etkin manevi 

müdahale, gittikçe onun Ģair sorumluluğunu artırmaktaydı. 

   Biz Ģairik 

   Milyonların arzusunu daĢıyırıg, 

   Biz geceler ömr edirik 

   Biz geceler yaĢayırıg. 

   Ne zaman ki, yuku enir 

   Yer üzüne duman kimi, 

   Ne zaman ki, çiçekler de 

   Mürgüleyir insan kimi. 

   Uyuyanda yersiz, yurdsuz, 

   Yetimler de, yesirler de, 

   Uyuyanda hoĢbahtlar da, 

   Bedbahtlar da, esirler de, 

   Biz ele bil ayılırıg, oyanırıg, 

                                                 
1
 Nebi Hazri, “Adi ve ali hegigetler şairi (Cabir Novruz’un doğumunun 50 yıllığı 

münasebetiyle)”, Kommunist, 12 Mart 1983. 
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   Biz ele bil gecelerden 

   Seherlere boylanırıg. 

   Sözlerimiz gecelerin dilindedir, 

   Ġlhamımız gecelerin elindedir. 

 Daha çalıĢma hayatının ilk yıllarında Cabir Novruz, maneviyatında 

Ģairliğin ağır yükünü derinden hissetmekte ve anlamaktaydı. ġair ömrünü 

gecelerin elinden almakta, alın terine karıĢtırarak geleceğin yollarını meĢaleye 

dönüĢtürmekte ve yaĢam yolunu belirlemektedir. Cabir Novruz çok sevmekte, 

nasıl derler, basit insanı Ģiirine getirmekte, onun manevi-psikolojik alemini 

açmaktadır. ġair hayatın karmaĢıklıklarını tüm varlığıyla derk etmekte, hayat 

denen deryanın dibine kadar inmekte, her defasında oradan taze dürr-Ģiir çıkarıp 

okurlarını sevindirmektedir. Böyle anların birinde C. Novruz nedense aniden 

Ģair olmanın gerçekten çok zor olduğunu hissetmektedir: 

   Men isterdim yazdığımı 

   Bütün alem ezberlesin. 

   Hamı isterdim ki mene 

   ġair desin, Ģair desin. 

   Heç ganmırdım men o zaman, 

   Ģair olan 

   en güdretli ilham ile 

   en dehĢetli emek ile 

   Ģair olur. 

   Men sanırdım Ģair olan 

   Ele Ģair demek ile 

   ġair olur. 

   Eh! Çok Ģeyler men isterdim. 

 Bir az önce, bazı mısralarını örnek gösterdiğimiz ―Biz geceler 

yaĢayırıg‖ Ģiirindeki ―Biz Ģairik‖ nidasından sonra bu Ģiiri yazması hiç de 

ĢaĢırtıcı değildir. Cabir Novruz bu Ģiiri yazmakla bir daha Ģairliğini 

onaylamakta, sözün değerini daha derinden kavramaktadır. Samed Vurğun 

dünya edebiyatına büyük inciler bahĢettikten sonra Ģunları kaydetmekteydi: 

   Men indi bildim ki, hayli çetinmiĢ 

   Dünyanı düĢünen bir Ģair olmag!
2
 

 Peki acaba Ģair neden bu kanaate ulaĢmıĢtır? Onu bu Ģekilde konuĢmaya 

zorlayan nedir? Ġnsan hayatının bu ilginç döngeleri neden aniden ortaya 

çıkmaktadır? AnlaĢılan bütün büyük sanatçılar birçok değerli eser kaleme 

aldıktan sonra böyle bir kanaate ulaĢmaktadırlar. Çünkü onlar poetik sözün 

büyüklüğünü dıĢarıda değil, içlerinde hissetmektedirler. Bunu, farklı zamanların 

büyük Ģairlerini öğrenmekle birlikte artık belli ölçüde kendilerin keĢfeden 

                                                 
2
 Semed Vurğun, SeçilmiĢ eserleri, Bakü, Elm, 1988, IV, 78. 
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sanatkarlar söylemektedirler. Samed Vurğun hayatının sonlarına doğru bu 

duyguyu derinden yaĢamıĢ, sonuçta dünyanın global problemlerini yaĢayan Ģair 

olmanın ne kadar ağır olduğunu itiraf etmiĢti. 

 Belinski‘ye göre, ―Edebiyat hayatın aynasıdır‖. Bu misyona Cabir 

Novruz daima amel etmekteydi. Onun tüm konuları hayatın içinden 

gelmekteydi. Bu, yalnız kopyalama değildi. Hayat gerçeklerinin Ģair 

tahayyülünde canlanarak yeni bir biçimde doğmasıydı. 

 Anar, ―ġair leyageti‖ baĢlıklı makalesinde Ģunları kaydetmekteydi: 

 ―Cabir Novruz‘u kırk yıldan fazla bir süredir tanıyor, sosyal ve edebi 

toplantılarda hareketlerini ve davranıĢlarını, izliyor, müĢahede ediyorum. Bu 

kırk yılda, sakin, fırtınasız zamanlarda da, süratle değiĢen, püsküren, çalkantılı 

dönemlerde de Cabir‘in hem Ģair, hem de insan gibi tüm sınavlardan daima 

liyakatle, metanetle, hayasını, vakarını koruyarak çıktığının Ģahidi oldum.‖
3
 

Dönemin medyasında ister Cabir Novruz‘un kendisi isterse de onun çalıĢmaları 

ile ilgili edebiyat ve sanat adamlarınca söylenen bu tür düĢünceleri okurken, ilk 

anda Ģairin ömrü boyunca sözüne amel eden, sözü bütün bir Ģahsiyet olduğu 

dikkate çarpmaktadır. ġairde zeka, Ģahsiyet ve çalıĢma zahmeti birleĢince Ģiir 

sanatı ortaya çıkmaktadır. ġahsiyeti olmayanın büyük Ģiir sanatı yoktur. 

ġahsiyet, Ģiir sanatını ortaya çıkaran ve yaĢatan asıl etkenlerden biridir. Bu 

etken Cabir Novruz‘un da çalıĢma manevrasında açıkça görülmektedir. 

 Cabir Novruz Ģiirlerinde milli manevi-ahlaki değerlerimizi, yer-yurt 

isimlerini, gelenek ve göreneklerimizi büyük bir Ģevkle kaleme almıĢtır. Aynı 

zamanda o dünya halklarının kültürlerini, uzak yakın ellerin gelenek ve 

göreneklerini de unutmamakta, onları insani değerler zemininde 

değerlendirmiĢtir. Bir zamanlar Cabir Novruz‘un Ģiirlerinde dile getirdiği bir 

hakikat bu gün ortaya çıkmaktadır. Bilindiği gibi Azerbaycan kültürü ve 

edebiyatı Avrupa‘ya entegre olmaktadır. Dünyada küreselleĢme dalgası 

güçlenmektedir. Fakat ispata muhtaç olmayan bir hakikat da vardır. En büyük 

uluslararasıcılık bizzat sağlam milliliğin kendisindedir. Kendisine saygı 

gösteren, zengin kültüre, kıymetli manevi değerlere sahip olan bir millet, hiçbir 

zaman evlatlarını milli ayrımcılık, ırkçılık militarizm ruhunda yetiĢtiremez. 

Nankör komĢumuz Ermenistan‘ı, Ģimdiki içinden çıkılmaz duruma sokan onun 

bazı ―baĢ bilenlerinin‖ en çirkin araçlarla ısrarla yürüttüğü Türk karĢıtı, 

Azerbaycan karĢıtı siyaseti ve propagandası olmuĢtur. 

 Cabir Novruz‘un Ģiirlerine Dede Korkut‘tan günümüze kadar 

Azerbaycan edebi dilinin zaman zaman kazandığı üstün edebi-bedii özellikler 

parlak bir Ģekilde yansımıĢtır. Tüm bunlar Cabir Novruz‘un ana diline gerçek 

saf sevgisinin tezahürüdür ki, milliliğini halen de korumakta ve insani, dünyevi 

düĢünceleri tebliğ edip yaĢatmaktadır.  

                                                 
3
 Anar, “Şair leyageti”, Edebiyat ve Ġncesenet, 24 Nisan 1998, s. 7. 
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 Söylediklerimizin tasdikini biz buradan açıkça göre biliriz: 

 ―Her Ģairin Ģahsiyeti, benliği onun eserlerinde görülmektedir, derler. 

Gerçekten de böyledir. Benim tüm hayatım, kaderim, sevgim, nefretim, huyum, 

idealim, iyim, kötüm Ģiirlerimdedir. Siz onları dikkatlice okursanız, benim nasıl 

insan olduğumu göreceksiniz.
4
 

 Cabir Novruz, çok yönlü çalıĢmaları olan bir sanatçıdır. Hem lirik, hem 

epik poemalar, çocuk Ģiirleri, hem de ilginç publisistik eserler yazarı gibi 

edebiyat tarihimizde onun kendi yeri vardır. Sayısız güzel Ģarkı sözlerinin 

yazarı gibi olarak da adı dillerde, türküleri repertuarda gezmektedir. 

AraĢtırmalar zamanı ulaĢtığım kanaate göre, Cabir Novruz tepeden tırnağa lirik 

Ģairdir. Ġster lirik Ģiirlerinde, isterse de diğer tür eserlerinde yaĢadığı çevrede ve 

kendinden önceki ve sonraki edebiyatta hiç kimseye benzemeyen Ģairdir. Onun 

kendine özgü Ģahsi metodu vardır. Cabir Novruz‘un Ģahsi metoduna olan 

bağlılığından bahseden Profesör ġamil Salmanov Ģunları kaydetmektedir:  

 ―Cabir‘in Ģiir üslubunun kendine özgü yapısı, karakteristiği ve mizacı 

vardır. Öyle de olmalıdır. Çünkü Cabir Nevruz, Ģiirde daima, hatta… 

yapabileceğinin bir miktar altında kaleme aldığı Ģiirlerinde de kendine 

sadakatlidir, kimse değil, bizzat kendisidir.
5
 Profesör ġamil Salmanov‘un haklı 

olarak söylediği gibi, Ģairin yazdığı hece veya serbest vezinli Ģiirler 

edebiyatımızda tamamen yeni bir üsluptadır. 

 Edebiyat insanla ilgili ilimdir. Fakat bu ilmi öğrenen laboratuarlar 

çeĢitlidir. AraĢtırmalar göstermektedir ki Cabir Novruz, insanı yeteri kadar 

öğrenmiĢtir. Bu insan onun lirik çalıĢmalarında açık bir Ģekilde görülmektedir. 

 Aslan Kemerli, ―Ömrün ilk ünvanı‖ baĢlıklı makalesinde Ģunları 

kaydetmektedir: 

 ―Cabir Novruz‘un çalıĢmalarının ruhu ve asıl gayesini Ģöyle ifade 

edebiliriz: Samimiyet ve cesaret! O yazmamanın imkansız olduğunu hissettikte 

kaleme sarılmaktadır. Direkt kendi kaderini Ģiire getirmektedir. Fakat bu tam 

olarak bütün bir neslin kaderidir. ĠĢte bu yüzden çağın, çağdaĢların kaderi, arzu 

ve düĢünceleri Ģairin çalıĢmalarının ruhunu oluĢturmaktadır.
6
 

 Cabir Novruz çalıĢmaları süresince yaĢadığı çevreyi unutmamakta, 

geçmiĢe ve geleceğe müracaat etse de, yine yaĢadığı, mensup olduğu zamana 

gelmekte, babalarını savaĢta kaybedip analarına ümit bağlayan, zamanından 

önce erkekleĢen neslin, daha doğrusu kendi neslinin yanına gelmektedir. 

―Menim neslim‖ Ģiirinden okuyoruz: 

                                                 
4
 Cabir Novruz, Ne geder ki, sağam: ġeirler ve poemalar, Red.: M. Alekberli, Bakü, 

Gençlik, 1980, s. 3.  
5
 ġamil Salmanov, “Poeziyanın mesuliyeti”, Edebiyat ve incesenet, 16 Nisan 1993. 

6
 Aslan Kemerli, “Ömrün ilk ünvanı”, Edebiyyat ve incesenet, 9 Nisan 1977. 
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   Men dövletli ailede doğulmadım. 

   ġan-Ģöhretli ailede doğulmadım. 

   En adice bir insandı atam menim, 

   Zer-haralı yataglarda yatamadım. 

   Mest olmadım, ince, zerif gucaglarda, 

   Boy atmadım meydan-meydan otaglarda. 

   Men doğuldum payız yere gam yazanda 

   Bu dünyanın en balaca komasında. 

   Heç yer üzü gözlemirdi belke meni, 

   Men doğuldum…bürüdüler kürke meni. 

   Yatırdılar bir küncünde komamızın. 

   Goca nenem laylay dedi uzun-uzun.
7
 

 

 Sabir Rüstemhanlı ―Nesimi taleyi gerekdir mene‖ baĢlıklı makalesinde 

bu Ģiirden bahsederek Ģöyle diyor:  

 ―Hayatın tezatları ile ilgili düĢünceler, her Ģeyden önce Ģairin manevi 

konumunu belirlemektedir. Bu konumda biz lirik kahramanın kalbinin, pak, 

nurlu duygularla dolu olduğunu görmekteyiz. Bu açıdan yazarın çalıĢma 

idealinin ve lirik kahramanının hayata münasebetinin kendine has aydınlığını 

gösteren ―Menim neslim‖ Ģiiri, Ģairin ömür türküsünün nakaratı gibi 

seslenmektedir.
8
 

 Amerikalı edebiyatçı Jozef Kerrol‘un ―edebiyat yetiĢtirmektedir‖ 

Ģeklindeki mülahazasına, eleĢtirmen ve edebiyatçıyı da yetiĢtiren edip ve Ģairler, 

onların eserleridir, gibi bir düĢünceyi de eklememiz mümkündür. Örneğin, 

Memmed Arif, Cafer Cabbarlı ve Samed Vurğun‘u eserleri yetiĢtirmiĢtir. Ġlyas 

Efendiyev‘in dram eserleri, büyük bir oyuncu ve yönetmen neslini sanata 

kazandırmıĢtır. Cabir Novruz‘un ve 60‘lıların çalıĢmaları da nice eleĢtirmenlere 

sanat sertifikası vermiĢtir. Onların Ģiir ve poemalarının, edebi-bedii, publisistik 

yazılarının, eleĢtirel görüĢlerinin enerjisi, dili, üslubu nice okuru, araĢtırmacıyı 

ve alimi teĢvik etmiĢtir. Söylemek isterdim ki, Cabir Novruz‘un da 

çalıĢmalarında geniĢ bilimsel araĢtırmanın, edebiyat bilimcilinin kıymetli 

potansiyeli mevcuttur.  

 Göründüğü gibi Cabir Novruz‘un eserlerinde tamamen kendine özgü 

samimiyet, objeye ferdi yaklaĢma tarzı vardır. Onun kullandığı objeler çok 

ilginçtir. ġair her objeye nefes vermekte, onu kanatlandırmaktadır. Orucali 

Hasanov ―Poetik hegigetler‖ baĢlıklı makalesinde meseleye bizzat bu açıdan 

yaklaĢmaktadır: 

                                                 
7
 Cabir Novruz, İnsan himnleri. Şer ve poemalar, Red.: M. ġükür, Bakü, AzerneĢr, 

1978, (202 sayfa), s. 11. 
8
 Vagif Behmenli, “Menim şeirlerim, menim taleyimdir. (Cabir Novruz-50)”, Sovet 

kendi, 12 Mart 1983. 
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 ―ġair bu basit gerçekleri son derece dürüstçe görmektedir. Aynı 

zamanda bu basit gerçekleri, fevkalade bir basitlik, orijinal bir poetik ihtiras ve 

özetle ifade edebilmiĢtir… Hem de insan o mısraları okudukça hatıraları kendi 

kendine sayfalanmakta, oradaki gerçeklere benzeyen nice olayları gördüğü, 

fakat zamanla bunların anlamına varamadığı aklına gelmektedir.
9
 Cabir Novruz, 

insan hayatının en ilginç detaylarını kaleme almaktadır. Vasfettiği konular okur 

için daima ilginçtir. ġair kendi evlatlarına isimleriyle Ģiir hasredeken bile birçok 

okur zannediyor ki, onların (okurların) evlatlarının duygu ve düĢünceleri 

kaleme alınmıĢtır. 

 Ġhtiyar edebiyatçı alim, Profesör Ġmamverdi Ebilov, Cabir Novruz‘un 

çalıĢmalarından bahsederek ―Hayat, sen ne geder geribesen?‖ baĢlıklı 

makalesinde Ģunları kaydetmektedir: 

 ―Cabir Novruz‘un konu dairesi geniĢtir. Fakat bu geniĢlik içerisinde 

onun lirik kahramanını aydın görmekteyiz. Tematik bolluğun merkezinde 

durmuĢ lirik kahraman, ―Ben-biz-bütün dünya‖ meramnamesi ile yaĢıyor, 

düĢünüyor, faaliyette bulunuyor. Yazarın konumunu temsil eden bu kahraman 

kendisini çağın kaderi için sorumlu görmektedir.‖
10

 Evet, Cabir Novruz tüm 

çalıĢmaları boyunca dünyaya karĢı sorumluluk duygusu taĢımaktadır. Onun 

poetik mirasında insan etkeni çok önemli role sahiptir. Ġmamverdi hocanın 

söylediği gibi onun kahramanının iç dünyası, vicdanı, ahlakı, dünyaya karĢı 

sorumluluğu, aslında Cabir Novruz‘un mensup olduğu yeni çalıĢma eposunun 

ahlak kodeksidir. 

 Halk Ģairi Sabir Rüstemhanlı, baĢlığını Cabir Novruz‘un malum 

mısrasından aldığı ―Nesimi taleyi gerekdir mene‖ baĢlıklı makalesinde Ģunları 

kaydetmektedir: 

 ―Ta kadim dönemlerden bu yana Azerbaycan Ģiirinin temel yönlerinden 

biri, güçlü sosyal içerik-yoldur. Aslında halkımızın manevi kamillik uğrunda 

mücadele yoludur. Bu gelenek Cabir Novruz‘un çalıĢmalarında baĢarıyla devam 

ettirilmekte ve geliĢtirilmektedir.‖
11

 

 Cabir Novruz‘un ―Bir dünyam var‖ kitabı ile ilgili yazılmıĢ bir yazıda 

onun ferdi bedii üslubundan bahsedilirken, isabetli bir Ģekilde kaydedilmektedir 

ki, bu Ģair üslubunun tazeliyi, yazı tarzının tatlılığı ve kendine özgü olmasıyla 

ile diğerlerinden seçilmektedir. ÇalıĢmalarında bedii özetler ve araĢtırmalara 

geniĢ yer veren sanatçı gibi okurunun saygı ve sevgisini kazanmaktadır. Cabir 

Novruz daima basit emekçilerden yazmakta, maddi ve manevi nimeti ortaya 

                                                 
9
 Oruceli Hasanov, “Poetik hegigetler, (C. Novruz’un “Adi hegigetler” başlıklı kitabı 

ile ilgili)”, Azerbaycan, yıl 1970, sayı 1, s. 200. 
10

 Ġmamverdi Ebilov, “Hayat sen geribesen”, Kommunist, 29 Haziran 1971. 
11

 Sahib Rızayev, “Geribedirse de gözeldir” (C. Novruz‘un ―Hayat sen ne geribesen‖ 

kitabı ile ilgili), Bakü, 25 Haziran 1971. 
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koyanların sevinç ve ferahı, düĢünce ve hayal dünyası ile yaĢamaktadır.
12

 

Gerçekten de bu böyledir. ġairin tüm meramı, duyguları halka iliĢkilidir. O 

halkından bir an ayrı yaĢayamamaktadır. Onunla nefes almaktadır. Onsuz 

düĢünememektedir, Ģiir yazamamaktadır. Cabir Novruz kendisi de bunu 

onaylamaktadır: 

 ―Edebiyatın en büyük ölçütü halkın hayatıdır. Söz üstatları halk 

hayatına ne kadar nüfuz etseler, çağdaĢlarımızın dahili alemini ne kadar 

derinden ortaya koysalar, edebiyatımız da o kadar ünlenecektir. Yalnız kitle ile 

bağlı olan, milyonların kalbinden haber veren bedii eserler, dönemin, çağın 

pasaportunu almakta, nesillerden nesillere hatıra olarak kalmaktadır.‖
13

 

 Cabir Novruz bütün eserlerinde insanı terennüm etmiĢtir. Bu, yaĢından 

asılı olmadan sadece insandır. Basit taĢtan, kayadan yazarken bile Cabir 

Novruz‘un eserlerinin merkezinde insan durmaktadır. ġairde bu insana büyük 

sevgi vardır ve Ģiiri de bizzat insana olan sevginin tam tezahürüdür.  

 

SONUÇ 

Konu içinde belirttiğimiz gibi, bu makalede Cabir Novruz‘un 

çalıĢmalarında yaĢam gerçeklerine bağlı kalındığı anlatılmaktadır.  

Cabir Novruz‘un Ģiirleri son derece milli olmakla birlikte geleneksel Ģiir 

yapısının stereotipini değiĢtirmekte, daha büyük insani biçim ve anlam 

içermektedir. Bir baĢka deyiĢle Cabir Novruz‘un çalıĢmaları ulusallık bilinciyle 

insaniliğin bir sentezi olarak görülmektedir. 
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ÖZET 

Günümüzün en çok kullanılan kitle iletiĢim mecralarından biri olan 

internet, iĢlevi bakımından büyük olanaklar sunmaktadır. Ancak bu olanaklara 

rağmen etik anlamda çeĢitli tartıĢmalara konu olmaktadır. Bu çalıĢmada da 

internet ve etik kavramları genel bir çerçevede ele alınarak değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler:Ġnternet, Etik. 

 

ABSTRACT 

The internet, one of the today's most commonly used mass media offers 

great opportunities in terms of function; despite that fact it has become the 

target of criticisim in ethical sense. In this study, the Internet and it's ethical 

principles will be evaluated within a general outline. 

Key Words: Internet, Ethic. 

 

 

 

ĠNTERNET 

Yeni iletiĢim teknolojileri sıkça kullanılan bir terim olmakla birlikte, 

sürekli yenilenen ve değiĢen teknolojik geliĢmeleri kapsadığı için anlamı da 

zorlaĢabilmektedir. BeĢ-altı yıl öncesine kadar yeni iletiĢim teknolojileri 

dendiğinde anlaĢılan uydudan televizyon yayını ve birtakım telekomünikasyon 

hizmetleriyken, bugün bu terim kullanıldığında sayısal (dijital) televizyon ve 

internet akla gelmektedir(Tuncel, 2005: 91). ―Bir medya olarak internetin tarihi 

henüz çok yeni, bu da üzerine söyleyeceklerimizin olgun önermeler olma 

olasılığını düĢürmektedir. Diğer iletiĢim teknolojileri için konuĢtuğumuzda 

örneğin gazetelerin dört yüz yıldan fazla bir tarihi var, radyo tarihi yüz yıla 
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yaklaĢtı, televizyon elli yıldır var ve bunlar üzerine söylediklerimiz artık olgun 

sayılabilecek bir sosyoloji oluĢturabilmektedir. Ancak internet söz konusu 

olduğunda böyle bir sosyolojik olgunluk için henüz erken olduğunu söylemek 

gerekmektedir‖(Atabek, 2005: 66). Çünkü internet her ne kadar 20. yüzyılın 

sonralarına doğru insanların hayatına girmeye baĢlasa da 21. yüzyılın iletiĢim 

mecrası ve teknoloji dünyasını oluĢturmaktadır.  

Ġnternet, birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya 

çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletiĢim ağıdır. Ġnternet, insanların 

her geçen gün gittikçe artan ―üretilen bilgiyi saklama/paylaĢma ve ona kolayca 

ulaĢma‖ istekleri sonrasında ortaya çıkmıĢ bir teknolojidir. Bu teknoloji 

yardımıyla pek çok alandaki bilgilere insanlar kolay, ucuz, hızlı ve güvenli bir 

Ģekilde eriĢebilmektedirler(Tutar, 2003: 223). 

Ġnternetin temel altyapısı Amerikan Silahlı Kuvvetleri tarafından 1960‘lı 

yılların sonları ve 1970‘li yılların baĢlarında oluĢturulmuĢ, 1970‘lerin ortalarına 

gelindiğinde, yeterli teknik donanıma sahip tüm bilgisayar Ģebekelerinin 

katılabileceği bir yapıya kavuĢulmuĢtu. BaĢlangıç yıllarında sadece 

bilgisayardan ileri derecede anlayanların katılabileceği bir yapıya sahipken, 

daha sonraki yıllarda özellikle 1990‘lı yılların ortalarında yazılım alanındaki 

geliĢmeler sonucunda, bilgisayar kullanmayı çok az bilenlerin bile eriĢebileceği 

hale gelmiĢtir(Çaplı, 2002: 57).  Ġnternetin ülke sınırlarını tanımayan nitelikte 

bir iletiĢim biçimi olması ve ulusal düzeyde yapılacak her türlü düzenlemenin 

uluslararası uzantısının ya da etkisinin bulunması ihtimali nedeniyle bu alanda 

düzenleyici nitelikte çok az giriĢim yapılabilmektedir. Bir baĢka anlatımla, 

herhangi bir devletin, diğer devletlerin egemenlik haklarını zedelemeksizin, 

kendi geleneksel egemenlik haklarını kullanarak interneti düzenlemeye 

kalkması neredeyse olanaksızdır(Çaplı, 2002: 58).  

Varlığıyla hayatımızı değiĢtiren internetin kendisi de son on yılda değiĢti. 

GeniĢbant (broadband) teknolojisi interneti çok hızlandırdı ve 

yaygınlaĢtırdı(Bıçakçı, 2006: 90). ―Ġnsanlar göz açıp kapayıncaya kadar geçen 

bir süre içinde bir kıtadan diğerine mesaj yollayabilir; çok da uzun olmayan bir 

süre önce gönderilmesi günler ya da haftalar sürecek belgeleri faksla anında 

gönderebilir hale gelmiĢ olmalarına karĢın yine aynı insanlardır. 1865 yılında 

Abraham Lincoln‘ün vurularak öldürüldüğünü öğrenmek sıradan bir Amerikalı 

için otuz günlük bir süre almıĢtır. Aynı olay bugün yaĢansaydı tüm ülkenin 

anında haberi olurdu‖(Levine, 2003: 65). Hatta olayı dünya çapında 

düĢünürsek, böyle bir haberin tüm dünya ülkeleri tarafından duyulması özellikle 

gerçekleĢtiği yer itibariyle (1. dünya ülkesi ve haberin merkezden perifel 

ülkelere doğru aktığı düĢünüldüğünde) çok kısa bir süre alacak ve muhtemelen 

bir gün içerisinde tüm dünya medyasında bir haber olarak yayınlanacağından, 

kitle iletiĢim teknolojilerine sahip olanlar bu habere ulaĢabileceklerdir.  
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Ġnternet, iĢleri daha randımanlı yürütebilmek anlamında radikal olanaklar 

sunar. Daha önceleri yapamamıĢ (veya kolayca yapamamıĢ) olup da Ģimdi 

yapılabilenlere bakıldığında Ģunlarla karĢılaĢılmaktadır(Kotler, 2005: 58-59): 

 Haftanın 7 günü, günde 24 saat çalıĢan bir web sitesinde 

Ģirketiniz ve ürünleriniz hakkında çok daha fazla bilgi sergileyebilir ve 

ürünlerinizi satabilirsiniz.  

 Daha etkin bir biçimde satın alım yapabilirsiniz,  çünkü daha 

fazla tedarikçi tespit etmek, talepleri çevrim içi yayımlamak, Pazar 

fiyatları üzerinde satın alım yapmak ve çevrim içi müzayede pazarları 

ile kullanılmıĢ eĢya pazarlarındaki kelepirleri araĢtırmak için internet‘i 

kullanabilirsiniz. 

 Partnerlerinizle extranetler kurarak, daha düĢük maliyete 

daha hızlı Ģekilde, sipariĢler verebilir, iĢlemler gerçekleĢtirebilir, 

tedarikçilere ve dağıtımcılara ödemeler yapabilirsiniz. 

 Çevrim içi iĢ listeleme servislerini ve e-posta mülakatlarını 

kullanarak daha etkin bir iĢe alım gerçekleĢtirebilirsiniz.  

 Ġnternet yoluyla, çalıĢanlara ve bayilerinize daha iyi bilgi ve 

eğitim sağlayabilirsiniz. 

 Hem çalıĢanlarınız arasında, hem de merkezdekiler ve sizin 

ana bilgisayarınız arasında iletiĢimi kolaylaĢtırmak için bir intranet 

kurabilirsiniz. Ġntranet, bültenleri, personel bilgisini, ürün bilgisini, e-

öğrenme modüllerini, Ģirket takvimlerini vb. gösterebilir.  

 Ürünlerinize çok daha geniĢ bir coğrafi alanda destek 

verebilirsiniz. 

 Ġnternetteki bilgi zenginliğinizden faydalanabilir, internette 

tüketici kümesi tartıĢmaları ve araĢtırmalar gerçekleĢtirerek, pazarları, 

müĢterileri, potansiyel müĢterileri v e rakipleri daha verimli Ģekilde 

inceleyebilirsiniz.  

 Talepte bulunan veya hedeflediğiniz müĢterilere reklamlar, 

kuponlar, numuneler ve bilgiler gönderebilirsiniz. 

 Sunuları, hizmetleri ve mesajları bireysel müĢterilerin 

isteklerine uyarlayabilirsiniz. 

 Ġnterneti kullanarak, lojistiğinizi ve operasyonlarınızı bir 

hayli geliĢtirebilirsiniz.  
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Ġnternet bu anlamda olanaklar sunan sihirli bir mecra gibi görünmektedir. 

Ancak bu mecranın iĢleyiĢinde birtakım sorunların da var olduğu bilinmektedir. 

Özellikle etik değerler açısından düĢünüldüğünde ortaya farklı tablolar 

çıkabilmektedir.  

ETIK 

Günümüzde bilgi ve iletiĢim teknolojileri alanında ortaya çıkan hızlı ve 

kapsamlı geliĢmelerle birlikte, toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel 

yapılarda gözlenen köklü değiĢiklikler, birçok sorunu da beraberinde 

getirmektedir. Varlığını iyice hissettirmeye baĢlayan çeĢitli meseleler ve 

bunalımlar karĢısında; dikkatler, ister istemez etik(Yüksel, 2002: 178) ve etik 

değerlere çevrilmektedir. ―Etik, insanın kendi Ģahsına ve diğer insanların 

kiĢiliklerine karĢı iyi davranması, genel bir anlatım ile iyiliğe varılması için 

kendini uymaya zorunlu hissettiği manevi ve ruhsal görevler ve bunlara iliĢkin 

kurallardır‖(Özgen, 1994: 44). Diğer bir tanıma göre etik: geçmiĢe ve bugüne 

iliĢkin doğru ve yanlıĢ ölçülerinin anlatımıdır. Ġnsanların töresel ya da ahlaksal 

iliĢkilerini, davranıĢ biçimlerini ve görüĢlerini araĢtıran bir felsefe dalıdır(doğru 

nedir, yanlıĢ nedir?)(Gündem, 2004: 186). Marc Mc Elreath etik kavramını, 

neyin doğru ya da neyin yanlıĢ olduğuna karar vermemizi sağlayan ölçütler 

bütünü olarak tanımlar(Bıçakçı, 2004: 137). Etik, çok geniĢ ve bir o kadar da 

sınırları belirsiz bir çalıĢma alanıdır. Ahlaki durumun betimlendiği, gözlem 

araçlarının geliĢtirildiği bir araĢtırma disiplinidir; belirli bir grup veya toplum 

için geçerli olan veya evrensellik iddiası taĢıyan normların ve müeyyidelerin 

üreticisidir; iyi olan ne, kötü olan ne veya doğru ne, yanlıĢ ne temelinde kriterler 

inĢa ettiğimiz ve onları doğruladığımız bir eleĢtirel taleptir(Morresi, 2006: 22).   

Bu noktada kavram karmaĢası yaĢandığı görülmektedir. Öyle ki kimi 

çevreler etik kavramını ahlak kavramı yerine kullanmakta, kimi çevreler de 

ikisini doğrudan ayırmaktadır.   

―Türkçede günlük kullanımda etik ve ahlak sözcükleri çoğu zaman aynı 

anlamda kullanılsalar da aslında ahlak ve etik birbirinden farklı kavramlardır. 

Türkçeye Arapçadan geçen ahlak sözcüğü, hulk sözcüğünün çoğuludur. Hulk 

sözcüğü, bir insanın yaradılıĢı gereği gerçekleĢtirdiği davranıĢları anlatır ve huy, 

adet, alıĢkanlık anlamındadır. Ahlak sözcüğü, bir toplumun içinde kiĢilerin 

uymak zorunda oldukları davranıĢ biçimleri ve kuralları ile iyi niyetler ve güzel 

huyları kapsar. Etik sözcüğü ise insan davranıĢlarını ahlakilik kuralları içinde 

araĢtıran ahlak bilimi anlamındadır. Ancak Türkçe kullanımda ahlak ve ahlaki 

kullanımları da içerir‖(Uzun, 2009: 19).  

Etik ya da ahlaki iliĢki, insanlar arasındaki iliĢki türlerinden birisi ve 

temel olanıdır. BaĢka bir deyiĢle ahlaki iliĢki, bir kiĢinin baĢka bir kiĢiyle veya 

kiĢilerle değer sorunlarının söz konusu olduğu iliĢkisidir. Yani kiĢinin baĢka 

insanlara yönelen eylemleriyle yaĢayarak vücut verdiği iliĢkiler türüdür. KiĢi 

iliĢkisi olarak da adlandırılabilecek olan her etik iliĢki, baĢka insanların ve 
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etkenlerin meydana getirdiği olaylar örgüsü içinde kurulur ve yaĢanır. Bunun 

dıĢında, diğer bütün insanlar arası iliĢkiler, bir grup üyesi olarak yaĢadığı veya 

kurduğu iliĢkilerdir(Yüksel, 2002: 181). Dolayısıyla etik ve ahlaki değerler her 

ne kadar gerçekte bütüncül bir yapı teĢkil etseler dahi insandan insana 

değiĢebileceği hatta ülkeden ülkeye yeni boyutlar kazanabileceğini söylemek 

mümkün olmaktadır.  

ĠNTERNET KULLANIMINDA ETIK DEĞERLER 

Bir eylemin ahlaki olup olmadığı konusunda bir yargıya varabilmek için 

üç temel belirleyiciden yola çıkılabilir. Bunlar; eylemin kendisi, 

güdüler(eylemin niçin yapıldığı) ve koĢulları (nasıl, nerede, ne zaman vb.) 

olarak sıralanabilir(David, 1998: 40). Etik kavramı, toplumdan topluma 

değiĢiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle de gerçek hayatın bir yansıması olan 

internet dünyasının da aynı etik değerlerden oluĢan bir çatı altında 

toplanabilmesi zordur. Fakat internet üzerinde etik kuralların en çok dikkat 

edileceği yerler olan, haber grupları, listeler ve sohbet odalarındaki davranıĢ 

Ģekillerini incelemek gerekmektedir. Bu ortamların her birinin farklı yapıları 

vardır. Kapalı listelerde liste üyeleri arasında fiziksel dünyada olan yakınlıklar 

nedeniyle sorunlar çok büyümeden beĢeri iliĢkiler ile çözümlenebilmektedir. 

Sohbet odalarında ise genellikle ikili iliĢkiler yaĢandığından bunlardan doğan 

sorunlar da çevreyi rahatsız etmemektedir. Pek çok insanın buluĢtuğu 

sohbet kanallarında ise bu kanalı yöneten operatör tüm kuralları belirlediği  için, 

değerler bu kiĢinin koyduğu kurallar çerçevesinde tanımlanmaktadır. Bu 

değerlere uymayanlar ise doğrudan kanaldan atılmaktadır 

(http://www.karabuk.gov.tr).  Ġnternetin bu kadar sınırsızlığı karĢısında 

yetiĢkinler de dâhil olmak üzere özellikle çocukları büyük tehlikeler 

beklemektedir. Center for Media Education(CME), 8 ay boyunca internette 

çocuklara yönelik siteler üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda çocukların 

karĢılaĢtıkları tehlikeleri iki temel baĢlık altında toplamıĢtır(OdabaĢı, Oyman, 

2003: 449): 

1. Bilgisayar kullanıcılarına iliĢkin kiĢisel bilgilerin elde edilmesi 

2. Dürüst olmayan, aldatıcı reklâm uygulamalarıyla bu kitlelerin 

istismar edilmesi. 

Yukarıda bahsi geçen her iki madde de günümüzde yalnızca çocuklar için 

değil aynı zamanda yetiĢkinler için de kullanılan birtakım internet ortamındaki 

etik dıĢı kavramları belirtmektedir.  

BILGININ DOĞRULUĞU VE ETIK 

Ġnternet 20. yüzyılın sonu 21. yüzyılın baĢında hayatımıza girerek birkaç 

tuĢa basılmasıyla istenen bilgileri elimizin altına getirecek kadar büyük 

imkânlar sunmaktadır(Porter, 2005: 227). Bu imkânlar doğrultusunda artık 

gerekli bilgiye ulaĢma günlerce sürmemekte ve zaman tasarrufunun yanında 
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emek tasarrufu da sözkonusu olmaktadır. Birey artık kiĢisel çalıĢmalarını sanal 

ortamdan yürütebilmekte, istediği bankada hesabı bulunması kaydıyla istediği 

iĢlemleri gerçekleĢtirmekte, sırada bekleme ve Ģube bulma sorunuyla karĢı 

karĢıya kalmamaktadır. Öte yandan bireyler istedikleri üniversiteyi sanal 

ortamda dolaĢabilmekte, balayı için gidilecek yerleri önceden yine sanal 

ortamda ziyaret ederek bilinçli bir Ģekilde karar alabilmektedirler. Bu duruma 

günümüz Türkiye‘sinde, baĢarılı örnekler de mevcuttur. Öyle ki Türk 

vatandaĢları, kimlik doğrulamak için elektronik imza veya e-devlet kapısı 

Ģifrelerini kullanarak ilk adımda 21 kamu kurumu hizmetinden sanal ortamda 

faydalanabilmektedir. Böylelikle hem zaman, hem yakıt vb. açısından kolaylık 

sağlayarak hayat kalitesinin yükselmesine yardımcı olmaktadır. Öte yandan 

kurumlar açısından bakıldığında, kurumların daha az istihdam, bazı birimler 

için 7/24 hizmet sunma baĢarısı, tedarik, paydaĢlar ve insan kaynakları 

açısından daha yüksek kar, daha hızlı iĢlem gerçekleĢtirme, hedef kitlenin 

memnuniyeti için daha kaliteli iĢler çıkarabilme söylenebilecek çalıĢmaların 

sadece bir kaçını oluĢturmaktadır. Bu bilgiler ıĢığında internet bilginin güç 

olduğu bir dönemde gücün en büyük destekçisi durumundadır. 

Öte yandan bilginin bu kadar hızlı ve kolay ulaĢabilirliği bazı sorunları da 

beraberinde getirmektedir. Bunlardan ilkini bilginin doğruluğu oluĢturmaktadır. 

Ġnternet ortamında bilgi çok hızlı bir Ģekilde ve yoruma açık bir formatla 

dolaĢmaktadır. Dolayısıyla bilgi içeriğine müdahale etmek ve bilginin istenilen 

formata sokularak yayılmasına öncülük etmek birkaç iĢlemle 

gerçekleĢebilmektedir. Bu kolaylık günümüzde habere ulaĢmada en hızlı 

davranmaya çalıĢan haber medyası için de farklı alternatifler sunmaktadır. Her 

biri diğerinin ulaĢtığı haberi takip etmekte o haberi bazı etik ya da etik dıĢı 

çalıĢmalar doğrultusunda kullanabilmektedirler.  Bu durum internetin sunduğu 

avantaja yönelik bir dezavantaj olarak ortaya çıkabilmektedir. Günlük hayat 

baĢta olmak üzere sağlıktan spora kadar birçok farklı alanda çeĢitli ―internet 

hurafeleri‖nden oluĢan asparagas haberler insanları yanlıĢ yönlendirebilmekte 

ve çeĢitli sorunlara yol açabilmektedir.  

Bu konuda gerek ulusal gerek uluslararası kurumların yapabilecekleri 

sınırlı görünmektedir. Her ne kadar etik değerler ölçüsünde yanlıĢ ya da zararlı 

haberlerin hangi bilgisayardan yayıldığı IP adresinden bulunabilse de sistemin 

oldukça karmaĢık olması ve milyonların uluslararası bağlamda sistemi 

kullanması durumun karmaĢıklığını ve etik takibini zorlaĢtırmaktadır(Good, 

2004: 122).  

BILGI GÜVENLIĞI VE ETIK 

Örgütlerde etik değerlere uygun kararlar alınmasında ve etik değerlerin 

geçerli olduğu bir çalıĢma ortamı yaratılmasında yöneticilere büyük görevler 

düĢmektedir. Yöneticiler dürüstlük, güven ve sorumluluk kavramlarının örgütte 

yerleĢmesini sağlamak durumundadır. Diğer taraftan, bir örgüt yöneticisinin; 
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emri altında çalıĢan iĢgörenlere ne kadar adil davranırsa iĢgörenlerin de o 

yöneticiye olan güveninin ve bu sayede de verilen emri yerine getirme isteğinin 

artacağı hemen hemen çalıĢma hayatıyla ilgili yapılan araĢtırmaların, yoğun 

olarak üzerinde durdukları konulardandır(Pelit, Güçer, 2007: 35). 

Günümüzde en büyük gücün bilgi olduğu artık hemen hemen her sektör 

temsilcisi tarafından kabul edilen bir gerçektir. Bu anlamda tarihte daima 

olduğu gibi en büyük güce yönelik gerçekleĢtirilecek saldırılara karĢı önlem 

alınması ve korunacak sistemlerin oluĢturulması gerekmektedir.  

Ġnternet gibi ulusal ve uluslararası arenaya açık bir mecrada bilgilin 

ulaĢılma hızı aynı zamanda güvenlik konusu için aynı avantajı sunamamaktadır. 

Ġnternette belli bazı sitelere girmek için gerçekleĢtirilen üye giriĢleri, e-ticaret 

için gerçekleĢtirilen kredi kartı uygulamalarındaki açıklıklar beraberinde kötü 

niyetli insanlara fırsatlar sunabilmekte ve bilginin güvenliğini tartıĢmaya 

açmaktadır. Gün boyu hangi amaçla olursa olsun internette gerçekleĢtirilen 

sörflerde ziyaret edilen siteler, ―cookies‖ adı verilen bir takım bağlantılar 

kullanarak ziyaret eden kiĢinin bilgisayarını sonrası için de tanıyabilmekte ve 

virüs gibi birtakım zararlı yazılımları yayabilmektedir. Dolayısıyla gönül 

rahatlığıyla ziyaret edilen sayfalar aslında geri dönüĢü olmayabilecek sonuçlar 

doğurabilmektedir.  

    ―Bugün hackerler sürekli saldırı Ģekillerini değiĢtirmenin yanında daha 

basit ve kolay açıkları kullanarak büyük saldırılar düzenleyebiliyorlar, jpeq, pdf, 

word ve excel açıklarını da kullanıyorlar. Bugün nasıl bozuk araba, oyuncak 

veya cihaz üretilebiliyorsa, yazılımlarda da açık olmaya devam edecektir. 

ġirketler sadece firewall ve antivirus yazılımlarına güvenmemeli, önleyici 

saldırı tespit yazılım veya donanımlarına da yatırım 

yapmalıdır‖(http://www.maxihaber.net). Bilgi güvenliğinin amacı riskleri 

yöneterek en aza indirmektir. Ġnternet gibi bir mecrada yüzde yüz güvenli olan 

bir durumdan bahsetmek söz konusu olmamaktadır.  

BILGININ GIZLILIĞI VE ETIK 

Ġnternet üzerinden bilgiye ulaĢmanın kolaylığı aynı zamanda bilginin 

nasıl saklanacağı konusunu da tartıĢmaya açmaktadır. Öyle ki internet 

üzerinden gerçekleĢtirilen alıĢveriĢler, iĢ baĢvuruları, tatil rezervasyonları, 

bankacılık iĢlemleri vb. tüm iĢlemlerde kiĢisel birçok bilgi sanal ortama 

kaydedilmekte ve bu durumda veri olarak elde edilen kayıtların hangi Ģekilde 

kaydedileceği sorun olabilmektedir. Türkiye‘de MIT gibi özel yazılım ve 

donanım kullanan ve gizlilik konusunda oldukça hassas davranan kurumların 

bile veri bankalarına hackerların girebildiği ve düĢman kuvvetlerin bilgisine 

sunulabildiği yakın geçmiĢte bilinen bir gerçektir. Bu durumda bilgi ne kadar 

gizlidir ve bilgiyi kim gizler soruları karĢımıza çıkmaktadır. Bilginin ne kadar 

gizli olduğu gerçekte hiçbir zaman yanıtı verilemeyecek bir sorudur. Çünkü 

msn gibi basit ancak kullanımı oldukça yüksek olan programların bile Ģifreleri 
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basit bir Ģekilde kırılabilmekte ve insanların özel hayatlarına yönelik tüm 

bilgiler elde edilebilmektedir. Bu durumda George Orwell‘in 1984 isimli 

romanında olduğu gibi, Büyük Birader‘in yönetimindeki Okyanusya adlı 

devlette, yaĢam alanlarının her köĢesine yerleĢtirilmiĢ kameralar olan, insanların 

attığı her adımın, sarf ettiği her sözün resmî makamlarca nasıl izlenip, 

arĢivlendiği bir sistemle karĢı karĢıya kalınmaktadır. Oysa özel yaĢam, kiĢilerin 

mahrem alanı olarak bilinmeli ve etik ölçüler çerçevesinde müdahale 

edilmemelidir. Ancak bu konuda kiĢilerin kendi mahrem alanlarından internete 

bağlanarak iletiĢim gerçekleĢtirmeleri de konunun farklı bir paradoksunu 

oluĢturmaktadır.  

Bu anlamda konunun etik çerçevesi internette elde edilen bilgilerin bu 

bilgilerin hangi amaçla kullanılacağının ve kullanan kiĢi tarafından onayının 

alınması kaydıyla depo edilmesinin söz konusu olmasına dikkat edilmelidir. 

Elde edilen bilgilerin de farklı kullanıcıların ulaĢmasını engelleyecek çeĢitli 

geliĢmiĢ ve sürekli güncellenen yazılımlarla korunması gerekmektedir.  

YENI SUÇLARIN SANAL MECRADA GERÇEKLEġMESI, SUÇ VE 

SUÇLUNUN DEĞIġEN BOYUTU 

Konu internet olunca, konuya sadece Türkiye‘den ziyade dünya 

çerçevesinde bakmak gerekmektedir. Uluslararası bir mecrada yaĢanan bir suç 

her ne kadar o ulusun kiĢilerini etkileyebileceği gibi diğer ulus insanlarına da 

örnek olabilecek ya da dolaylı yoldan onları etkileyebilecek bir durum 

sergileyebilmektedir. Bu konuda verilebilecek en iyi örnek 2008‘in son 

aylarında Ġngiltere‘de yaĢanan ―internet hırsızlığı‖ olayıdır. Basından takip 

edildiği kadarıyla bu hırsızlık çerçevesinde önce önemli bakanlıklardan kimlik 

bilgileri çalınmıĢtır. Ardından çalınan bilgiler internet üzerinden yayınlanmaya 

çalıĢılmıĢtır. Konunun ayrıntıları ise çok daha düĢündürücü bir yapı 

sergilemektedir. Öyle ki Ġngiltere'de önce Eğitim Bakanlığı‘ndan binlerce 

öğretmenin kimlik bilgileri kaybolmuĢtur. Daha sonra Savunma Bakanlığı‘nın 

bilgisayarlarına girilmiĢ ve oradan da binlerce çalıĢanın kimlik bilgileri ele 

geçirilmiĢtir. Ardından ad, adres, pasaport numarası gibi kimlik bilgileri 80 

sterlin karĢılığında internetten satıĢa sunulmuĢtur. Bu olayın suçlusunun kim ya 

da kimler olduğu hala açıklığa kavuĢturulamamıĢtır. Her ne kadar bu konu 

güvenlik programlarıyla engellenebileceği gibi, her geçen gün yeni 

programların da güvenlik duvarlarının çok da sağlam olmadığı ortaya 

çıkmaktadır. Ayrıca bu konuda insanlarda da yeterince bilgi ve hassasiyet 

bulunmamaktadır. Ġngiltere‘de her 10 kiĢiden 6‘sının bankacılık iĢlemlerini 

internet üzerinden yaptığı ve bunların yarısının koruma programı kullandığı 

düĢünüldüğünde durumun söz konusu ülke ve diğer ülkeler için ne kadar önemli 

olduğu daha iyi anlaĢılmaktadır.  

Bu konuda bir diğer hassasiyet oluĢturabilecek konu ise internet suçlarına 

yönelik ülkelerin yeterli yasalara sahip olmamalarıdır. Dolayısıyla ilk adımda 
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yapılması gereken yasaların çıkarılması, uygulamaya sokulması ve insanların 

güvenlik programlarıyla bilgisayarlarını korumaya almasıdır. Bu anlamda 

TÜBĠTAK (2006), etik ihlallerini Ģu Ģekilde listelemektedir(Uçak, Birinci, 

2008: 189-190); 

• Uydurma (fabrication): AraĢtırmada bulunmayan verileri üretmek, 

bunları rapor etmek veya yayımlamak. 

• Çarpıtma (falsifi cation): DeğiĢik sonuç verebilecek Ģekilde araĢtırma 

materyalleri, cihazlar, iĢlemler ve araĢtırma kayıtlarında değiĢiklik yapmak veya 

sonuçları değiĢtirmek. 

• Aşırma (plagiarism): BaĢkalarının metotlarını, verilerini, yazılarını ve 

Ģekillerini sahiplerine atıf yapmadan kullanmak. 

• Duplikasyon (duplication): Aynı araĢtırma sonuçlarını birden fazla 

dergiye yayım için göndermek veya yayımlamak. 

• Dilimleme (Least Publishable Units): Bir araĢtırmanın sonuçlarını, 

araĢtırmanın bütünlüğünü bozacak Ģekilde ve uygun olmayan biçimde ayırarak 

çok sayıda yayın yapmak. 

• Destek belirtmeme: Desteklenerek yürütülen araĢtırmaların sonuçlarını 

içeren sunum ve yayınlarda destek veren kurum veya kuruluĢ desteğini 

belirtmemek. 

• Yazar adlarında değişiklik yapma: AraĢtırma ve makalede ortak 

araĢtırıcı ve yazarların yazılı görüĢ birliği olmadan, araĢtırmada aktif katkısı 

bulunanların isimlerini çıkartmak veya yazarlıkla bağdaĢmayacak katkı 

nedeniyle yeni yazarlar eklemek veya yazar sıralamasını değiĢtirmek. 

• Diğer: AraĢtırma ve yayın etiği ilkeleriyle bağdaĢmayan diğer 

davranıĢlarda bulunmak. 

Bilgisayar suçları ya da biliĢim suçları konusunda en geniĢ kabul gören 

tarif Avrupa Ekonomik Topluluğu Uzmanlar Komisyonu‘nun Mayıs 1983 

tarihinde Paris Toplantısı‘nda yaptığı tanımlamadır. Bu tanımlamaya göre 

biliĢim suçları; ―Bilgileri otomatik iĢleme tabi tutan veya verilerin nakline 

yarayan bir sistemde gayri kanuni, gayri ahlaki veya yetki dıĢı gerçekleĢtirilen 

her türlü davranıĢ‖tır. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu, bir tavsiye kararında bu suçları beĢe 

ayırmaktadır. Bunlar(Özel, 2008): 

1-Bilgisayarda mevcut olan kaynağa veya herhangi bir değere gayri 

meĢru Ģekilde ulaĢarak transferini sağlamak için kasten bilgisayar verilerine 

girmek, bunları bozmak, silmek, yok etmek, 

2-Bir sahtekârlık yapmak için kasten bilgisayar verilerine veya 

programlarına girmek, bozmak, silmek, yok etmek, 
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3-Bilgisayar sistemlerinin çalıĢmasını engellemek için kasten bilgisayar 

verilerine veya programlarına girmek, bozmak, silmek, yok etmek, 

4-Ticari manada yararlanmak amacı ile bir bilgisayar programının yasal 

sahibinin haklarını zarara uğratmak, 

5-Bilgisayar sistemi sorumlusunun izni olmaksızın, konulmuĢ olan 

emniyet tedbirlerini aĢmak sureti ile sisteme kasten girerek müdahalede 

bulunmaktır. 

BiliĢim suçu kavramı Türk Ceza Hukukuna ilk defa 1991 yılında 3756 

sayılı Kanunla girmiĢ olup BiliĢim Alanında Suçlar baĢlığı altında Türk Ceza 

Kanunu‘nun 525‘inci maddesinin (a-b-c-d) bentlerindeki düzenlemeleri yapan 

Yasa koyucumuzun biliĢim alanı ihlallerini biliĢim suçu olarak isimlendirmeyi 

tercih ettiği görülmektedir. 525‘inci maddenin (d) bendi, biliĢim suçu iĢleyenler 

hakkında verilmesi gereken (kamu hizmetinden veya meslek veya sanat veya 

ticaretten muayyen bir süre yasaklanma) Ģeklindeki fer‘i ceza ile ilgili olup 

(a),(b) ve (c) bentlerinde tarifi yapılıp müeyyideleri gösterilen beĢ ayrı suç 

tipinden bahsetmek mümkündür. Bunlar(Özel, 2008): 

 1-Sistemde yer alan ve sır teĢkil eden bilgiyi hukuka aykırı olarak elde 

edip öğrenmek,(a-1) 

 2-BaĢkasına zarar vermek için sistemde bulunan bilgileri kullanmak, 

nakletmek, çoğaltmak,(a-2) 

 3-BaĢkasına zarar vermek veya kendisine veya baĢkasına yarar sağlamak 

maksadı ile sistemi ve unsurlarını tahrip etmek, değiĢtirmek, silmek, sistemin 

iĢlemesine engel olmak, yanlıĢ biçimde iĢlemesini sağlamak,(b-1) 

4-Sistemi kullanarak kendisi veya baĢkası lehine hukuka aykırı yarar 

sağlamak, dolandırıcılık,(b-2) 

5-Sistemi kullanarak sahtecilik yapmaktır.(c) 

ĠNTERNET, SANAL SOSYALLIK VE ETIK 

―BoĢ zaman‖ kavramının internetle birlikte daha çok artacağını düĢünen 

bazı kesimlerin düĢüncelerinin tersine internet kiĢisel zamanı azaltan ve 

insanların hangi yaĢta ve konumda olursa olsun bağımlılık yaratan birer sanal 

sosyal alan konumunda bulunmaktadır. ApartmanlaĢmayla birlikte eski 

komĢuluklardan uzaklaĢtığı ve sosyal iliĢkilerin giderek daha çok zayıfladığı bir 

dönemde artık alt katında ya da duvar duvara yaĢanılan insanları 

tanınmayabilmekte ancak baĢka sokaktan Ģehirden hatta ülkeden kiĢilerle birkaç 

tıkla tanıĢma imkânı bulunmaktadır. Bu durum beraberinde mahremiyet 

alanının sınırlarını ve aynı zamanda sosyal alan etiğini de akla getirmektedir. 

Öyle ki internet ortamında kendisini baĢka biriymiĢ gibi gösteren, özelliklerini 
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olmayı hayal ettiği kiĢi gibi kaydeden veya kendini üst statüdeki insanlarla aynı 

konumda hayal ederek o Ģekilde davranan kiĢiler bulunmaktadır.  

Öte yandan bu durum doğrudan hiçbir zaman bir araya gelmeyecek 

kiĢilerin ―tuĢ arkadaĢlığı‖nı yansıtmaktadır. Bu tuĢ arkadaĢlığında 

kilometrelerce mesafede olunmasına rağmen okey vb. oyunlar oynanmakta, 

sohbet odalarında çeĢitli diyaloglara girilmekte ve birer sanal yaĢam alanı 

yaratılmaktadır. Bu ortamlar, hem kiĢilerin kendi etik değerleri açısından 

sakınca oluĢturmakta, hem de içinde bulunulan durumun etik ölçüde baĢka 

kiĢilere açık olabileceği konusunda sakıncalar içerebilmektedir.  

Bireylerin internet baĢında harcadıkları sürenin artması ve birden fazla 

bilgisayarın evlerde bulunmaya baĢlaması ile birlikte aile içinde bireylerin 

birbirileri ile olan yüz yüze iletiĢimlerine ayırdıkları zaman da azalamaya 

baĢlamaktadır. Bu noktada bireyler aynı çatı altında yaĢamalarına karĢın, aile 

olma bilincinden uzaklaĢmakta, duygu ve düĢüncelerine ailenin diğer bireyleri 

ile daha az paylaĢmaktadırlar. Bu ise bireylerin kendi ailelerine 

yabancılaĢmasına neden olmaktadır. Diğer taraftan aile dıĢı sosyal iliĢkiler 

bazında ele alındığında bireyler arasındaki iletiĢim ortamlarının yüz yüze olan 

karĢılıklı iletiĢimden uzaklaĢması ve ağ teknolojileri ile sanal ortamlarda 

iletiĢime geçmeleri ile birlikte, iletiĢim görsellikten soyutlanarak, iletiĢimin 

temelindeki jest ve mimikler ve bunlar ile oluĢan duygusallık yok olarak yerini 

hayali varsayımlara bırakmaktadır(Köker, 2006: 232).  

 

SONUÇ 

Yeni iletiĢim teknolojilerinin her geçen gün geliĢtiği günümüzde iletiĢim 

artık yerel ya da ulusal çapta düĢünülmekten çok, uluslararası ya da küresel 

arenada düĢünülmektedir. Bu durum yeni iletiĢim teknolojilerinin sürekli 

kendini yenilemesi, yeni olanaklar sunması, yeni fırsatlar ortaya koymasıyla 

ilgilidir. Öte yandan yeni iletiĢim teknolojilerini bir ağ çerçevesinde bağlayan 

ve küresel dijital birliği sağlayan internet yeni iletiĢim teknolojilerinin temel 

bağını oluĢturmaktadır.  

Her ne kadar günümüzde internet geliĢen ülkelerde nispeten çok daha 

fazla ise de geliĢmekte olan ülkelerde de yeni iletiĢim teknolojilerinin 

ucuzlamasıyla yayılmakta ve iĢ sektörünün ve bilginin ana taĢıyıcısı haline 

gelmektedir. Bu noktada bilginin bu derece yayılımının kolaylaĢması ve 

iletiĢimin çok boyutluluğu akıllara ―internet etiği‖ kavramını getirmektedir. 

Ġnternet etiği genel anlamda, internete girildikten sonra iyi bir kullanıcı olarak 

nelere dikkat edilmesi gerektiği, bir takım sınırların Ģifre koduna saygı 

göstererek kırılmaması gerektiği, internetten çeĢitli suçların iĢlenmemesi 

gerektiği ifadeleri üzerine kuruludur. Ancak bu noktada internetin ve ne olduğu 
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sürekli tartıĢma konusu olan ―etik‖in yan yana gelirken oluĢturdukları 

kavramsal zorlukla karĢılaĢılmaktadır.  

21. yüzyılda, toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel yapılarda gözlenen 

köklü değiĢiklikler kitle iletiĢim mecralarının önemini artırmakta ve bu alanda 

yeni olanaklar ortaya çıkarmaktadır. Ancak ortaya çıkan hızlı ve kapsamlı 

geliĢmeler, beraberinde teknolojik birçok sorunu da meydana getirmektedir. Bu 

sorunların en önemlilerinden biri yeni iletiĢim teknolojilerinin sosyal ve 

psikolojik boyutu olarak etik değerler kapsamında ele alınmaktadır. ―Etik, 

insanın kendi Ģahsına ve diğer insanların kiĢiliklerine karĢı iyi davranması, 

genel bir anlatım ile iyiliğe varılması için kendini uymaya zorunlu hissettiği 

manevi ve ruhsal görevler ve bunlara iliĢkin kurallar bütünüdür‖. Öte yandan 

etik kavramının tanımının bu kadar net yapılmasına rağmen, onun sosyal 

bilimlere ait bir kavram olmasından olsa gerek, diğer kavramlarla karıĢtırılması 

ya da tanımının çeĢitli farklılıklara uğraması söz konusu olmaktadır.  

Günümüzde iletiĢim teknolojilerine baktığımızda her birinin belli bir 

tarihinin olduğunu söylemek mümkündür. Örneğin gazete dört yüz yıldan fazla 

bir tarihe, radyo yüz yıla yakın bir tarihe, televizyon elli yıllık bir tarihe sahiptir. 

Ancak 21. yüzyılın ana kitle iletiĢim aracı olan internetin geçmiĢine iliĢkin çok 

Ģey söylemek mümkün değildir. Çünkü 20. yüzyılın sonralarında ortaya çıkan 

ve 21. yüzyıla damgasını vuran internet, hem geçmiĢi açısından hem de 

kullanım yoğunluğu bakımından diğer iletiĢim araçlarından ayrılmaktadır. Bu 

durum ülkeden ülkeye değiĢse de araĢtırmaların ortaya koyduğu en önemli 

gerçek internetin tüm dünya ülkelerinde büyük bir çıkıĢ yakaladığı ve her geçen 

gün kullanımının arttığı yönündedir.  

Avrupa ve Amerika kıtaları için konuĢtuğumuzda, ABD ve Ġskandinav 

ülkeleri kullanımda ilk sıralarda yer alırken, balkan ülkeleri çok daha düĢük 

kullanım değerlerine sahiptir. Ġnternetin bu kadar fazla kullanılması ve küresel 

bir mecra olması internet üzerinden etik değerlerin sorgulanmasını akla 

getirmektedir. Ancak bu noktada da çeĢitli kavramlar karĢımıza çıkmaktadır. 

Bilginin doğruluğu bunlar arasında ilk sırada gelmektedir. Sınırsız bir bilgi 

hazinesi sunan internet, aynı zamanda bu bilgilerin ne kadar doğru olduğu ya da 

olmadığı tartıĢmasını da beraberinde getirmektedir. Öte yandan yapılan 

araĢtırmalar ve basının her geçen gün manĢetlere taĢıdığı internette yer alan 

özellikle kiĢisel bilgilerin güvenliğinin, rahat davranılabilecek boyutlarda 

olmadığı görülmektedir. Dolayısıyla bu durum etik değerler çizgisi dıĢındaki 

birtakım kötü niyetli insanlarca kullanılabilmektedir. Özellikle çocukların 

istismar edilmesi ve ailelerin bu konuda büyük sıkıntılar çekmesi internet 

üzerine gerçekleĢtirilen etik tartıĢmaları yeniden alevlendirmektedir.  

Diğer yandan milyonlarca kullanıcısı olan internetin takibi, suç 

iĢleyenlerin tanımlanması ve yakalanması, yeni suçlar için olanak tanıyan 

birtakım yazılımların ortaya konulması düĢünüldüğü kadar kolay olmamaktadır. 
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Bu anlamda mecranın uluslararası olması da ayrı bir karmaĢa yaratmaktadır. 

Öyle ki bilginin giden ülke için hukuki ama alınan ülke için hukuki olmadığı 

durumlar yaĢanmakta ve hangi ülkenin hukukunun devreye sokulacağı 

konusunda belirsizlikler bulunmaktadır. Bu durum da internet üzerinden suçları 

artırmakta ve yeni suçlar için yeni ortamlar yaratmaktadır. Bu noktada internet 

etiği kiĢisel etik değerlere dayanmakta ve birtakım etik sözleĢmelerden uzak 

kiĢisel vicdan muhasebesine kalmaktadır.   

Bilginin gizliliği ve etik, sorgulanması gereken bir diğer konudur. 

Birtakım Ģifrelerle korunma altına alınan gizli bilgiler bazı programlarla 

ulaĢılabilir duruma geçmekte ve gizliliğin mahrumiyeti kalmamaktadır. Diğer 

yandan insanlara sanal sosyallik sunan internet, insanların yalan ya da yanlıĢ 

bilgilerle kendilerini tanıtabildikleri ve mahrumiyetin sınırlarının kalktığı bir 

alan olarak kendini göstermektedir.  

Bu anlamda internet üzerinden etik değerlerin korunması için, ulusal ya 

da uluslararası çapta birtakım çalıĢmalar gerçekleĢtirilmekte ancak bunlar 

yeterli olmamaktadır. Örneğin ülkemizde T.C. BaĢbakanlık Kamu Görevlileri 

Etik Kurulu tarafından 2010 yılında üçüncüsü düzenlenen Etik Haftası‘nda, etik 

kavramı farklı boyutlarıyla ele alınmıĢ ve farklı alanlara yönelik etik 

uygulamalar irdelenmiĢtir.  Etik kavramının farklı boyutlarıyla ele alınması zor 

bir durum teĢkil ederken, internet gibi sanal bir ortam etik değerlerin 

sorgulanmasını daha da zorlaĢtırmaktadır. Her ne kadar gerçekleĢtirilen 

sempozyumlar doğrudan internet ve etik ismini almasa da etik konulu 

sempozyumlarda internetin etik yönü sıklıkla sorgulanmakta ve yeni yaptırımlar 

için yeni çalıĢmalar gerçekleĢtirilmektedir.  
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ERMENĠ’LERĠN OSMANLI’DAKI TERÖR AMACIYLA 

OLUġTURDUKLARI ÖRGÜTLER 

Ramazan USLU

 

ÖZET 

Bu makalede Osmanlı Ġmparatorluğu döneminde Ermeniler tarafından 

terör amacıyla kurulan örgüt ve partilerden, programlarından ve ülke içinde 

yaptıkları terör eylemlerinden bahsedilmektedir. Makalede kaydedilmektedir ki 

Ermeniler, ermeni halkını silahlandırmak, ırkçı Ermenileri birleĢtirmek, gerilla 

grupları oluĢturmak, halkı isyana teĢvik etmek ve Osmanlı topraklarında 

bağımsız Ermenistan devletini kurmak amacıyla 1878 yılından itibaren ―Kara 

Haç‖, ―Vatan Müdafaacıları‖, ―Armenakan‖ gibi örgütleri, ―Hınçak‖, 

―TaĢnaksütyun‖ ve ―Yeni Hınçak‖ gibi partileri kurmuĢlardır. 

  

 

ABSTRACT 

There is told about the terrorist organizations and the parties created by 

Armenians in Ottoman Empire, about their programs and acts of terrorism 

carried out in the country. There is marked that, since 1878 Armenians have 

generated parties and organizations, such as ―Black cross‘, ―Defenders of 

motherland‖, ―Armenakan‖, ―Hnchak‖, ―Dashnaksutun‖, etc. arming people, 

uniting nationalists, creating guerrilla groups and pushing people to revolt with 

the purpose of creation of the Armenian state at the Ottoman territory 

 

 

Osmanlı devletinde ermeniler terör amacıyla ilk olarak Van‘da ―Kara 

haç‖ (1878), Erzurum‘da ―Vatan müdafaaçıları‖ (1881) örgütlerini oluĢturdular 

ki, burada da asıl maksat ermenilerin silahlanması idi. 1882 yılında bu örgütler 

deĢifre olunarak üyeleri hapse atıldı. 

Daha bir terör amaçlı örgüt olan ―Armenakan‖, ermeni Mkrtıç 

Portakalyan tarafından kurulmuĢtur. M. Portakalyan 1885 yılında Fransa‘ya 

gelerek ―Ermenistan‖ gazetesini çıkarmaya baĢladı. Aynı yılın yazında o, 9 

öğrencisiyle yeniden Ġstanbul‘a dönmüĢ ve ―Armenakan" örgütünü kurdu. 
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Portakalyan‘ın çıkarmıĢ olduğu ―Ermenistan‖ gazetesi hem Osmanlı 

Ġmparatorluğu‘nda, hem de Rusya‘da yasaklanmıĢtı.
1
  

Örgütün proğramında Ģu görevler vardı: milliyetçi ermenilerin birleĢmesi, 

yerlerde komiteler kurmak, ermeni ahaliyi silahlandırmak, gerilla mangaları 

oluĢturmak, halkı isyana ayaklandırmak. 

Van‘da ermeni okullarının birinde askeri hazırlık iĢi  milliyetçe rus olan 

binbaĢı Kamsargan tarafından düzenlenmiĢdi. 

―Armenakan‖ örgütünün yanısıra, ―Hnçak‖ ve ―DaĢnaksütyun" partileri 

de kuruldu. ―Hnçak‖ (hnçak-ermeniceden tercümede hayat anlamına gelir) 

partisinin kurucuları da Türkiye ermenileri idi. 

20 yaĢlarında gençler olan Avetıs Nazarbekyan ve Marianna Vardanyan 

Paris‘te tahsil hayatlarını sürdürürken ermeni öğrencileri bir araya getirerek, 

marksist ideyaları öğrenmeğe baĢladılar. 1886 yılında 3 kiĢiden oluĢan bir 

komite kuruldu. Daha sonra Cenevre‘de ―Hnçak‖ partisini kurdular (1887). 

―Hnçak‖ partisinin asıl amacı Osmanlı topraklarında bağımsız Ermenistan 

devletinin kurulması idi. Hemen ardınca Ġran ve Rusya topraklarında da böyle 

bir Ermenistan devleti kurulmalı ve her üç devlet Federatif Ermenistan adlanan 

devlette birleĢmeliydi. 

―Hnçak‖ partisi Ġstanbul‘u kendisine merkez seçerek Osmanlı 

Türkiye‘sinin farklı kentlerine delegelerini yolladı. ―Hnçak‖ partisi Samsun ve 

Zeytun‘daki isyanların organizatörüydü.
2
 

1896 yılında parti iki gruba ayrıldı. A. Nazarbekyan‘ın sosyalist 

sloganlarını kabullenmeyen grup, 1898 yılında Ġskenderun‘da yeni ―Yeni 

Hnçak‖ partisini kurdu.
3
 

1885 yılının 30 eylülünde ermeni terör örgütünün üyeleri Ġstanbulun 

Kumkapı mahallesinde polisle karĢıdurma yaratmıĢlar. Polisler ve ermeni 

milletinden olmayan sivil insanlar arasında ölenler olmuĢtur. Önceden sakin 

gösteri geçirileceği konusunda demeç verilmesine rağmen, ermeniler silahla 

geldiler. Terörist ve yandaĢlarının emelleri sonucunda tüm Ģehir üç gün zarfında 

felç durumunda kaldı.
4
 

―Hnçak‖ terör örgütünün proğramının 4. maddesinde yazılmıĢtır: 

―Ġnkilabi hökumet amacına ulaĢmak için Ģu metodları kullanmalıdır: tebligat, 

                                                 
1
Osmanlı ArĢivi. Yıldız Tasnifi. Ermeni Meselesi. Talori Olayları, C. 1, s. XV; N. 

Banoğlu, Ermeninin Ermeniye Zulmü (Belgeleri ile), Ankara, 1976, s. 14. 
2
M. Nalbantoğlu, Türklere KarĢı Ermeni VahĢeti: Dün Türkiye, Bugün 

Azerbaycan, Ġstanbul, 1992, s. 147. 
3
Nalbantoğlu, a. g. e., s. 189. 

4
T.C. BOA, Dosya: Yıldız Esas Evrak, Dosya no: Karton no: 31, Evrak no: 333, iç no: 

Zarf -108, Karton no: 80. 
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propoganda, terörizm, tahribatçı örgütler kurmak... Tebligat ve terörizm 

insanların daha güçlü ve cesur olmasına hizmet etmelidir‖. ―Hnçak‖ ermeni 

terör örgütünün proğramının diğer bir maddesinde belirtilmiĢtir: ―Türkleri ve 

kürtleri her fırsatta katletmeli, ana amaçlarına ihanet eden ermenileri hiçbir 

zaman affetmemeli, onlardan öc almalı‖ 

1890-1892 yıllarında ―Hnçak‖ ermeni terör örgütü Osmanlı Türkiyesi‘nde 

65 000 silahsız müslümanı - türkleri ve kürtleri katletmiĢtir
5
 

―Hnçak‖ terör örgütünün ermeni ceza ekiplerinin kurbanları arasında 

ihtiyarlar, kadınlar, çocuklar da vardı. Katliamlar idam ve iĢkencelerle 

gerçekleĢirdi. Ermeniler Müslüman din adamlarının ellerini, bacaklarını 

bağlayarak, onları islami kitaplardan oluĢturdukları ateĢin içine atıyorlardı. 

Katliamlar, seri cinayetler o kadar gözgöre yapılmaktaydı ki, ―Hnçak‖ın 

baĢkanları kamoyunca ifĢa edilecekleri korkusuyla yabancı devletlere 

kaçmĢlardı. Onların çoğu kısmı isimlerini, soyadlarını değiĢip, fransız, italyan, 

arap, türk adları almıĢlar. Bellidir ki, yüz yıllar geçecek ve ermeni diasporası 

yapmak senaryosu hiç değiĢmeyecektir. 

1892 yılında Cenevre‘de ―DaĢnaksütyun‖ partisinin I. toplantısı oldu. 

Toplantıda partinin proğramı tesbit edildi. Proğramın maddelerinde Ģu meseleler 

yer almaktaydı: askeri birliklerin oluĢturulçması, ahalinin silahlandırılması, 

isyankar komitelerin kurulması ve onların güvenliliğinin sağlanması, silahlı 

eylem, devlet görevlilerinin katli, devlet binalarının, yapılarnın yakılması ve 

terör. 

Parti iki bürosunu Doğu ve Batı bürolarını kurdu. Doğu bürosu Giresun-

Diyarbakır, Zakafkasiya, Rusya ve Ġran, Batı bürosuysa Balkanlarda, Amerika, 

Mısır ve diğer batı devletlerinde görevlerini gerçekleĢtirmeliydi. ―DaĢnak‖ 

partisinin 1919 yılında gerçekleĢen toplantısında Türkiye ve Rusya ermenileri 

oturan toprakları ihlaletmek yoluyla, hür ve bağımsız ―Ermenistan 

Respublikası‖ kurmak ideyası daĢnakların son amacı ilan edildi. 

1890 yılında Tiflis‘te Xristofor Mikaelyan, Simon Zavareyan ve Stefan 

Zoryan ―DaĢnaksutyun‖ örgütünün selefleri olan ―Armenak‖ın, ―Hnçak‖ın 

terörçüluk, faĢist enenelerini devam etdirmiĢ ―Ermeni Ġnkilab Birliği‖nin 

temelini koydular. Ermeni müellif M.Vardanyan ―DaĢnaksutyun‘un tarihi‖ adlı 

araĢtırmasında daĢnak örgütünün asıl hususlarını böyle nitelemiĢtir: 

―DaĢnaksutyun komitesinin en mühim sloganı, herhangi bir oertamdan asılı 

olmayarak, türkleri, kürtleri  kurĢunlamak ve mahvetmektir‖. 1892 yılında 

yapılmıĢ I. toplantıda taĢnaklar ―silahlı birleĢmelerin eğitimi ve hazırlığı, 

inkilabi komitelerin kurulması, devlet adamlarına, memurlara yönelik terör 

eylemi yapmak... stratejisini hazırlayıp oy birliği ile kabullendiler. Rusya‘nın 

arĢiv belgelerine göre, 1892 yılı toplantısının üyeleri ―ermenilerin 

                                                 
5
Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (9.VII-15.VIII.1895), Ġstanbul, 1991 
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silahlandırılması ve örgütlenmesi, terör eylemlerinin yapılması devlet 

memurlarını müflisleĢtirmek ve devlet müessiselerini iflas etdirmek‖ gibi 

müddealar kabül etmiĢler. Partinin tüzüğündeki protoköl çok dikkat çekicidir: 

Yüksek konspirasiya uyğulanmıĢtır; bazı protoköller Batı bürosunun arĢivine 

verilmiĢtir. Böylece, en önemli belgeler hatta örgütün yüksek kurumlarından da 

saklanmıĢtır
6
:  

Bununla beraber örgütün proğramında yunanlarla, makedoniyalılarla, 

genç türklerle ve baĢkalarıyla ittifaka girmek ve onları egemenliklerine almak 

görevi öne sürülmüĢtür. (Hem de, onlara sezdirmeden, kendi taktiğinin gizliliyi 

sayesinde) Parti baĢarıyla çalıĢır ve geniĢlenir, tüm enerjisini Osmanlı 

Türkiye‘sine karĢı koymuĢtur. Toplantıda tarihde ilk kez ―fedailer harekatı‖nın-

ermeni kamikazelerinin olduğu resmen açıklandı. ―Fedailer‖ cefeng-patolojik 

bir idea-denizden denize ―böyük ermenistan‖ ideyasının gerçekleĢmesi için 

suçsuz, mazlum insanları devamlı olarak katlederek, teröre maruz koyarak ün 

kazandılar. Bunlar, ―DaĢnaksutyun‖ ermeni terör örgütü kurulduktan hatta dört 

yıl sonra Amerika‘nın ―Boston Herald‖ gazetesinin 1894 yılının 15 Ģubat özel 

sayısında da yansımıĢtır: ―Ermenilerin büyük çoğunluğu okuma-yazmayı 

beceremez ve eğer Ermenistan yalnız ermenilerin oluĢmuĢ bir devlet olacak 

olursa bile, onlar bağısızlıklarını kendibaılarına sürdüremezler‖ Buna rağmen, 

―DaĢnaksutyun‖ örgütünün ideolokları ―etnik taranmıĢ bölgeler‖ senarysunun 

hazırlanması ve gerçekleĢmesi iĢini devamlı sördürüyorlardı. Öyle bir etnik 

bölgeler düĢünülürdü ki, orada ermenilerin dıĢında herhangi bir millet ve etnik 

grup yerleĢemezdi 
7
. 

Ermeni ırkçılığının ideyaları daĢnakların 1919 yılında Erivan‘da 

gerçekleĢen IX. uluslararası kongrede tespitlendi. Bu toplantıda ―Nemeses‖ 

terör grubu önceler kendi ülkesinde devlet görevinde çalıĢmıĢ mühacir türkleri 

katletmekle görevlendirildi. Antitürk propağandasının baĢında ermeni kökenli 

amerikan Sahan Natali dururdu. Bununla da, sınırlarsız terörün temeli atılmıĢ 

oldu. Daha sonralar sadece Türkler değil, dünyanın tüm ülkelerinin farklı 

milletleri olan insanlar da bu terör örgütünün kurbanları oldular
8
. 

Böylelikle bu çirkin ―parti‖nin oluĢum tarihi ve faaliyeti, terörün 

mülkiyyetten, emlaktan alıkoyma, toplu katliamların organizesi 

"DaĢnaksutyun"un siyasi mücadelesinin baĢlıca yöntemi olduğunu 

göstermektedir. 

―DaĢnaksityun‖ komitesinin diğer bir giriĢimi ise Temmuz 1905 yılında 

Sultan II. Abdülhamit‘e karĢı hazırladığı bombalı suikast eylemi idi. Bu 

eylemde 26 kiĢi öldü, fakat Sultan sağ kurtuldu. SoruĢturmalar sonucunda 42 

                                                 
6
Osmanlı ArĢivi, Yıldız tasnifi. Ermeni Meselesi. Talori Olayları, C. 19, s. XV; 

7
Nalbantoğlu, a. g. e., s. 69 

8
T.C. BOA, Yıldız Evrakı, Zarf no: 156, iç no: 24; E. Z. Karal, Osmanlı Tarihi, 

Ankara, 1983, VIII, 148.  
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kiĢinin eylemle ilgisi olduğu belirlendi. Ama Ġngiltere, Rusya ve Fransa‘nın 

yardımı ve baskılarıyla bu kiĢiler ceza almaktan kurtuldular.
9
 

Osmanlı dövleti ermeni ayaklanmalarına son verebilmek için onlarla 

anlaĢmaya varmak üzere 1896 yılından sonra bir kaç teĢebbüste bulunmuĢtu 

ancak ermenilerin aĢırı istekler ileri sürmesiyle bir netice elde edilememiĢtir. 

Diğer taraftan Berlin AnlaĢmasının 23. maddesi Makedonyalılara bağımsızlık 

yolunu açtığından, ermeniler de bu anlaĢmanın 61. maddesiyle aynı Ģekilde 

bağımsızlık kazanabilme umuduna kapılmıĢlardır. Bu yüzden de onlar için 

anlaĢmak değil anlaĢmamak esastır
10

. 

 

SONUÇ 

Osmanlı Ġmparatorluğu döneminde Ermeniler tarafından terör ve Ģiddet 

amacıyla kurulan örgüt ve partilerden, programlarından ve ülke içinde yaptıkları 

terör eylemlerinin boyutları görülmektedir. Ermeniler, ermeni halkını 

silahlandırmak, ırkçı Ermenileri birleĢtirmek, gerilla grupları oluĢturmak, halkı 

isyana teĢvik etmek ve Osmanlı topraklarında bağımsız Ermenistan devletini 

kurmak amacıyla 1878 yılından itibaren batılı müttefiklerini de arkalarına alarak 

ve Osmanlı ülkesi sınırları içerisinde kıĢkırtmaları da körükleyerek Ģiddet 

eylemlerinde bulunmuĢ bir çok katliama giriĢmiĢ isyan hareketine 

yönelmiĢlerdir.Bu bağlamda ―Kara Haç‖, ―Vatan Müdafaacıları‖, ―Armenakan‖ 

gibi örgütleri, ―Hınçak‖, ―TaĢnaksütyun‖ ve ―Yeni Hınçak‖ gibi partileri 

kurarak taleplerini uluslar arası boyutlara taĢımıĢlar hala aynı gerçek olmayan 

iddalarla dünya kamuoyunu arkalarına almaya çalıĢmakta ve bu yönde diaspora 

denilen ülkedıĢı birikimleri ve oluĢumları Türkiye aleyhine canlı tutmak 

istemektedirler. 

 

                                                 
9
Osmanlı ArĢivi, Yıldız tasnifi. Ermeni meselesi. Talori olayları, C. 1, s. XIV; 

10
GeçmiĢten Bugüne Türk-Ermeni ĠliĢkileri, Ankara, 1989, s. 19-20; Türk 

Ermenilerinden Gerçekler, Ġstanbul, 1980. s .43 
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EBELĠK BÖLÜMÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN TANIMLAYICI 

ÖZELLĠKLERĠ VE EBELĠK DĠSĠPLĠNĠ ÜZERĠNE GÖRÜġLERĠ

  

Melike UÇAK


   Selmin ġENOL


 

 

ÖZET 

Bugün ülkemizde Temel Sağlık Hizmetlerinin kırsal alandaki ana çocuk 

sağlığı hizmetlerini yürüten ebeler önemli bir rol üstlenmiĢtir. Doğurganlık 

hızının düĢürülmesinde, anne, bebek ve çocuk ölümlerinin azaltılmasında 

ebenin birey ve topluma götüreceği hizmetin kalitesi son derece önemlidir. 

Günümüz koĢullarında sağlıklı birey, sağlıklı toplumlara ulaĢmak için ebelik 

eğitimi ve ebelik hizmetlerinin, ülke Ģartları ve ulusal sağlık sorunları göz 

önünde bulundurularak, uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi önemli 

bir kazançtır. Bu nedenle bu çalıĢma, ebe adaylarının sosyo kültürel 

donanımları ve mesleklerine bakıĢlarını tanımlamak amacıyla yapılmıĢtır.  

ÇalıĢmaya E.Ü. Ġzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu ebelik bölümünden 

232 öğrenci katılmıĢtır. Katılımcıların yaĢ ortalaması 22 ± 1.76‘dır. 

Öğrencilerin sadece %74.6‘sı kredi/burs almaktadır ve  %14.7‘sinin sağlık 

güvencesi yoktur. Katılımcıların %30.2‘sinin günde 1-2 saat bilgisayar/internet 

kullandığı ve %47‘sinin de bilgisayar kullanma amacının bilgi edinme olduğu 

belirlenmiĢtir. Öğrencilerin %64.2‘sinin gereksinim duydukça kütüphaneden 

yararlandığı, %42.2‘sinin çok nadiren sinema, tiyatro ve konsere gittiği, 

%88.8‘inin kiĢisel geliĢimleri için eğitim almadıkları, sadece %6.0‘sının sivil 

toplum kuruluĢuna üye olduğu saptanmıĢtır.  Toplum sağlığında anne ve 

yenidoğanların yaĢam kalitesini artıracak donanımlı ebelik disiplini için ebe 

adaylarının kiĢisel geliĢimlerine iliĢkin destek gereksinimlerinin olduğu 

görülmüĢtür. 

Anahtar Sözcükler: Ebelik, meslek, sosyo-kültürel özellikler 

 

 

ABSTRACT 

Today, in Turkey, midwifes which are conducting health service for 

mother and child care living in rural areas, have an essential role. Midwife 

services‘ quality is especially important for decreasing the fertility rate and 

mother, baby and child mortalities. Healthy individuals in today's conditions, 
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to achieve a healthy community midwifery education and services, the country 

conditions and national health issues be taken into consideration, in accordance 

with international standards is an important gain to be made.  

Therefore, this study was designed to identify the approaches of 

midwives to their socio-cultural features and their professions. 232 students 

from Ege University, Ġzmir Atatürk Health School, Midwifery department, 

were attended to the research. The average age is 22 ± 1.76. Only 76.6% of the 

students have scholarships or state aid and 14.7% do not have any health 

insurance. 30.2% of participants using computer/internet 1-2 hours in a day just 

for reach information. 64% of students go to libraries only if they need to, and 

42.2% goes to cinema, theater and concerts very rarely. Also, 88% of them do 

not get any education for their self improvements and only 6% are the 

members for non governmental organizations. To improve the quality of life 

for mothers and newborns in public health, midwives candidates are seen to be 

needed a support in order to improve their personal development. 

Key words: Midwifery, profession, socio-culturel features 

 

GĠRĠġ 

Ġnsanlığın varoluĢundan bu yana tüm kültürlerde doğuma yardım görevi 

ebelere verilmiĢ ve ebeler, çoğu doğal yöntemlerden oluĢan farklı tekniklerle 

doğuma yardımcı olmuĢtur. Ġlkel çağlarda bilimsellikten uzak olan ebelik 

mesleği, tıp alanındaki geliĢmelere paralel olarak ilerlemiĢ ve günümüzde 

bilimsel ve etik değerler üzerine temellenmiĢ profesyonel bir disiplin olarak 

sağlık bilimleri içerisinde yerini almıĢtır (2, 4). 

Ülkemizde Temel Sağlık Hizmetlerinin özellikle kırsal alanda ana çocuk 

sağlığı hizmetlerini ulaĢtıran ebelik disiplinidir. Doğurganlık hızının 

düĢürülmesinde, anne, bebek ve çocuk ölümlerinin azaltılmasında ebenin birey 

ve topluma götüreceği hizmetin kalitesi son derece önemlidir. Ülkemizde 

sağlıklı birey, sağlıklı toplumlara ulaĢmak için ebelik eğitimi ve ebelik 

hizmetlerinin, ülke Ģartları ve ulusal sağlık sorunları göz önünde 

bulundurularak, uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi kaçınılmazdır 

(21, 14). 

Geçtiğimiz onbeĢ yılda yükseköğrenime dayalı ebelik eğitiminin 

baĢlamasıyla ebelik disiplini kendini donatma ve daha etkin hizmet sunma 

sürecine girmiĢtir. Ebelik eğitiminin amacı, mesleki bilgilerinin yanında, 

sorumluluk duygusu geliĢmiĢ, bakım verebilen, otonomi sahibi, iyi iletiĢim 

kuran, dürüst, gerektiği zaman ilgili mercilerden izin ve onay alabilen, iletiĢim 

becerilerine sahip, ekip çalıĢmasına önem veren profesyonel ebeler 

yetiĢtirmektir. Ebelik eğitiminin temel felsefesi ise, Atatürk inkılapları ve 

ilkeleri doğrultusunda ülkesine karĢı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları 
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davranıĢ haline getiren, hür ve bilimsel düĢünce biçimine, geniĢ bir dünya 

görüĢüne sahip, insan haklarına saygılı, bireyin, ailenin ve toplumun sağlık 

ihtiyaçlarında bilgi ve beceri sahibi, topluma kapsamlı ebelik hizmeti verecek 

profesyonel ebeler yetiĢtirmektir.   

Sağlık hizmetlerinde temel amaç, toplum sağlığının korunması ve sağlık 

düzeyinin geliĢtirilmesidir. Sağlığın daha iyiye götürülmesine yönelik 

hizmetler, yalnızca hastalıkların ya da bozuklukların önlenebilmesi değil, 

bireylerin yaĢam kalitelerinin yükseltilmesi için bireyin potansiyelini artıran 

yaklaĢım ve etkinlikleri de amaçlar. Bu konuda sağlık eğitimi ve güdülenmenin 

çok önemli rolü vardır. Sağlık eğitiminde baĢarının temel ilkelerinden birisi 

eğiticinin niteliğidir. Ülkemizde özellikle kırsal alan sağlık eğitimlerindeki 

eğitimcilik rolünden ebeler sorumlu tutulmuĢtur. Koruyucu sağlık hizmetlerinin 

lideri olan ebeler, sağlıklı birey ve ailelerin de ulaĢılabilen donanımlı modeller 

olmalıdır. Bununla birlikte bireylere sağlıklı yaĢam için alınması gereken 

önlemleri benimsetmeli ve uygulanması için kendisinin de bu davranıĢları 

sergileyerek önderlik etmesi gerekmektedir. Ebelik disiplini üyelerinin bu 

profesyonel noktaya ulaĢabilmeleri, bireysel donanımlarını en üst noktaya 

ulaĢtırmaları ile mümkün olacaktır (21, 26). Bu nedenle bu çalıĢmada Ege 

Üniversitesi Ġzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu ebelik bölümü öğrencilerinin 

sosyo-demografik özelliklerini ve ebelik mesleğine iliĢkin görüĢlerini 

inceleyerek sonuçlar doğrultusunda ebelik mesleğini ileriye götürecek 

politikaları saptamak ve geleceğin lider ebeleri için bugünkü durumu 

tanımlamak hedeflenmiĢtir. 

 

GEREÇ VE YÖNTEM 

AraĢtırma, Ege Üniversitesi Ġzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu ebelik 

bölümü öğrencilerinin sosyo-demografik özellikleri ve ebelik mesleğine iliĢkin 

görüĢlerinin incelenmesi amacıyla yapılmıĢ tanımlayıcı bir çalıĢmadır. 

AraĢtırma evrenini, Ege Üniversitesi Ġzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu‘nda 

eğitim görmekte olan ebelik bölümü öğrencileri (n=252) oluĢturmaktadır. 

Örneklem grubuna ebelik eğitimini sürdüren ve gönüllü olarak katılmayı kabul 

eden tüm öğrenciler dahil edilmiĢ ancak değiĢik nedenlerle 20 öğrenci 

çalıĢmaya katılmamıĢ ve örneklem sayısı 232 öğrenci üzerinden gerçekleĢmiĢtir 

(n=232). Öğrencilere formları doldurmadan önce çalıĢmanın amacı ve ıĢık 

tutacağı noktalar hakkında açıklama yapılarak, katılımcılardan sözlü onay 

alınmıĢtır. 

AraĢtırma verileri, literatür ıĢığında geliĢtirilen soru formu ile toplanmıĢ 

ve SPSS 16.0 paket programında analiz edilerek sayı, yüzde ve ortalama olarak 

değerlendirilmiĢtir. 
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BULGULAR ve TARTIġMA 

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin tanımlayıcı özellikleri Tablo.I‘de 

görüldüğü gibi;  yaĢ ortalamaları 22 ± 1,76 (min:18 max:29) ve ebelik bölümü 

tercih ortalaması ise 11 ± 6.59 (min:1 max:24)‘dur. Kayacı (2008) sağlık 

yüksekokulları ebelik bölümü son sınıf öğrencilerinde yapmıĢ olduğu 

çalıĢmasında öğrencilerin %42.1‘inin ebelik bölümünü 11 ve üzeri sırada tercih 

ettiğini belirtmiĢtir. Öğrencilerin üniversite düzeyinde ebelik eğitimini tercih 

etme durumları yirmidört seçeneğin ilk onbiri arasında olduğu söylenebilir. 

Öğrencilerinin %40.9‘u Ege Bölgesi‘nde ve %2.2‘si yurtdıĢı doğumludur. 

En uzun süre yaĢamıĢ oldukları yerleĢimler arasında büyükĢehir %31.9 olup 

%13.8‘i kırsal yerleĢimden gelmiĢtir. Mezun oldukları okullara göre 

dağılımlarında sağlık meslek lisesi çıkıĢlı öğrencilerin oranı %6.5, süper lise ve 

Anadolu lisesi %39.2, düz lise mezunları ise %52.2‘dir. Sağlık meslek lisesi 

mezunu öğrencilerinin sağlık bölümlerini tercih etmeleri halinde ek puan 

eklenmektedir. Buna rağmen araĢtırmamızda sağlık meslek lisesi en düĢük 

oranda saptanmıĢtır. Sağlık meslek lisesi programlarında matematik, fizik, 

kimya ağırlıklı sayısal-fen derslerinin diğer liselerden daha az ders saatinde 

iĢlenmesi öğrencilerin sayısal puanla ebelik bölümüne giriĢlerinde gizli bir 

engel oluĢturduğu düĢünülebilir.  

 Yüksek Öğretim Kurumu yurtlarında kalan öğrenci oranı % 41.3‘tür ve 

%31‘i arkadaĢlarıyla ya da yalnız olarak evde kalmaktadır. Öğrencilerin tümü 

kredi/burs almak istemekle birlikte %25.4‘ü herhangi bir kredi ya da burs 

olanağından yararlanamamıĢtır. Diğer bir deyiĢle öğrencilerin beĢte birinin 

kredi/burs olanaklarından yoksun olması sadece fiziksel anlamda değil 

entelektüel geliĢimleri açısından da önemli bir eksikliktir. Çünkü öğrencilere 

sağlanan kredi/burs olanakları gençlerin üniversite eğitim süreçlerinde sosyal ve 

kültürel geliĢimlerine katkı sağlayarak onlara önemli bir kaynak olmaktadır. 

Benzer Ģekilde düĢündürücü bir diğer bulgu ise, gelecekte sağlık elemanı olacak 

öğrencilerin %14.7‘sinin sağlık güvencesinin olmamasıdır. Ortalama aylık 

harcama dilimlerinde öğrencilerin beĢte biri (%27.6) 100-200TL arasında, 

yarıya yakını (%47.8) ise 200-400TL arasında değiĢen harcama tanımını 

yapmıĢlardır.  
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Tablo I: AraĢtırmaya Katılan Öğrencilerin Tanımlayıcı Özellikleri  

 

TANIMLAYICI ÖZELLĠKLER 

 

     Sayı (n)   Yüzde (%) 

Doğum Yerinin Bulunduğu Bölge 

 

1) Ġç Anadolu Bölgesi 28 12.1 

2) Doğu Anadolu Bölgesi 10 4.3 

3) Marmara Bölgesi 38 16.4 

4) Ege Bölgesi 95 40.9 

5) Akdeniz Bölgesi 33 14.2 

6)Karadeniz Bölgesi 23 9.9 

7) Yurt DıĢı 5 2.2 

En Uzun Süre YaĢadığı Yer   

1) BüyükĢehir 74 31.9 

2) ġehir 53 22.8 

3) Ġlçe 73 31.5 

4) Köy 32 13.8 

Mezun Olduğu Lise   

1) Düz Lise 126 54.4 

2) Süper Lise 62 26.7 

3) Anadolu Lisesi 29 12.5 

4) Sağlık Meslek Lisesi 15 6.5 

Kaldığı Yer    

1) Ailemle Birlikte 57 24.6 

2) Tek BaĢıma / ArkadaĢlarımla 

Birlikte     

72 31.0 

3) Devlet Yurdu / Özel Yurt 96 41.3 

4) Akrabalarımla Birlikte      7 3.0 

Kredi/ Burs Alma Durumu    

1) Alıyor 173 74.6 

2) Almıyor 59 25.4 
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Sağlık Güvencesi   

1) Var 198 85.3 

2) Yok 34 14.7 

Ortalama Aylık Gider   

1) 100- 200 TL 64 27.6 

2) 201- 400 TL 111 47.8 

3) 401- 800 TL 42 18.1 

4) 801 TL ve Üzeri 15 6.5 

TOPLAM 232 100 

 

 AraĢtırmaya katılan öğrencilerin aile tanımlayıcı özellikleri Tablo II‘de 

görülmektedir. Öğrencilerin %98.7‘sinin annesi ve %93.5‘inin babası sağdır. 

Annelerin eğitim durumuna bakıldığında çoğunluğun (%66.8) ilkokul/ortaokul 

mezunu, %15.5‘inin lise ve sadece %2.6‘sının fakülte/yüksekokul mezunu 

olduğu saptanmıĢtır. Ancak annelerin %7.8‘inin halen okur-yazar olmadığı da 

görülmektedir. Eğitim düzeyinin düĢük olduğu anne grubunda çalıĢma 

durumlarının dağılımında, %80.1 ev hanımı, %11.2‘si iĢçi, %6.9‘u memurdur. 

Üniversite düzeyinde ebelik eğitimi alan öğrencilerin annelerine oranla okuma 

olanaklarını değerlendiriyor olmaları ve potansiyel çalıĢan/üreten kadın rolüne 

aday olmaları toplumsal rolleri açısından sevindiricidir.  

Babaların eğitim durumuna bakıldığında ―okur yazar olmayan‖ 

olmamakla birlikte lise sonrası mezuniyet oranı yüksek değildir. Babaların 

çalıĢma durumuna bakıldığında %38.8‘i emekli, %22.0‘ı iĢçi, %14.2‘si kendi 

hesabına çalıĢan, %12.9‘u mevsimlik iĢçi, %12.1‘i memurdur. 

AraĢtırma kapsamındaki ebelik öğrencilerinin anne ve babalarına iliĢkin 

eğitim ve meslek durumları literatür bilgilerine benzer bulunmuĢtur. Ünlü, 

Özgür ve GümüĢ (2008) hemĢirelik yüksekokulu öğrencilerinde lise mezunu 

baba %34 iken üniversite mezunu %14.7 oranındadır. Annelerin ise %44‘ü 

ilkokul mezunu ve %4.7‘si üniversite mezunudur. Ünal, Gürhan, Saral ve ÖzbaĢ 

(2008) ve Dinçer‘in (2008) çalıĢmalarında hem annelerin lise sonrası eğitim 

düzeyleri hem de ―ev hanımı‖ olarak çalıĢma oranları bu çalıĢma sonuçları ile 

benzerdir.  

AraĢtırmada yer alan ebelik öğrencilerinin kardeĢ sayılarına 

bakıldığında; sadece %3.0‘ı tek çocuk olup %51.3‘ü iki kardeĢ, %45.7‘si üç ve 

üzeri kardeĢe sahiptir. Karadağ, Güner, Çuhadar ve Uçan‘ın (2008) hemĢirelik 

öğrencileri çalıĢmasında öğrencilerin %46.7‘sinin 4-6 kardeĢ arasında değiĢtiği 

belirtilmiĢtir. Ünal, Gürhan, Saral ve ÖzbaĢ‘ın (2008)çalıĢmasında da 
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öğrencilerin sadece %2‘si tek çocuk olup %35.6‘sı 4-8 kardeĢe sahip olduğu 

belirtilmiĢtir. 

Yiğit, Esenay ve Derebent (2007) te çalıĢmalarında benzer sonuçları 

sunmuĢlardır.  

 

Tablo II: AraĢtırmaya Katılan Öğrencilerin Aile Tanımlayıcı Özellikleri 

(ATÖ) 

ATÖ  Sayı  

(n) 

Yüzde  

(%) 

ATÖ  Sayı 

(n) 

Yüzde  

(%) 

Anne Eğitim Durumu Baba Eğitim Durumu   

1) Okur-Yazar Değil 18 7.8 1) Okur-Yazar  11 4.8 

2) Okur-Yazar 17 7.3 2) Ġlkokul/Ortaokul 123 53.0 

3) Ġlkokul/Ortaokul 155 66.8 3) Lise  69 29.7 

4) Lise  36 15.5 4) Fakülte / Y.Okul ve  

Üzeri 

29 12.5 

5) Fakülte / Y.Okul ve Üzeri 6 2.6 Baba ÇalıĢma Durumu   

Anne ÇalıĢma Durumu   1) Memur 28 12.1 

1) Ev Hanımı 186 80.1 2) ĠĢçi 51 22.0 

2) ĠĢçi 26 11.2 3) Küçük iĢletmeci 33 14.2 

3) Memur 16 6.9 4) Emekli 90 38.8 

4) Küçük iĢletmeci 4 1.7 5) Mevsimlik ĠĢçi 30 12.9 

KardeĢ Sayısı   Okuyan KardeĢ Sayısı   

1) Tek Çocuk 7 3.0 1) Bir KiĢi                116 50.0 

2) Ġki KardeĢ             119 51.3 2) Ġki KiĢi                 72 31.0 

3) Üç KardeĢ ve üzeri 106 45.7 3) Üç KiĢi ve Üzeri 44 19.0 

Ailenin YerleĢim Yeri   Ailenin Gelir Durumu   

1) Ġl Merkezi 103 44.4 1) 600 TL‘den Az         45 19.4 

2) Ġlçe Merkezi 87 37.5 2) 600 TL- 900 TL                     63 27.2 

3) Belde (Kasaba) 16 6.9 3) 901 TL- 1200 TL 57 24.6 

4) Köy 26 11.2 4) 1201 TL- 1500 TL 35 15.1 

   5) 1501 TL ve Üzeri 32 13.8 

TOPLAM 232 100 TOPLAM 232 100 
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Tablo III‘te AraĢtırmaya katılan öğrencilerin sosyal özellikleri yer 

almıĢtır. Sosyal özellikler çok geniĢ bir içeriğe sahip olmakla birlikte bu 

çalıĢmada özellikle ebelik öğrencilerinin günümüz teknolojik, sosyal ve kültürel 

değiĢim ve geliĢimini hangi oranda izleyebildiklerine ıĢık tutacak maddelere yer 

verilmiĢtir. Bunların baĢında bilgisayar kullanımı gelmektedir. Ebelik 

öğrencilerinin %64.7‘sinin kendine ait bilgisayarı olup, %67.3‘ü iyi ve çok iyi 

düzeyde bilgisayar kullanma becerisine sahiptir. Günde 1- 2 saat 

internet/bilgisayar kullananların oranı %30.2‘dir ve %47‘si bilgi edinmek 

amaçlı internet kullanırken, %44‘ü iletiĢim ve gündemi takip etmek için internet 

kullanmaktadır. AraĢtırmamızdaki bu sonuç literatür sonuçlarına benzerlik 

göstermektedir. Koç (2006) hemĢirelik öğrencileri ile çalıĢmasında, öğrencilerin 

%43.6‘sının günde 1-2 saat bilgisayar kullandığını belirtmiĢtir. Çitil, Ġspir, 

Söğüt ve Büyükkasap‘ın (2006) fen-edebiyat fakültesi öğrencileri ile 

çalıĢmasında ise öğrencilerin %35‘i kiĢisel bilgisayara sahip olup %87‘si 

bilgisayar kullanmayı bilmektedir. Gültekin ve Ġrgil‘in (2001) tıp öğrencilerinde 

yapmıĢ oldukları benzer çalıĢmada erkek öğrenciler %25.5 oranında interneti iyi 

düzeyde kullanırken, kız öğrenciler %10.4 oranında interneti iyi düzeyde 

kullandıklarını belirtmiĢtir. Bu çalıĢmada ise tümüyle kız olan ebe adayı 

öğrencilerin bilgisayar kullanım düzeyi daha yüksek bulunmuĢtur. GeliĢen 

teknolojiyle birlikte her geçen gün yenilik ve değiĢim sürecindeki tıp alanında, 

geleceğin ebe adaylarının güncel bilgileri takip etmeleri, günümüzün donanımlı 

olması beklenen sağlık elemanı için kaçınılmaz bir özeliktir. Tıptaki 

geliĢmelerde yeniliklerin ve değiĢimlerin izlenmesi mesleki geliĢime de katkı 

sağlayarak, ebelerin bilgi veren danıĢmanlık ve rehberlik rolleri bu kanalla 

günceli yakalama fırsatı bulacaktır.  

Öğrencilerin günlük televizyon izleme sıklığına bakıldığında ise 

%36.2‘sinin televizyon izlemediği, %22.8‘inin 1-2 saat televizyon izlediği 

saptanmıĢtır. Küçükkurt, Hazar, Çetin ve TopbaĢ‘ın araĢtırmasında öğrencilerin 

%66‘sının günde 1- 2 saat televizyon izlediği belirtilmiĢtir. Dursun‘un (2008) 

sınıf öğretmeni adaylarına yaptığı çalıĢmasında öğrencilerin %23.8‘i televizyon 

izlemezken, %32.1‘i günde 1- 2 saat televizyon izlemektedir. Öğrencilerin 

televizyonda tercih ettikleri programlar ise %28 oranında dizi, %16.8 oranında 

haberdir. Toruk (2008) çalıĢmasında üniversite gençliğinin %29.3‘ünün haber 

bülteni ve haber programı, %12.2‘sinin yerli dizileri tercih ettiklerini 

belirtmiĢtir. Bu çalıĢmada televizyon izleme sıklığında düĢme görülürken, dizi 

izleme oranındaki yükselme dikkat çekicidir. Bulgular televizyon izleminin 

günceli yakalamada etkin bir rol üstlenmekten uzak olduğu fikrini 

uyandırmaktadır. 

Öğrencilerin %55.6‘sının ayda 1-2 kitap, %8.7‘sinin 3-4 ve üzerinde kitap 

okuduğu saptanmıĢtır. Hiç kitap okuyamayanlar (%27.6) ve okumayı 

sevmeyenlerin (%8.2) olması okuma ve yazma eyleminin önemli olduğu ebelik 

mesleğinde düĢündürücü bir sonuçtur. Ebelik öğrencilerinin okuma (okuduğunu 



 

 

 

 

 
  TÜRKBĠLĠM AĞUSTOS 2010  

 199 

anlama ve analiz yetisini güçlendirmeyi hedefleyen), araĢtırma, yorumlama 

yöntemleri ile öğretimin sürdürülmesi ebelik disiplini üyelerine anlamlı 

kazançlar sağlayacaktır. 

Katılımcıların %64.2‘sinin kütüphanelerden gereksinim duydukça, 

%4.7‘sinin ayda bir kütüphanelerden yararlandığı belirlenmiĢtir. %25.4‘ünün 

ise kütüphaneye hiç gitmediği tespit edilmiĢtir. Dursun‘un öğretmen adaylarına 

yaptığı çalıĢmasında öğrencilerin %67.3‘ü gereksinim duydukça, %6.3‘ü ayda 

bir kütüphanelerden yararlanmaktadır. %4.3‘ü kütüphaneye hiç gitmemektedir. 

Öğrencilerin gazete okuma alıĢkanlıkları konusunda yapılan çalıĢmalarda; 

Yiğit, Esenay ve Derebent (2007) öğrencilerin %38.7‘sinin, Küçükkurt, Hazar, 

Çetin ve TopbaĢ (2009) ise %40.2‘sinin her gün gazete okuduğunu belirtmiĢtir. 

Bu çalıĢmada ise ebelik öğrencilerinin her gün (baskı ve internet) gazete okuma 

oranının %24.6 olmasıyla diğerlerinden daha düĢük olduğu saptanmıĢtır. 

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin %81.5‘inin sürekli bir dergiye abone 

olmadığı, %18.5‘nin ise sürekli bir dergiye abone olduğu görülmektedir. Yiğit, 

Esenay ve Derebent‘in çalıĢmasında öğrencilerin %33.3‘ü haftalık-aylık dergi 

okumaktadır.  

AraĢtırmaya katılan öğrencilerin %42.2‘sinin sinema, tiyatro ve konsere 

çok nadiren gitmesinin yanı sıra %40.9‘unun ayda bir gittiği saptanmıĢtır. 

Gültekin ve Ġrgil‘in çalıĢmasında öğrencilerin %20.8‘inin son bir ayda sinemaya 

gittiği belirtilmiĢtir. 

Benzer Ģekilde spor yapma sıklığı araĢtırıldığında öğrencilerin %3.4‘ü 

düzenli olarak (her gün) spor yaparken %59.5‘inin fırsat buldukça yaptığı 

saptanmıĢtır. Dursun (2008) çalıĢmasında öğretmen adaylarının %5.2‘si her 

gün, %59.0‘ı fırsat buldukça spor yaptıkları belirtilmiĢtir. Yiğit, Esenay ve 

Derebent‘in çalıĢmasında öğrencilerin %6.2‘si, Gültekin ve Ġrgil‘in 

araĢtırmasında ise öğrencilerin %6.1‘i düzenli olarak spor yapmaktadır. 

Ebe öğrencilerin %11.2‘si kiĢisel geliĢim amaçlı kurslara katılmaktadır. 

Yiğit, Esenay ve Derebent‘in  hemĢirelik öğrencileri ile çalıĢmasında ise bu 

oran %39.6 olarak saptanmıĢtır.  

Öğrencilerin %94.0‘ının sivil toplum kuruluĢuna üye olmadığı, %6.0‘ının 

üye olduğu görülmektedir. Üye olan öğrencilerden %2.2‘sinin AIDS ile 

mücadele derneğinde, %1.7‘sinin toplum gönüllülerinde, %1.3‘ünün infertilite 

hemĢireliği derneğinde, %0.9‘unun ise abla- kardeĢ projesinde olduğu tespit 

edilmiĢtir. Yiğit, Esenay ve Derebent‘in araĢtırmasında öğrencilerin ancak 

%4.9‘u bir derneğe üyedir. Bu grubun %61‘4‘ü hemĢirelik ve sağlıkla ilgili, 

%18.3‘ü eğitim ve sanat ile ilgili, %10.2‘si sendikalara ve %10.1‘i doğa ile 

ilgili derneklere üyedir. Dursun‘un çalıĢmasında öğrencilerin %90.8‘inin sivil 

toplum kuruluĢlarına üye olmadığı tespit edilmiĢtir. ÇalıĢmamızda ğrencilerin 

sivil toplum örgütlerindeki rollerinin yok denecek kadar az sayıda olmasının 
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yanı sıra çalıĢmanın yapıldığı yıl içinde Ege üniversitesi birinci sınıflarına 

―topluma hizmet‖ adı altında ortak bir ders konulmuĢtur. Dersin amacı tüm 

disiplin öğrencilerinin eğitimlerinin sonuna dek bilgi ve donanımlarını toplum 

yararına ve toplum ile birlikte kullanabilme becerisi kazandırmaktır. Gelecek 

yıllarda bu dersin katkıları ile öğrencilerin sivil toplum örgütlerinde yer alma 

oranlarının artıĢ göstereceğini ummaktayız. 

Öğrencilerin %79.7‘si üniversitede herhangi bir kulüp ya da topluluğa 

üye değildir, %20.3‘ü ise üyedir. Yiğit, Esenay ve Derebent‘in çalıĢmasında 

öğrencilerin %14.0‘ı öğrenci topluluğuna üyedir. Dursun‘un araĢtırmasında ise 

öğrencilerin %77.7‘sinin herhangi bir kulüp ya da topluluğa üyelikleri yokken 

%22.3‘ünün üyelikleri vardır. 

Öğrencilerin %4.3‘ünün günde bir paket ve üzerinde sigara kullandığı; 

ancak %81.9‘unun hiç sigara kullanmamıĢ olması sevindiricidir. Sağlık çalıĢanı 

olarak ebe sağlıkta rol modeli olacaktır. Bu anlamda sigara içmeyen ebe 

adaylarının çoğunlukta olması son derece önemlidir. Öğrencilerin alkol 

kullanma durumuna bakıldığında %5.1‘inin haftada bir ve daha sık alkol 

kullandığı; ancak %66.4‘ünün alkol kullanmadığı gözlenmiĢtir. Yıldırım (2005) 

çalıĢmasında üniversite öğrencilerinin %63.2‘sinin sigara, %88‘inin ise alkol 

kullanmadığını belirtmiĢtir.  

Tablo III: AraĢtırmaya Katılan Öğrencilerin Sosyal Özellikleri 

SOSYAL ÖZELLĠKLER Sayı  

(n) 

Yüzde 

 (%) 

SOSYAL ÖZELLĠKLER Sayı  

(n) 

Yüzde 

(%) 

Kendisine Ait Bilgisayar Ayda Okuduğu  

Kitap Sayısı 

  

      1) Var 150 64.7 1) Kitap Okumayı  

Sevmiyorum 

19 8.2 

      2) Yok  82 35.3 2) Okuyamıyorum                          64 27.6 

Bilgisayar Kullanabilme  

Düzeyi 

  3) 1- 2 kitap    129 55.6 

      1) Çok iyi 31 13.4 4) 3- 4 kitap  20 8.7 

      2) Ġyi 125 53.9 Kütüphaneden  

Yararlanma Sıklığı 

  

      3) Orta                                  76 32.7  1) Hiç Gitmiyorum   59 25.4 

Günlük Bilgisayar/Ġnternet  

Kullanma Sıklığı 

   2) Gereksinim Duydukça                149 64.2 

      1) Kullanmıyorum 45 19.4  3) Ayda Bir                                     11 4.7 

      2) 2 saatten az                    130 56.1  4) Haftada Bir ve Üzeri 13 5.6 

      4) 3-5 saat 45 19.4 Gazete Okuma Sıklığı   

      5) 6 saat ve üzeri 12 5.2 1) Hiç Okumuyorum    15 6.5 

Ġnternet Kullanım Amacı    2) Elime Geçtikçe 111 47.9 
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 1) Bilgi Edinmek Ġçin 109 47.0 3) Haftada Bir 18 7.8 

2) Eğlenmek Ġçin 11 4.7 4) 2- 3 Günde Bir 31 13.4 

 3) ĠletiĢim Ġçin 63 27.2 5) Her Gün (Ġnternette) 23 9.9 

 4) Gündemi Takip Etmek Ġçin 39 16.8 6) Her Gün (Kağıt Baskıda)   34 14.7 

 5) Hepsi 10 4.3 Tercih Ettiği Gazete    

Günlük Televizyon Ġzleme  

Sıklığı 

  1) Posta                 63 27.2 

 1) Ġzlemiyorum 84 36.2 2) Milliyet             42 18.1 

 2) 1 Saatten Az                    52 22.4 3) Hürriyet            25 10.8 

 3) 2-3 Saat 53 22.8 4) Sabah       26 11.2 

 4) 4 Saat ve Üzeri 43 18.5 5) Cumhuriyet 22 9.5 

En Çok Tercih Edilen  

Televizyon Programı 

  6) Zaman 32 13.8 

1) Dizi                                  65 28.0 7) Radikal 4 1.7 

2) Haber                               39 16.8 8) Diğer 18 7.7 

3) Spor                                 4 1.7 Süreli Bir Dergi  

Aboneliği  

  

4) Eğlence- Magazin            13 5.6 1) Var 43 18.5 

5) TartıĢma 8 3.4 2) Yok 189 81.5 

6) Belgesel 19 8.2 En Çok Dinlenen  

Müzik Türü 

  

7) Film 63 27.2 1) Yerli / Yabancı Pop   69 29.7 

8)YarıĢma 21 9.1 2) Rock / Metal Müzik           37 16.0 

Spor Yapma Sıklığı   3) Türk Sanat Müziği  

/ Türk Halk Müziği 

25 10.8 

1) Hiç Yapmıyorum                    58 25.0 4) Özgün Müzik 24 10.3 

2) Fırsat Buldukça 138 59.5 5) Klasik 11 4.7 

3) Haftada Bir 16 6.9 6) Diğer (arabesk,  

fantezi,tasavvuf, rap-hip 

hop) 

17 7.3 

5) Haftada Ġki Gün 20 8.6 7) Fark Etmez 49 21.1 

Ġlgilendiği Spor Dalı   Sinema Tiyatro ve  

Konsere Gitme Sıklığı 

  

1) Voleybol            90 38.8 1) Haftada Bir 28 12.0 

2) Basketbol           22 9.5 2) Ayda Bir        95 40.9 

 3) Yüzme  66 28.4 3) Çok Nadiren  98 42.2 
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 4) Tenis 9 3.9 4) Hiç Gitmiyorum 11 4.7 

 5) Tekvando 7 3.0 Sigara Kullanımı   

  6) Atletizm 5 2.2  1) Yok 190 81.9 

  7) Diğer 33 14.2   2) Var  42 18.1 

KiĢisel GeliĢim GiriĢimi  

(Ġngilizce Çeviri/KonuĢma Vb.) 

  Alkol Kullanımı    

   1) Var 26 11.2  1) Yok  154 66.4 

   2) Yok 206 88.8  2) Var  78 31.0 

Üniversitede Kulüp ya da  

Topluluk Üyeliği   

  En Çok Harcama  

Yaptığı Alan 

  

 1) Var 47 20.3 1) Yiyecek- Ġçecek 106 45.7 

  2) Yok 185 79.7 2) Kıyafet  62 26.7 

Sivil Toplum KuruluĢu Üyeliği   3) Spor, Eğlence, Hobi     20 8.6 

  1) Var 14 6.0 4) Kitap, Dergi 17 7.3 

 2) Yok 218 94.0 5) Teknoloji Ürünleri 9 3.9 

Üyesi Olduğu Sivil Toplum  

KuruluĢu 

   6) Kültür Sanat Faaliyetleri 3 1.3 

  1) Toplum Gönüllüleri 4 1.7   7) Ev Giderleri 15 6.5 

 2) Abla-KardeĢ Projesi 2 0.9 Giyiminde Marka Tercihi   

 3) Ġnfertilite HemĢireliği Derneği 3 1.3   1) Var  100 43.1 

 4) AIDS ile Mücadele Derneği 5 2.2   2) Yok  132 56.9 

Toplam 232 100 Toplam 232    100 

 

AraĢtırmaya Katılan Öğrencilerin Mesleki GörüĢleri 

Öğrencilerin ebelik mesleğini seçme nedenlerine bakıldığında %36.2‘si iĢ 

bulmanın kolay olduğunu düĢündüğünden, %28.9‘u kendi isteğiyle, %20.3‘ü 

boĢ kalmamak için, %9.5‘i ailesinin isteğiyle, %5.2‘si ise dershane 

yönlendirmesiyle ebelik mesleğini seçtiğini bildirmiĢtir. Kayacı‘nın (2006) 

sağlık yüksekokulları ebelik bölümü son sınıf öğrencilerine uyguladığı 

çalıĢmada %29.2‘sinin bos kalmamak için, %27.1‘inin kendi isteğiyle, 

%17.6‘sının ailesinin isteğiyle, %14.8‘inin iĢ bulma kolaylığından, %11.3‘ünün 

ise dershane yönlendirmesinden dolayı ebelik mesleğini seçtikleri 

belirlenmiĢtir. Dinç, Kaya ve ġimĢek‘in (2007) hemĢirelik bölümünde okuyan 

öğrencilere yaptığı çalıĢmada, %39.7‘si hemĢirelik mesleğine duyulan ilgi, 

%30.2‘si üniversitede aldığı puanın yetmesi ya da boĢta kalmamak, %22.3‘ü ise 

ailesinin ısrarı yüzünden bu mesleği seçtiğini belirtmiĢtir. ġirin, Öztürk, Bezci, 

Çakar ve Çoban‘ın (2008) Ege Üniversitesi HemĢirelik Yüksekokulu 
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öğrencilerine uyguladığı çalıĢmada, hemĢirelik mesleğini seçmede öğrencilerin 

%28.0'ı kendi isteği, %14.0'ı ailesi, %25.0'ı üniversiteye girebilmek, %32.9'u 

kolay iĢ bulabilme durumlarının etkili olduğunu bildirmiĢlerdir. Temizyürek‘in 

(2008) Türkçe öğretmen adaylarına yaptığı çalıĢmada öğrencilerin %60.5‘i 

alana ilgi duyduğu için, %29.0‘ı bir meslek sahibi olmak için bölümlerini tercih 

etmiĢtir. ÇalıĢmamızın sonuçları diğer çalıĢmalarla karĢılaĢtırıldığında, genel 

olarak öğrencilerin iĢ bulma kolaylığından, açıkta kalmama, aile isteği gibi 

nedenler ile tercih yaptıklarını ortaya koymaktadır. 

Öğrencilerin %50.0‘ının okula gelmeden önce ebelik mesleği hakkında 

hiçbir düĢüncesinin olmadığı, %31.9‘unun genel olarak olumsuz duygu ve 

düĢüncelere sahip olduğu, %18.1‘inin ise ebelik mesleğini toplumda saygınlığı 

olan, kiĢiliğine uygun bir meslek olarak gördüğü belirlenmiĢtir. ġirin, Öztürk, 

Bezci, Çakar ve Çoban‘ın Ege Üniversitesi HemĢirelik Yüksekokulu 

öğrencilerine uyguladığı çalıĢmada, araĢtırmaya katılan 1. sınıf öğrencilerinin 

%18.9'u, 4. sınıf öğrencilerinin %8.7'si okula baĢlamadan önce mesleğe iliĢkin 

duygularının iyi olmadığını söylemiĢlerdir. Kayacı‘nın sağlık yüksekokulları 

ebelik bölümü son sınıf öğrencilerine yaptığı çalıĢmada, öğrencilerin okula 

gelmeden önce %39.0‘ının ebelik mesleği hakkında herhangi bir fikri olmadığı, 

%19,1‘inin olumlu düĢünceleri olduğu saptanmıĢtır. Dinç, Kaya ve ġimĢek‘in 

hemĢirelik bölümünde okuyan öğrencilere yaptığı çalıĢmada,  öğrencilerin genel 

olarak %45.7‘si olumlu düĢündüğünü, %54.3‘ü olumsuz düĢündüğünü ifade 

etmiĢtir. Bu bulgular, meslek hakkında öğrencilerin yeterince bilgileri 

olmadığını, liseden sonra meslek seçerken doğru ve etkin bilgi kaynaklarına 

gereksinimleri olduğunu göstermektedir.  

Öğrencilerin %90.1‘inin bu bölümde okuyor olması ebelik mesleği 

hakkında bakıĢ açısının olumlu yönde farklılık yarattığını, %9.9‘unun ise hayal 

kırıklığına uğradığını ve mutsuz olduğunu ortaya koymaktadır. Kayacı‘nın 

yaptığı çalıĢmada, araĢtırmaya katılan öğrencilerin okula baĢladıktan sonra 

ebelik mesleği hakkında düĢüncelerinde %53.9‘unda olumlu yönde değiĢim 

olduğu belirlenmiĢtir. Dinç, Kaya ve ġimĢek‘in yaptığı çalıĢmada, öğrencilerin 

hemĢirelikle ilgili Ģimdiki düĢüncelerine bakıldığında, genel olarak %70.7‘si 

olumlu düĢünürken, %29.3‘ü olumsuz düĢünmüĢlerdir. Bu bulgular 

doğrultusunda öğrencilerin okula baĢlamadan önce meslek hakkında olumsuz 

düĢünceleri ağır basarken, okula geldikten sonra bakıĢ açılarında olumlu yönde 

farklığın ağırlıklı olması sevindiricidir.  

Öğrencilerin %34.9‘unun çalıĢma olarak ebelik dıĢındaki sağlık rollerini 

de yapmaya hazır olduklarını belirtmeleri, ülkemizdeki sağlık elemanı istihdam 

koĢullarının farkında olduklarının da bir baĢka göstergesidir. Ülkemiz 

koĢullarında sağlık elemanlarının istihdamında aldıkları eğitim niteliği ve 

düzeyi göz ardı edilmektedir. Daha ucuz iĢgücü sağlanması amacıyla alanında 

eğitimli kiĢiler yerine ―her iĢi yaparım‖ ın tercih edilmesi gençlerin gelecek 

çalıĢma ideallerini olumsuz yönde etkilediğini söyleyebiliriz. Nitekim 
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öğrencilerin %9.5‘i sağlık görevlisi olarak çalıĢmayı düĢünmediğini 

belirtmiĢlerdir. Bu sonuç literatür bilgileri ile uyumlu olup, Kayacı‘nın 

çalıĢmasında da ebelik öğrencilerinin %45.9‘u  mezuniyet sonrası mesleklerini 

yapma durumlarının fark etmeyeceğini, %11.5‘inin sağlık alanında çalıĢmak 

istemedikleri belirtilmiĢtir.  Ancak ebelik öğrencilerinin %55.6‘sının mezun 

olduktan sonra mutlaka ebe olarak çalıĢmak istemesi mesleki nosyonun 

kazandırıldığına iĢaret etmektedir. Bu sonuç mesleki bilinçlenmenin olumlu 

yönde geliĢtiğini göstermekte ve umut vaat etmektedir. Öğrencilerin mezun 

olduktan sonra çalıĢmak istediği yerler konusundaki seçim oranları da bu 

umudu desteklemektedir. Gebe, anne ve yenidoğan sağlığı ağırlıklı eğitim alan 

ebelik öğrencilerinin %54.7‘si doğum evleri/ alanlarında ve %13.8‘i kırsal 

alanda koruyucu sağlık hizmetlerinde çalıĢmak istediği saptanmıĢtır. Ebelik 

öğrencilerin mesleki gelecekleri hakkında %70.7‘sinin iyimser olması da 

umudu besleyen bir diğer bulgudur.  

Öğrenciler ―bugün yeni bir tercih hakları olsa hangi alanı seçerdiniz?‖ 

sorusuna %48.3 oranında sosyal bölümleri (eğitim fakültesi, iktisadi ve idari 

bölümler fakültesi, iletiĢim fakültesi, güzel sanatlar fakültesi, hukuk fakültesi, 

konservatuar), %31.9‘u ise sayısal bölümleri (mühendislik fakültesi, mimarlık 

fakültesi, fen- edebiyat fakültesi, bankacılık) belirtirken  %11.6‘sı 

askeriye/polislik ve sadece %5.6‘sı sağlık bölümlerini (ebelik, hemĢirelik, 

beslenme ve diyetetik, tıp, diĢ hekimliği, psikoloji, fizik tedavi ve 

rehabilitasyon, eczacılık, veterinerlik) belirtmiĢlerdir. Öğrencilerin yeni tercih 

haklarında ―bilinmeyeni/denenmemiĢi‖ seçme oranı literatür bilgisine 

uyumludur. Ünlü, Özgür ve Babacan GümüĢ‘ün çalıĢmasında öğrencilerin 

mezuniyet sonrası yeni bir bölüm/fakülte seçme isteği değerlendirildiğinde; 

%40.7‘sinin farklı bir bölüm/fakülte seçmek istediği belirtilmiĢtir.  

Öğrencilerin almıĢ oldukları eğitim koĢullarına iliĢkin görüĢlerinde 

%50.4‘ü memnun olduğunu, %22.0‘ı yetersiz/eksik gördüğünü ve memnun 

olmadığını, %27.6‘sı daha iyi olabileciğini ve ezberci eğitim olduğunu 

tanımlamıĢlardır.  
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Tablo V: AraĢtırmaya Katılan Öğrencilerin Mesleki GörüĢleri 

 

MESLEKĠ GÖRÜġLERĠ Sayı  

(n) 

Yüzde 

 (%) 

 Sayı  

(n) 

Yüzde  

(%) 

Ebelik Mesleğini Seçme Nedeni   Mezun Olduktan 

Sonra ÇalıĢmak 

Ġstediği Yer 

  

1) Kendi Ġsteğim  

 

67 28.9  1) Doğum 

Evleri/Hastanelerinde 

127 54.7 

2) Ailemin Ġsteği 22 9.5  2) Hastanelerin 

Herhangi Bir 

Servisinde 

65 28.0 

3) Dershane Yönlendirmesi  12 5.2  3) Kırsal Alanda 

Koruyucu Sağlık 

Hizmetlerinde 

32 13.8 

 

      4) ĠĢ Bulmanın Kolay 

Olduğunu DüĢünmem 

84 36.2 4) Akademisyen olmak 8 3.4 

      5) BoĢ kalmamak için 47 20.3 Yeni Bir Tercih 

Hakkı Durumunda  

ġimdiki Seçimi 

  

Okula Gelmeden Önce Ebelik 

Mesleği Hakkındaki 

DüĢünceleri 

  1) Sağlık Bölümleri 19 8.2 

1) Hiç bir düĢüncem yoktu 116 50.0 2) Sosyal Bölümler 112 48.3 

2) Toplumda Saygınlığı Olan, 

KiĢiliğime Uygun Bir Meslek 

Olarak Görüyordum 

42 

 

18.1 

 

3) Diğer Sayısal 

bölümler 

74 31.9 

3) Genel Olarak Olumsuz Duygu 

ve DüĢüncelerim Vardı 

74 31.9 

 

4) Askeriye/Polislik 27 11.6 

1) DüĢüncelerimde Hayal 

Kırıklığına Uğradım ve 

Mutsuzum  

23 

 

9.9 

 

ġuan Almakta 

Olduğu 

Yükseköğretim 

KoĢulları ve 

Olanakları Ġçin 

GörüĢleri 

  

Ebelik Eğitimi ile OluĢan 

GörüĢ Farklılığı  

  1) Ġyi/Memnunum 117 50.4 

1) Almakta Olduğum Eğitimle 

BakıĢ Açılarımda Olumlu Yönde 

Farklılık Oldu 

209 

 

90.1 

 

2)Yetersiz/Eksik 

/Memnun 

Değilim/Kötü 

 

51 22.0 

  2) DüĢüncelerimde Hayal 

Kırıklığına Uğradım ve 

Mutsuzum  

23 

 

9.9 

 

3) Daha iyi olabilir/ 

Ezberci 

64 27.6 

 1) Mutlaka Ebe Olarak ÇalıĢmak 

Ġstiyorum 

129 55.6 Mesleğin Geleceği 

Hakkında DüĢüncesi 

  

 2) Mutlaka Ebelik Rolü Olması 81 34.9       1) Ġyimserim 164 70.7 



 

 

 

 

 
TÜRKBĠLĠM AĞUSTOS 2010 

 206 

Gerekmiyor 

3) Sağlık Görevlisi Olarak 

ÇalıĢmayı DüĢünmüyorum 

22 9.5 

 

      2) Karamsarım 38 16.4 

         3) Bir Fikrim Yok 30 12.9 

Toplam 232 100 Toplam 232 100 

 

SONUÇ  

 

AraĢtırma bulguları doğrultusunda; Ebelik disiplini adaylarının 

profesyonel meslek kimliğine sahip olmaları üniversite eğitim sürecinde 

baĢlamaktadır. Aldıkları mesleki eğitimin yanı sıra bilim ve teknolojideki 

geliĢmeyi de izleyebilme ve mesleğinde kullanabilme becerisi kazanmaları 

mesleki basarılarında önemli bir rol oynayacaktır. Bu çalıĢmada ebelik 

öğrencilerinin teknolojik geliĢmelere yakın oldukları görülmekle birlikte 

teknolojiyi etkin kullanımın yeterli olmadığı saptanmıĢtır. Benzer Ģekilde 

okuma ve kütüphaneden yararlanma oranının düĢük olması bu konuda rehberlik 

gereksinimlerini ortaya koymaktadır.  

 KiĢisel geliĢim eğitimlerine katılabilmeleri için de fırsatlara, desteğe ve 

finanse edilmeye gereksinimleri vardır.  

Ülkemiz koĢullarında donanımlı ebe adaylarının yetiĢtirilmesi, özellikle 

tam teĢekküllü sağlık kurumlarının bulunmadığı alanlarda sadece doğumların 

sağlıklı olarak yaptırılması değil aynı zamanda yenidoğanların sağlıklı çocukluk 

ve yetiĢkinliğe ulaĢabilmeleri ile sağlıklı topluma uzanabilmenin bir diğer 

yoludur.  

Öğrencilerin %28.9‘u kendi isteğiyle, %36.2‘si iĢ bulmanın kolay 

olduğunu düĢündükleri için ebelik mesleğini seçmiĢtir. %50‘sinin okula 

gelmeden önce ebelik mesleği hakkında hiçbir düĢüncesi yokken, %90.1‘inin 

eğitime baĢladıktan sonra olumlu görüĢlere sahip oldukları saptanmıĢtır. 

Öğrencilerin %55.6‘sı mezun olduktan sonra mutlaka ebe olarak çalıĢmak 

isterken, %9.5‘i farklı alanlarda çalıĢmayı hedeflediklerini belirtmiĢlerdir. 

Katılımcıların %70.7‘sinin ebeliğin,  gelecekte iyi bir statüsü olacağına 

inandıkları saptanmıĢtır. 

Bu olgu kurum kültürünün öne çıkması ve görevde doyumu ifade 

etmekte; günümüzde oldukça öne çıkan bir sorun olarak psikolojik Ģiddetin 

adeta sıkça görülen bir meslek alanı olarak olumlu bir sürece yönelinmesi 

gereğini de açığa çıkarmaktadır. 
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TARĠHSEL SÜREÇ ĠÇĠNDE FĠĠLĠN TÜR KATEGORĠSĠ 

ĠÇĠNDEKĠ YERĠ VE GELĠġĠMĠ   
  

Egide AHUNDOVA

 

 

ÖZET 
Bu makalede Azerbaycan dilcilerinin tarihen fiilin tür kategorisi ile ilgili 

söyledikleri tartıĢmalı ve değerli düĢünceleri sistemli ve peĢpeĢe kaleme 

alınmıĢtır. 

 

 

ABSTRACT 
The disputable and valuable conceptions are told by Azerbaijan linguists 

historically about the cateqory of kind of verb wrote in systematic and follower 

form in this article. 

 

 

 
Fiilin tür kategorisi, fiil bahsinde kendine özgü yere mahsustur. Bu 

kategori Türkoloji‘de o cümleden de Azerbaycan dilciliğinde kapsamlı bir 

Ģekilde araĢtırılmıĢtır. Tür kategorisi diğer kategorilere oranla günümüzdeki 

kullanım düzeyine göre az tartıĢma götüren, hakkında söylenen düĢüncelerin 

netleĢmeye yakın olduğu bir kategoridir. Buna rağmen, burada da fikir 

ayrılıkları vardır. Böyle bir durumun mevcutluğu türle bağlı son araĢtırmalarda 

kendisini göstermektedir. Fiilin türleri ile ilgili düĢüncelerin geliĢim tarihine 

geçmezden önce son çalıĢmalarla ilgili olarak konuya bakıĢı ortaya koymaya 

çalıĢalım.  

Ġ. Seyidov, 2002 yılında yayınlanan kitabında fiilin tür kategorisi ile ilgili 

bazı konuları açıklamanın zorunlu olduğuna dikkat çekmektedir. Yazarın 

kaydettiği durumlar, bizim az önce söylediğimizin üzerini çizmektedir. 

AnlaĢılan, dilciler fiilin tür kategorisi ile ilgili beĢ soruya cevap aramalıdırlar. 

―Cevabı aranan sorular Ģunlardır:  

1. Bu kategori gerçekten gramer kategorisi midir? 2. Gramer kategorisi 

ise, bağımsız mı, yoksa diğer bir gramer kategorisinin parçası mıdır? 3. O bir 

gramer kategorisi gibi tam olarak ĢekillenmiĢ mi? Sabit ve müteakip 

paradigması var mı? 4. Bu kategorinin belirlenme prensibi nedir? 5. Bu kategori 

üzere kaç gruplaĢma yapılabilir, yani fiilin anlam türleri hangilerdir?‖
11

 

Kategorinin gramerliği, bağımsızlığı, Ģekillenmesi, belirlenme prensibi ve 

iç tasnifi sorulara neden olduğuna göre, öyleyse bu kategori yeteri kadar 

                                                 

 Azerbaycan Diller Üniversitesi BaĢöğretmeni. 

11
 Sadıgov, R., Mühtelifsistemli dillerde obyektiv ve grammatik zaman elageleri, 

Bakü, Nurlan, 2004, s. 116. 
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araĢtırılmamıĢtır. Aksi durumda bir asırdan fazla yaĢı olan dilciliğin günümüze 

kadar peĢ peĢe araĢtırdığı sorunlardan bir için böyle bir soru ortaya 

atılmamalıydı. Ġ. Seyidov‘un kitabı üniversiteler için ders aracı olarak 

onaylanmıĢtır. Bu yüzden de ilk bakıĢtan soruların ortaya atılıĢından hareketle, 

meselenin mantıki sırasıyla araĢtırılmak ve kavratmak amacına yöneliktir, 

Ģeklinde bir sonuca ulaĢmak mümkündür. Fakat yazarın probleme yaklaĢım 

tarzı, eğitim özelliğinden uzaktır ve sırf bilimsel Ģerh niteliğine sahiptir. 

Gerçekten de Ġ. Seyidov, az veya çok tanınmıĢ alimlerin, kendisinin 

ortaya attığı soruya verdikleri cevapların aksine bir Ģekilde ortaya çıkarmakla,  

bilim dünyamıza ve araĢtırmacılar ile öğrencilerine de farklı görüĢlerle ilgi 

çekmektedir. Bu durumu onun ilk iki soruya cevabı, yedi sayfada ve 27 isnattan 

sonra verme çabası da ispatlamaktadır. Aynı Ģekilde yazarın kendi cevabı da 

zıddiyetlidir. O Ģunları kaydetmektedir:  

―ġunu inkar etmek mümkün değildir ki, fiilin tür kategorisi fiilin etki 

kategorisinin bir kolu üzerinde kurulmaktadır. Bu yönden fiilin tür kategorisi 

bağımlı bir kategori olmakla etki kategorisine tabidir, onun bir parçasıdır. Aynı 

Ģekilde tür kategorisi kendine özgü değiĢimin kurallarına sahip, spesifik 

özellikli kategori gibi kendini göstermektedir. Bu yüzden de hem araĢtırma, 

hem de eğitim açısından fiilin tür kategorisinin, bağımsız gramer kategorisi 

olarak takdimi daha doğrudur.
12

 

Böylece Ġ. Seyidov, fiilin tür kategorisini bağımsız gramer kategori olarak 

kabul etmemektedir. Fakat onun müstakil gramer kategorisi olarak takdimini 

daha doğru bulmaktadır. Buradan Ģöyle bir sonuca varılabilir ki, fiilin tür 

kategorisinin bağımlı bir Ģekilde takdimi için yeni araĢtırmaların yapılması 

zorunludur. Yani tartıĢmalı duruma son verilmelidir.  

Diğer bir bilimsel kaynakta tür kategorisi ile ilgili yapılan özetten 

anlaĢılmaktadır ki, tür kategorisi ile bağlı tartıĢmalı yönler fazladır. Bu yönler 

tür kategorisinin tanımından baĢlayarak Ġ. Seyidov‘un ortaya attığı tüm soruları 

kapsamaktadır. Doğrudur, V. Aliyev tartıĢmalı durumlarda kendi düĢüncesini de 

açıklamaktadır. Fakat böyle açıklama sorunu tam Ģekilde çözmemektedir.
13

 

Aksi durumda bu kitaptan 21 yıl sonra yayınlanmıĢ bir kitapta, Ġ. Seyidov gibi 

tanınmıĢ dilcilerimizden biri yukarıdaki soruları bu kadar sert bir Ģekilde ortaya 

atmazdı.  

Tezin konusu bizden Azerbaycan dilciliğinde fiilin araĢtırılma tarihini 

izlemeyi talep etmektedir. Yazarlar arasıra Ģu veya bu gibi sorunlarla ilgili 

düĢüncelerini bildirme imkanı elde etseler de, belirlenen maksat mahiyet 

itibariyle bunu talep etmemektedir. Konunun araĢtırılma sürecinde diğer bir yön 

ortaya çıkmaktadır. ÇağdaĢ Azerbaycan dilciliğinde herhangi bir sorunun 

çözümünde araĢtırmacıların 50-60 yıl, bazen de daha fazla süre önceye giderek 

                                                 
12

 Sadıgov, Mühtelifsistemli dillerde obyektiv ve grammatik zaman elageleri, s. 317. 
13

 Aliyev, V. H., “Tesirlilik ve tesirsizlik kategorisi”, Müasir Azerbaycan dili, II c., 

Bakü, Elm, 1980, s. 236-243. 
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tartıĢma objesi arama meyli açık bir Ģekilde görülmektedir. Bilimin son 20-30 

yılda kat ettiği mesafe dikkate alınırsa, daha fazla geçmiĢte kalan tartıĢmalı 

durumlara dönmenin önemi azalmaktadır. O halde çok önceler söylenmiĢ 

düĢüncenin günümüz bilimsel-nazari iddialarla uygunlaĢtırılmasında hiçbir 

anormallik yoktur. M. Halifezade‘nin 1944 yılında, fiilin türleri ile ilgili yaptığı 

tanım veyahut M. Kazımbey‘in 1839 yılında –malı ekli biçimleri gelecek 

zamanın bir türü sayması, M. Hüseynzade‘nin 1954 yılında mastarı fiilin 

Ģekilleri sırasına katması hiç de hayrete neden olmamalı, bu konuda sözkonusu 

yazarla günümüzde bilimsel tartıĢma yapılmamalıdır. Azerbaycan dilciliğinin 

birçok sorunları vardır ki, tekrar tekrar aynı düzeyde tahlil ve tetkik objesine 

dönüĢtürülmesine ihtiyaç yoktur. Bu tür meyillerin ortadan kaldırılmasının bir 

yolu da farklı problemlerin tetkik tarihini kapsamlı bir Ģekilde araĢtırıp 

özetlemek, günümüzde var olan tartıĢmalı meseleleri belirlemek, onların 

çözümüne dikkat yöneltmektir. Fiilin türlerinin tetkik tarihi bölümünde 

konunun güncelliğine dair böyle bir düĢüncenin ortaya çıkması, bizzat 

kaydedilen meylin varlığını bir daha onaylama mahiyetini taĢımaktadır.  

Fiilin tür kategorisinin tetkik tarihini öğrenmek de ilk olarak fiilin 

türünün Azerbaycan dilciliğinde nasıl belirlendiği ve türle ilgili yapılan 

tanımları sırasıyla izlemeyi, son kertede dilciler arasında kararlaĢtırılmıĢ son 

tarif varyantını, eğer böyle varyantlar fazla ise, sözkonusu varyantları ortaya 

çıkarmayı talep etmektedir.  

Azerbaycan dilciliğinde fiilin türleri ile ilgili bilgiler gramer kitaplarında 

takdim edilmeye baĢlanmıĢ, sonralar bu mesele bağımsız olarak araĢtırma 

konusuna dönüĢtürülmüĢtür. 

V. Aliyev tür kategorisi ile ilgili tanım yaparken, Türkologların aĢağıdaki 

dört prensibi temel alması gerektiğini kaydetmektedir:  

1. Hareketle obje arasındaki iliĢki; 2. Hareketle subje arasındaki iliĢki; 3. 

Hareketle obje ve subje arasındaki iliĢki; 4. Hareketin objesi ve subjesi 

arasındaki iliĢki. Onun fikrince M. Halifezade‘nin yaptığı tanım, birinci prensip 

temelinde yapılmıĢtır: ―Fiilde olayı objeye nispetle özelleĢmiĢ halde gösteren 

yöne fiilin türü veya sadece tür denir‖
14

 

1951 veya 1960‘lı yıllarda yayınlanmıĢ gramer kitaplarında türün tanımı 

subjeyle obje arasındaki iliĢki temelinde yapılmıĢtır. 

M. Mirzaliyeva, fiilin tür kategorisi ve ona yakın olaylara hasrettiği 

araĢtırmasının baĢında, daha doğrusu birinci bölümün ilk paragrafında çağdaĢ 

Azerbaycan dilinde tür kategorisinin karakteristiğini açmaya çalıĢmıĢtır. O, 

göstermektedir ki, dilciliğimizde tür (farklılık) ve ―anlam türleri‖ kategorileri 

aynılaĢtırılmıĢtır. Yazar yaptığı araĢtırmalara göre böyle bir kanaate 

varmaktadır ki, Azerbaycan dili fiillerinin üç farklı tür yönü vardır: 1. Yapı 

farklılığı. Yani morfolojik prensibe göre fiillerin basit, yapma ve karmaĢık 
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 Aliyev, ―Tesirlilik ve tesirsizlik kategorisi‖, s. 236-243. 
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fiillere bölümlenmesi; 2. Ġdareye göre farklılaĢma; fiilin idare türleri; 3. 

Semantik türler; bu türler semantik-morfolojik prensip üzere bölümlenmiĢtir.
15

 

M. Hüseynzade, türü belirlemek için Ģöyle bir açıklamada bulunmaktadır: 

―Fiillerin anlamca farklılığı subjenin fiile karĢı, subjenin objeye karĢı ve 

bir de fiille obje arasındaki iliĢkiden ileri gelmekte; yani fiilin icrasında subjenin 

aktif veya pasif katılımı, subjenin objeyi etkileyip etkilememesi, subjenin objeyi 

veya objenin subjenin yerine geçmesi vs.‘den tezahür etmektedir.‖
16

 

V. Aliyev böyle bir belirleme ile ilgili düĢünce bildirmekte ve M. 

Hüseynzade‘nin kaydettiği son üç prensibin her birine dayanmaktadır. O Ģunları 

kaydetmektedir:  

―N. A. Baskakov ve M. Hüseynzade tür kategorisinden bahsederken 

önceki bölümlemelerin her üçüne temas etmiĢ ve mevcut bölümlemelerin 

tamamını temel almıĢtır. Onlar tür kategorisini tanımlarken Ģu veya bu türün 

değil, genel olarak tüm türlerin özelliklerini dikkate almıĢlardır.‖
17

 

Hem M. Hüseynazade, hem de V. Aliyev, fiilin tür kategorisi ile ilgili 

önceki bilgileri sonraki araĢtırmalarına dahil etmiĢlerdir. M. Hüseynzade‘nin 

1954 ve 1973 yıllarında yayınlanmıĢ kitaplarında, fiilin türleri baĢlığından sonra 

verilmiĢ genel bilgiler tamamen aynıdır.  

V. Aliyev‘in 1980 yılındaki gramer kitabında kaydettiği fiilin türleri 

(genel bilgi), onun 1967 yılında fiilin türlerinin tetkik tarihi ile ilgili 

makalesinden alınmıĢtır. Yazar sözkonusu makalesinin bazı bölümlerini 

çıkarmıĢ, yerine kısa, özet ilaveler yapmıĢtır ki, bunlar da bilimsel isnatlarla 

sağlamlaĢtırılmamıĢtır. Buradan çıkan sonuca göre, V. Aliyev‘in 1980 yılında 

takdim ettiği özette 1967-1980 yıllarında bu alanda yapılan araĢtırmalardan 

faydalanılmamıĢtır. Oysaki bu dönemde fiilin tür kategorisi doktora tezine konu 

olmuĢtur.
18

 

M. Mirzaliyeva, Azerbaycan dilciliğinde, aynı Ģekilde Türkoloji‘de fiilin 

tür kategorisinin belirlenmesi ile ilgili farklı düĢünceleri gözden geçirmiĢ, bu 

düĢüncelerle ilgili fikrini bildirmiĢ ve sonunda tür kategorisiyle ilgili Ģöyle bir 

tanım yapmıĢtır:  

―Tür kategorisi, subjenin hareketin icrasındaki rolü ile belirlenen iliĢkinin 

gramatik ifade biçimi olup, özel eklerin yardımı ile yapılır.‖
19

 

Kaydedildiği gibi fiilin tür kategorisi ve onun çeĢitli meseleleri 

Azerbaycan dilciliğinde ilk gramer kitaplarından baĢlayarak araĢtırma konusu 

olmuĢtur.  

Tür kategorisine ve ona yakın kategori ile ilgili doktora ve doçentlik 

tezleri savunulmuĢ, çeĢitli bilimsel makale ve kitaplar kaleme alınmıĢtır.
20

 

                                                 
15

 EfĢar, M., Fenni serfi Türki, Bakü, s. 3-4. 
16

 Hüseynzade, M. H., Müasir Azerbaycan dili. III. Kısım, Morfologiya, 

(Üniversiteler için ders kitabı), Bakü, Maarif, 1973, s. 177. 
17

 Aliyev, ―Tesirlilik ve tesirsizlik kategorisi‖, s. 146. 
18

 Aliyev, ―Tesirlilik ve tesirsizlik kategorisi‖, s. 82. 
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Fiilin tür kategorisi ile ilgili yapılmıĢ olan ilk tanım, hareketle subje ve 

obje arasındaki iliĢkiye dayanmıĢtır. Bu prensip üzre bölümlemede beĢ tür 

kaydedilmiĢtir.  

Tür kategorisi ile ilgili düĢüncelerin geliĢimini izledikte, tartıĢmalı 

konulardan birinin Azerbaycan dilinde fiilin türlerinin sayısı ile bağlılığı ortaya 

çıkmaktadır.  

M. Halifezade‘ye göre ―türün geliĢimi etkili halinde baĢlamakta, çift türlü 

sözler aĢamasına girmektedir… etkili-etkisiz fiil türlerine ayrılmaktadır.‖ Yazar 

etkisiz fiilleri dokuz türe (gruba)-normal etkisiz fiiller, meçhullük, dönüĢ, 

maliklik, naillik, ortaklık, müteessirlik, çokluk ve azlık gösteren etkisiz fiiller, 

etkili fiilleri ise dört türe (gruba), normal etkili fiiller, icbar fiil, yarıĢ fiil, duygu 

fiil Ģeklinde bölmüĢtür.
21

 

Ġ. Efendiyev, türleri etkili ve etkisiz olarak ayırmıĢtır. O malum türü 

etkinliye göre iki kısma (akiv ve özünlü tür) ayırmıĢtır. 

A. Abdülrıza etkiliyi temel almıĢ ve Azerbaycan dilinde fiillerin yedi 

türünü-geçer, geçmez, meçhul, karĢılık, dönüĢ, icbar, Ģahıssız türlerini 

kaydetmiĢtir.
22

 

Ġlk gramer kitaplarında fiilin türleri terimi fiilin bapları Ģeklinde 

kullanılmıĢtır. Bu kitaplarda fiil türlerine ait aĢağıdaki isimler kaydedilmiĢtir: 

fiil-i malum, fiil-i meçhul, fiil-i lazım, fiil-i müteaddi, fiil-i mütavaat, fiil-i 

müĢareket, fiil-i icbar. M. Hüseynzade bu terminolojik farkı ortaya koymuĢ ve 

çağdaĢ dilde fiilin malum, meçhul, dönüĢlülük, karĢılık ve icbar türlerinin 

bulunduğunu söylemiĢtir. O, 1954 yılındaki düĢüncesini sonraki kitaplarında da 

değiĢtirmemiĢtir.  

A. Cavadov fiilin türünü Ģöyle belirlemiĢtir:  

―Tür kategorisi hareketin subjesi ile objesi arasındaki iliĢkiyi ifade 

etmektedir.‖ Yazar fiilin asıl (malum), meçhul, dönüĢlülük, karĢılık-birliktelik, 

icbar türlerini ayırmıĢ, etkili ve etkisiz fiillere ise ayrıca bakmıĢtır.
23

 

V. Aliyev, fiilin türleri ile ilgili özetini genelleĢtirdikten sonra Ģunları 

kaydetmiĢtir: ―ÇağdaĢ Azerbaycan dilinde morfolojik alametine; leksik 

(semantik) anlamına, cümledeki sentaktik görev ve rolüne göre fiiller altı türe 

                                                                                                                        
20

 Azerbaycan dilinin grammatikası, I. Kısım, Bakü, Azertedris neĢri, 1951, s. 404; 

Babayev, A., Dilçiliye giriĢ, Bakü, Maarif, 1992, s. 475; Babayev, A., Azerbaycan 

dilçiliyinin tarihi, Bakü, BU neĢri, 1996, s. 276; Demirçizade, E. M., “-ub, -ıb. Keçmiş 

zaman forması haqqında”, Müellime kömek, yıl 1938, sayı 2-3, s. 49; Golovin, B. N., 

“K voprosu o suşnosti grammatiçeskoy kategori (na materiale ruskogo yazıka)”, 

Voprosı yazıkoznaniya, yıl 1955, sayı 1, s. 120; Demirçizade, A. M., “Kratkaya 

grammatika sovremennogo azerbaydjanskogo yazıka, Ruskiy yazık v nerusskoy 

Ģkole”, 1950, vıp.4, s. 77-96; Zeynalov, F. R, Prinçıpı klassifikaçii imennıh çastey, 

Baku, 1959, s. 215. 
21

 Halilov, B., Fellerin ilkin növleri, Bakü, Tahsil, 1998, s. 59-60. 
22 Demirçizade, ―-ub, -ıb. KeçmiĢ zaman forması haqqında‖, s. 48. 
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ayrılmaktadır: 1. malum; 2. meçhul; 3. Ģahıssız; 4. dönüĢlülük; 5. karĢılık-

birliktelik; 6. icbar‖
24

 

1951 yılında yayınlamıĢ gramer kitabında fiilin beĢ türü kaydedilmiĢtir. 

1. malum; 2. meçhul; 3. dönüĢlülük; 4. karĢılık; 5. icbar
25

. 

Göründüğü gibi V. Aliyev, daha çok kabul edilmiĢ ve geleneksel sayılan 

beĢ türe Ģahıssız türünü eklememiĢ, karĢılık türünü ise karĢılık-birliktelik türü 

olarak isimlendirmiĢtir. Ġ. Seyidov kitabında V. Aliyev‘in eklemeleri ile ilgili 

düĢüncelerin Ģöyle bildirmiĢtir:  

―Yazar buna (Ģahıssız türü) bağımsız fiil olarak yaklaĢılmak, gidilmek 

fiillerini örnek göstermektedir. Söylediğimiz gibi bunlar köken itibariyle etkisiz 

fiillerdir. (Ġkinci farkta), verilen örnekler Ģöyledir: gülüĢmek, ağlaĢmak, 

meleĢmek, ulaĢmak. Bunlar da etkisiz fiillerden oluĢmuĢtur ve kanaatimizce 

etkili fiil üzere meydana gelen gramatik kategori sistemine dahil 

edilmemelidir.‖ Bundan sonra yazar, tür kategorisinin geleneksel 

bölümlemesini desteklediğini, yani beĢ anlam türünün olduğunu kabul ettiğini 

söylemektedir
26

. S. Caferov türlerin sayısını az olarak takdim etmiĢtir. O çağdaĢ 

Azerbaycan dilinde fiilin dört türünün (meçhul, dönüĢlülük, karĢılık, icbar) 

kaydetmiĢtir 
27

. V. Ahmedov ve A. Ahundov kaleme aldıkları okul ders 

kitaplarında fiilin dört türü yer almakta ve bu bölümleme S. Caferov‘un aynı 

sınıf için yazmıĢ olduğu derslikteki bölümleme ile aynıdır
28

. 

M. Mirzaliyeva, fiilleri beĢ kısma (malum, meçhul, dönüĢlülük, karĢılık-

müĢterek, icbar) biçiminde ayırmıĢtır. Fiilin türleri ile ilgili düĢünce farklılığı bu 

türlerin isimlerini bildiren terimlerin kullanılmasında da ortaya çıkmaktadır. 

Kaydedilen mesele ile ilgili Ġ. Seyidov fikir bildirmiĢtir. Kanaatimizce fiil 

türlerinin isimlerindeki esas, aktif ve pasif sözleri Rusçanın etkisi sonucudur. 

Bu ya Rusça olan genel bilimsel araĢtırmalardan, yada ünlü Türkologların türle 

ilgili eserlerinden gelmiĢtir. Örneğin ―osnovnoy zalog, aktivnıy zalog, passivnıy 

zalog‖ gibi. Fiilin tür kategorisi ile ilgili bir diğer tartıĢmalı durum tür kategorisi 

ile fiilin etkililik kategorisinin karĢılıklı iliĢkisinden ileri gelmektedir. Bu 

meseleyi fiilin etkililik kategorisinde gözden geçirmek mümkündür. Fiilin her 

bir türü üzerine araĢtırmaların karĢılaĢtırmalı tahlilini vermek, böyle türlere dair 

düĢüncelerin geliĢimini izlemek mümkündür. ġunu da kaydedelim ki, fiilin 

farklı türleri de dilciler tarafından farklı yönden araĢtırılmıĢtır. Biz Ģimdilik 

söylenenlerle yetiniyor, mevcut araĢtırmaları tezin ek kısmına eklemekle 

yetiniyoruz.  

                                                 
24

 Aliyev, ―Tesirlilik ve tesirsizlik kategoriyası, s. 243. 
25

 Azerbaycan dilinin grammatikası, I. Kısım, Bakü, Azertedris neĢri, 1951, s. 173. 
26

 Sadıgov, R., Muhtelifsistemli dillerde obyektiv ve grammatik zaman elageleri, 

Bakü, Nurlan, 2004, s. 321. 
27

 Caferov, S., Azerbaycan dilinin grammatikası, Bakü, Maarif, 1959, s. 98. 
28

 Efendiyev, Ġ. R., Azerbaycan diline aid tedgigler, Elmi serfin bazı meseleleri, 

Bakü, EA neĢriyatı, 1947, s. 158. 



 

 

 

 

 
  TÜRKBĠLĠM AĞUSTOS 2010  

 217 

S. Caferov, Ģahıssız fiillerin ayrıca bir tür oluĢturmasını, bu türün ilkin 

olması, etkisiz fiiller temelinde Ģekillenmesi ve leksikleĢme meyilliliği ile ilgili 

düĢünce ileri sürmüĢ, fakat bu düĢüncelerini temellendirmemiĢtir 
29

.  G. ġ. 

Rahimova, fiil türlerinin dört veya üç prensibe yahut bu prensiplerden birine 

göre belirlemenin kusurlu olduğunu kaydetmektedir. O, bu durumda üç türden 

bahsetmenin gerekli olduğunu söylemekte ve bunun karĢılığında V. Aliyev‘in 

altı tür takdim ettiğini vurgulamaktadır. Yazar, dilin sistem niteliğini temel 

alarak tür kategorisinin semantik-sentaktik niteliğini ―subje-obje-hareket‖ 

iliĢkisinin diyalektiğinde aramanın gerekli olduğunu söylemektedir
30

. N. N. 

CanaĢiya üç tür iliĢkinin üçten fazla tür meydana getirmesinin sonucu olarak tür 

gruplarının oluĢturacağını söylese de, böyle grupları takdim etmemekte, farklı 

türleri araĢtırmaktadır
31

. G. Rahimova Azerbaycan dilinde tür kategorisinin 

fonksiyonel özelliklerini, onun gramatik-semantik mahiyetini, türlerin 

çeĢitlenmesinin mantıki-semantik prensiplerini araĢtırarak, türlerin sistem 

özelliğini açıklamaya çalıĢmıĢtır.  

V. Sultanov fiilin tür kategorisini fiilin valentlik kategorisinin olduğunu, 

onun sentaktik-valentlik, morfolojik-valentlik biçimlerinin mevcutluğunu, 

bunlardan yalnız ikincisinin Azerbaycan dilciliğinde ―tür‖ baĢlığı altında 

araĢtırıldığını kaydetmiĢtir. O, M. Mirzaliyeva‘dan sonra ―tür‖ teriminin 

baĢarısız seçildiğini onaylamaktadır. Yazar araĢtırmasında A. A. Holodoviç‘in 

gramatik konseptine, özellikle diatez ve tür nazariyesine dayanmaktadır. Daha 

doğrusu o, Sankt-Peterburg tipoloji okulunun Rus ve diğer diller üzere 

oluĢturduğu diatez ve tür nazariyesini Azerbaycan dili verileri temelinde 

açıklamaktadır. Bu bağlamda belirtmemiz gereken diğer bir husus ise, bu 

nazariyenin Azerbaycan diline tatbiki, V. Ġ. Pines‘e aittir ve ilk kez 

dilciliğimizde onun makalelerinde ifadesini bulmuĢtur. 
32

 

 

SONUÇ 

 

Dil bir milletin en temel kararkteristik özelliğini ortaya koyan ve kültürel 

aktarımını tarihsel süreç içinde maddi ve moral açılardan olduğu kadar düĢünce 

ve duygu içerikleriyle ulusları birbirine bağlayan bir araçtır. Bu nedenle bir 

ulusun dil fonksiyonlarını anlayabilmek için, tarihsel süreç içinde katogorik ve 

gramatik tip ve özellikleri hakkında toplumun bilinçlendirilmesi gerekir. Bu 

anlamda emeği geçenlerin çalıĢmalarının topluma aktarılması ayrıca anlamlı bir 

görev olarak kabul edilmektedir. 

                                                 
29

 Caferov, Azerbaycan dilinin grammatikası, s. 12-21. 
30

 Pokrovskaya, L. A., Grammatika gagauzskogo yazıka, M., 1964, Ġgtibas, s. 7. 
31 Djafarova, S., ―O kategori zaloga v tyurkskih yazıkah (na materiale 

azerbaydjanskogo yazıka)‖, Statya 1, Uç. Zap. AGU, 5, 1978, s. 199. 
32

 Sultanov, V. S., Azerbaycan dilinde valentlik deyiĢen kategoriyalar, Bakü, Elm, 

1997, s. 103. 
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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. 
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