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1. INTERNATIONAL BAKU SCIENTIFIC

RESEARCHES CONFERENCE 

21-22 August 2020

Baku, Azerbaijan, AMEA Folklore Institute 

Conference venue: 

CONGRESS PROGRAM 

Online (with Video Conference) Presentation 

Participating Countries: 
Turkey, Azerbaijan, , India, Pakistan, Hungary, Kyrgyzstan, 

Nigeria, Bangladesh

IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY 

 To be able to make a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID

instead of “Meeting ID or Personal Link Name” and solidify the session.

 The Zoom application is free and no need to create an account.

 The Zoom application can be used without registration.

 The application works on tablets, phones and PCs.

 Moderator - responsible for the presentation and scientific discussion (question-

answer) section of the session.

Points to Take into Consideration - TECHNICAL INFORMATION 

 Make sure your computer has a microphone and is working.

 You should be able to use screen sharing feature in Zoom.

 Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress.

 Requests such as change of place and time will not be taken into consideration in

the congress program.

 If you think there are any deficiencies / spelling mistakes in the program, please

inform by e-mail until August 1, 2020 (17:00) at the latest.

 (All speakers required to be connected to the session 15 min before the session

starts)

 Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the  presentation,

managing the group discussion and dynamics.

 Before you login to Zoom please indicate your name_surname and HALL

number, exp. Hall 1, Alpaslan BOZKURT

Before you login to Zoom please indicate your name_surname and HALL 

number, exp. Hall-1, Elvan Cafarov 



1. INTERNATIONAL BAKU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

21-22 August 2020 / Baku, Azerbaijan, AMEA Folklore Institute 
 CONGRESS PROGRAM 

OPENING SPEECH- 09.30- 10.00 Baku Time 

1. Prof. Dr. Mahire HÜSEYNOVA - Azerbaycan Devlet Pedagoji

Üniversitesi (Kongre Başkanı)

2. Prof. Dr. Ramazan GAFARLI - AMEA Folklor Enstitüsü

“Dede Korkut” şöbesinin müdürü,“Dede Korkut” bilimsel dergisinin başkanı 

21.08.2020 

FRIDAY / 10:00-12:00- Baku Time 

(All speakers required to be connected to the session 15 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the  presentation, managing the group 

discussion and dynamics. 

Before you login to Zoom please indicate your name_surname and hall number,  

exp. Hall 1, Alpaslan BOZKURT 

SESSION-1, HALL-1 /

 MODERATOR: Assoc. Prof. Dr. Osman Ferda BEYTEKİN 

Zoom Meeting ID: 869 2385 5046 

Passcode: 529723 

AUTHOR ABSTRACT TITLE 

Assist. Prof. Dr.  H. Vedat AKMAN 
AN INVESTIGATION ON LOW INCOME COUNTRIES IN THE 

COVID-19 OUTBREAK PROCESS 

Assoc. Prof. Dr. Osman Ferda BEYTEKİN 

Figen ATA ÇİĞDEM 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN OKULLARIN 

İŞLEYİŞLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN EĞİTİM 4.0 

PERSPEKTİFİNDEN İNCELENMESİ 

Assoc. Prof. Dr. Osman Ferda BEYTEKİN 

Öğrt. Ahmet BULUT 

MÜLTECİ OLGUSU BAĞLAMINDA SURİYELİ ÖĞRENCİSİ 

BULUNAN OKULLARDA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE 

VELİLERİN SURİYELİ ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN YAŞADIĞI 

SORUNLARIN İNCELENMESİ 

Öğrt. Elif YORGUN YASAR 

Assoc. Prof. Dr. Saide ÖZBEY 

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ KORUNMAYA MUHTAÇ 

ÇOCUKLARIN AKRAN ŞİDDETİNE MARUZ KALMA 

DURUMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Həsənli Bahar Nazim qızı 
AZƏRBAYCANDA SOSİAL İŞİN İNKİŞAFI VƏ DİGƏR 

DÖVLƏTLƏRDƏ SOSİAL İŞ TƏCRÜBƏSİ 

Qənirə QAFARLI 
A.A.BAKIHANOV AZERBAYCANDA ARKEOLOJI VE 

ETNOĞRAFYA İLMİNİN BANİSİ GİBİ 

Emmanuel LAMPTEY 

WHATSAPP STATUS UPDATES AS A MINOR TOOL FOR 

EMOTIONAL AND THOUGHT PROCESS ASSESSMENT: A 

PERSPECTIVE STUDY IN WEST AFRICA 

Emmanuel LAMPTEY 
MYTHS AND MISCONCEPTIONS ABOUT INTRAUTERINE 

DEVICES: IMPACT ON USAGE 



1. INTERNATIONAL BAKU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

21-22 August 2020 / Baku, Azerbaijan, AMEA Folklore Institute 
 CONGRESS PROGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.08.2020 

FRIDAY / 13:00-15:00 Baku Time 

 

(All speakers required to be connected to the session 15 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the  presentation, managing the group 

discussion and dynamics. 

Before you login to Zoom please indicate your name_surname and hall number,  

exp. Hall 1, Alpaslan BOZKURT 

 

SESSION-2, HALL-1  

 MODERATOR: Assoc. Prof. Dr. Esra ALTINTAŞ 

Zoom Meeting ID: 869 2385 5046 

Passcode: 529723 
 

AUTHOR ABSTRACT TITLE 

Aghabala ABDULLAYEV 

Assist. Prof. Dr. Cüneyd Ebrar 

LEVENT 

AZERBAYCAN’DA TİCARİ BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN 

FİNANSAL ve ENTELEKTÜEL SERMAYE BOYUTLARI 

ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Shakhida ZAITOVA 

Assist. Prof. Dr. Cüneyd Ebrar 

LEVENT 

DOES CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AFFECT 

FIRM PERFORMANCE? AN EMPIRICAL RESEARCH ON 

PUBLIC COMPANIES IN TURKEY 

Dr. Melda ASLAN 
A COMPETITION STRATEGY IN A CHANGING WORLD: 

MASS CUSTOMIZATION 

Assoc. Prof. Dr. Esra ALTINTAŞ 

Assoc. Prof. Dr. Şükrü İLGÜN 

PERMUTATION, COMBINATION, BINOMIAL AND 

PROBABILITY THROUGH THE EYES OF PROSPECTIVE 

MATHEMATICS TEACHERS: WHY DIFFICULT? HOW TO 

MAKE EASIER? 

Assoc. Prof. Dr. Esra ALTINTAŞ 

Assoc. Prof. Dr. Şükrü İLGÜN 

THE OPINIONS OF PROSPECTIVE MATHEMATICS 

TEACHERS ON HOW THE CONCEPT OF PLACE VALUE 

IS FORMED IN STUDENTS 

Research Scholar Muhammad Shoaib 

Khan 

Prof. Dr. Muhammad Saleem Rahpoto 

ASSESSING THE IMPACTS OF THE GLOBAL FINANCIAL 

CRISIS AND APPROPRIATE POLICY RESPONSES IN 

ASIA SYNTHESIS OF OUTCOMES FROM 3 CASE 

STUDIES IN BANGLADESH, PAKISTAN AND THE 

PHILIPPINES 

Didem KESKİN 

Assoc. Prof. Dr. Hüseyin GÜLER 

Prof. Dr. Ebru ÖZGÜR GÜLER 

A META ANALYSIS OF THE EFFECT OF MARITAL 

STATUS AND SENIORITY VARIABLES ON GENERAL 

JOB SATISFACTION 
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21.08.2020 

FRIDAY / 13:00-15:00 Baku Time 

 

(All speakers required to be connected to the session 15 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the  presentation, managing the group 

discussion and dynamics. 

Before you login to Zoom please indicate your name_surname and hall number,  

exp. Hall 1, Alpaslan BOZKURT 

SESSION-2, HALL-2 
MODERATOR: Prof. Dr. Mahirə HÜSEYNOVA 

Zoom Meeting ID: 869 2385 5046 

Passcode: 529723 
 

AUTHOR ABSTRACT TITLE 

Prof. Dr. Hacer HÜSEYNOVA 
NİTQ HİSSƏLƏRİNDƏ SEMANTİK-FUNKSİONAL 

DƏYİŞMƏ: KEÇİD PROSESİ 

Teyyubova Nazlıxanım Rauf q. 
FEİLİN ARZU VƏ ŞƏRT ŞƏKLLƏRİNİN MƏNACA 

BAĞLILIĞI 

Prof. Dr. Mahirə HÜSEYNOVA 

ÜMUMTÜRK DİLLƏRİ DİALEKT VƏ ŞİVƏLƏRİNİN 

MÜQAYİSƏLİ ASPEKTDƏ TƏDQİQİNDƏ DİALEKTOLOJİ 

LÜĞƏTLƏRİN ROLU 

Elnur KƏLBİZADƏ 

Nasir KARİMİ 

“KİTABİ-DƏDƏ QORQUD” DASTANININ 

TÜRKMƏNSƏHRA NÜSXƏSİ QAFQAZIN TARİXİ-

COĞRAFİYASINA DAİR MƏNBƏ KİMİ 

Əliyeva Pakizə İsrayıl qızı 
ARİF ABDULLAZADƏ POEZİYASININ MÖVZU ƏHATƏSİ 

Əliyeva Pakizə İsrayıl qızı 
ARİF ABDULLAZADƏ POEZİYASINDA FOLKLORDAN 

BƏHRƏLƏNMƏ 

Dos. Dr. Nazilə ABDULLAZADƏ 
ƏLİAĞA VAHİDİN YARADICILIĞINDA ATALAR SÖZÜ VƏ 

MƏSƏLLƏRİN FUNKSİONAL SEMANTİKASI 

Dr. Mustafa Sarper ALAP 
OTTOMAN TURKISH EDUCATION THROUGH DISTANCE 

LEARNING 

Lect. Ahmet Selçuk BAYBURTLU 
ŞIRNAK İLİNİN ETNOMÜZİKOLOJİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ 

Assist. Prof. Dr. Semra KILIÇ KARATAY NEEDLEWORK DESIGN SAMPLES OF TODAY’S KİLİS 

DISTRICT 

Assist. Prof. Dr. Semra KILIÇ KARATAY NAZAR İNANCI IN TURKISH CULTURE ‘’EXAMPLE OF 

AKSARAY’’ 
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21.08.2020 

FRIDAY / 13:00-15:00 Baku Time 

 

(All speakers required to be connected to the session 15 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the  presentation, managing the group 

discussion and dynamics. 

Before you login to Zoom please indicate your name_surname and hall number,  

exp. Hall 1, Alpaslan BOZKURT 

SESSION-2, HALL-3  
MODERATOR: Assist. Prof. Dr.  Tahir BURAN 

Zoom Meeting ID: 869 2385 5046 

Passcode: 529723 
 

AUTHOR ABSTRACT TITLE 

Dr. Emel ÇAKIR 
THE ROLE OF TRANSCRIPTION FACTOR PIT1 IN THE 

SUBTYPING OF PITUITARY ADENOMAS 

Assist. Prof. Dr.  Tahir BURAN 

Alkım YOLCU 

Assoc. Prof. Dr. Semin AYHAN 

Prof. Dr. Elmas KASAP 

Dr. Burcu ALMACAN İNCE 

IS THERE AN ASSOCIATION BETWEEN INCIDENCE AND 

DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF GASTRIC CANCER 

AND USE OF PROTON-PUMP INHIBITORS? 

Res. Assist. M. Gökhan ALBAYRAK 

Prof. Dr. Ertan EVİN 

EFFECT OF MECHANICAL ACTIVATION ON BORONIZING 

PROCESS 

Dr. Burçin ERGENE 
THE SURVEY OF GILABURU FROM ETHNOBOTANICAL USE 

TO COMMERCIAL PRODUCT 

Houssam SABBABI 
REDUCTION OF DEFORMATION OF WELDED ADVANCED 

HIGH STRENGTH STEEL 

M. Burak ATES 

Zeynep CELIK 

M. Kemal CIFTCI 

HYPERPLASTIC POLYP AND CYSTOISOSPORIASIS CASE IN A 

BELGIAN MALINOIS DOG 

Keziban YOKA 

Osman YOKA 

Res. Assist.  M. Behzat TURAN 

INVESTIGATION OF THE LEVELS OF PERCEPTION OF 

GLOBALIZATION OF THE STUDENTS TRAINED IN THE 

PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT 

ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES 

Assist. Prof. Dr.Meliha UZUN 

Prof. Dr. Osman İMAMOĞLU 

ELİT GÜREŞÇİLERDE GEÇİRİLEN SAKATLIKLARIN ÖNEM 

DERECELERİNİN ARAŞTIRILMASI 

Assist. Prof. Dr.Meliha UZUN 

Prof. Dr. Osman İMAMOĞLU 

YÜZME HAVUZLARI VE FİTNESS MERKEZLERİNDE 

ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 
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21.08.2020 

FRIDAY / 15:00-17:00 Baku Time 

 

(All speakers required to be connected to the session 15 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the  presentation, managing the group 

discussion and dynamics. 

Before you login to Zoom please indicate your name_surname and hall number,  

exp. Hall 1, Alpaslan BOZKURT 

SESSION-3, HALL-1 
MODERATOR : Dr. Mahmut AÇAK 

Zoom Meeting ID: 869 2385 5046 

Passcode: 529723 
 

AUTHOR ABSTRACT TITLE 

Ziyadxan Əliyev MİRZƏ QƏDİM İRƏVANİ DÜNYASI 

Musa Əmiraslanov CƏMİL MÜFİDZADƏNİN ƏSƏRLƏRİNDƏ XARİCİ 

ÖLKƏLƏRİN ƏKSİ 

Cavid BAĞIROV Bəxtiyar oğlu 

Nəriman RZAYEV Hüseyn oğlu 
İNSAN İNKIŞAFI VƏ İNSAN HÜQUQLARI 

Vüsalə Kərimli MİR CƏLAL PAŞAYEVİN BƏDİİ NƏSRİNDƏ SİNTAKTİK 

BÜTÖVDƏ AKTUALLIĞI FORMALAŞDIRAN KOQEZİYA 

Henife Selifova MƏMMƏD ORUCUN “QARA GÜZGÜ” VƏ 

“KÖÇÜRÜLMƏ” ROMANLARINDA ERMƏNI 

VƏHŞILIKLƏRININ TÖRƏTDIYI MÜSIBƏTLƏR. 

Assist. Prof. Dr. N. Johnson 
A PANORAMIC VIEW OF CHETTINAD CULTURE AND 

HERITAGE THROUGH PHOTOGRAPHS 

Res. Assist. Hasan Ali GÜÇLÜ ROBOTLAR VE HUKUK 

Cebrahil TÜRK 

Mustafa DÖRÜCÜ 

Aydin Şükrü BENGÜ 

INVESTIGATION OF COMPOSITION OF FATTY ACIDS 

IN MUSCULAR TISSUES OF ACANTHOBRAMA 

MARMID (HECKEL, 1843) INFECTED WITH LIGULA 

INTESTINALIS (CESTODA: PSEUDOPHYLLIDEA) 
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FRIDAY / 15:00-17:00 

 

(All speakers required to be connected to the session 15 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the  presentation, managing the group 

discussion and dynamics. 

Before you login to Zoom please indicate your name_surname and hall number,  

exp. Hall 1, Alpaslan BOZKURT 

SESSION-3, HALL-2  
MODERATOR: Assoc. Prof. Dr. Mahmut ÖZTÜRK 

Zoom Meeting ID: 869 2385 5046 

Passcode: 529723 
 

AUTHOR ABSTRACT TITLE 

Dr. Ahmet Mekin KANDEMİR 
ANTİK YUNAN’DAN İSLAM FİLOZOFLARINA NEDEN VE 

NEDENSELLİK KAVRAMLARININ GELİŞİMİ 

Doç. Dr. Ömer SABUNCU 

 

CENNETLE MÜJDELENEN BİR SAHÂBÎ: ABDURRAHMAN 

b. AVF 

Doç. Dr. Ömer SABUNCU 

 

TALHA b. UBEYDULLAH’IN HAYATI VE FAALİYETLERİ 

Doç. Prof. Dr. Ömer SABUNCU 

 

ZÜBEYR B. AVVÂM’IN HAYATI VE KİŞİLİĞİ 

Dr. Mehmet Cüneyt GÖKÇE SEMERKANDÎYE GÖRE RİSALET 

Dr. Mehmet Cüneyt GÖKÇE NEHCÜ’L-ENÂM’DA İLİM VE HİKMET 

Dr. Mehmet Cüneyt GÖKÇE ŞEMSEDDİN ES-SEMERKANDÎ’YE GÖRE İMAN-AMEL 

İLİŞKİSİ 

Doç. Dr. Mahmut ÖZTÜRK KUR’AN’A GÖRE HİCRETİN VE MUHACİRLERİ 

DESTEKLEMENİN GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE 

Doç. Dr. Mahmut ÖZTÜRK KUR’AN’IN MÜSLÜMANLARA VERDĞİ ÖZEL BİR 

GÖREV: MUSTAZAFLARI KURTARMAK 
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FRIDAY / 15:00-17:00 

 

(All speakers required to be connected to the session 15 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the  presentation, managing the group 

discussion and dynamics. 

Before you login to Zoom please indicate your name_surname and hall number,  

exp. Hall 1, Alpaslan BOZKURT 

SESSION-3, HALL-3  
MODERATOR: Dr. Bala Ishiyaku 

Zoom Meeting ID: 869 2385 5046 

Passcode: 529723 
 

AUTHOR ABSTRACT TITLE 

Arunkumar R 

Balamurugan V 

S. Arunkumar 

ECONOMICAL AND SOCIO DIMENSIONS OF SEAWEED 

FARMING 

Mustapha Ibrahim Milala 

Sani Inusa Milala 

GROWTH AND YIELD OF SESAME (SESAMUM INDICUM 

L) AS AFFECTED BY POULTRY MANURE AND WEED 

CONTROL METHODS 

Sani Inusa Milala 

Dr. Bala Ishiyaku 

ROLE OF REAL ESTATE IN DEVELOPMENT OF 

NATIONAL GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP) IN 

NIGERIA 

Sani Inusa Milala 

Dr. Bala Ishiyaku 

CENTRALIZATION OF PROPERTY MARKET VIA 

DIGITALIZED CONTEMPORARY MODE: AN IMPERATIVE 

FOR RELIABLE, EFFICIENT AND EFFECTIVE MEDIUM 

FOR EFCC AND FBI TO DICTATE REAL ESTATE 

CORRUPTION RELATED CASES 

Dr. Bala Ishiyaku 

Sani Inusa Milala 

Alfazazi I 

STAFF PERCEPTION ON OUTSOURCED FACILITIES 

MANAGEMENT SERVICES IN DALHATU ARAF 

SPECIALIST HOSPITAL LAFIA 

Arunkumar S 

Arunkumar R 

A. Aravindh 

BIODIVERSITY AND FOOD SECURITY 

MOHAMMED IDRIS MAIDUGURI METROPOLITAN COUNCIL REQUIRES 

MUCH MORE THAN EVACUATION! 

Abdulkarim Him Madu 

Bashir Isa Mato 

INCIDENCE OF EROSION (CASE STUDY OF DUTSE 

METROPOLIS) 

Dr. Muhammad Saeed 

Mr. Muhammad Adeel 

SYNTHESIS OF P-N CoZnO2 PHOTOCATALYST FOR 

ENHANCED VISIBLELIGHT ASSISTED 

PHOTODEGRADATION OF METHYLENE BLUEMETHODS 

Najiba Muradi INVESTIGATION OF PLASTIC WASTES AND USAGE 

POSSIBILITIES IN BUILDING 

Hadis Maliki DETECTION OF ENVIRONMENTAL MICROORGANISMS 

BY IMAGE ANALYSIS 
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CONTENT 
CONGRESS ID  I 

PROGRAM  II 

PHOTO GALLERY  III 

CONTENT  IV 

 

 

Author Title No 

H. Vedat AKMAN 

COVID-19 SALGINI SÜRECİNDE DÜŞÜK GELİRLİ 

ÜLKELER ÜZERİNE BİR 

İNCELEME 
1-9 

Osman Ferda BEYTEKİN 

Figen ATA ÇİĞDEM 

 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN 

OKULLARIN 

İŞLEYİŞLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN EĞİTİM 

4.0 PERSPEKTİFİNDEN 

İNCELENMESİ 

10-28 

Osman Ferda BEYTEKİN 

Ahmet BULUT 

MÜLTECİ OLGUSU BAĞLAMINDA SURİYELİ 

ÖĞRENCİSİ BULUNAN 

OKULLARDA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE 

VELİLERİN SURİYELİ 

ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN YAŞADIĞI SORUNLARIN 

İNCELENMESİ 

29-50 

Elif YORGUN YASAR 

Saide ÖZBEY 

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ KORUNMAYA 

MUHTAÇ ÇOCUKLARIN AKRAN 
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ÖZET 

Düşük gelirli ülkelerde (LIC’lerde) daha öncede ciddi iç salgınlar yaşanmış (Demokratik 

Kongo Cumhuriyeti, Gine ve diğerleri) olmakla birlikte, sınırlı test kapasitesi muhtemelen 

salgınların yoğunluğunu azaltmış olabilir. COVID-19 salgınının düşük gelirli ülkeler (LIC’ler) 

üzerinde uzun süreli sosyo-ekonomik yara izleri bırakması beklenmektedir. COVID-19 

salgınının doğrudan ayrımcılık yapmadığı doğrudur ancak LIC’ler bu durumdan en olumsuz 

şekilde etkilenmektedir. Daha uzun süreli ve daha şiddetli bir salgın, LIC’lerdeki ekonomik 

faaliyette daha da dik bir çöküşü tetikleyecektir. (Dünya Bankası, 2020) Kişi başına büyüme 

oranının keskin bir şekilde yavaşlamış ve kırılgan olduğu düşük gelirli ülkeler (LIC'ler) 

arasında bu durum yoksulluğun azaltılmasındaki ilerlemeyi tersine çevirmiştir. COVID-19 

salgınının küresel ekonomiyi sarstığı özellikle bundan en çok etkilenen düşük gelirli ülkelerde 

(LIC’ler) dış talebin azalması, emtia fiyatlarının düşmesi, turizm etkinliğindeki dramatik düşüş, 

doğrudan yabancı yatırımında zayıflama, borçlanma maliyetlerinin keskin bir şekilde artması 

ve havale işlemlerinde beklenen bir düşüşle karşı karşıya bırakmıştır. COVID-19 düşük gelirli 

ülkelerde (LIC'lerde) yaşanan akut güvensizlik sorunlarını gün yüzüne çıkarmıştır. Sahra-altı 

Afrika'da olan ülkeler, tipik olarak aşırı yoksulluk içinde yaşayan büyük nüfuslara sahiptir. Bu 

yüzden, Sahra-altı ülkeler başta olmak üzere düşük gelirli ülkeler, kendilerini kronik bir 

resesyon kıskacının içinde bulacaklardır. 2020 yılında toplam düşük gelirli ülkelerin (LIC'lerin) 

büyümesindeki düşüşün tarihin en kötüsü olması beklenmektedir. Bu durumun kronikleşmesi 

bölgede ki fakirliğin kronikleşme sürecini hızlandıracaktır. (Dünya Bankası, 2020) 

Anahtar kelimeler: COVID-19, Düşük Gelirli Ülkeler (LIC'ler), Sahra-altı Afrika, Güven 

Krizi, Güvenlik Krizi ve Kronik Resesyon 
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ABSTRACT 

In low-income countries (LICs), there have been serious internal virus outbreaks (Democratic 

Republic of Congo, Guinea and others) previously, but limited testing capacity may have 

reduced the intensity look of the outbreaks. The COVID-19 outbreak is expected to leave long-

term socio-economic scars on low-income countries (LICs). It is true that the COVID-19 

outbreak does not discriminate directly, but LICs are most negatively affected by this situation. 

A longer and more severe epidemic will trigger an even steeper collapse in economic activity 

in LICs. (World Bank, 2020) Per capita growth rate has decelerated sharply and this reversed 

progress in poverty reduction among low-income countries (LICs) where it was already fragile. 

With the COVID-19 epidemic shaking the global economy, especially in the low-income 

countries (LICs) most affected by this, the decrease in foreign demand, the decline in 

commodity prices, the dramatic decrease in tourism, the weakening of foreign direct 

investment, the sharp increase in borrowing costs and an expected decrease in remittance 

transactions look more apparent. COVID-19 exposed acute insecurity problems in low-income 

countries (LICs). (World Bank, 2020)  Countries in sub-Saharan Africa typically have large 

populations living in extreme poverty. Therefore, low-income countries, especially sub-

Saharan countries, will find themselves in clamp of a chronic recession. In 2020 with COVID-

19, the decline in the economic growth of total low-income countries (LICs) is expected to be 

the worst in history, while economic growth in LICs are expected to decline more sharply. 

Inveteracy of recession in LIC’s will accelerate and worsen the situation of chronic process of 

poverty in the region. (World Bank, 2020) 

Keywords: COVID-19, Low Income Countries (LICs), Sub-Saharan Africa, Confidence 

Crisis, Security Crisis and Chronic Recession 

GİRİŞ 

COVID-19 salgını, düşük gelirli ülkelerde (LIC’ler) hızla ve ciddi ölçüde bozulan ekonomik 

aktiviteyi yaymıştır. Virüs yüzbinlerce kişiyi enfekte ederek ağır bir insan bedeli aldı ve düşük 

gelirli ülkeler (LIC’ler) zayıf sağlık sistemleriyle, bu ölüm oranlarının artmasına katkıda 

bulunmuştur. Virüsün yurtiçi yayılmasını yavaşlatmak için uygulanan gerekli önlemler, 2020 

yılının ilk yarısındaki ticari faaliyet üzerinde yoğunlaşmıştır. Küresel ekonominin salgının 

yıktığı düşük gelirli ülkelerde (LIC’ler) dış talebin azalması, emtia fiyatlarının düşmesi, turizm 

etkinliğinde dramatik bir düşüş, doğrudan yabancı yatırımında zayıflatma, borçlanma 

maliyetlerinin keskin bir şekilde artması ve havale işlemlerinde beklenen bir düşüşle karşı 
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karşıya kalmıştır. Düşük gelirli ülkelerde (LIC’ler) hane halkı gelirleri için finansman ve destek 

arayışına girmişlerdir. (Dünya Bankası, 2020) 

Birkaç düşük gelirli ülke (LIC’ler) ciddi iç salgınlar yaşamıştır (Afganistan, Demokratik Kongo 

Cumhuriyeti, Gine); bununla birlikte, sınırlı test kapasitesi muhtemelen pandeminin 

yoğunluğunu azaltmaktadır. Toplumsal uzaklaşma yoluyla yayılmayı yavaşlatma çabaları, 

özellikle büyük nüfusun genellikle uygun sağlık hizmetlerine erişim olmadan gayri resmi 

yerleşimlerde yaşadığı yoğun nüfuslu kentsel alanlarda zor olmuştur. (Dünya Bankası, 2020) 

COVID-19 Sürecinde Düşük Gelirli Ülkeler (LIC’ler)  

Aşırı yoksulluğun daha yüksek olduğu kırılgan düşük gelirli ülkeler (LIC'ler) arasında, 

gelirdeki düşüşün daha dik olacağı tahmin edilmektedir. Bu ülkelerde kişi başına düşen 

GSYİH’nın 2020 yılının sonunda yaklaşık yüzde 4,6 oranında daralacağı öngörülmektedir. 

(Dünya Bankası, 2020) COVID-19 salgınının yoksullar üzerinde uzun süreli sosyo-ekonomik 

yara izleri bırakması beklenmektedir. COVID-19 salgının doğrudan ayrımcılık yapmadığı 

doğrudur ancak LIC’ler bu durumdan en olumsuz şekilde etkilenmektedir. 

Örneğin, okul kapatmaları sonucunda eğitim sistemlerindeki aksaklıklar, birçok düşük gelirli 

ülkelerde (LIC'de) okul beslenme programlarını durdurmuştur. En savunmasız popülasyonlar 

için, bu aksaklıkların yetersiz beslenmeyi şiddetlendirmesi ve insan sermayesinin gelişimini 

etkilemesi muhtemeldir. (Dünya Bankası, 2020) 

Daha uzun süreli ve daha şiddetli bir salgın, LIC’lerdeki ekonomik faaliyette daha da dik bir 

çöküşü tetikleyecektir. (Dünya Bankası, 2020) Kişi başına büyüme oranının keskin bir şekilde 

yavaşlamış ve kırılgan olduğu düşük gelirli ülkeler (LIC'ler) arasında bu durum yoksulluğun 

azaltılmasındaki ilerlemeyi tersine çevirmiştir. Düşük gelirli ülkelerde ki  (LIC'lerde) okul 

beslenme programlarındaki aksaklıkların, potansiyel can kayıplarını artırması muhtemeldir. 

(WFP, 2020) Düşük gelirli ülkelerde (LIC'lerde) sağlık sektörleri daha büyük salgınlara cevap 

verme konusunda sınırlı kapasiteye sahiptir. Bazı düşük gelirli ülkelerde (LIC'lerde)  gıda 

güvensizliği devam eden bir gıda kaynaklı salgından dolayı daha da kötüleşebilir. ( Johns 

Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi, 2020) 

COVID-19 ve Düşük Gelirli Ülkelerde (LIC'lerde) Yaşanan Akut Güvensizlik 

COVID-19 salgını öncesi bile, düşük gelirli ülkelerde (LIC'lerde) nüfusunun neredeyse beşte 

birinde akut gıda güvensizliği krizi yaşanmaktaydı.  Salgın, ithalatta aksamaları ve birçok düşük 
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gelirli ülkede (LIC'lerde) gıda güvensizliğini daha da artırmıştır. (Dünya Bankası, 2020) Gıda 

güvensizliği, yaklaşan hasatlara ağırlık verebilecek tohum ve gübre gibi kritik girdilere erişim 

eksikliği ile de uzayabilir. Toplumsal huzursuzluk gıda kıtlığı ile de tetiklenebilir. Dünya’da 

akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya olan insan sayısı 2020 yılında 260 milyondan fazla 

olabilir ve bu da sağlık için ciddi sonuçlar doğurabilir. (WFP, 2020) Küresel gıda stokları 

yükselirken, düşük gelirli ülkelerin (LIC’lerin) düşen hane halkı gelirleri ve para birimi bu 

güvensizliğe katkıda bulunmaktadır. (Dünya Bankası, 2020) 

COVID-19 salgını, Doğu Afrika'daki tarımsal ürünlere zarar veren çekirge dalgasının kısmen 

salgın kaynaklı tedarik zinciri kesintileri nedeniyle pestisitlerin teslimatını geciktirmesi sonucu 

tarımsal ürünlerin büyüme mevsiminde daha büyük zarara uğramasına neden olabilir. Bu da 

düşük gelirli ülkelerde (LIC'lerde) ciddi bir gıda sorununa yol açacağı öngörülmektedir. Etkili 

müdahale olmadığında, bu çekirge istilası gıda güvenliğini daha da artırabilir ve savunmasız 

popülasyonlarda daha uzun vadeli refah etkileri olabilir. (Conte, Piemontese ve Tapsoba, 2020) 

COVID-19 salgını düşük gelirli ülkede (LIC'lerde), tüm düzeylerde okullaşmayı da 

engellemiştir. COVID-19 salgınında, düşük gelirli ülkelerde (LIC'lerde) hükümetler, salgının 

yayılmasını kontrol altına almak için eğitim sistemlerini tamamen veya kısmen kapatmıştır. 

(UNESCO, 2020)  Okul öncesi kapanışların COVID-19, düşük gelirli ülkelerde (LIC'lerde) 

erken çocukluk gelişimi programlarındaki kesintilerle birlikte, okulu bırakma oranlarını 

artırması ve insan sermayesi gelişimini yavaşlatması beklenmektedir. (UNESCO, 2020) Okul 

beslenme programlarında kesintiler de dahil olmak üzere artan gıda güvensizliği, uzun vadeli 

verimliliği de düşürebilir. Yaşamın erken dönemlerinde yetersiz beslenme, COVID-19, düşük 

gelirli ülkelerde (LIC'lerde) çocukların öğrenme yeteneklerini kalıcı olarak bozabilir. (Dünya 

Bankası, 2020) 

Sağlık sistemleri zayıf olan düşük gelirli ülkelerde (LIC'lerde), küresel ticarete, turizme veya 

yurt dışından gelen paraya dayananlar, Emtia ihracatına bağımlı olanlar özellikle sert darbe 

almış olacaktır. (Dünya Bankası, 2020) Kısa vadeli etkisinin ötesinde, salgın tarafından 

tetiklenen derin durgunlukların, daha düşük yatırım dahil olmak üzere birden fazla kanaldan 

düşük gelirli ülkelerde (LIC'lerde) kalıcı yara izleri bırakması muhtemeldir. Bu etkiler uzun 

vadede potansiyel büyümeyi ve işgücü verimliliğini azaltabilir. Acil politika önlemleri sağlık 

sistemlerini desteklemeli ve salgının aktivite (eğitim ve ticaret) ve istihdam üzerindeki kısa 

vadeli etkisini hafifletmelidir. Buna ek olarak, yönetişim ve iş ortamlarını iyileştirerek ve eğitim 

ve halk sağlığı yatırımlarını artırarak salgının uzun vadeli büyüme beklentileri üzerindeki 
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olumsuz etkisini azaltmak için kapsamlı bir reform güdüsü gerekli olacaktır. (Dünya Bankası, 

2020) 

COVID-19 ve Düşük Gelirli Ülkelerde ki (LIC'lerde) Resesyon 

Düşük gelirli ülkelerde (LIC) büyüme 2020 yılının ilk yarısında keskin bir şekilde artmışken, 

COVID-19 salgını hemen hemen tüm düşük gelirli ülkelerde (LIC'lerde) yayılmış ve salgının 

etkisini azaltmaya yönelik önlemler bu ülkelerde ekonomik faaliyeti ciddi şekilde bozmuştur. 

Büyük ekonomilerdeki durgunlukların yayılması, özellikle Çin ve Euro Bölgesi ile güçlü ticari 

bağlantıları olan düşük gelirli ülkelerde (LIC'lerde) soruna daha çok katkıda bulunmuştur. 

Uluslararası sermaye piyasalarından borç alan düşük gelirli LIC'ler için finansal koşullar 

sıkılaşırken, büyük ekonomilerdeki daralmalar havale akışlarını azaltarak, bazı LIC'lerde 

önemli bir dış finansman kaynağını yok etmiştir. (Dünya Bankası 2020) Çok taraflı kuruluşlar, 

en savunmasız olanların yaşamlarını ve geçim kaynaklarını korumak için LIC hükümetlerini 

görevlerinde desteklemek olmak üzere acil fon paketleri sağlamıştır ancak, salgının ölçeği göz 

önüne alındığında, daha geniş küresel kalkınma topluluğundan daha fazla dış yardıma ihtiyaç 

duyulabilir. (OECD, 2020) 

2020 yılında toplam düşük gelirli ülkelerin (LIC'lerin) büyümesindeki düşüşün, tarihin en 

kötüsü olması beklenirken, LIC'lerin de keskin bir şekilde düşüş yaşaması beklenmektedir. 

Turizme bağımlı, küresel değer zincirlerine derinlemesine entegre olmuş ve limanlarında 

endüstriyel emtiaya bağımlı düşük gelirli ülkelerde (LIC'lerde) ciddi ekonomik daralmalar 

beklenmektedir.  Salgın, yatırımlardaki zayıflığı artıracak ve derin durgunluklar önümüzdeki 

yıllarda potansiyel büyüme üzerinde engel oluşturmaya devam edecektir. Uzun süreli okul 

kapanmalarının da düşük gelirli ülkelerde (LIC'lerde)  yoksulluk üzerinde kalıcı etkileri 

olabileceği öngörülmektedir. (Dünya Bankası, 2020) 

COVID-19, Sahra-altı Afrika ve Aşırı Yoksulluk 

Sahra-altı Afrika'da olanlar, tipik olarak aşırı yoksulluk içinde yaşayan büyük nüfuslara 

sahiptir. Dünyanın aşırı yoksullarının yüzde 60'ına ev sahipliği yapan Sahra altı Afrika'da kişi 

başına düşen gelirlerin, küresel yoksulluğu daha da yoğunlaştırması muhtemeldir. (Lakner ve 

ark. 2020; Dünya Bankası 2020) Önümüzdeki on yıl içinde küresel aşırı yoksulluğu küresel 

nüfusun yüzde 3'üne düşürme Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine (SDG) ulaşılması pek olası 

değildir. ( Dünya Bankası, 2018) Sonuç olarak, düşük gelirli ülkelerin (LIC’lerin) yüzde 90 

oranında kişi başına gelirlerin 2020 yılında daralması ve yaşam standartlarını önemli ölçüde 
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etkilemesi ve milyonlarca kişinin daha yoksulluğa düşmesine neden olması beklenmektedir. 

(ILO, 2020; Dünya Bankası 2020) COVID-19 krizi eşitsizliği daha da kötüleştirecektir, zira 

çeşitli faktörler yoksulları salgının etkilerine karşı daha savunmasız hale getirmektedir, bunlar 

arasında sağlık hizmetlerine sınırlı erişim ve gelir kayıplarını hafifletmek için kaynak eksikliği 

bulunmaktadır. (Furceri, Loungani ve O stry, 2020) 

Düşük gelirli ülkelerin (LIC’lerin), 2014-15 yıllarında Batı Afrika'daki Ebola salgını gibi 

geçmiş pandemiler, küçük çiftçilerin çiftlerinin kırılganlıklarına dair net bir örnek sunmaktadır. 

(Dünya Bankası, 2015) Tarım sektörü gayri safi milli hasılanın ve istihdamın yüzde 90 oranıyla 

en yüksek oranına sahiptir.  (ILO, 2018). Kentsel pazar için üretim yapan çiftçiler, kilitlenmeler 

sırasında ürünlerini satamadıkları için büyük gelir kayıpları yaşayabilirler.  (ILO, 2020). Sahra-

altı Afrika'da küçük işletmeler gıda tedarik zincirinde kritik bir rol oynamaktadır ve kriz 

sürecinde lojistik arızalar nedeniyle operasyonel sıkıntı ve iflasa maruz kalmaları muhtemeldir. 

(ILO, 2020) Toplumun en yoksul ve en savunmasız grupları arasında yer aldıklarından, kayıt 

dışı çalışanlar, özellikle çiftçiler, keskin gelir kayıpları durumunda gıdaya erişimleri de 

azalabilir. Buna ek olarak, ortalama düşük gelirli ülkeler (LIC'ler) içindeki kurumsal borcun 

yarısından fazlası yabancı para cinsindendir. Bu büyük borcu ödeme ve devretme ihtiyacı düşük 

gelirli ülkelerin (LIC'lerin)  ani yükselişlere karşı kırılganlığını artırmaktadır. (OECD, 2020) 

Sahra-altı Afrika, COVID-19 salgını tarafından tahrip edildi ve bu da muhtemelen bölge 

tarihinde ki en keskin ekonomik daralmaya yol açmıştır. Sağlık ve güvenlik konusundaki ağır 

yüküne ek olarak, düşük gelirli ülkelerde (LIC’lerde) virüsün yayılmasını kontrol altına alma 

çabaları (seyahat kısıtlamaları, sınır kapanmaları ve ulusal kilitlenmeler gibi) yerel 

ekonomilerin işleyişini bozmuştur. Büyümenin 2021 yılında toparlanması öngörülse de, 

bölgenin sağlık hizmetleri sistemlerinin zayıflığı, kısıtlı mali politika alanı ve sosyal 

uzaklaştırma tedbirlerini etkili bir şekilde uygulama kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle daha 

büyük ve daha uzun süreli bir gerilemeye karşı özellikle savunmasızdır . Ayrıca yüksek 

seviyelerde borç ve yüksek borçlanma maliyetleri nedeniyle düşük gelirli ülkeler (LIC’ler)  

ciddi bir borç sıkıntısı riski altında bulunmaktadır. Dahası, toplumun en yoksul üyeleri negatif 

gelir şoklarını yönetme konusunda çok az kapasiteye sahiptirler. (Dünya Bankası, 2010) 

COVID-19 ve Düşük Gelirli Ülkelerde ki (LIC'lerde) Akut Sıkıntılar 

İkinci bir küresel enfeksiyon dalgasında düşük gelirli ülkelerde (LIC’lerde) hastaneye yatmayı 

gerektiren hasta sayısındaki keskin artış, birçok düşük gelirli ülkelerin (LIC’lerin) sağlık bakım 

sistemini hızla zorlayabilir. Düşük gelirli ülkelerde (LIC’lerde) birçok hane, gelir kaybının daha 

 
Page 6



 
1. INTERNATIONAL BAKU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

Baku, Azerbaijan 

 

 

August 21-22,2020 Proceedings Book www.izdas.org 

 

uzun bir sürede düzeltilmesi için fonlara erişmekte zorlanacaktır. Refah sistemlerinin bu tür 

gelir kayıplarını azaltma kabiliyeti ülkeden ülkeye değişmektedir ve emtia ihraç eden özellikle 

LIC'lerde daha düşük olma eğilimindedir. (Dünya Bankası, 2020) 

Sağlık sistemlerinin esnekliğini ve pandemi hazırlığını güçlendirmek, hızla yaşlanan düşük 

gelirli ülkelerin (LIC’lerin) ekonomileri için kritik öneme sahiptir. Düşük gelirli ülkelerde 

(LIC’lerde) gelişmiş ve iyi hedeflenmiş sosyal güvenlik ağlarının uygulamaya konulması, 

iyileşmenin desteklenmesine ve gelecekteki ciddi düşüşlerin etkisini hafifletmeye yardımcı 

olabilir. Düşük gelirli ülkeler (LIC’ler), ön safhadaki sağlık çalışanlarına destek sağlama, 

COVID-19'u tespit etmek ve tedavi etmek için tıbbi hizmetlere erişimi genişletme ve doğru 

bilgilerin zamanında ve şeffaf bir şekilde dağıtılmasına öncelik verme zorluğuyla karşı 

karşıyadır. (WHO, 2020) 

Daha genel olarak, düşük gelirli ülkelerde (LIC’lerde) yetkililerin klinik ve genel sağlık 

hizmetlerini güçlendirmek, temiz su ve sanitasyona erişim için yatırım yapmak ve gıda 

güvenliği standartlarını sıkılaştırmak için adımlar atması gerekmektedir. Acil tıbbi bakım 

hizmetlerine sınırsız erişim de dahil olmak üzere etkili halk sağlığı güvenliği ağlarının 

korunması, test ve tedavi önündeki engellerin kaldırılması için de gerekli olacaktır. Mevcut 

krizden çıkarılan bir ders, kamu sağlık altyapısına yapılan yatırımların, sistemin yedek 

kapasiteye sahip olduğu göründüğü sessiz zamanlarda bile sürekli olarak sürdürülmesi 

gerekliliğidir. (Dünya Bankası, 2020) 

SONUÇ 

Düşük gelirli ülkelerde (LIC’lerde) hükümet kaynaklarının ciddi şekilde kısıtlanması ve sosyal 

uzaklaştırma önlemlerinden kaynaklanan kısıtlamalar, pandemi sırasında kritik kamu 

hizmetlerinin kaybedilmesine ve kamusal faaliyetlerin azalmasına neden olmaktadır. Bunlar 

arasında su, elektrik ve normal sağlık hizmetleri bulunmaktadır. Kanıtlar, Batı Afrika'daki 

2014-16 Ebola krizi sırasında, düşük gelirli ülkelerde (LIC’lerde) Ebola hastalığına bağlı 

olmayan ölüm oranlarının arttığını göstermektedir. (Menéndez ve ark., 2015) 

COVID-19 salgınının düşük gelirli ülkelerde (LIC’lerde) gıda güvenliği krizine yol 

açabileceğine dair endişeler vardır. Salgından önce Sahra-altı Afrika'da 35 ülkede 72 milyon 

insan zaten gıda krizindeydi ve milyonlarca insan akut gıda güvensizliğine düşme eşiğinde 

bulunmaktadır. (WFP, 2020) Sınır kapamaları ve yerli stoklama için ihracat yasakları gibi diğer 

ticareti kısıtlayıcı politikalar, bölgede ki gıda ve tarım ürünleri ticaretini aksatmaktadır. (Dünya 
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Bankası, 2020) Düşük gelirli ülkelerde (LIC’lerde) yaşanacak kıtlıklar, yoksulluğu daha da 

kötüleştirebilecek gıda fiyatı artışlarına da neden olabilmektedir. (Dünya Bankası, 2019) 

Bölgenin çok sayıda yerinden edilmiş nüfusu, çoğunlukla çatışma, şiddet ve isyanlardan dolayı, 

ciddi bir COVID-19 salgını (Burkina Faso, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Etiyopya, 

Mali, Nijerya, Somali ve diğerleri 2020) riski altında bulunmaktadır. (Refugees International, 

2020)  Virüsler, çoğunlukla halk sağlığı ve sağlık hizmetlerine erişimin sınırlı olduğu yoğun 

nüfuslu kamplarda veya resmi olmayan yerleşimlerde yaşadıkları için yerinden edilmiş insanlar 

arasında daha hızlı yayılmaktadır. Ayrıca salgının bir sonucu olarak şiddet ve sosyal 

huzursuzluğun patlayabileceği riski vardır. Dahası, artan işsizlik, düşen gelir ve gıda gibi temel 

öğelerin ciddi eksiklikleri, pandemi azaldıktan sonra bile devam edecek gibi görünüyor. 

Merkez bankaları, finansal piyasalarda sistemik risklerin oluşmasına karşı korunurken, kredi 

akışını desteklemek ve kriz sırasında finansal piyasaların işleyişini korumak için önlemler alma 

zorluğu ile karşı karşıya kalmıştır.  Birçok düşük gelirli ülkeler (LIC’ler) krizin ele alınması 

için sınırlı mali alana sahiptir ve uluslararası yardımın rolünü vurgulamaktadır. Harcamaları, 

hayatları korumak ve en savunmasız kişileri korumak için en acil ihtiyaçlara karşı öncelik 

vermek gerekecektir. Uzun vadede pandemi, esnek sağlık sistemlerine yatırım yapmanın, 

yaygın kayıt dışılığın getirdiği zorlukları ele almanın ve büyümeyi artırıcı yapısal reformları 

sürdürmenin önemini vurgulamaktadır. COVID-19, en savunmasız nüfusu korumaya 

odaklanmış küresel çözümler gerektiren küresel bir krizdir. (Dünya Bankası, 2020) 
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ÖZET 

Bu çalışmada bilişim teknolojileri öğretmenlerinin okulların işleyişleri ile ilgili görüşlerinin 

Eğitim 4.0 perspektifinden incelenmesi amaçlanmıştır. Eğitim 4.0 kapsamında incelenecek 

boyutlar uzaktan eğitim uygulamaları, asenkron – senkron eğitim, harmanlanmış eğitim, proje 

tabanlı öğrenme, sanal – arttırılmış gerçeklik, yapay zeka, robotik kodlama uygulamaları ve 

öğretmen robotlar şeklinde belirlenmiştir. Araştırma 2019 – 2020 eğitim öğretim yılında Milli 

Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaokul kademesinde görev yapan altı bilişim teknolojileri 

öğretmeni ile yürütülmüştür. Çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme formu ile veriler 

toplanmıştır. Nitel bir durum çalışması olarak tasarlanmış bu çalışmada tematik içerik analizi 

yönteminden faydalanılmıştır. Elde edilen bulgular incelendiğinde, uzaktan eğitim 

uygulamaları boyutunda gelecekte uzaktan eğitimin nasıl şekilleneceğine ilişkin ters yüz eğitim 

modeli ve ölçme değerlendirme sistemleri vurgulanmıştır. Harmanlanmış eğitimde olumlu 

yansımaların öğrencilerin öğrenme sürecinde aktif olmaları ve öğrenme ortamlarında 

zenginliğin sağlanması olarak ifade edildiği, buna karşın, teknik aksaklıklardan kaynaklanan 

sorunların var olması, fiziksel yetersizlikler, sürecin planlanmasında yaşanan zorluklar olumsuz 

olarak ifade edilmiştir. Proje tabanlı eğitim boyutunda öğrenci ve öğretmen rollerinin 

farklılaştığı ve okullarda TUBİTAK 4006, FLL (First Lego League) gibi projelerin sıklıkla 

gerçekleştirildiği belirtilmiştir. Artırılmış ve sanal gerçeklik boyutuna ilişkin katılımcılar 

öğrencilerde kalıcı öğrenmeyi sağladığını ancak materyal yetersizliği ve donanımsal 

eksikliklerin de bulunduğunu belirtmişlerdir. Yapay zekâ uygulamalarının bireysel farklılıkları 

dikkate almada önemli bir değişimi sağladığı ifade edilmiştir. Robotik kodlama 

uygulamalarının öğrencilerde yaratıcılık ve somutlaştırmayı sağlamada etkili olduğu 

vurgulanmış ancak robotların derslerde yardımcı birer araç olabileceği de katılımcılar 

tarafından belirtilmiştir. Özellikle öğretmen robotların eğitimdeki yerinin bir araç olmaktan 

öteye gidemeyeceği görüşü de bunu desteklemektedir. Okullarda Eğitim 4.0 teknolojileri ile 

genel anlamda bireysel farklılıkların önem kazandığı,  öğrencilerin ilgilerini çektiği, 

öğrencilerin öğrenmede aktif olmalarına fırsat tanıdığı ve bunun sonucunda derse olan 

motivasyonlarının arttığı söylenebilir. Eğitim 4.0 teknolojilerinin sınırlılıkları arasında ise; 

materyal yetersizliği, donanımsal problemler, donanımsal parçaların ve yazılımların 

maliyetlerinin fazla olması ve öğretmenlerin teknoloji okuryazarlık düzeylerinin yetersizliği 

gibi olumsuzluklar yer almaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Eğitim 4.0, okulların işleyişi, değişim, yapay zeka, robot, bilişim 

GİRİŞ 

Küreselleşme ile birlikte oluşan bilgi toplumu, öğrenmeyi ve okulu ön plana çıkarırken, 

bireylerin okul dışı öğrenme ortamlarına yönelmesine de neden olur. Değişimde lider olması 

gereken okullar değişime uyum sağlamakta zorlanmaktadır (Yavuz, 2016).  Akademik kesim, 

eğitim sistemlerinde hedeflenen kazanımlara ulaşmak amacıyla üniversitelerde eğitim kalitesini 
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arttırmak, öğretmen adaylarını teknoloji ile bütünleştirmek, onlarla  yenilikçi ürünler 

geliştirmek, dijital okuryazarlığı geliştirmek gibi alanlarda eğitim araştırmalarına 

odaklanmaları beklenmektedir.  

Endüstri 4.0 bağlamında eğitim alanında ülkemizde yapılan çalışmalara (Demir, 2018; 

Öztemel, 2018) bakıldığında ise çoğunlukla Eğitim 4.0 çerçevesinde eğitimdeki dönüşümler ile 

ilgili bazı saptamaların olduğu, lisans öğrencilerinin Eğitim 4.0 kavramı ile ilgili görüşlerinin 

ele alındığı (Özkoç ve Karalar, 2019) ancak bu değişimde en önemli aktörlerden olan 

öğretmenlerin Eğitim 4.0 ile ilgili görüşlerine başvurulmadığı göze çarpmaktadır. Eğitim 4.0 

kapsamında uzaktan eğitim uygulamaları, asenkron – senkron eğitim, harmanlanmış eğitim, 

proje tabanlı öğrenme, sanal – arttırılmış gerçeklik, yapay zeka, robotik kodlama uygulamaları 

ve öğretmen robotlar şeklinde belirlenmiş ve bu çalışmada bilişim teknolojileri öğretmenlerinin 

okulların işleyişleri ile ilgili görüşlerinin Eğitim 4.0 perspektifinden incelenmesi amaçlanmıştır. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Eğitim 4.0 Kavramı 

Endüstri 4,0’dan bahsettiğimiz günümüzde, yapay zekâ, makine öğrenimi, robotik, 

nanoteknoloji, 3D yazıcılar ve genetik ve biyoteknolojideki gelişimler, akıllı evler, fabrikalar, 

çiftlikler, mutfaklar, şehirler gibi bir zamanlar bilim kurgu filmlerine konu olan teknolojik 

gelişimler hızlı bir şekilde günlük hayatımıza dâhil olmaktadır. Birinci endüstri devrimi, buharlı 

makinelerin icadı; ikinci endüstri devrimi, elektrik teknolojilerinin sayesinde oluşan seri üretim, 

üçüncü endüstri devrimi, bilgisayar, robot-otomasyon sistemleri ve dördüncü endüstri devrimi 

ise akıllı teknolojiler ile insanın “kol gücünü” ortadan kaldıran ve makinelerin birbiri ile iletişim 

kurduğu nesnelerin internetine geçilen dönemdir. Endüstri 4.0 ile birlikte istenilen teknolojiyi 

her alanda tasarlayacak, geliştirecek, üretecek ve üretilen teknolojiyi kullanabilen uzman insan 

gücü eğitimi kaçınılmaz bir gerçektir. Endüstri 4.0’ın gerçekleri; bilgi basamağından ziyade üst 

düzey düşünebilme becerisi yani bilmenin yetmeyeceği, düşünmenin zorunlu hale geleceği 

yöntemlerdir (Nar, 2017). Endüstri 4.0 anlayışına paralel olarak eğitim dünyasının da dört ana 

dönüşümü yaşadığını görülmektedir. Bir bakıma dijital dönüşüm gerçekleşmektedir. Eğitim 

4.0’a; anlatım ve ezber odaklı (Eğitim 1.0) süreçten bilgisayar ve internet odaklı (Eğitim 2.0) 

sürece, bu süreçten bilgi üretim odaklı (Eğitim 3.0) sürece ve oradan da inovasyon ve üretim 

odaklı (Eğitim 4.0) sürece geçilerek varılmaktadır (Demir, 2018).  

Eğitim 4.0 ile Okulun İşleyişi 

Eğitim 4.0 kapsamında oluşacak olan temel değişim ve dönüşüm noktaları aşağıda maddeler 

halinde özetlenmiştir. Eğitim öğrenim faaliyetleri zamandan ve mekândan bağımsız ortamlarda 

farklı teknolojik araçların da kullanılarak yapılacağı öngörülmektedir. Hayat boyu öğrenme 

hâkim olacaktır. Bireyler bireysel öğrenme farklılıklarına göre uzaktan eğitimler 

alabileceklerdir. Bilginin teorik kısmı sınıflarda, pratik kısmı ise uygulamalarla 

pekiştirilebilecektir. Öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda bireyselleştirilebilen ders 

platformları oluşabilecektir. Öğrencilerin öğrenme hızları ve durumlarına göre eğitimin 

içerikleri değişim gösterecektir. Öğrencilerin zorlandıkları konuların pekiştirilebilmesi 

kolaylaşarak öğrencilerin süreç içerisinde cesaretlendirilmesi mümkün kılınacaktır. Böylece 

öğrencilerin öz güven kazanmaları sağlanmış olacaktır. Ayrıca öğretmenler de hangi 

öğrencilerin hangi konularda daha fazla desteği olduğunu görebilecekleri araçlara sahip 

olacaklardır. Diğer bir deyişle, öğrencileri eğitim sistemine uydurmak yerine sistemi 

öğrencilerin kabiliyet ve yeteneklerine göre şekillendirmek mümkün olabilecektir (Öztemel, 

2018).  

 Harmanlanmış öğrenme, sınıfsız öğrenme, öğrencilerin kendi öğrenme biçimlerine göre 

yöntem seçebildiği modeller gibi yeni yaklaşımlar ile öğrenme önemli olacaktır. Öğrencilerin 

probleme yönelik üretimler gerçekleştirmeleri gerektiği yönündeki düşünceler, proje bazlı 

öğrenme ve çalışmaların önemini ortaya çıkaracaktır. Bu nedenle de öğrencilere daha çok 

gerçek dünya problemlerini çözebilecekleri yetenekler kazandırmak üzere eğitimlerin verilmesi 
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beklenmektedir. Bu da daha çok staj, mentör, projeler ve takım çalışması, işbirliği odaklı 

yaklaşımlar ile olabilecektir. Bu da sınav sisteminde süreç değerlendirmesine dönüşü 

sağlayacaktır Öğrencilerin öğrenmelerinin daha bağımsız ve bireyselleşmesi beklenmekte ve 

bu nedenle mentor kullanma öğrencinin başarısında önemli bir katkı sağlayacaktır. Eğitim 

uzaktan gerçekleştirileceğinden öğretmen ve eğitim kurumları önplana çıkacaktır. Eğitim 4.0 

dünyasında sanal mentorluk kavramı çok üzerinde durulan bir kavramdır (Öztemel, 2018).  

Eğitim 4.0 ile birlikte tüm zamanların teknolojilerini yapılandırması beklenen yeni teknolojiler 

ortaya çıkmaktadır. Bu teknolojilerin eğitim sistemlerinin de bir parçası olması kaçınılmazdır. 

Teknolojilerin gelişimi dijital dönüşümlere de neden olmaktadır ve verinin artışına yönelik bilgi 

okuryazarlığı önem kazanacaktır. Bu konuda Avrupa Komisyonu’nun 2012 yılında yaptırdığı 

“Uluslararası Bilgisayar ve Enformasyon Okuryazarlığı Anketi (International Computer and 

Information Literacy Survey-ICILS)”  21 ülkeden 3300 okulda, 60 bin öğrenci üzerinde 

uygulanmıştır (Grafik 1).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

Grafik 1. Uluslararası Bilgisayar ve Enformasyon Okuryazarlığı Anketi (Avrupa Komisyonu Raporu, 2014) 

 

Anket, çocukların dijitalleşme dönüşümüne ne kadar hazır olduklarını belirleyerek veri 

işlemeye, bilgisayar okuryazarlığına ve buradan çözüm üretmeye, ilgili ülkelerin eğitim 

sistemlerinde ne kadar önem verildiğini ortaya çıkarmaya çalışmaktadır (Nar, 2017). Görülen 

o ki bilgisayarlar her türlü istatistikî analizleri yapabilecek, verileri analiz edebilecek ve 

geleceğe yönelik tahminler gerçekleştirebilecektir. İnsanların yapması gereken daha çok bu 

verileri yorumlayabilmek ve verilerden geleceğe yönelik yenilikleri ortaya çıkartma becerisidir. 

Öğrencilerin büyük veri konusunda eğitilmeleri ve beceri kazandırılması gerekmektedir 

(Öztemel, 2018).  Bu bağlamda, dijital okuryazarlık düzeyinin geliştirilmesinde, teknolojinin 

doğru kullanımında ve teknolojik değişimlerde okullarda en çok ihtiyaç duyulan bilişim 

teknolojileri öğretmenlerinin okulun işleyişleri ile ilgili görüşlerinin Eğitim 4.0 perspektifinden 

incelenmesi gelecekteki okullarımızın şekillenmesinde oldukça önemli görülmektedir.  

YÖNTEM 

Araştırma nitel araştırma modelinde görüşme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Nitel 

araştırma, gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin 

kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya 

konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma olarak tanımlanabilir (Yıldırım ve 

Şimşek, 2008).  
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Çalışma Grubu 

Nitel araştırmacılar olasılıklı olmayan amaçlı örneklem yöntemini kullanma eğilimindedirler. 

Görüşme yapılacak bireylerin seçiminde, evreni temsil etme güçlerinden çok araştırma 

konusuyla doğrudan ilgili olup olmadıklarına bakılır (Yıldırım ve Şimşek, 2008: 107). Amaçlı 

örnekleme zengin bilgiye sahip olduğu düşünülen durumların derinlemesine çalışılmasına 

imkân verir (Yıldırım ve Şimşek, 2008: 107). Bu araştırmanın katılımcıları, amaçlı örnekleme 

yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örnekleme kullanılarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda 

araştırmanın katılımcılarını, 2019 – 2020 eğitim öğretim yılında bilişim teknolojileri öğretmeni 

olarak görev yapan 6 öğretmenden oluşmaktadır. Çalışmaya katılan öğretmenlerin 4’ü erkek 

2’si kadındır. Katılımcıların kimlikleri ile ilgili herhangi bir bilgiye yer verilmemiş olup 

katılımcılar K1, K2, K3, …K6 şeklinde kodlanmıştır. 

Veri toplama Aracı 

Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Görüşme, insanların 

bakış açılarını, öznel deneyimlerini, duygularını, değerlerini ve algılarını ortaya koymada 

kullanılan oldukça güçlü bir yöntemdir. Görüşme sürecinin, gözlem ve yazılı dokümanlardan 

elde edilen verilerle desteklenmesi araştırmanın geçerliliğini ve güvenilirliğini arttırmaktadır 

(Yıldırım ve Şimşek, 2008: 40‐41).   Görüşme soruları hazırlanırken kolay anlaşılabilir, 

belirlenen konunun boyutlarına ilişkin olmasına ve katılımcıların rahatlıkla cevaplayabileceği 

açık uçlu sorular sorulmasına dikkat edilmiştir. Hazırlanan görüşme formu uzman onayına 

sunulmuş ve gerekli düzeltmeler yapılarak veri toplama sürecine hazır hale getirilmiştir. Eğitim 

4.0 boyutlarına ilişkin dokuz adet açık uçlu soru katılımcılara yöneltilmiştir. Veri toplama 

sürecinde, katılımcılardan izin alınarak mail yoluyla kendilerine görüşme formları 

ulaştırılmıştır. Ses kaydı ve yazılı metin olarak katılımcılardan elde edilen veriler araştırmacıya 

ulaştırılmıştır. 

Veri Analizi 

Veri analizi içerik analizi yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. İçerik analizi yoluyla verilerin içinde 

saklı olabilecek gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışılmaktadır. İçerik analizinde temelde yapılan 

işleri, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek 

ve bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır (Yıldırım ve 

Şimşek, 2008). 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Çalışma bulguları araştırma soruları ile Eğitim 4.0 kapsamında ele alınan boyutlar temel 

alınarak analiz edilmiştir. Eğitim 4.0 kapsamında ele alınan boyutlar; Uzaktan Eğitim 

Uygulamaları, Asenkron – Senkron Eğitim, Harmanlanmış Eğitim, Proje Tabanlı Öğrenme, 

Sanal – Arttırılmış Gerçeklik, Yapay Zeka, Robotik Kodlama Uygulamaları ve Öğretmen 

Robotlar şeklindedir. Araştırma bulguları yorumlanırken bilişim teknolojileri öğretmenlerinin 

görüşme formunda belirtmiş oldukları görüşlerden yapılan doğrudan alıntılarla desteklenmiştir. 

Uzaktan Eğitim Uygulamaları 

İlk araştırma sorusu olan “Uzaktan eğitim ile ilgili a) okullarınızda hangi uygulamalar 

gerçekleştiriliyor? b) yaşadığınız zorluklar nelerdir? c) Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 

düzenlenen uzaktan eğitim modülleri ile hizmetiçi yada okullarınızdaki (Vsınıf) 

uygulamalarında karşılaşılan sorunlara ilişkin çözümler neler olabilir?” sorusu bilişim 

teknolojileri öğretmenlerine yönetilmiştir. 

Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin kodladığı okullarda uygulanan uzaktan eğitim uygulama 

örneklerinin 4 tane olduğu görülmektedir (Tablo 2).  Belirtilen uzaktan eğitim 

uygulamalarından EBA (Eğitim Bilişim Ağı) en çok belirtilen uygulamadır. 
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 Kapıdere ve Çetinkaya (2017) makalesinde, 2011 yılında ortaya çıkan EBA teknolojinin 

eğitimde kullanılması için oluşturulan öğrenme nesne ambarları temelinde şekillendiğinden 

bahsetmektedir. Eğitim 4.0 perspektifinden incelendiğinde eğitimin dönüşümünün ilk aşaması 

olan Eğitim 2.0’da ele alınan çevrimiçi konferans, Web 2.0 uygulamaları ve LMS (Öğrenme 

Yönetim Sistemi) kullanımının da olduğu görülmektedir. Simon(2019) makalesinde LMS 

sistemlerinin yirmi yıl önce ortaya çıktığı ve şimdi dünya çapında milyonlarca öğrenci ve 

akademik personel tarafından kullanılmakta olduğunu belirtmektedir. Eğitim 1.0'dan 3.0'a geri 

dönüp baktığımızda, değişime yatırım yapmamız ve öğrencilerimiz ve gelecekleri için  

müfredat ve eğitime en uygun geçişlere odaklanmamız gerektiği belirtilmiştir ve Web 1.0, 2.0 

ve 3.0, Web 4.0'a katlanarak inşa edilirken,  geçmişin en iyisini almalı ve Eğitim 4.0'a geçerken 

eğitimin değerini 1.0'dan 3.0'a kadar olan süreci Eğitim 4.0 için fırsatlara dönüştürmek gerektiği 

vurgulanmaktadır(Simon, 2019).  Bulgulara bakıldığında bilişim teknolojileri 

öğretmenlerimizin Eğitim 2.0 uygulamalarını kullandıkları görülmekte ancak Milli Eğitim 

Bakanlığı’nın öğretmenlere ve öğrencilere Eğitim 2.0 kapsamında yer alan uygulamaları 

ücretsiz kullanım imkanı sağlamasının da bu duruma neden olduğu düşünülmektedir.     Bilişim 

Teknolojileri Öğretmenlerinin uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin kendi ifadelerinden bir 

kaçı aşağıdaki gibidir; “Seminer haftalarında bakanlığın yapmış olduğu EBA UZEM 

kapsamında uzaktan eğitim çalışmaları bulunmaktadır.(K1)”. “Uzaktan Eğitim kapsamında 

seminer döneminde EBA Platformu üzerinden gerçekleştirilen Uzaktan Eğitim Uygulamaları 

ve bulunduğumuz ilde gerçekleştirilen yerel uygulamalara dayalı Webinar Platformlarındaki 

eğitimler gerçekleştirilmektedir.(K3)”. 

 

Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin kodladığı uzaktan eğitim uygulamalarında yaşadığı 

zorlukları dört alt temada belirttikleri görülmektedir. Bu temalar donanım, filtreleme, materyal, 

Tablo 2.  

Uzaktan Eğitim Uygulamaları 

Tema  Alt Tema Kodlar Katılımcılar 

Uzaktan Eğitim 

Uygulamaları 

Örnekleri 

Platformlar EBA(Eğitim Bilişim Ağı)  K2, K3, K5, K6 

 Webinar(Çevrimiçi Konferans) 

LMS(Öğrenme Yönetim Sistemi) 

Web 2.0 Uygulamaları 

K1,K2,K4 

K2, K1 

K5 

Uzaktan 

Eğitimde 

Yaşanan 

Zorluklar 

Donanım Kulaklık, Tablet temini, bozulmaları 

İnternet Bağlantı Hızı 

K3,K6 

K3 

Filtreleme  Site yasakları 

MEB filtre sistemi 

Youtube, Zoom engelleri 

K4 

K6 

K6 

Materyal Etkileşime Dayalı ortam eksikliği K3 

 İçerik yetersizliği 

Verimli kaynakların eksikliği 

K4 

K4 

 Teknolojik 

Okuryazarlık 

Öğretmenlerin teknolojik yetersizliği 

Bilişim teknolojileri kulanım sorunları 

K2 

K2 

Gelecekte 

Uzaktan Eğitim 

Ters Yüz Eğitim  Mobil uygulamalar 

Yerden bağımsız  

K1,K4 

K1,K6 

 Konuyu pekiştirme 

Video Konferans 

K4,K6 

K3, K5 

 Webinar 

Öğrenme portalı 

Flipped learning 

K1 

K2 

K2 

Ölçme 

Değerlendirme 

Sistemi 

Öğrenciye dönüt 

Anlık Bildirim 

Online sınav analizleri 

K4,K5 

K5 

K5 
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teknolojik okuryazarlık şeklindedir (Tablo 2). Altın ve Kalelioğlu (2019) öğretmenlerin FATİH 

projesine ilişkin görüşlerini ele aldığı çalışmada, cihazlarda internet kısıtlamalarının 

olduğundan bahsetmekte ve birçok öğretmen ve öğrencinin internet yasaklarını bir sınırlılık 

olarak ele aldıklarına yer vermektedir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan MEB 

filtrelemesi de uzaktan eğitimde en sık dile getirilen zorluklardan biridir. Çalışmada bilişim 

teknolojileri öğretmenlerinin filtreleme alt temasına ilişkin kendi ifadelerinden bir kaçı 

aşağıdaki gibidir; “Meb filtresinin olması özellikle youtube kanallarında ve zoom gibi sistemler 

kullanırken önemli sınırlılıklardan biri. (K6)”. “Öğretmenlerin MEB internetinde çoğu siteye 

girmesi yasak (K4)”. 

İkinci araştırma sorusu olan “Gelecekte uzaktan eğitim kullanımı ile ilgili ne gibi farklı 

uygulamalar yapılabilir?” sorusu bilişim teknolojileri öğretmenlerine yönetilmiştir. Bilişim 

teknolojileri öğretmenlerinin gelecekte uzaktan eğitim ile ilgili görüşleri iki alt temada 

toplanmıştır. Bu temalar ters yüz eğitim, ölçme değerlendirme sistemi şeklindedir (Tablo 2).  

Gençer (2015) yaptığı araştırmada, ters yüz sınıf modelinin eğitim alanında uzaktan eğitimin 

bazı sınırlılıklarını ortadan kaldırmak amacıyla kullanılmaya başlandığı ve buna yönelik 

çalışmalar sonucunda da eğitim sürecinde öğretmenle öğrencinin yer değiştirdiği bu modelin 

ortaya çıktığından bahsetmektedir. Katılımcıların da gelecekte uygulanabilecek bir model 

olarak ters yüz sınıf modeline vurgu yapmış olmalarında, MEB (2012) faaliyet raporunda da 

yer verildiği gibi, FATİH projesinin V sınıf modeli ile birlikte ters yüz modelini eğitime entegre 

etme hedefinin olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Çevrimiçi öğretim geleneksel 

eğitim ve öğretim modellerinden farklı yaklaşımlar içermekte olduğundan ölçme ve 

değerlendirmeler de farklılaşmaktadır.  

Uzaktan eğitimde sürekli değerlendirme yapılması, geri bildirim,  öğrenciden öğrenciye 

farklılık gösteren öğrenme durumunun kontrolü ve değerlendirme süreçlerinin sonucunda elde 

edilecek öğrenme kalitesi açısından önemlidir (Balta ve Türel, 2013). Eğitimin her alt birimi 

sistemli hale geldikçe başarılı olacaktır. Girdi, süreç, çıktı ve dönüt düzeltme aşamaları bir 

sistemin zorunlu bileşenleridir (Toprakçı, 2017). Alt sistemlerden en önemli parça da ölçme 

değerlendirme süreçleridir. Eğer öğrenciye bildirimlerimiz daha doğru ve hızlı gidebilirse 

öğrenme hızı da ona göre değişecektir. Çalışmada katılımcılar, Eğitim 4.0 bileşeni olan uzaktan 

eğitim uygulamalarının gelecekte değerlendirme süreçlerine etkilerini anlık bildirim, öğrenciye 

dönüt ve çevrimiçi sınav analizleri şeklinde kodlamıştır. Bu kodlamalar öğrenme kalitesindeki 

değişimin de bir ön hazırlığı şeklinde düşünülebilir.  

Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin gelecekte uzaktan eğitim ile ilgili öneriler kendi 

ifadelerinden bir kaçı aşağıdaki gibidir;” Uzaktan dedikleri normal eğitim yüz yüze olanlar ise 

analiz sentez gibi derinlemesine öğrenmeler ve becerilerde ileri düzey kazanımlar olabilir 

belki. Üstelik flipped learning modeli ile sınıfla bir yapılanmaya gidilebilir. Yani videoları, 

dersleri temel düzeyde izleyenler belki derse gelip pekiştirme, soru çözme, proje ekibiyle 

çalışma ve deney yapıyor olacaktır(K6)”. “Öğretmenler EBA’nın içerisinden online sınavlar 

yapabiliyor, hazırlayabiliyorlar. Etkileşimli dönütler verebildikleri ondan sonra sınav 

analizlerini kayıt altına alabildikleri sınavları hazırlayabiliyorlar. Hazırlanan sınavları 

öğrencilere gönderebilirler ve bu sınavların mesela bütün öğrencilerde ya da sınıflarda hani 

tabletler olursa tabletlerde öğrenciler sınav olabilirler ve anında sonuçları görebilirler. (K5).”  

Asenkron ve Senkron eğitim 

Üçüncü araştırma sorusu olan “Asenkron eğitim kavramı yerden ve zamandan bağımsız eğitim 

anlayışını uygulamaktır. Sizce asenkron eğitim uygulamaları (Kahoot gibi) okulunuzun 

işleyişinde ve derslerinizde ne gibi değişimler gerçekleştirmiştir?”sorusu bilişim teknolojileri 

öğretmenlerine yönetilmiştir.  

Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin asenkron ve senkron eğitimin okullarda ve derslerde 

yaşanan değişim 3 alt temada toplanmıştır.  Bu temalar öğrenme biçimlerinde değişim, ders 

araç gereçlerinde değişim ve ölçme değerlendirme sürecindeki değişim şeklindedir (Tablo 3). 
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Eğitim 4.0 perspektifinden asenkron ve senkron eğitimin okula yansımalarında en önemli alt 

tema öğrenme biçimlerindeki değişim olarak görülmektedir. Dobozy ve Cameron (2018) 

seçilebilecek birçok prototip ve birçok yeni öğrenme modelinin var olduğunu ve gelecekte 

insana dair en değerli becerilerin yaratıcılık, eleştirel düşünme, duyarlı iletişim ve insanlar arası 

işbirliği şeklinde olacağını belirtmiştir. Yapılan görüşmelerde de eğitimin bu şekilde 

farklılaştırılmasının kalıcı öğrenmeyi arttıracağına yönelik bir düşüncenin hakim olduğu 

yargısına ulaşılmıştır. Eğitimin kendi sınırlarının dışına çıkamıyor oluşu, öğrenme biçimlerinin 

de sınırlı olmasına ve doğal olarak farklı öğrenme stillerine ortam sağlanmamasına neden 

olmaktadır. Asenkron eğitimde, okul dışı öğrenme ortamları, kazanımların öğrenilmesi 

açısından farklı yollarla öğrenme stiline sahip öğrenciler için eğlenceli olup aynı zamanda sınıf 

ortamında öğrenilenlerin de daha kalıcı olmasını sağlayabilir (Martin,2004). Katılımcıların, 

asenkron ve senkron eğitimdeki algılarının kalıcı öğrenme olarak vurgulanıyor oluşu, okul dışı 

öğrenme ortamlarının öğrenciler için daha farklı bir ortam sunmasından kaynaklandığını 

düşündürmektedir. Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin okullarda ve derslerde yaşanan 

değişim temasının öğrenme biçimlerinde değişim alt temasına ilişkin kendi ifadelerinden bir 

kaçı aşağıdaki gibidir;” Öğrencilere vermiş olduğumuz bilginin dönüşünü direkt gözlemleme 

imkânımız oluyor. Ayrıca kalıcı öğrenmeyi de sağlayarak güdülemekte.(K1)”” Mesela Türkçe 

öğretmeni bir iki öğrenci eşleştiriyor, Google'ın tüm araçlarını çok etkin kullanıyor. 2 öğrenciyi 

eşleştiriyor öğrencilerden bir tanesi Türkçe okur yazarlık dersinde bir öğrenci mesela hikaye 

yazıyor, diğer öğrencide onun düzeltmelerini yapıyor, yazım yanlışlarını ya da noktalama 

işaretlerini düzeltiyor. Asenkron şekilde yapıyorlar, öğrenci fırsat olduğu zaman onu google 

dokümanlardan yazıyor. Diğer öğrenci de  zamanı olduğunda onu değiştirme yapıyor. Tam bir 

işbirlikli öğrenme.(K5)” “Öğretmen ve öğrencilerde internet erişimi olan bir mobil cihaz ve 

bilgisayar gerekli. Eğitim ortamı hazır olduğunda öğrencilerde ilgi ve merak uyandırdığı için 

öğrenciler cevaplarken öğreniyor. Öğrenme daha kalıcı oluyor(K2).” 

Ülkemizde dijital eğitim dönüşümü ile birlikte; Doküman Yönetim sistemi (DYS), E-okul 

yönetim bilgi sistemi, E-okul Veli Bilgilendirme Sistemi, Mobil Veli Bilgilendirme Sistemi, E-

yatırım Projesi, Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) Araştırması, 

E-personel, E-yaygın Sistemi Taşımalı Öğrenci Modülü, E-yurt modülü, E-pansiyon, E-mesem 

modülü, E-burs Modülü, E-okul Veri Tabanı ve Fatih Projesi gibi uzaktan eğitim platformlarına 

yakın ortamların kullanılmasını içeren projeler uygulanmaktadır (Parlak, 2019). Örneğin,  

Tablo 3.  

Asenkron ve Senkron Eğitim 

Tema  Alt Tema Kodlar Katılımcılar 

Okullarda ve 

Derslerde 

Yaşanan 

Değişimler 

Öğrenme 

Biçimlerinde 

Değişim 

Kalıcı Öğrenme 

İşbirlikli Öğrenme 

Proje Tabanlı Öğrenme 

Mobil Öğrenme  

Takım Çalışması 

K1, K2, K3, K5, K6 

K3, K6 

K1, K6 

K1, K5 

K5 

Ders Araç ve 

Gereçlerinde 

Değişim 

Video Konferans Sistemleri Web 

2.0 

Google Araçları 

Play Store Uygulamaları 

Tartışma platformları 

K1, K5 

K5 

K1 

K5 

K1 

Ölçme 

Değerlendirme 

Sürecindeki 

Değişim 

Verimli zaman kullanımı 

Çevrimiçi sınavlar 

Anlık geribildirim 

Çalışma raporlarının kullanımı 

K5,K6 

K1 

K2 

K5 
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FATİH Projesi, kanunda da yer verildiği gibi çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir 

ortağı olarak öğrencileri yetiştirmek için gerekli adımların atılması yönünde başlatılan bir 

teknoloji bütünleştirme projesidir (Milli Eğitim Temel Kanunu, 1739).  

Öğrencilerin dijital çağa uyumu, kuşkusuz yetişkinlerin ve yetkililerin uyumunun önüne geçtiği 

ve dijital çağın öğrencileri “kendi kendine öğrenme”, “mobil öğrenme”, “elektronik öğrenme”, 

“yaşam boyu öğrenme”, “spesifik öğrenme” “eğitici liderlik”, “dönüşümcü eğitim”, “sanal 

öğrenme” olarak sıralanabilecek öğrenme yol ve yöntemlerini derslerde yer alan farklı öğrenme 

platformları, uygulamalar ve araç gereçlerle gerçekleştirmektedirler (Parlak, 2019). Dijital 

eğitim adı altında uygulanmakta olan bu projeler okullarda ve derslerde yer alan araç gereçlerin 

de ne kadar değişime uğradığının bir göstergesidir. Çalışmada görüşme yapılan Bilişim 

Teknolojileri Öğretmenlerinin okullarda ve derslerde yaşanan değişim temasının ders araç 

gereçlerinde değişim alt temasına ilişkin kendi ifadelerinden bir kaçı aşağıdaki gibidir;” 

Öğrenci belirli kazanımları tabletten, akıllı telefondan play store’dan indirmiş olduğu 

etkinlikleri yine ders içinde kullanabilir ve bu kapsamda eğitimini daha nitelikli hale 

dönüştürebilir. Ve günümüzde de belki bu eğitim sektöründeki rekabetten dolayı bu 

uygulamaların daha da nitelikli hale dönüşeceğine ve derslere entegre olacağına da 

eminim(K1).” “Online eğitimi o an da takip ederek video konferans o anda takip edebilecekleri 

gibi kayıtlı olan bir video konferansı sonradan izleyip ne diyorum yapamasalar bile o anda 

sohbete katılamasalar bile senkron olmadığı için en azından o kaydedilmiş eğitimlerin video 

konferanslara ulaşabiliyor çocuklar. Onun dışında online diğer araçlardan yararlanıyoruz. 

Ben mesela paddled uygulamasını çok kullandım zamanında paddled 'ta da bir soru 

soruyordum ve çocuklara tartışmaya açıyordum bir konuyu; mesela teknolojinin yararları, 

zararları diye. Çocuklar bir duvarı uygulamasında onları istedikleri anda 

yazabiliyorlardı.(K5)”. 

Eğitim 4.0 ile birlikte dijital dönüşüm gerçekleşmekte ve verilerin her biçimi analiz edilebilecek 

boyuta geleceği söylenmektedir (Öztemel, 2018). Uzaktan eğitim uygulamalarından biri olan 

web tabanlı çevrimiçi sınav sistemlerinin birçok avantajının bulunduğu söylenmektedir. 

Bunlardan birkaçı şu şekildedir; zaman ve mekan açısından esneklik sağlamaları, demo 

uygulamaları ile çoklu ortam (animasyon, bilgisayar, cd, dvd, projeksiyon, grafik, harita, resim, 

televizyon, telefon ses sistemleri, video, vb.) kullanılarak bilgilenmelerin görsel olarak 

yapılması, sınavlarda görev alacak personellerin fiziksel iş yükünün hafifletilmesi, elde 

edilmesi gereken bilgilerin hızlı ve güvenilir olarak toplanarak analiz edilmesi, ölçme ve 

değerlendirme süreçlerinde olabilecek hataların ortadan kaldırılması veya en aza indirgenmesi, 

ulaşım, iletişim ve konaklama bedelinin olmayışı, verilerin güncellenerek adaylara hızlı bir 

şekilde sunulması, sınav ile ilgili maliyetlerin düşürülerek ekonomik hale getirilmesi, sistemin 

tekrar kullanılabilmesi, sınav sonuçların hızlı bir şekilde belirlenmesi (Murathan ve Küçük, 

2018). Çalışmada yapılan görüşmelerde, ölçme değerlendirme kısmındaki değişim kodlarının 

çevrimiçi sınavlar, anlık bildirimlerin sağlaması ve verimli zaman kullanımı şeklinde olmasının 

nedeni, uzaktan eğitim denildiğinde Parlak (2019)’un makalesinde yer alan FATİH, e-okul, 

EBA gibi projelerin öğretmen ve öğrenciler tarafından daha yaygın kullanılabilmesidir. Bilişim 

Teknolojileri Öğretmenlerinin okullarda ve derslerde yaşanan değişim temasının ölçme 

değerlendirme sürecindeki değişim alt temasına ilişkin kendi ifadelerinden bir kaçı aşağıdaki 

gibidir;” Normal sınıfta ve kitle eğitimiyle bir ders sınıf dönemi bitti hiç şüphem yok 

Bilsemlerdeki düzen asenkrona geçmek için biraz daha yakın. Orada önce tanılama destekleme 

sonra ilgi yeteneklerine göre geliştirme ve proje üretme süreçleri var..Bir öğretim programı 

ver onu işle. Asenkronda tek bir program bile hayal edemiyorum. Şu an seçmeli 8lerde aynı 

anda 4 grup çalışıyor Ve tamamen asenkron ve değerlendirme sistemi de bu süreçlere göre 

değişim gösteriyor anlık bildirimlerle, çalışma raporlarıyla(K6).” ”Öğretmenler dokümanlar 

oluşturabiliyor EBA’nın içerisinden online sınavlar yapabiliyor, hazırlayabiliyorlar. 

Etkileşimli dönütler verebildikleri ondan sonra sınav analizlerini kayıt altına alabildikleri 
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sınavları hazırlayabiliyorlar. Hazırlanan sınavları öğrencilere gönderebilirler ve bu sınavların 

mesela bütün öğrencilerde ya da sınıflarda hani tabletler olursa tabletlerde öğrenciler sınav 

olabilirler ve anında sonuçları görebilirler(K5)”. 

 

Harmanlanmış eğitim 

Dördüncü araştırma sorusu olan “Sınıfsız öğrenme ve öğrencilerin bireysel farklılıklarına göre 

öğrenme cihazlarını belirlemesi(mobil, senkron yada asenkron, 3D yazıcı ile materyal) ile 

oluşan harmanlanmış eğitim okulların işleyişini olumlu/olumsuz nasıl etkiler?” sorusu bilişim 

teknolojileri öğretmenlerine yönetilmiştir.  

 

Harmanlanmış öğrenme sınıfta gerçekleşen eğitim ile sanal öğrenme ortamlarının, sınıfsız 

eğitimin harmanlanması sonucu ortaya çıkan bir yapıdır (Demirli ve Aksoğan, 2012). 

Harmanlanmış öğrenmenin birçok hedefi bulunmaktadır. Bunlar etkileşim, bilgiye erişim, 

ekonomiklik, zamanı etkili kullanma, bireysel öğrenmeye yönlendirme, teknolojilerden 

yararlanma şeklindedir (Graham, 2006; aktaran Aksoğan, 2019). Harmanlanmış öğrenmenin 

bazı sınırlılıkları da bulunmaktadır. Bunlar; kendi kendine çalışma alışkanlığına sahip olmayan 

öğrencilerde etkili olmaması, erişimde donanımsal problemlerin olabilirliği, sanal ortamda 

etkileşim yetersizliğinden kaynaklanan iletişim problemleri, ders içeriğine göre uyum 

sorunlarının olması şeklindedir (Aksoğan, 2019). Eğitim 4.0 kapsamında incelenen 

harmanlanmış eğitimin, öğrenme ortamındaki zenginlik, öğrencinin aktif olması, ekonomik 

katkı ve mentör uygulamasının artış göstermesi anlamında okullara olumlu yansıdığı 

görülmüştür. 

Çalışmada elde edilen bulgulara göre olumsuz yansımalar incelendiğinde, teknik 

aksaklıklardan kaynaklanan sorunların var olması, fiziksel yetersizlikler ve yeniliklere karşı 

oluşan direncin, harmanlanmış eğitim hedeflerine ulaşmadaki zorlukları bize göstermektedir. 

Sürecin, teknik anlamdaki planlamasının, gerçekleştirilmesindeki güçlükler de öğrencinin 

isteksizleşmesine neden olduğunu bize düşündürmektedir.  Bilişim teknolojileri 

öğretmenlerinin harmanlanmış eğitim temasına ilişkin görüşleri olumlu ve olumsuz olmak 

üzere iki alt temada verilmektedir (Tablo 4). Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin 

harmanlanmış eğitimin olumlu yansımalar alt temasına ilişkin kendi ifadelerinden bir kaçı 

aşağıdaki gibidir; ” Öğrenciler kendilerinin öğrenmede aktif rol alacakları için öğrenme 

kolaylaşacaktır. Ancak öğrenci isteksiz olursa süreç devam etmeyebilir. Bir mentör ile 

öğrenciler sürece devam ederler ise daha verimli bir öğrenme gerçekleşecektir (K3)”. 

”Mobilin, tabletlerin kullanılması, 3 boyutlu yazıcılarla belki çıktı alınan ürünlerin derse 

entegre edilmesi, öğrencinin derste aktif olmasına olanak veren bilgisayar destekli çalışmalar 

öğrencileri olumlu manada mutlaka etkileyecektir. Olumlu yönü tam öğrenmenin kalıcı 

öğrenmenin sağlanması (K1)”. “Yani yapılandırılmış öğretme öğrenmenin dışında sınıf 

ortamındaki öğrenmenin dışında sınıf dışında, işte gezilerle, ondan sonra atölye çalışmalarıyla 

öğrenilmiş konuların aslında çok daha kalıcı olduğunu, çok daha ilgi çekici olduğunu 

Tablo 4.  

Harmanlanmış Eğitim 

Tema  Alt Tema Kodlar Katılımcılar 

Harmanlanmı

ş eğitim 

Olumlu 

Yansımalar 

Öğrenmede aktiflik 

Öğrenme ortamlarında zenginlik Mentör 

uygulamasının artması 

Ekonomik katkı 

K1,K2,K5 

K3,K4 

K2 

K6 

 Olumsuz 

Yansımalar 

Öğrencinin isteksizliği 

Okullarda fiziksel yetersizliğe dayalı 

uygulama sürecindeki aksaklıklar 

Değişime direnç gösterme 

Sürecin planlamasındaki zorluk 

K2 

K1 

 

K6 

K3 
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düşünüyorum. Biz çocuklarla sayısız bu tarz etkinlik yaptık ve her birinde yani sınıfta mesela 

15 dakika bile dikkatlerini toplayamayan çocuklar bir saat 2 saat 3 saat aralıksız göz 

kırpmadan nefes almadan çalışmalara katıldıkları keyifle katıldıkları oluyor, atölye 

çalışmalarına sınıf dışı etkinliklere. Dolayısıyla ben hani o sınıfın sıkıcılığından, dört duvarın 

sıkıcılığından sıyrılmış eğitimleri çok çok kıymetli buluyorum. Alternatif eğitimleri çok çok 

kıymetli buluyorum(K5)”.  

 

Proje Tabanlı Öğrenme 

Beşinci araştırma sorusu olan “Okulunuzda proje tabanlı eğitim kapsamında hangi projeleri 

yapıyorsunuz? Yaptığınız projelerin uygulama aşamalarında öğrenci ve öğretmen rolleri 

nelerdir?” sorusu bilişim teknolojileri öğretmenlerine yönetilmiştir.  

Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin proje tabanlı öğrenme temasına ilişkin görüşleri 

öğrencinin rolü, öğretmenin rolü ve yapılan projeler olmak üzere 3 alt temada verilmektedir 

(Tablo 5).  Eğitim 4.0’ın getirdiği bu dönüşümde, öğretmenlerin eğitim sisteminin diğer 

paydaşlarının yanı sıra önemli rolleri ve sorumlulukları vardır. Gelecekte öğretmenlerin ve 

öğretmen adaylarının eleştirel düşünme, yaratıcılık, iletişim ve işbirliği yetenekleri, araştırma 

yetkinlikleri, dijital işgücü ve küreselleşme yeterlilikleri için eğitim gördükleri üniversiteler ile 

programların önem kazanacağını ve öğretmenlerin de bu rolleri hayata geçirebilmeleri için 

gereken özelliklere sahip olmaları gerektiği vurgulanmıştır (Nasir, 2018; aktaran Keser ve 

Semerci, 2019). Çalışmada proje tabanlı öğrenmede öğretmen rollerine ilişkin elde edilen 

bulgular (Nasir, 2018; aktaran Keser ve Semerci, 2019) ile benzerlik göstermekte ve öğretmen 

rolleri danışmanlık, yönlendirme, ortam sağlama, düşündürme şeklinde; öğrenci rollerine 

ilişkin bulgular hayal etme, takım arkadaşlığı, tasarlama, üretme, kodlama ve sorumluluk alma 

şeklinde belirtilmiştir.  

Öğrencilerin de bu değişim sürecinde, yaratıcı ve eleştirel düşünme, problem çözme, 

sorumluluk alma, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma, işbirliği ve iletişim 

becerilerini geliştirme ve analitik düşünme becerileri gibi 21. yüzyıl becerileri olarak da 

belirtilen bir takım özelliklere sahip olması gerekmektedir. Aoun (2018)’e göre bu becerilerin 

yanı sıra bazı okuryazarlıkların da eğitim 4.0 değişiminde öğrencilerde olması gerekmektedir; 

bunlar; büyük veri akışını yönetmek için veri okuryazarlığı ve makinelerinin nasıl çalıştığını 

bilmek için teknolojik okuryazarlığı, iletişim becerileri için insan okuryazarlığıdır. Özellikle 

Aoun (2018) makalesinde belirttiği öğrencilerde bulunması gereken teknoloji okuryazarlığına 

ilişkin kodlama ve üretme rollerinin, çalışmada katılımcıların belirttiği rollerle örtüştüğü 

Tablo 5. 

 Proje Tabanlı Öğrenme 

Tema  Alt Tema Kodlar Katılımcılar 

Proje 

Tabanlı 

Öğrenme 

Öğrencinin rolü Araştırma  

Hayal etme 

Tasarlama 

Kodlama 

Üretme 

Takım arkadaşlığı 

Sorumluluk alma 

K1,K3,K5,K6 

K1,K3,K3 

K1,K3,K5 

K1,K5 

K1,K4 

K5 

K5 

 Öğretmenin Rolü Danışmanlık 

Ortam sağlama 

Yönlendirme 

Düşündürme 

Konu belirleme 

K1,K4,K6 

K3,K5,K6 

K1,K4 

K3,K6 

K4 

 Yapılan projeler Tubitak 4006 

FLL(First Lego League) 

Diğer projeler(yerel, uluslar arası) 

Tubitak 2204 

K1,K4,K5 

K5,K6 

K3, K6 

K3 
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görülmektedir. Çalışmada elde edilen bulgular incelendiğinde, öğrencilerin aktif bir rol 

içerisinde oldukları, öğretmenlerin ise danışman rolünde oldukları görülmektedir.  

Öğrencilerin öğrenme sürecindeki motivasyonlarını sağlamak için öğrencilerin teorik bilgileri 

ve gerçek dünyadaki uygulamalarını yapabilmeli, başka bir deyişle onları gerçek hayatta nasıl 

kullanacaklarını bilmeleri gerekir. Proje tabanlı öğrenme, mücadeleye dayalı öğrenme ve kendi 

kendine yönlendirilen dijital öğrenme gibi yöntemler, çalışanların profesyonel geleceği için 

yaşam boyu öğrenme ve aktif öğrenme için çok önemli gereksinimlerdir. Dijital öğrenme 

platformları, öğrencilere aktif öğrenme ortamları sağlar (Johnson vd., 2016; Akt. Keser ve 

Semerci, 2019). Çalışmada elde edilen bulgulara göre okullarda uygulanan projelerin Tubitak 

4006, 4004 ve FLL (First Lego Leage) olduğu görülmektedir. Bu proje süreçlerini yürüten 

öğretmenlerimiz öğretmen ve öğrenci rollerinin de proje tabanlı öğrenmede farklılaştığını 

belirtmişlerdir. Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin proje tabanlı öğrenme temasının öğrenci 

rolü alt temasına ilişkin kendi ifadelerinden bir kaçı aşağıdaki gibidir;”Mesela ilham verici 

konuşmalar serisi oluşturmuştuk biz bir projemizde. Bu konuşmaları çocuklar yapıyorlardı, her 

hafta yapıyorduk. Her hafta en az 1 öğrenci ve mümkünse 2 öğrenci kendileri ile ilgili bir şeyler 

anlatıyordu. İlham verici konuşmaları yapan kişiler de yine öğrenciler oluyordu, dinleyiciler 

de yine öğrenciler oluyordu. Ve bu çok keyifli bir süreç oldu bizim için çok parlattığımızı 

düşündüğümüz çocuklar oldu ve o çocuklardan feyz alan da çok fazla çocuk oldu diye 

düşünüyoruz(K5)”. “Öğrenci bilgiyi alırken bir yandan öğrencinin düşünmesini de sağlıyoruz.  

Mesela servo motoru kullanıyorsun kodlamasını yaptın, ledle birlikte yaktın yada düğmeye 

basıp servoyu döndürdün. Bunu gerçek hayatta hangi amaç için kullanabilirsin şeklinde 

öğrenciyi düşündürüyoruz. (K1).” Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin proje tabanlı öğrenme 

temasının öğretmenin rolü alt temasına ilişkin kendi ifadelerinden bir kaçı aşağıdaki gibidir;” 

Proje Tabanlı Eğitim Kapsamında öncelikle proje oluşturma süreci ve bilimsel sürecin önemi 

dikkate alınmakta ve öğretmenlerimiz de süreci gözlemleyen ve rehberlik sağlayan, yönlendiren 

pozisyonda.(K3)” “Proje tamamen çocukların ilgisiyle değişiyor. Bu sene linux ve özgür 

yazılıma merak salmış bir çocuğum var onunla çalışıyoruz. Dışarıdan çok destekliyoruz. Okul 

dışı öğrenme ortamları hele ki ücretsizse takibimizde. Hatta ortaokul öğrencilerini çay getir 

götüre razı oldukları ağabeylerinin ablalarının şirketlerine çalışmaya gönderdiğim oluyor. 

Çevrelerinde nedirleri bulundurmaya çalışıyorum(K6).”  

Sanal ve Arttırılmış Gerçeklik 

Altıncı araştırma sorusu olan “Sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik ile ilgili okullarda ne 

gibi uygulamalar yapıyorsunuz? Bunun öğrencilere yansımalarını açıklar mısınız?” sorusu 

bilişim teknolojileri öğretmenlerine yönetilmiştir.  

Çalışmada elde edilen bulgulara göre, arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik uygulamalarının 

öğrenme sürecindeki değişimi yaparak yaşayarak öğrenme, gerçek öğrenme ortamı kullanımı, 

derse ilgi ve merak, risk taşıyan uygulamaları yapabilme şeklinde ifade edilmiştir (Tablo 6). 

Eğitim 4.0 sürecinde eğitim, öğrencilerin gereksinimlerine göre farklı araç ve tekniklerin 

kullanılmasını öngörmektedir (Semerci vd., 2018).  AR, kullanıcılar arasında sosyal etkileşimi 

ve eğlenceli öğrenmeyi teşvik ederken aynı zamanda, kullanıcı yalnızca sanal nesneyi 

değiştirebilen ekran cihazlarında görülebilmesine rağmen nesnenin gerçekliğini hissedebilir. 

AR aynı zamanda interaktif ders materyallerinin hazırlanmasına katkıda bulunur ve 3D 

görselleştirme fırsatları nedeniyle gerçek ve sanal arasındaki boşluğu azaltır. Öğrencilerin 

Tablo 6. 

 Sanal ve Arttırılmış Gerçeklik 

Tema  Alt Tema Kodlar       Katılımcılar 

Arttırılmış 

Gerçeklik (AR) 

ve Sanal 

Gerçeklik (VR) 

Öğrenme 

sürecindeki 

değişimi 

Derse ilgi, merak 

Yaparak yaşayarak öğrenme 

Gerçek öğrenme ortamı kullanımı 

Kalıcı öğrenme 

Risk taşıyan uygulamaları yapabilme imkânı 

K1,K4,K6 

K2,K4,K6 

K3,K4,K5 

K2, K6 

K3,K5 
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sihirli kitaplar veya akıllı kitap olarak da adlandırılan kitap içeriği ile etkileşime girmesini 

sağlayan uygulamalar, AR'nin eğitimde belirgin bir şekilde kullanılmasına örnektir (Adhani ve 

Rambli, 2012). Karaoğlan ve Yılmaz (2019) yaptıkları çalışmada sanal gerçeklik 

uygulamalarının yaparak yaşayarak öğrenmeye fırsat vermesi, dersleri daha eğlenceli hale 

getirmesi, soyut olan konuların öğretimini ve öğrenilmesini somutlaştırmada etkili olması, 

derse olan ilgi ve katılımın artırılması, öğrenci motivasyonunun artırılması açısından faydalı 

bulmuş ve özellikle bu uygulamaların kullanımını kalıcı öğrenmelerin sağlanabilmesi, 

öğrenmenin oyunlaştırılarak daha eğlenceli bir süreç haline getirmesi açısından önermektedir.  

Elde edilen yaparak yaşayarak öğrenme, gerçek öğrenme ortamı kullanımı, derse ilgi ve merak, 

risk taşıyan uygulamaları yapabilme bulgularıyla (Adhani ve Rambli, 2012; Karaoğlan ve 

Yılmaz, 2019) örtüşmektedir.  Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin arttırılmış ve sanal 

gerçeklik temasına ilişkin görüşleri öğrenme sürecindeki değişim alt temasında belirtilmektedir 

(Tablo 6). Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin arttırılmış ve sanal gerçeklik temasına ilişkin 

görüşleri öğrenme sürecindeki değişim alt temasına ilişkin kendi ifadelerinden bir kaçı 

aşağıdaki gibidir;” İngilizce ve fen öğretmenlerimiz play storedan indirmiş oldukları 

uygulamalarla, A4 kâğıtlarıyla arttırılmış gerçeklik konusunda bazı kazanımlara yönelik 

çalışmaları öğrencilere gösteriyorlar. Tabi ki bu yeni bilinen bir çalışma olduğundan dolayı 

AG uygulamaları öğrencilerden çok ilgi görüyor. Öğrenciler mutlu oluyorlar ve öğrencilerin 

derse ilgileri artıyor(K1)”.  “Kendileri bir sürü proje yaptı. Hatta geçen gün her taraftan 

ağlayan surat resimleri topladık. Ben tahmin ettim sordum soruşturdum, kullanıcı adını 

buldum, okuttum bir aşk şarkısı çıkıyor ayrıldığı kız arkadaşına şarkı eklemiş,   daha ne olsun. 

Gerçek bir probleme uyarlamış kullanmış(K6)”.  

Yapay Zekâ Uygulamaları 

Yedinci araştırma sorusu olan “Sınıf yönetiminin iyileştirilmesi açısından kullanılan classcraft, 

sınıfta gibi yapay zekâ uygulamalarının etkililiği var mıdır? Sizce yapay zekâ bu konuda 

okulların işleyişini olumlu/olumsuz nasıl etkiler?” sorusu bilişim teknolojileri öğretmenlerine 

yönetilmiştir.  

Yapay zeka, Endüstri 4.0’ da öne çıkan bir teknolojidir ve diğer alanların yanı sıra eğitimde de 

önemli bir yere sahiptir. Nar (2017) makalesinde belirttiği gibi Endüstri 4.0 bilmenin 

yetmeyeceği düşünmenin zorunlu hale geleceği yöntemleri beraberinde getirmekte ve Eğitim 

4.0’a yansıtmaktadır. Analitik ve yapay zekâyı öğrenmekle yaratılan ortam, öğrenci 

performansının analizine, materyaller, öğretmenler ve programlar arasındaki ilişkilerin 

tanımlanmasına, kapasitelerinin ve ihtiyaçlarının belirlenmesine ve farklı zorluk seviyelerinde 

eğitim içeriği geliştirilmesine olanak sağlar. Bu teknolojinin bireysel öğrenme ihtiyaçlarına 

uygun bir öğrenme programı geliştirmek çok önemlidir (Keser ve Semerci, 2019). Eğitim 4.0'ın 

temeli kişiselleştirilmiş öğrenmeye dayanır (Öztemel, 2018). Bilişim Teknolojileri 

Öğretmenlerinin yapay zeka uygulamaları temasına ilişkin görüşleri olumlu ve olumsuz olmak 

Tablo 7.  

Yapay Zekâ Uygulamaları 

Tema  Alt Tema Kodlar Katılımcılar 

Yapay Zekâ 

Uygulamaları 

Olumlu 

Etkileri 

Mesleklerde değişim 

Ders işleyişinde kolaylaştırıcı 

Sınıf yönetiminde kolaylık  

Sınıf yönetiminde dikkat çekme 

Bireysel farklılıkları dikkate alma 

K1,K5 

K2,K5 

K5,K6 

K2 

K5 

 Olumsuz 

Etkileri 

Yazılım hataları  

Kontrol ve planlama zorlukları 

Teknoloji bağımlılığının artışı 

Sanal ile gerçek dünya ayrımında zorluklar 

Tek kaynağa bağlı kalma 

Değişime direnç 

K1,K5 

K3,K5 

K4 

K5 

K5 

K6 
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üzere 2 alt temada belirtilmektedir (Tablo 7). Olumlu etkileri alt temasına ilişkin bulguların 

Öztemel (2018) ile örtüştüğü görülmektedir. Özellikle bireysel farklılıkları dikkate alma, farklı 

mesleklerde belirtilen uygulamalar, ders işleyişinde kolaylık sağlama bulgularının öne çıktığı 

görülmektedir. Bunu destekleyen bir diğer bulgu da, Parlak (2019) Eğitim 4.0 kapsamında en 

çok kullanılan uygulamalar adı altında vermiş olduğu Duolingo örneğinin bireysel farklılıkları 

dikkate alan ve öğretmenlerle gerçekleştirilen görüşmelerde olumlu olarak değerlendirilen bir 

yapay zeka uygulaması olarak belirtilmesidir. Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin yapay 

zekâ uygulamaları temasına ilişkin görüşleri olumlu etkileri alt temasına ilişkin kendi 

ifadelerinden örnekler aşağıdaki gibidir;” Son yıllarda yapay zekâ teknolojisinin gelişmesiyle 

birlikte ülkemizde de bu konuda adımlar atılıyor. Hacettepe Üniversitesi’nde bu anlamda açmış 

olduğu bir mühendislik alanı var.  Bu mesleklerin dönüşümü anlamında güzel bir gelişme 

(K1)”. “Diyelim ki Duolingo’nun yapay zekâ uygulaması bir dili öğretirken işte öğrenciyi 

tanıyor. Onun öğrenme stilini öğreniyor, ona göre bir eğitim sunuyor böyle uygulamalar çok 

faydalı olabilir (K5)”. “Classcraft gibi oyunlaştırılmış yapay zekâ yazılımları tabi ki yeni nesil 

çocukların sınıf yönetiminde dikkat çekiyor. Bu tarz ortamlarla nasihatler vererek 

öğretemediğimiz birçok şeyi aslında sanal ortamlarda çocuklar bazı karakterleri fantastik 

karakterleri hatta büründükleri için daha da cezbedici oluyor. Vakit yaratılabilirse bu tarz 

çalışmalara yeni nesil öğrenen tipine çok uygun olduğu için faydalı olacağını düşünüyorum 

(K5)”. ”Akıllı sınıf yönetim sistemleri asıl öğretmen için geliştirilmeli. Öğrencinin ruhsal 

durumunu analiz ederek öğretmene korkmuş, üzgün mutlu gibi geri bildirim veren yapay zekâ 

ve bilgisayarlı görü çalışmaları bence çok iyiydi(K6)”. 

Keser ve Semerci (2019)’a göre, geçmiş deneyimler teknolojinin eğitimde kullanılmasının 

kaçınılmaz olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak, kapsamlı stratejik planlama ve kapsamlı 

pilot çalışmalar, eğitimde teknoloji entegrasyon süreçlerinin yüksek ekonomik kayıplara, 

başarısızlıklara ve hayal kırıklıklarına yol açmamasını sağlamak için çok önemlidir. Bilişim 

Teknolojileri Öğretmenlerinin yapay zeka uygulamaları temasına ilişkin olumsuz görüşlerini 

özellikle yazılım hataları, planlamadaki zorluklar olarak kodladıkları görülmektedir (Tablo 7).  

Elde edilen bu bulgular Keser ve Semerci(2019)’un çalışmasında dikkat edilmesi gereken 

noktalarla benzerlik göstermektedir. Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin yapay zekâ 

uygulamaları temasına ilişkin görüşleri olumsuz etkileri alt temasına ilişkin kendi 

ifadelerinden bir kaçı aşağıdaki gibidir; ” Yapay zeka ortamlarında Black 

mirror'ın  kötücül  senaryoları var ya onlarda olduğu gibi çocuklar o sanal ortama çok kapılıp 

da gerçekle karıştırma ihtimalleri de artar mı diye de düşünüyorum. Böyle bir olumsuz tarafı 

da olur mu? Gerçek hayatı unuturlar mı? Gerçek hayattaki iletişim biçimlerini unuturlar mı, 

ona da tam emin olamıyorum (K5).”” Bana kalırsa yapay zeka çalışmalarının eğitimde demo 

uygulamalarının gerçekleşmemesi gerekiyor. Çünkü eğitim çok hassas bir yapıya sahip. 

Yapay zekâ da nihayetinde bir yazılımdır. Yapılabilecek ufacık bir yazılım hatasıyla öğrenciye 

olumsuz geri bildirimler verilebilir. Öğrencinin moral motivasyonu yada derse olan ilgisi 

tamamen kaybolabilir. Bu çok hassas bir kavram(K1).” 

Robotik Kodlama Uygulamaları 

Sekizinci araştırma sorusu olan “Okullarınızda robotik kodlama kapsamında uygulamalar 

yapıyor musunuz? Varsa yaptığınız uygulamaların öğrencilerdeki etkilerinden bahseder 

misiniz?” sorusu bilişim teknolojileri öğretmenlerine yönetilmiştir.  

Tablo 8.  

Robotik Kodlama Uygulamaları 

Tema Kodlar Katılımcılar 
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Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin robotik kodlama uygulamaları temasına ilişkin görüşlere 

ait kodlar belirlenmiştir (Tablo 8). Aksu (2019) yapmış olduğu çalışmada öğretmenlere “Eğitsel 

robotları derslerinizde kullanma nedenleriniz nelerdir?” sorusunu yönlendirmiştir.  Çalışmada 

öğrencilerin derse karşı dikkatini çekmek, öğrencilerin farklı düşünme becerilerinin gelişmesini 

sağlamak, öğrencilere robot teknolojisini öğretmek, öğrencilerin ders içerisinde üretim 

yapmasını sağlamak, ders verimini arttırmak, öğretimi somutlaştırmak için robotları derslerde 

kullandıkları belirtilmiştir ve robotik kodlama uygulamaları ile birlikte öğrencilerde merak 

duygularının geliştiği, derslerde daha aktif oldukları, başarılarının ve derse karşı 

motivasyonlarının arttığı, derslerde daha fazla eğlenebildikleri bulgularına ulaşmıştır (Aksu, 

2019). Kanbul ve Uzunboylu (2017) yapmış olduğu betimsel çalışmada robotik 

uygulamalarının önemini ele alarak, 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılmasında robotik ve 

kodlama uygulamalarının, öğrencilerin gerçek dünyadaki problemlerini algoritma becerilerine 

dayanan modelleme ile çözme becerisini arttırdığı sonucuna ulaşmıştır. Çalışmada elde edilen 

bulgular (Tablo 8) ile (Aksu, 2019; Kanbul ve Uzunboylu, 2017)  çalışmalarına ait bulgular 

örtüşmektedir; özellikle farklı düşünme becerilerinin sağlanması, robot materyalinin 

kullanılarak somutlaştırma ve günlük hayat ile ilişkilendirme olarak kodlanan eğitimdeki 

etkilerinin benzerlik gösterdiği görülmektedir. Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin robotik 

kodlama uygulamaları temasına ilişkin görüşlerinden birkaçı aşağıdaki gibidir;” Robotik 

kodlama uygulamaları yaptıktan sonra öğrencilerimiz bunun bir tık üstünü yapmak adına 

kendinde bir güven duygusu oluşuyor. Kendini gerçekleştirme duygusu ortaya çıkıyor. Bunu 

birebir fazlasıyla gözlemledim. Ve biz tüm öğrencilerimize kodlama eğitimi veriyoruz ama 

hepsinin bilgisayar mühendisi yada mekatronik mühendisi olmasını beklemiyoruz. Zaten 

kodlama projelerinin içinde algoritmik düşünme, problem çözme,  fen matematik derslerinde 

olan ilginin bilginin ve desteğinin sağlanması gibi birçok alt kazanım var 21. Yy becerileri 

kapsamında(K1).” “Tüm öğrenciler bayılıyor, özellikle mbotlara. Çünkü somut bir çıktı 

görüyorlar. Henüz sevmeyen öğrenci görmedim. Code.org tarzı soyut yazılım siteleri belli bir 

zaman sonra onları sıkıyor ve bir amacı yok gibi hissediyorlar. Scratch da yaratıcılıklarını 

gösterebiliyorlar, bir bakıma özgür düşünme gerçekleştiriyorlar(K4).” 

Öğretmen Robotların Eğitimdeki Yeri 

Dokuzuncu araştırma sorusu olan “Sizce öğretmen robotların okullarda ve sınıflarda yeri var 

mıdır? Varsa olumlu/olumsuz etkileri neler olabilir?” sorusu bilişim teknolojileri 

öğretmenlerine yönetilmiştir.  

 

 

Robotik Kodlama 

Uygulamaları  

Günlük hayatla ilişkilendirme 

Yaratıcılık  

Kendini gerçekleştirme duygusu 

Somutlaştırma(Robot materyali) 

Mesleğe yönelim 

Farklı derslerle bağlantı kurma becerisi 

K1,K4,K5 

K4,K5,K6 

K1,K6 

K3,K4 

K1 

K2 

Tablo 9.  

Öğretmen Robotlar 

Tema  Alt Tema Kodlar  f 

Öğretmen 

Robotlar 

Olumlu Etkileri Kazanımı kavratabilme 

Bireysel eksiklikleri belirleme 

Ölçme değerlendirme analizleri 

Sınıfsız öğrenme 

K1,K2,K3,K6 

K2 

K2 

K5 

 Olumsuz Etkileri Duygusal etkileşim yoksunluğu K1,K3,K4,K5,K6 
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Rosenberg-Kima ve diğerleri (2019) çalışmalarında sınıf içi uygulamalarda robotların 

yetkinliklerini tablet robot karşılaştırması ile incelemişlerdir. Genel olarak robotların 

öğretmene yardım konusunda çok başarılı olduğu gözlenmiştir. Tablet ve robot 

karşılaştırılmasında robot kullanan öğrencilerin, robotla etkileşimin çok etkili olduğunu 

belirtmişlerdir. Yargılanmadan istedikleri kadar soru sorabileceklerini hissetmeleri bu yargıya 

varmalarında etkili olmuştur. Ancak,  robotun sınırlı kaldığı, en önemli özelliğin öğrencileri 

anlama ve takip eden soruları cevaplama becerisinin yetersizliği olmuştur. Karşılaştırma 

sonucunda bir öğretmen ile bir robot arasındaki işbirliğinin önemli olduğu dile getirilmektedir. 

Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin öğretmen robotlar temasına ilişkin görüşleri olumlu ve 

olumsuz etkileri alt temalarında belirtilmektedir (Tablo 9). Elde edilen olumlu etkilere ilişkin 

bulgulara bakıldığında kazanımı kavratabilme özelliği öne çıkmakta;  Rossenberg-Kima ve 

diğerleri (2019) çalışmasında belirtilen sınırsız sayıda soru sorma ve öğretmene yardım özelliği 

ile bu bulgular örtüşmektedir. Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin öğretmen robotlar 

temasına ilişkin görüşleri olumlu etkileri alt temasına ilişkin kendi ifadelerinden bir kaçı 

aşağıdaki gibidir;” Öğretmen dersi anlatırken çeşitli görevlere tanımlanan robotlar verilen 

kazanımı daha iyi bir şekilde kavratabilirler, bu mümkündür. Bu noktada destek 

sağlayabilirler. Öğretmen robotların olumlu tarafı bu(K1).” ”Yapay zeka robotlarıyla ya 

bilgisayar şeklinde olan yapay zeka robotları ile gayet güzel her şeyi öğrenebilirler.  Kendi 

öğrenmesi dillerine uygun kaynaklara ulaşabilirler. Onlara göre değerlendirmeler yapılabilir 

falan. Onun için okula gelmelerini eğer karşılarında bir öğretmen robot olacaksa okula 

gelmelerini bir sınıf ortamında dört duvar içerisinde olmalarını bence gerek yok(K5).”  

Yıldırım ve Şad (2019)  yapmış oldukları çalışmada insansı robotlarız bazı meslek gruplarında 

kullanılabileceğini ve insansı robotların temel bilgi basamağına ilişkin uygulamaların 

bulunduğu mesleklerde insanların yerine geçmelerine ilişkin olumsuz düşünmedikleri, ancak 

bilginin yanı sıra karar verme, yorumlama ve duygusal etkileşimin öne çıktığı meslekler için 

uygun olmadığını belirtmişlerdir. Özellikle de yeteneğin ve insan ruhunun öne çıktığı 

mesleklerde kesinlikle insanların yerini alamayacaklarını düşünmektedirler. Bu sonuç 

öğretmenlerin insansı robotları diğer robotlar gibi sadece mekanik ve teknik işler yapmadan 

öteye gidemeyecek araçlar olarak gördüklerinin bir kanıtıdır (Yıldırım ve Şad, 2019). Tablo 

9’da yer alan olumsuz etkilerine bakıldığında duygusal etkileşim yoksunluğu özelliği tüm 

katılımcıların belirttiği bir kod olarak ortaya çıkmıştır. Çalışmada elde edilen bu bulgunun, 

Yıldırım ve Şad (2019)’da elde edilen bulgularla örtüşmekte olduğu görülmektedir. 

Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin öğretmen robotlar temasına ilişkin görüşleri olumsuz 

etkileri alt temasına ilişkin kendi ifadelerinden bir kaçı aşağıdaki gibidir;”Öğretmenlik sezgisel 

ve vicdanı bir iştir. Çocuklara benim baktığım gibi bakacak, hangisine özgüven hangisine 

basarı gerekiyor anlayacak benim gibi gözyaşını silip öpücük konduracak, annesi ölen çocuğu 

bağrına basacak robot için daha çok var(K6).” “Öğretmen insandır ve öyle kalmalıdır. 

Çocuklar göz kontağı kurabilen, onun hislerini anlayabilen bir insanoğlu olmalıdır 

öğretmen(K4).” 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırmanın temel amacı; dijital okuryazarlık düzeyinin geliştirilmesinde, teknolojinin 

doğru kullanımında ve teknolojik değişimlerde okullarda en çok ihtiyaç duyulan bilişim 

teknolojileri öğretmenlerimizin okulun işleyişleri ile ilgili görüşlerinin Eğitim 4.0 

perspektifinden incelenmesidir. Eğitim 4.0 kapsamında ele alınan başlıklar şu şekildedir; 

uzaktan eğitim uygulamaları, asenkron – senkron eğitim, harmanlanmış eğitim, proje tabanlı 

öğrenme, sanal – arttırılmış gerçeklik, yapay zeka, robotik kodlama uygulamaları ve öğretmen 

robotlar.  araştırmadan elde edilen sonuçlar ve öneriler aşağıda sıralanmıştır; 

 Uzaktan Eğitim Uygulamaları boyutuna ilişkin üç alt tema belirlenmiştir. 

Uzaktan eğitim uygulamaları örneklerinde en çok EBA platformunun 

kullanıldığı görülmüştür. Uzaktan eğitim kapsamında yaşanan zorlukların 
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donanımsal, materyal, filtreleme sistemleri ve teknolojik okuryazarlık alt 

temalarında sınıflandığı görülmektedir. Gelecekte uzaktan eğitim nasıl 

şekilleneceğine ilişkin ters yüz eğitim modeli ve ölçme değerlendirme sistemleri 

belirtilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde uzaktan eğitim uygulamalarında temel 

aksaklıklar olsa da EBA platformunun kullanımının arttığı söylenebilir. EBA 

kullanımına ilişkin öğretmenlere özel kullanım tarifelerinin olması ve ücretsiz 

oluşu kullanım  oranında değişime neden olmuş olabilir.  EBA’da olduğu gibi 

diğer uygulamalarda da aynı koşulların sağlanması uygulamaların 

çeşitlenmesine yardımcı olması beklenir. MEB’e ait filtreleme sistemlerinin 

uzaktan eğitime sınırlılık oluşturabileceği görülmekte ve filtreleme sisteminde 

daha farklı bir yapılanmaya gidilmesi önerilebilir. Elde edilen sonuçlara göre 

Fatih projesi ile birlikte birçok donanımsal problemin çözüldüğü ancak daha 

sınırlı boyutta altyapı problemlerinin zaman zaman ortaya çıktığı söylenebilir.  

 Asenkron ve senkron eğitim boyutunun okulun işleyişindeki değişimine ilişkin 

üç alt tema belirlenmiştir. Öğrenme biçimlerindeki değişim teması 

incelendiğinde kalıcı öğrenmenin en önemli değişim olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Kalıcı öğrenmelerin okul dışı öğrenmelerle desteklenmesi ve milli 

eğitim bakanlığı tarafından okul dışı etkinliklerin hizmetiçi eğitim kapsamında 

arttırılması önerilebilir. MEB tarafından hazırlanan 2023 vizyon belgesinde, 

açılacağı bilgisi verilen tasarım atölyeleri okul dışı öğrenme ortamları 

konusunda ilk adım olabilir (MEB, 2018). Ders araç gereçlerindeki değişim  ve 

buna bağlı olarak ölçme değerlendirme sürecindeki temalar incelendiğinde 

kodlanan araçların genel olarak Eğitim 2.0 kapsamında incelenen teknolojiler ve 

özellikleri olduğu görülmüştür. Eğitim 4.0 teknolojilerine dönüşüm 

gerçekleşirken. MEB da Eğitim 1.0 ‘dan Eğitim 4.0 ‘a kadar olan sürecin en 

iyilerinin belirlenerek okullara entegre edilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu 

bağlamda, öğretmenlere ve öğrencilere sunduğu birçok farklı platformu bu 

kapsamda değerlendirmeli ve dönüşümü sağlam adımlarla gerçekleştirmelidir. 

Bunun için bilişim teknolojileri alan uzmanlarından faydalanmak ve bu konuda 

hizmetiçi eğitimleri arttırmak önerilebilir. Okullarda bilişim teknolojileri rehber 

öğretmenlik görevlendirmeleri olan öğretmenlerin bu platformlar hakkında 

farklı branş gruplarına verecekleri seminerlerin de arttırılması etkili olabilir. 

 Harmanlanmış eğitim boyutunun okulun işleyişindeki değişimine ilişkin olumlu 

yansımalar alt teması ele alındığında, öğrencilerin öğrenme sürecinde aktif 

olmaları ve öğrenme ortamlarında zenginliğin sağlanması başlıklarının öne 

çıktığı görülmektedir. Olumsuz yansımalar incelendiğinde, teknik 

aksaklıklardan kaynaklanan sorunların var olması, fiziksel yetersizlikler, sürecin 

planlanmasında yaşanan zorluklar ve yeniliklere karşı oluşan direnç sonuçlarına 

ulaşılmıştır. Harmanlanmış eğitimin, sınıfsız eğitim basamağı postmodern bir 

yaklaşımı bize anımsatmaktadır. Postmodern yaklaşımlardaki en önemli 

problem sınırların belirsiz oluşu ve eğitime entegrasyonda yaşanan 

planlamadaki zorluklardır. Bilişim alanında yeterliliklere sahip eğitim 

yöneticilerin yetiştirilmesine öncelik verilmesi bu konuda iyileştirmelerin ilk 

adımı olarak önerilmektedir. 

 Proje tabanlı öğrenme boyutuna ilişkin üç alt tema belirlenmiştir. Öğrencinin 

rolü alt teması ele alındığında, öğrencilerin süreçte hayal etme, tasarlama, 

kodlama ve üretme özelliklerinin öne çıktığı sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenin 

rolü alt temasına ilişkin ise danışmanlık ve ortam sağlama özellikleri sonucu 

ortaya çıkmıştır.. Bu konuda MEB’in projelere teşvik kapsamında çalışmalar 

yapması ve TUBİTAK gibi kurumlarla işbirliğine devam edilmesi 
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önerilmektedir. Öğrencileri ve öğretmenleri proje yapmaya teşvik etme 

kapsamında sosyal etkinlikler modülünün EBA üzerinden aktif hale gelmesi bu 

konuda yapılan adımlardan biridir. Okullarda en sık yapılan projelerde 

öğretmenlerin sıklıkla, TUBİTAK 4006 ve FLL gibi projeleri okullarında 

uygulamaları, proje tabanlı öğrenme konusuna MEB tarafından önem 

verildiğinin bir göstergesidir. 

 Sanal ve arttırılmış gerçeklik boyutuna ilişkin öğrenme sürecindeki değişimi alt 

teması belirlenmiştir. Öğrenme sürecindeki değişimi teması incelendiğinde elde 

edilen bulgulara göre, artırılmış – sanal gerçeklik uygulamaları, yaparak 

yaşayarak öğrenme, derse ilgi, gerçek öğrenme ortamı kullanımı, kalıcı öğrenme 

başlıkları açısından önemlidir. Öğretmenlerle yapılan görüşmelerde Semerci ve 

arkadaşları (2018) belirttiği gibi Eğitim 4.0’ın farklı teknolojilerin dönüşümünü 

gerçekleştirdiği ve arttırılmış – sanal gerçeklik uygulamalarının da Eğitim 4.0 

kapsamında ele alındığında okullarda çok yeni bir uygulama olduğu ve materyal 

sınırlılığının olduğu yargısına ulaşılmıştır. Çalışmada elde edilen öğrenme 

sürecindeki olumlu değişimler bulguları göz önüne alındığında, bu konuda EBA 

gibi platformlar üzerinden özellikle artırılmış gerçeklik konusunda öğretmenlere 

materyal geliştirme eğitimleri verilerek materyal eksikliği giderilmesi 

önerilebilir.  Materyal eksiklikleri azaldıkça AR – VR uygulamalarının 

tanınırlığı ve yaygınlaşması kolaylaşarak okullara ve derslere entegre 

olabileceği düşünülmektedir. 

 Yapay zekâ uygulamalarının olumlu etkileri mesleklerde değişim, bireysel 

farklılıkları dikkate alma,  sınıf yönetiminde ve ders işleyişlerinde kolaylığı 

sağlayabilmesi şeklinde olduğu; olumsuz etkileri ise özellikle yazılım hataları, 

kontrol planlamadaki zorluklar olduğu sonucuna varılmıştır. Griceviz, EBA 

kişisel asistan gibi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yapay zeka 

uygulamalarının arttırılması önerilmektedir. Hizmetiçi eğitimlerin bu alana 

kaydırılması ve yapay zekâ uygulamalarının geliştirilmesinde yer alacak 

personelin de artırılması önerilmektedir. Geleceğin meslekleri çalıştayı 

(2019)’da da belirtildiği gibi mesleklerin dönüşümünün takibi ve kariyer günleri 

etkinliklerinin gerçekleştirilmesi de öneriler arasındadır. 

 Robotik kodlama uygulamaları boyutuna ilişkin kodlar belirlenmiştir, kodların 

her birinin bir alt tema olabileceği düşünülmüştür. Robotik kodlama 

uygulamalarının öğrenciye etkileri incelendiğinde günlük hayatla ilişkilendirme 

ve yaratıcılık başlıklarının öne çıktığı görülmektedir. Bu başlığı somutlaştırma 

ve kendini gerçekleştirme duygusu takip etmektedir. Robotik kodlama 

uygulamaları birçok disiplinle bir arada kullanılabilme özelliğine sahip bir 

materyaldir ancak bu konuda sadece bilişim öğretmenlerinin değil farklı 

branşlardaki öğretmenlerin de yeterlilik düzeyinin arttırılması gerekmekte 

olduğu düşünülmektedir ve bu noktada sınırlı sayıda düzenlenebilen hizmetiçi 

eğitimlerin arttırılması önerilebilir. 

 Öğretmen robotlar boyutuna ilişkin iki alt tema belirlenmiştir. Öğretmen 

robotların olumlu etkilerine bakıldığında kazanımı kavratabilme başlığının öne 

çıktığı görülmektedir. Olumsuz etkilerinin ise duygusal etkileşim yoksunluğu 

olarak belirtildiği görülmektedir. Öğretmen robotların eğitimdeki yerinin, elde 

edilen bulgulara göre bir araç olarak sınırlandırıldığı görülmektedir.  Bu alanda 

yapılan deneysel çalışmaların az olduğu görülmekte ve araştırmacıların bu 

konuda çalışmalar yapması önerilmektedir. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı mülteci olgusu bağlamında Suriyeli öğrencisi bulunan MEB’e bağlı 

ilkokullarda eğitim veren yönetici, öğretmen ve velilerin Suriyeli öğrencilere ilişkin yaşadığı 

sorunların incelenmesi olarak belirlenmiştir. Türkiye'de yeni bir yaşam gerçeği olarak,  devlet 

okullarında ve geçici eğitim merkezlerinde çalışan öğretmenler bazı zorluklarla 

karşılaşmaktadır. Sınır komşumuz olan Suriye’de başlayan iç savaş, sivilleri can güvenliğini 

sağlamak adına göç etmeye mecbur bırakmıştır. 2011 yılında Türkiye’ye giriş yapmaya 

başlayan sivillerin sayısı 2019 yılı itibarıyla 3,6 milyon ulaşmıştır (Birleşmiş Milletler 

Mülteciler Yüksek Komiserliği [UNCHR], 2019).Daha önceleri büyük bir kısmı kamplarda 

barındırılan bu insanların çoğunluğu Türkiye’nin dört bir yanına yerleşmiş durumdadır. 

Yaşanan bu göç dalgası ülke çapında çeşitli sorunlara yol açmış olup; en önemli sorunlardan 

biri de çocukların eğitim sorunu olmuştur. Eğitim sorunlarının önemli bir bölümünü de Suriyeli 

öğrencilere ilişkin yaşanılan sorunları kapsamaktadır.  Nitel araştırma yöntemi ile yürütülen 

araştırmada Sınıf öğretmenliği ile Türkçe eğitim veren 3 öğretmen 3 veli 3  yönetici ile  görüşme 

yapılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme sorularına verilen yanıtlar transkript edilmiş ve içerik 

analizine tabi tutulmuştur. Bulgular: Araştırma sonuçlarına göre ortaya çıkan temalar; 

akademik problemler, dil ve iletişim problemleri, sosyal problemler ve önerilerdir. Görüşme 

formları araştırmacılar tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiştir ve çalışmada kullanılmıştır. 

Öğretmenler, Suriyeli öğrencilere eğitim sürecinde yeterli destek almadıklarını belirtmekte ve 

öğrencilere sınırlı kitap ve ek sınıf desteği sağlandığını eklemektedir. Son olarak, bu 

problemleri çözmek için sadece Suriyeli öğrencilere değil, Suriyeli velilere de Türkçeyi 

öğreterek, dil engelinin aşılabileceği önerilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mülteci Olgusu, Suriyeli Öğrenciler, Eğitim Sorunları.  
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SUMMARY 

The purpose of the refugee phenomenon in the context of a Syrian student teachers giving 

instruction in primary schools attached to the Ministry of Education with examining problems 

experienced on Syrian students this research as the reality of a new life in the climate of Turkey, 

working in public schools and temporary learning centers, teachers are faced with some 

difficulties. The civil war that began in Syria, our border neighbor, forced civilians to emigrate 

to ensure their safety. In 2011, the number of starting civil logged in Turkey reached reputation 

with 3.6 million in 2019 (United Nations High Commissioner for Refugees [UNHCR], 2019) 

.Before for the most part the majority of these people hosted in the camp are four settled near 

Turkey's situation. This immigration wave has caused various problems throughout the country; 

One of the most important problems was the education problem of children. An important part 

of the educational problems include the problems that teachers have with regard to Syrian 

students. In the study which was conducted with qualitative research method, 3 teachers, 3 

parents and 3 managers teaching Turkish were interviewed. The answers to the semi-structured 

interview questions were transcribed and subjected to content analysis. Results: The themes 

that emerged according to the results of the research were; academic problems, language and 

communication problems, social problems and suggestions. Interview forms were designed and 

developed by the researchers and used in the study. Teachers state that they do not receive 

sufficient support from Syrian students during the education process and that they are provided 

with limited books and additional classroom support. Finally, in order to solve these problems, 

it was suggested that the language barrier could be overcome by teaching Turkish not only to 

Syrian students but also to Syrian parents. 

 

Keywords: Refugee Case, Syrian Students, Education Problems. 

 

GİRİŞ 

1.1.Göç Nedir ? 

Göç, dini, iktisadi, siyasi, sosyal ve diğer sebeplerden dolayı insan topluluklarının hayatlarının 

tamamını veya bir bölümünü geçirmek üzere bir iskân ünitesinden, bir başkasına yerleşmek 

suretiyle yaptıkları coğrafi yer değiştirme hareketidir. ( Sayın Y, Usanmaz A ve Aslangiri F, 

2016) 

Göç bireylerin veya insan gruplarının çeşitli sebeplerden dolayı bir yerden başka bir yere geçici 

veya sürekli olarak taşınmasıdır(akt. Erdem, 2017). İnsanlığın doğuşundan itibaren insanoğlu 

öğrenme merakıyla hep yeni keşiflerin, yeni coğrafyaların, yeni oluşumların, yeni zenginlik 

kaynaklarının, yeni var oluş nedenlerinin ardından gitmiştir. Bunu yaparken bazen olağan 

gelişim içerisinde  bazen de güç kullanarak, kimi zaman bilinçli, planlı, kimi zaman ise plansız, 

amaçsız, zorunluluk gibi nedenlerden dolayı gerçekleştirmek zorunda kalmıştır. Türk Dil 

Kurumu’na göre ise  göç “ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların 

bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma, 

hicret, muhaceret” olarak açıklanmaktadır (Türk Dil Kurumu [TDK], 2019). 

İnsanlık tarihi kadar eski bir olgu olan göç, özellikle küresel nüfus hareketlerinde yaşanan son 

artışlarla birlikte, son zamanlarda dünya çapında tartışmanın odak noktası olan ana konulardan 
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biri gibi görünmektedir. Bazı insanlar daha iyi bir yaşam için gönüllü olarak diğer ülkelere göç 

ederken, diğerleri savaş gibi olağanüstü nedenlerle diğer ülkelere göç etmek zorunda kalıyor. 

Göç olgusu, önce erkekler ve işçi göçü bağlamında, daha sonra 1980'lerden sonra kadınlar 

bağlamında ve 2000'lerden sonraki çocuklar bağlamında tartışılmıştır. Özellikle, bazı ülkelerde 

artan mülteci çocuk sayısı, çocukları yeni bir göçmen nüfusu olarak belirlemiştir (akt. Güngör 

ve Şenel, 2018). Bu durum birçok ülkenin çocukları göç politikalarında dikkate almalarını 

gerektirmiştir. Bu nedenle mülteci çocuklar için eğitim politikaları da tartışılmaya başlandı. 

İnsanların doğdukları toprakları bırakıp yeni yerlere göç etmesinin temelinde yatan çok 

sayıda neden vardır. Göç nedenleri genel olarak nüfus problemleri, ekonomik problemler, çevre 

şartlarındaki bozulmalar, eğitim şartlarındaki yetersizlikler, siyasi problemler ve savaşlar olarak 

sıralanmaktadır (Kaştan, 2015: 217). 

Tablo 1: Göç ve Göçün Nedenleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak:https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=f05d4ff066bc42

f 7801c95642574f738 

Dünya üzerinde yaşanan göç hareketlerinin kişiler ve toplumlar açısından çeşitli sonuçları 

vardır. Bunlar şu iki açıdan değerlendirilebilir. Biri göç eden grup bakımından sonuçları, diğeri 

de göç alan toplum açısından sonuçları. Göçmenlerin göç ettikleri topluma uyum sağlaması ve 

göç alan toplumun da kabullenme süreci açısından göç, siyasi, toplumsal ve ekonomik 
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sorunlara yol açabilmektedir. Bu sorunlar özellikle uluslararası göçlerde daha dikkat çekici 

olmaktadır (akt. Şimşir ve Dilmaç, 2017 ). Ayrıca göç hareketi; ayrılığa, kayba, çatışmaya, 

kişilerin yaşamında büyük değişikliklere yol açtığından dolayı travmatik bir yaşantıdır ( akt. 

Şimşir ve Dilmaç, 2017 ). 

Türkiye’nin göç tarihine bakıldığında 1950’li yıllardan beri yoğun olarak düzenli ve düzensiz 

göçlere maruz kaldığı görülmektedir. 1990’lı yıllardan bugüne doğru gelindiğinde ise, 

Türkiye’nin özellikle 1988  İran-Irak Savaşı ve 1991 Körfez Savaşı’ndan sonra İran ve  Irak, 

yine aynı  yıllarda “Dağlık Karabağ” sorunu yüzünden  Azerbaycan, Çeçenistan, Gürcistan,  ve 

Ermenistan’dan da göçler aldığı bilinmektedir. Yakın zamanda Suriye’de yaşanan iç savaş 

neticesinde  insanlık dramına seyirci kalmamış ve benimsediği açık sınır politikasıyla  ciddi 

miktarda bir göç dalgasına maruz kalmıştır. Buna rağmen  Türkiye, göç olayına karşı barışçı ve 

insani bir tutum içerisine girerek, yasakçı ve insan haklarını hiçe sayan politikalara 

yönelmemiştir. Bu nedenle Türkiye’ye göç eden mülteci sayısı sürekli artış göstermiştir 

(Günay, Atılgan ve Serin, 2017; Kılcan, Çepni ve Kılınç, 2017). 

1.2.  Mülteci  Nedir? 

Mülteci; ülkesinde ırkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi 

düşünceleri gibi nedenlerden ötürü baskıya uğrayan, ülke yönetimine olan güvenini kaybederek 

yönetimin kendisine tarafsız davranmayacağını düşünüp, bu korku ile daha iyi imkânlar 

sağlayacağını düşündüğü başka bir ülkeye sığınma başvurusunda bulunan ve ülkesine geri 

dönmek istemeyen kişilere denilmektedir (akt. Avcı, 2019 ). 

Suriyeli sığınmacıların durumu sadece Suriye'ye komşu olan ülkeler için önemli gibi görünse 

de, özellikle 2015'ten itibaren artan göç hareketleri Avrupa ülkelerini de ilgilendirmektedir 

(Deutsche Welle, 2015). Bunun nedeni, bazı komşu ülkelerin bazı mülteciler tarafından 

Avrupa'ya geçiş noktası olarak görülmesidir. Bu nedenle Suriyeli mültecilerle ilgili olarak 

karşılaşılan sorunlar küresel ölçekte ele alınmalı ve çözülmelidir. 

2011 yılı itibariyle Suriye’deki rejim ve muhalifler arasındaki çatışma ve iç savaş Suriye'den 

komşu ülkelere, Avrupa ülkelerine ve Amerika'daki ülkelere birçok kişinin yer değiştirmesine 

neden oldu. UNCHR (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği)(2018) raporuna 

göre, 2018 itibariyle 5,645,914 kayıtlı mülteci  3,586,679'u Türkiye'de bulunmaktadır (Göç 

İdaresi Genel Müdürlüğü, 2019). 
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Tablo 2: Yıllara Göre Türkiye’ye Giriş Yapan Yabancıların Dağılımı

 

Kaynak: https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638  (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 

2019) 

 “2011 yılının Mart ayında, iç karışıklıkların başlamasından bu yana, günden güne      artan  sayıda 

Suriye Arap Cumhuriyeti (Suriye)  vatandaşı Türkiye’ye uluslararası   koruma bulmak  amacıyla gelmektedir. 

Ülkemiz bu kişilere ’’geçici koruma’’  sağlamaktadır.  Suriye’deki insan  hakları ihlallerinde 2012 

ve sonrasında ortaya çıkan  hızlı artış, insani yardım ihtiyaçlarında  dramatik artışları da beraberinde 

getirmiştir. İç  karışıklıkların  başlamasından bu yana,  Suriye ile güçlü tarihi, kültürel ve komşuluk   

bağları olan  Türkiye Cumhuriyeti bu durumdan  etkilenen Suriye vatandaşları için  “açık kapı” 

politikası izlemiştir  

 (https://www.goc.gov.tr/gecici-korumamiz-altindaki -.Suriyeliler).” 

 

Türkiye bu insani kriz neticesinde oluşan göç dalgaları sebebiyle 10 şehirde kurulan 26 geçici 

barınma merkezinde 256.971 Suriyeli yabancıya ev sahipliği yapmıştır. Suriye Arap 

Cumhuriyeti'nde barış ve güven ortamının sağlanamaması sebebiyle geçici koruma altındaki 

Suriyelilerin ülkemizde kalış süreleri uzamış bu durumda sosyal uyumun sağlanmasını gerekli 

kılmıştır. Bu gereklilik neticesinde de insanların geçici barınma merkezleri dışında hayatlarını 

idame ettirmeleri desteklenmiş olup Temmuz 2019 tarihi itibariyle 8 ilde 11 geçici barınma 

merkezinde 108.732 yabancı barındırılmaktadır. Bunun dışında, geçici barınma merkezleri 

dışında 3.514.016 geçici koruma sahibi yaşamaktadır. Türkiye'deki Suriyelilerin çoğu Suriye-

Türkiye sınırına yakın olan bölgelerden gelmektedir. Bu bölgeler aynı zamanda yoğun 

çatışmaların olduğu bölgelerdir Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 2019). 
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Tablo 3:Geçici Koruma Kapsamına Bulunan Suriyelilerin                                    İlk 10 

İle Göre  Dağılımı

 

Kaynak: https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638  (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 

2019) 

 

Türkiye tarihi misyonu  gereği  Suriye’de yaşanan bu insanlık dışı muamelelere kayıtsız 

kalmamış, gerek sınırları içerisindeki geçici barınma merkezlerinde ve çeşitli illerde, gerekse 

Suriye sınırları içerisindeki geçici barınma merkezlerinde ve çeşitli yerleşim yerlerinde bu 

trajediden etkilenen Suriye vatandaşlarına insani yardım sağlamada en cömert davranan ülke 

olmuştur. Diğer göçmen nüfuslara kıyasla, mülteci çocuklar yetersiz beslenme, hastalıklar, 

fiziksel yaralanmalar, beyin hasarı ve cinsel ya da fiziksel istismarla ilgili ciddi sorunlara karşı 

daha savunmasızdır (akt. Taşkın ve Erdemli, 2018). Bu bakımdan, mülteci çocuklar için eğitime 

erişimin kritik öneme sahip olduğu öne sürülebilir. Zira okula gitme hakkından faydalanmayan 

mülteci çocukların istismar ve kötü muamele riski daha yüksektir, travma sonrası stres 

bozukluğu belirtileri daha sık görülür ve psikolojik gelişimlerini tamamlama olasılığı daha 

düşüktür (UNESCO, 2011). Okullar, mülteci çocukların yaşamlarını normalleştirmelerini ve 

gelecekleri için umut vermelerini sağlar (Beste, 2015). Bu durum, mülteci çocukların daha iyi 

bir yaşam sürmeleri için eğitime erişimlerini sağlamak ve eğitim sürecine başlamadan önce 

eğitimin önündeki engelleri belirlemek ve çözmek önemlidir. Geçici barınma merkezlerinde, 

okul öncesi de dahil olmak üzere, okul çağındaki tüm çocuklar için eğitim hizmetleri mevcuttur 

ve Türk vatandaşlarına verilen standartta sağlık hizmetleri verilmekte; yabancılar için 
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ibadethane oluşturulmakta; ihtiyaçlarını sağlayabilmeleri için market kurulmaktadır. Geçici 

koruma kapsamındaki Suriyeli yabancılar için yetişkin eğitim merkezleri de mevcut olup bir 

mesleği olmayanlara, yeterli beceri kazandırılarak meslek sahibi olmalarına yardımcı 

olunmaktadır(Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 2019). 

Türkiye’nin Suriyeli çocuklar için uyguladığı eğitim politikaları göz önüne alındığında, 

Türkiye’nin taraf olduğu Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin 22. maddesi uyarınca, 

Türkiye’nin de dahil olmak üzere, tüm çocukların, ülkedeki mülteci veya sığınmacı çocuklar, 

Sözleşme'de belirtilen tüm haklardan yararlanmaktadır. Ayrıca, Çocukların Korunması 

Hakkında Kanun, ulusal kökenlerinden bağımsız olarak her çocuğun korunmadan 

faydalanabileceğini öngörmektedir. Ancak, bu çocukların eğitimine ilişkin herhangi bir özel 

düzenleme bulunmadığından, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yabancılar için Eğitim ve 

Öğrenme Hizmetlerini düzenlemek için 23 Eylül 2014 tarihli Genelge'yi yayımladı. 

Yönetmeliğe göre Suriyeli öğrencilerin Türk öğrencilerle aynı sınıfta eğitim alma hakkına sahip 

oldu. Bu okullarda tüm öğrenciler için olduğu gibi Suriyeli öğrenciler için de Milli  Eğitim 

Bakanlığı müfredatı uygulanmaktadır. Suriyeli çocuklar hazırlık aşamasından geçmiyor ve 

kayıt olur olmaz Türkçede öğretilen resmi sınıflara kabul ediliyor. Buna karşılık, Kasım 

2016'da MEB, Türkiye'deki Suriyeli öğrencilerin Türkçe'yi daha iyi öğrenebilmeleri için 

Avrupa Birliği ile “Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu” projesini 

oluşturdu. Bu proje kapsamında  öğretmenler Türk dilini Suriyeli öğrencilere öğretmek için 

özel olarak dil eğitim verilmesi kararlaştırıldı.(MEB, 2016). 2014-2015 eğitim öğretim yılında 

Türkiye'de halk eğitim sisteminde ilk, orta ve lise okullarına toplam 36.655 Suriyeli öğrenci 

kaydoldu (İnsan Hakları İzleme Raporu, 2015, 12). 

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün Eylül 2018 verilerine göre 1.047.536 olan Suriyeli 

eğitim çağındaki nüfusun kademeli olarak Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okullara 

kaydedilmesi çalışmaları devam etmektedir. Millî Eğitim  Bakanlığına bağlı resmî (Geçici 

Eğitim Merkezleri Dışında) okulda kitlesel göçle ülkemize gelen 478.221 geçici koruma  

altındaki Suriyeli ve 56.701 Iraklı olmak üzere toplam 534.922 öğrenci Türkçe müfredatla 

eğitim görmektedir. 18  ilimizdeki 211 geçici eğitim merkezlerinde ise tamamı Suriyeli olmak 

üzere 90.512 öğrenci yoğun Türkçe öğretimi temel  olmak kaydıyla eğitim görmektedir. Ayrıca 

açık okullara kayıtlı 17.624 öğrenci bulunmaktadır. Toplamda 643.058  ( 316.485 kız (%49,22) 

, 326.573 erkek ( %50,78) ) kitlesel göçle ülkemize gelen öğrencinin eğitime erişimi 

sağlanmıştır( M.E.B Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Göç ve Acil Durum Eğitim Daire 

Başkanlığı , Nisan 2019). 
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Tablo 4: Yıllara Göre Ülkemizde Eğitime Erişimi Sağlanan                        Suriyeli 

Öğrenci Sayısı

 

Kaynak: M.E.B Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Göç ve Acil Durum Eğitim 

Daire Başkanlığı , Nisan 2019 

Kitlesel göç hareketlerinin zorunlu göç kapsamında değerlendirilebilmesi için şu iki unsura 

sahip olması gerekmektedir: Birincisi ülke nüfusunun en az %1’lik kısmının can tehlikesi 

altında olmasıdır. İkincisi ise en az 100 bin insanın yaşam koşullarından dolayı veya zorunlu 

olarak yaşadığı toprakları terk etmek durumunda kalmış olmasıdır (akt. Taşkın ve Erdemli, 

2018).  Bugün Suriye ve Iraktan Türkiye’ye doğru gerçekleşen göç hareketi de zorunlu, kitlesel 

ve dış göç kapsamında değerlendirilebilir (Ağır &Sezik, 2015). 

1.3.  Göç ve Toplum İlişkisi 

Küreselleşmeyle birlikte boyutları her geçen gün daha belirgin hale gelmeye başlayan şiddet 

olgusu, bir bireyin ya da grubun, bir başka bireye veya gruba mikro ve makro düzeyde fiziksel 

güç kullanmaya dönük davranışı olarak geliştiği görülmektedir. Toplumsal ve kültürel 

bağlamda edinilen bir davranış olarak görülen şiddet davranışı, genel olarak geri kalmış ya da 

azgelişmiş toplumların sergilediği “hastalıklı” hareketler olarak boyut kazanmaya 

başlamaktadır. Kolektif ve bütüncül bir olgu olması sebebiyle de şiddet mefhumu etraflıca bir 

bakışı hak etmektedir( Sayın Y, Usanmaz A, Aslangiri F, 2016). Daha çok toplumsal şiddet 

eylemleriyle gündeme gelen Türkiye’deki Suriyeli mülteciler-göçmenler konusu, her şeyden 
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önce bir sosyal uyum sorunu olarak ortaya çıkmaktadır. Sığınmacılar ile yerel halk arasında 

farklı dil, kültür ve yaşam tarzından kaynaklanan sorunlar yerel tepkinin en önemli nedeni 

olarak görülmektedir. Bunun yanı sıra, çok eşliliğin ortaya çıkması, buna bağlı boşanmaların 

artması, kadın ve çocuk istismarının yaşanması, bazı şehirlerde etnik ve mezhepsel 

kutuplaşmaları körüklemesi ve çarpık yapılaşma sonucu ortaya çıkan toplumsal etkiler söz 

konusu tepkinin nedenleri arasında sayılabilir ( Sayın Y, Usanmaz A, Aslangiri F, 2016). 

Söz konusu bu tehdit durumu, göçün yol açtığı sonuçlardan (ve en önemli sebeplerden) birisi 

olarak toplumsal şiddet davranışının gösterilmesinde ve toplumsal ayrışma ve parçalanmaların 

meydana gelmesinde etkili olduğu söylenebilir. Bu kapsamda toplumsal entegrasyona 

ulaşamamak önemli bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. 

1.4. Uluslararası Göç Olgusu ve Suriye Göç Krizi 

İnsanoğlunun kentler, bölgeler, ülkeler arasındaki bireysel ya da kitlesel hareketi tarihten 

günümüze kadar süregelmiştir. Küreselleşmeyle ekonomi ve finansın uluslararasılaşması ve 

iletişim ve ulaşım teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, insanların ülkeler arasındaki 

hareketliliğini ve “göç” olarak adlandırılan uzun süreli yerleşim hareketlerini yoğunlaştırmıştır. 

Günümüzde uluslararası göçün ulaştığı boyut sayesinde, farklı kültürler ve toplumsal iklimde 

yaşayan ve yetişen insanlar, yeni insanlar ve halklarla karşılamakta, birlikte çalışmakta ve 

yaşamaktadır. Uluslararası göç bu noktada çok farklı kültürlerden gelen bireylerin etkileşimi 

ile ortaya çıkan kültürel uyum sorunlarını beraberinde getirmektedir( Sayın Y, Usanmaz A, 

Aslangiri F, 2016). 

Arap Baharı ile Tunus’ta başlayan yönetim karşıtı hareketler, sömürge geçmişine sahip tüm 

Orta Doğu ülkelerine sirayet etmiş; bu süreç sadece Tunus’la da sınırlı kalmamış; Mısır, Libya, 

Suriye, Yemen ve diğer Arap ülkelerinde çok büyük çaplı sokak gösterileri, yerine göre iç 

ayaklanmalar, bölgesel çatışmalar ve sonucu olarak makro ölçekli göç hareketliliği yaşanmıştır. 

Bu halk hareketlerinin başından beri binlerce insan hayatını kaybederken ve yaralanırken, 

yüzlerce tutuklama olayı olmuş; nüfusun bir bölümü ise diğer ülkelere göçe mecbur 

kalmıştır(Sayın, 2016: 67). Bu süreçte  Suriye’de yaşanan krizinin, Suriye’ye komşu ülkeler 

üzerinde ise önemli boyutlarda ve derinliklerde etkisi olmuştur. Her bir ülkenin kendine özgü 

yapısı, krizin etkilerinin ve buna karşı verilen tepkilerin farklı olmasını kaçınılmaz hale 

getirmiştir.   

2.Göçmen Suriyelilerin Sosyal Sorunları 

2.1. Barınma Sorunu 

Barınma öncelikli ihtiyaçlardan biridir. Bütün insanlar yaşamlarını idame etmek için bir 

barınağa/yuvaya/eve ihtiyaç duyar. Mülteciler de yeni bir ülkeye geldiklerinde öncelikle 

barınacak yer konusunda sıkıntı yaşarlar. Gelen mültecilerin ekonomik durumları ile 

karşılaşacakları barınma sorununun niteliği eşdeğerdedir. Mültecilerin çok az bir kısmı ise 

ekonomik anlamda sorun yaşamamakta olduğu düşünüldüğünde, bu durum mültecilerin büyük 

bir kısmının ekonomik nedenlerden ötürü barınma sorunu yaşadığı anlamına gelmektedir. 
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Mülteciler çoğu sefer karşılaştıkları barınma sorunu ile baş edebilmek için bir arada yaşamakta 

ve/ya düşük ücretli sağlıksız evler tutmak zorunda kalmaktadırlar( Sayın Y, Usanmaz A ve 

Aslangiri F, 2016). 

Mültecilerin kaldıkları evler genelde şehirlerin izbe yerlerinde, giriş veya bodrum katı ve 

oldukça rutubetli, karanlık ve sağlıksız bir görünümdedir. Bu mekânlar, güneş almayan, küçük 

loş dairelerdir. Evlerini mülteci ve sığınmacılara kiralayan ev sahipleri ise genellikle üç odalı 

evlere sahip olup, bir odada kendileri kalmakta ve her bir odayı ve salonu, birer mülteci ailesine 

kiraya verdikleri görülmektedir. Bu durumda bir evde 3–4 ailenin birlikte kaldıkları 

gözlenmektedir (Buz, 2004: 143). Mültecilerin kaldıkları evlerin birçoğunda kullanışlı herhangi 

bir ev eşyası da bulunmamaktadır. Evlerde bulunan rutubet, özellikle çocuklarda solunum yolu 

hastalıklarına yol açabilmektedir.  

2.2. Sağlık Sorunu 

Kayıtlı Suriyeli mülteciler, kendilerine verilen kimlik kartları ve bu kartlardaki kimlik 

numaraları ile sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyorlar. Ayrıca % 20’sini de ödeyerek ilaç 

alabiliyorlar. Sağlık gibi çok önemli bir hizmete erişim son derece kıymetli bir katkıdır. Kilis’te 

faaliyet gösteren Uluslararası Mavi Hilal Vakfı Başkan Yardımcısı Muzaffer Baca, Suriyeli 

nüfusun Kilisli halkla eşit orana çıktığı ilde devlet hastanesinde mülteci hastalar ve yaralıların 

çokluğu nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına sağlık hizmetinde aksama ve 

gecikmeler olduğunu ifade etmektedir( Sayın Y, Usanmaz A ve Aslangiri F, 2016). 

Diğer yandan, pahalı tedavi gerektiren durumlarda sağlık hizmetlerinin yetersizliği ortaya 

çıkıyor. Bombalardan dolayı sakatlanan insanları hayata döndürmek için çok pahalı tıbbi 

müdahaleler gerekebiliyor. Bunu karşılayacak kaynak sıkıntısının varlığı bilinmektedir. En 

yakınlarını bombardımanlarda kaybedenler için psikolojik destek, travma sonrası programlar, 

ampute (sakat) kalanlara protez sağlanması gibi yardımlar da eksikliği hissedilen sağlık 

hizmetleri arasında yer almaktadır (Çorabatır ve Arkadaşları, 2013: 11). Sağlık konusunda bu 

denli olayların gözlenmesi, diğer konularda da olduğu gibi yerel halkta Suriyelilere karşı pozitif 

ayrımcılığın yapıldığı algısının oluşmasına neden olmaktadır. Oluşan bu algı, sonucu yerel halk 

ile Suriyeliler arasında, yerel halkın Suriyelileri sosyal yönden dışlanmasına zemin hazırlama 

riski bulunmaktadır. 

2.3. Psikososyal Destek Eksikliği Sorunu 

Mültecilerin çoğu ülkelerini terk etmek zorunda kalma nedenlerinden, farklı bir kültürle 

karşılaşmaları ve geldikleri ülkede karşılaştıkları çok çeşitli sorunlar yüzünden çeşitli 

psikososyal sorunlar yaşamaları olasıdır. Sığınmacıların bu sorunlarla başa çıkmaları ve bu 

süreci sağlıklı geçirmeleri için psikososyal destek sistemlerine ihtiyaç duyulur. Mültecilere 

ihtiyaç duydukları psikososyal destek noktasında sorunlar yaşandığı bir vakıadır. Bu nedenle 

mülteciler sosyal ve kültürel adaptasyon ve sığınma süreçleriyle ilgili sağlıklı bilgi alma 

konusunda sorunlar yaşamaktadırlar( Sayın Y, Usanmaz A ve Aslangiri F, 2016). Pek çok 

göçmen ve mülteci başka bir ülkeye geldiklerinde maddi ve manevi destek sistemlerini 

 
Page 38



 
1. INTERNATIONAL BAKU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

Baku, Azerbaijan 

 

 

August 21-22,2020 Proceedings Book www.izdas.org 

 

kaybetmektedirler. Yeni bir destek sistemi geliştirinceye kadar psikolojik ve sosyal stresle tek 

başlarına baş etmek zorunda kalmaktalar. Çoğu göçmen ve mülteci kendi etnik toplumları 

içinde/dışında kişisel ilişkiler, gönüllü dernekler, dini örgütler ya da diğer resmi olmayan 

iletişim ağları ile yeni destek sistemleri geliştirirken, bazı aileler bunu başaramamaktadır. 

Göçmen ve mülteci aileleri istihdam, ekonomik, sosyal ve psikolojik zorluklar tecrübe 

etmektelerdir. Benzer olmayan bir kültür ve toplumda yaşamak, pek çok insan için stresli bir 

durumdur ( akt. Sayın, Usanmaz ve Aslangiri, 2016). 

Özetle; psikososyal rehabilitasyon, karar verme ve kendine yardım için toplum organizasyonu, 

kaynakların koordinasyonu, toplumla çalışacak sosyal çalışmacıların tanımlanması ve 

eğitilmesi, mülteciler için önceliklidir (akt. Sayın, Usanmaz ve Aslangiri, 2016). Türkiye’de 

olduğu gibi pek çok ülkede bu konuya gereken önem verilmemekte ve mültecilere yeterli 

psikososyal destek hizmeti sunulmamaktadır. 

2.4 . Eğitim Sorunu 

Eğitim, çocukların gelişiminde hayati bir öneme sahip olduğu için, evrensel insan hakkı olarak 

tanınmıştır. Çocuk Hakları Sözleşmesinin 28. maddesi sözleşmeyi imzalayan devletleri bunu 

sağlamak için yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlamaktadır. Topraklarından ayrılmış 

olmak, çocuğun eğitim hakkını ya da devletin bunu sağlama sorumluluğunu yok etmez. 

Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1951 Sözleşmesi madde 22’de sığınma ülkesinin 

mültecilere eğitim sağlama sorumluluğunu yeniden açıklar (BMMYK, 1994: 109). Gerçek 

durum , mülteci çocukların çoğunluğu temel eğitim imkânlarından yoksun bulunmaktadır. Bazı 

tahminlere göre eğitim alan mülteci çocuk sayısı yüzde 30’dan fazla değildir (BMMYK, 1994: 

110). Bu durumda temel eğitimin eksikliği, insan hakları ihlali anlamına gelir ve ömür boyu 

sürecek bir eksiklik ortaya çıkarır. 
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Tablo 5: Eğitim Kademelerine Göre Okullaşma 

 

 Kaynak: M.E.B Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Göç ve Acil Durum 

Eğitim Daire Başkanlığı , Nisan 2019 

Görüldüğü üzere, mülteci çocuklara eğitime erişim sağlamak için Türkiye'nin başlattığı çeşitli 

girişimler var. Doğal olarak, bu tür girişimlere rağmen, bugün Suriyeli çocukların eğitiminin 

karşı karşıya kaldığı bazı zorluklar var. En büyük sorunlardan  biri çocukların eğitime erişimini 

sağlamak.  Önemli sayıda Suriyeli göçmen çocuğa ev sahipliği yapan Türkiye, artık bu sorunun 

üstesinden gelmek için kampların içinde ve dışında çeşitli fırsatlar yaratmaya çalışıyor. 2014/21 

sayılı Genelge sayesinde Suriyeli çocuklara devlet okullarına kaydolma ve böylece ücretsiz 

eğitime katılma hakkı verilmiştir. Ayrıca, MEB tarafından, devlet okuluna kayıtlı tüm Suriyeli 

öğrencilere ücretsiz olarak ders kitapları verilmektedir; bu, eğitime büyük bir engel teşkil eden 

finansal zorlukları gidermeye yöneliktir.  Göçmen çocukların eğitime erişiminin sağlandığı 

durumlarda bile, eğitim sürecinde bazı dil problemleri, kapasite sorunları, ayrımcılık, zorbalık, 

mezhepsel gerilimler, çocuk evliliği ve okuldan ayrılma gibi birçok sorun var (Mayer, 2015). 

Her ne kadar dil engeli birincil sorun olsa da, yeterli eğitim materyalinin eksikliği, güvenlikle 

ilgili endişeler, eksiklik ulaşım ücretleri, duygusal travma ve okullarda kötü muamele bu 

öğrencilerin karşılaştığı diğer problemler arasındadır (Sirin ve Rogers-Sirin, 2015). 

 

Alanyazında mülteci (yabancı/sığınmacı) öğrencilerin sorunlarını inceleyen pek çok çalışma 

bulunmaktadır (Balkar ve diğerleri, 2016; Başar, Akan ve Çiftçi, 2018; Börü ve Boyacı, 2016; 
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Er ve Bayındır, 2015; Erdem, 2017; Özer, Komşuoğlu ve Ateşok, 2016; Gencer, 2017; 

Gümüşten, 2017; Sakız, 2016; Şeker ve Aslan, 2015; Uzun ve Bütün, 2016; Yavuz ve Mızrak, 

2016). Alanyazındaki çalışmalar Mülteci öğrencilerin, eğitim ve eğitime erişim sürecinde 

yaşadığı sorunların öğretmen görüşlerine göre incelendiği çalışmalar bulunmaktadır. Bu 

kapsamda  Türkiye'de okul yöneticisi, sınıf öğretmeni ve Suriyeli veli  bakış açısından sürecin 

doğrudan değerlendirilmesine  odaklanan bu çalışma  yapılmıştır.  Suriyelilerin 2014/21 

Genelgesi ile kamp dışındaki devlet okullarına kabul edilmesi, eğitim sürecinde yaşanan 

sorunların yeni durumda tespit edilmesini gerekli kılmıştır. Bu gereklilik üzerine hareket 

ederek, bu çalışmada, Suriyeli öğrencilerin bulunduğu okullarda yaşanan sorunların 

incelenmesi amaçlamıştır. Sorunların ayrıntılı bir şekilde incelenebilmesi için alt problem 

durumları oluşturularak aşağıda yer alan alt problemlere cevap aranmıştır;  

 

1- Mülteci olgusu bağlamında Suriyeli öğrencisi bulunan okul  yöneticilerinin  yaşadığı 

sorunlara ilişkin görüşleri nelerdir? 

2- Mülteci olgusu bağlamında Suriyeli öğrencisi bulunan okul yöneticilerinin yaşadığı 

sorunların kaynağına ilişkin görüşleri nelerdir? 

3- Mülteci olgusu bağlamında Suriyeli öğrencisi bulunan okul yöneticilerinin yaşanılan 

sorunlara ilişkin çözüm önerileri nelerdir? 

4- Mülteci olgusu bağlamında Suriyeli öğrencisi bulunan öğretmenlerin  yaşadığı sorunlara 

ilişkin görüşleri nelerdir? 

5- Mülteci olgusu bağlamında Suriyeli öğrencisi bulunan öğretmenlerin yaşadığı sorunların 

kaynağına ilişkin görüşleri nelerdir? 

6- Mülteci olgusu bağlamında Suriyeli öğrencisi bulunan öğretmenlerin yaşanılan sorunlara 

ilişkin çözüm önerileri nelerdir? 

7- Mülteci olgusu bağlamında Suriyeli öğrenci velilerinin  yaşadığı sorunlara ilişkin görüşleri 

nelerdir? 

8- Mülteci olgusu bağlamında Suriyeli öğrenci  velilerinin  yaşadığı sorunların kaynağına 

ilişkin görüşleri nelerdir? 

9- Mülteci olgusu bağlamında Suriyeli velilerinin yaşanılan sorunlara ilişkin çözüm önerileri 

nelerdir? 

ARAŞTIRMA ve BULGULAR 

3.1.Yöntem 

3.1.1. Araştırma Modeli 

Suriyeli öğrencisi  bulunan okullarda  görev yapan okul yöneticilerinin, öğretmenlerin ve 

öğrenci velilerinin öğrencilerin yaşadığı sorunlar, bu sorunların kaynağına ilişkin görüşleri ve  

gerçekleştirdikleri uygulamalar ile sorunların kaynağına yönelik çözüm önerilerini belirlemek 
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amacıyla yapılan bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. 

Durum çalışmasında var olan durumun detaylı bir şekilde ortaya konulması amaçlanmaktadır. 

Nitel araştırma yöntemlerinin araştırmaya en önemli katkısı, araştırma konusunun, kendi 

bağlamında ve ilgili bireylerin gözünden ele alınmasını ve irdelenmesini sağlamasıdır (Yıldırım 

ve Şimşek, 2013). Bu amaçla Suriyeli öğrencilere yönelik yaşanan sorunları ortaya koymak 

amacıyla bu yöntem tercih edilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından uzman 

görüşü alınarak geliştirilen, okul yöneticisi, öğretmen ve veli görüşme formları oluşturulmuş,  

veriler  görüşme tekniği ile toplanmıştır. Çalışma 3 okul yöneticisi, 3 öğretmen ve 3 veli toplam 

9 kişi ile  İzmir il merkezindeki ilkokullarda yürütülmüştür. 

3.1.2. Katılımcıların Belirlenmesi 

Araştırmanın katılımcıları, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örneklemeye göre 

belirlenmiştir. Bu örnekleme yöntemindeki temel anlayış, önceden belirlenmiş bir dizi ölçütü 

karşılayan bütün durumların çalışılmasıdır. Burada sözü edilen ölçüt ya da ölçütler araştırmacı 

tarafından oluşturulabilir ya da daha önceden hazırlanmış bir ölçüt listesi kullanılabilmektedir 

(Yıldırım ve Şimşek, 2013, s.73). Bu bağlamda bu araştırmada araştırmacılar tarafından 

çalışmanın yapılacağı okulların belirlenmesinde, seçilen okullarda Suriye uyruklu öğrencilerin 

öğrenim görüyor ve okula devam ediyor olması, öğretmenlerin sınıflarında da Suriye uyruklu 

öğrenci bulunması ölçüt olarak belirlenmiştir.  

Bu kapsamda çalışmanın gerçekleştirilmesi için  Suriye  uyruklu öğrencilerin bulunduğu 3 

ilkokul belirlenmiş, araştırmacı, nitel araştırmanın doğasına uygun olarak daha derinlemesine 

veri elde edebilmek ve var olan durumu daha iyi anlayabilmek için, araştırma kapsamında 

belirlenen ölçütleri temel alarak bu okulların okul yöneticileri, sınıfında Suriyeli öğrencisi sınıf 

öğretmeni ve Suriyeli  öğrenci velileri ile görüşmeler gerçekleştirmiştir. Ayrıca katılımcıların 

araştırmaya gönüllü olarak katılımlarına özen gösterilmiştir. Araştırma kapsamında 3 

ilkokuldan1’i kadın, 2’si ise erkek olmak üzere 3 okul yöneticisi, 2’si kadın, 1’i ise erkek olmak 

üzere 3 öğretmen ve 3’ü de kadın olmak üzere (2’si kız, 1’i ise erkek 3 öğrencinin velileri) 3 

veli  ile görüşülmüştür. Öğretmenlerin hizmet süreleri 5 yıl ile 25 yıl arasında değişmektedir. 

Görüşmelerin gerçekleştirildiği öğretmenler en az 6 ay en fazla ise 8 yıldır sınıflarında Suriye 

uyruklu öğrencilere eğitim vermektedirler.  

3.1.3. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada içerik analizi yöntemi kullanılarak olgu ya da olay hakkında farklı temalar 

oluşturarak ve bu temalarında altında kodlar belirleyerek çalışmanın yorumlanması 

amaçlanmıştır. Yazılı ve sözlü materyallerin sistemli ayrıntılı bir analizi olan içerik analizi 

söylemlerin kodlanarak sayısallaştırılması olarak ifade edilir (Yıldırım ve Şimşek, 2013). 

Araştırma kapsamında toplanan veriler araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış 

görüşme formları ve kişisel bilgi formları aracılığı ile elde edilmiştir. Görüşmeler, okul 

yöneticileri, sınıf öğretmenleri ve Suriye uyruklu öğrencilerin ihtiyaçlarının, görüş ve 

deneyimlerinin derinlemesine incelenebilmesi için yarı yapılandırılmış görüşmeler ile 

toplanmıştır. Görüşme içeriğine dair bilgilendirme sağlanması için okul yöneticilerine, sınıf 
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öğretmenlerine ve Suriyeli öğrenci velilerine “Okul Yöneticisi Bilgi Formu,  Öğretmen Bilgi 

Formu ve Veli Bilgi Formu” görüşmeler öncesinde sunulmuştur. Geliştirilen görüşme soruları, 

alan uzmanının görüşlerine sunulmuştur. Uzmandan gelen dönütler sonucunda, sorulara son 

hali verilmiş ve pilot görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler sonucunda, soruların 

işlevselliği için gerekli düzenlemeler yapılmış, görüşme formuna son şekli verilmiş ve gerekli 

izinler alındıktan sonra, yarı yapılandırılmış görüşme formları uygulanmıştır. 

3.1.4. Verilerin Toplanması 

Verilerin toplanması  aşamasında  Suriyeli  öğrencilerin yoğunlukta bulunduğu okullar tercih 

edilmiştir. Araştırma  verilerinin toplanmaya başlanmasında  gerekli izinler alındıktan sonra,  

katılımcıların görüşmelere kendi istekleri doğrultusunda katılımları sağlanmış, daha sonra  

görüşme  için  yönetici , öğretmen ve velilerle araştırmacının uygun gördüğü bir tarih için 

randevu alınarak görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler araştırmacı tarafından yönetici, 

öğretmen ve velilerle yüz yüze görüşme şeklinde gerçekleştirilmiştir. . Görüşme, araştırmacının 

katılımcıdan sesli olarak görüşme izni alması, tarih ve saati ifade etmesi ve görüşme sorularını 

yöneltmesi biçiminde gerçekleştirilmiştir. Görüşme esnasında sorular önce sözlü iletilmiş 

sonrasında Yarı-Yapılandırılmış Görüşme Formu verilmiştir. 

3.1.5. Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması 

Araştırmada toplanan veriler içerik analizi yaklaşımı kullanılarak çözümlenmiştir. İçerik 

analizinde verilerin kavramsallaştırılması ve olguyu tanımlayabilecek temaların ortaya 

çıkarılması amacıyla formdaki  görüşme verileri bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Veriler 

kodlanırken okul yöneticileri için “OY” , öğretmenler için “Ö” ve  Suriyeli  öğrenci velileri için 

ise “V” kodları kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, bulgular yorumlanmıştır.  

BULGULAR 

Bulgular, içerik analizinin doğasına göre detaylı bir şekilde anlatılmış ve doğrudan alıntılara 

yer verilmiştir.  

Alt problemler; 

1-Mülteci Olgusu Bağlamında Suriyeli Öğrencisi Bulunan Okul Yöneticilerinin Yaşadığı 

Sorunlara İlişkin Görüşleri  

Okul yöneticileri ile yapılan görüşmelerden elde edilen verilere bakıldığında Suriyeli öğrenciler 

ile; 

 Dil,  

 Veliler ile iletişim,  

 Davranış problemi,  

 Sağlık ve beslenme,  

 Mesleki yetersizlik,  
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 Devam problemi ve 

 Okula kayıt,   

gibi sorunlar yaşadıklarını dile getirmişlerdir. 

 

2-Mülteci Olgusu Bağlamında Suriyeli Öğrencisi Bulunan Öğretmenlerin Yaşadığı Sorunlara 

İlişkin Görüşleri 

Öğretmenler ile  yapılan görüşmelerden elde edilen verilere bakıldığında Suriyeli öğrenciler 

ile; 

 Dil,  

 Uyum,  

 Aidiyet,  

 İletişim,  

 Kültür farklılıkları ve  

 Aile ilgisizliği, 

 

gibi sorunlar yaşadıklarını dile getirmişlerdir. 

 

3-Mülteci Olgusu Bağlamında Suriyeli Öğrencisi Bulunan Okullarda Öğrencinin Yaşadığı 

Sorunlara İlişkin Velilerin Görüşleri  

Veliler ile  yapılan görüşmelerden verilere bakıldığında Suriyeli öğrenciler ile okullarda; 

 Dil ve  

 İletişim  

gibi sorunlar yaşadıklarını dile getirmişlerdir.  

Okul Yöneticisi, öğretmen ve velilerden  elde edilen veriler doğrultusunda yaşanan en büyük 

problemler şu başlıklar altında toplanmıştır;    

 Dil-İletişim problemi, 

 Uyum sorunu, 

 Davranış problemi, 

 Okula kayıt ve devam sorunu. 
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4-Mülteci Olgusu Bağlamında Suriyeli Öğrencisi Bulunan Okul Yöneticilerinin Yaşadığı 

Sorunların Kaynağına İlişkin Görüşleri 

Okul yöneticileri ile  yapılan görüşmelerden elde edilen verilere bakıldığında Suriyeli 

öğrenciler ile yaşamış oldukları sorunların kaynağını şu şekilde dile getirmişlerdir; 

 Dil,  

 Uyum,  

 Veli ilgisizliği ve  

 Rehberlik hizmetleri ile ilgili eksikler. 

5-Mülteci Olgusu Bağlamında Suriyeli Öğrencisi Bulunan Öğretmenlerin Yaşadığı Sorunların 

Kaynağına İlişkin Görüşleri 

Öğretmenler ile yapılan görüşmelerden elde edilen verilere bakıldığında ise Suriyeli öğrenciler 

ile yaşamış oldukları sorunların kaynağını şu şekilde dile getirmişlerdir;  

 Oryantasyon eksikliği, 

 Bakanlıkların işbirliği yapmaması, 

 Plan ve program eksikliği, 

 Aile ilgisizliği ve 

 Asimile olma korkusu. 

 

6-Mülteci Olgusu Bağlamında Suriyeli Öğrencilerin Yaşadığı Sorunların Kaynağına İlişkin 

Veli Görüşleri 

Veliler ile yapılan görüşmelerden elde edilen verilere bakıldığında Veliler öğrencilerin yaşamış 

oldukları sorunların kaynağını şu şekilde dile getirmişlerdir; 

 

 İletişim ve 

 Aktif katılım  

 

Okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler ile yapılan görüşmeler doğrultusunda elde edilen 

verilere göre yaşanan sorunların kaynağını dil ve iletişim problemlerinin oluşturduğunu 

düşündüklerini dile getirmişlerdir. 
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7-Mülteci Olgusu Bağlamında Suriyeli Öğrencisi Bulunan Okul Yöneticilerinin Yaşanılan 

Sorunlara İlişkin Çözüm Önerileri 

 

Okul yöneticileri ile yapılan görüşmelerden elde edilen verilere bakıldığında ise yöneticiler 

yaşanılan sorunlara çözüm önerileri olarak şu önerileri dile getirmişlerdir; 

 

 Rehberlik ve danışma hizmetleri, 

 Okul-aile işbirliği,  

 Öğretmenlerde tutum değişikliği,  

 Materyal  eksiklik tamamlama ve  tasarlama,  

  Diğer kurum ve kuruluşlarla uyumlu çalışma, 

 Ailelere yönelik eğitim ve proje. 

 

8-Mülteci Olgusu Bağlamında Suriyeli Öğrencisi Bulunan Öğretmenlerin Yaşanılan Sorunlara 

İlişkin Çözüm Önerileri 

 

Öğretmenler ile yapılan görüşmelerden elde edilen veriler bağlamında yaşanılan sorunlara 

çözüm önerileri olarak şu önerileri dile getirmişlerdir; 

 

 Oryantasyon, 

 Türkçe öğretimi, 

 Uzman eğitim-öğretim programları, 

  Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon, 

 Ailelere yönelik eğitim. 

  

9-Mülteci Olgusu Bağlamında Suriyeli Öğrenci Velilerinin Yaşanılan Sorunlara İlişkin 

Çözüm Önerileri 

Veliler ile yapılan görüşmelerden elde edilen veriler değerlendirildiğinde Veliler yaşanılan 

sorunlara çözüm önerileri olarak şu önerileri dile getirmişlerdir; 

 

 Dil öğrenilmesi       

 Manevi  destek 
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 Rehberlik hizmetleri 

Okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler ile yapılan görüşmeler doğrultusunda sorunlara 

yönelik çözüm önerileri dil öğrenilmesi, oryantasyon ve rehberlik çalışmalarına yönelik 

çalışmaların sorunları çözebileceğine inanıldığı ortaya çıkmıştır. 

 

SONUÇ  

Sınır komşumuz olan Suriye’de başlayan iç savaş, sivilleri can güvenliğini sağlamak adına göç 

etmeye mecbur bırakmıştır. 2011 yılında Türkiye’ye giriş yapmaya başlayan sivillerin sayısı 

2019 yılı itibarıyla 3,6 milyon ulaşmıştır (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 

[UNCHR], 2019).Daha önceleri büyük bir kısmı kamplarda barındırılan bu insanların 

çoğunluğu Türkiye’nin dört bir yanına yerleşmiş durumdadır. Yaşanan bu göç dalgası ülke 

çapında çeşitli sorunlara yol açmış olup; en önemli sorunlardan biri de çocukların eğitim sorunu 

olmuştur.  

 

Araştırmanda mülteci olgusu bağlamında Suriyeli öğrencisi bulunan MEB’e bağlı ilkokullarda 

eğitim veren öğretmenlerin Suriyeli öğrencilere ilişkin yaşadığı sorunlar incelenmiş. Bu 

kapsamda Türkiye'de sosyal ve toplumsal hayatın yeni bir gerçeği olarak  devlet okullarında  

görev yapan okul yöneticilerinin, öğretmenlerin ve yine aynı şekilde  masanın diğer tarafında 

olan Suriyeli veli ve öğrencilerin temelde  bazı  sosyal, kültürel, ekonomik,  akademik, dil-

iletişim gibi  zorluklarla karşılaştığı saptanmıştır. Çalışma bulgularına göre okul yöneticisi, 

öğretmen ve öğrenci velilerinin yaşadığı problemlerin  birçok  açıdan  benzerlik gösterdiği 

ortaya konmuştur. Okul Yöneticisi, öğretmen ve  öğrenci  velilerinin  yaşamış oldukları en 

büyük sıkıntının dil problemi olması bir yandan sorunun kaynağını oluştururken diğer yandan 

ise sorunun çözümü niteliğindedir.  Mülteci olgusu bağlamında Suriyeli öğrencilerin eğitim -

öğretim sürecinde dil bilmemelerinden dolayı gerek öğretmenini  anlayamaması gerekse 

kavramları bilmemesi Suriyeli öğrencilerin etkinliklere katılmayarak yetersizlik sergiledikleri 

tespit edilmiştir. Bu kapsamda Suriyeli öğrencileri öncelikli olarak Türkçe dil seviyelerine göre 

hazırlık sınıfı olarak oluşturulan sınıflara yerleştirilebilirler. Türkçe dilinde yeterli düzeyde bir 

yeterlilik kazandıktan sonra, öğrenciler örgün eğitim sınıflarına yerleştirilebilirler.

 Benzer davranışı  Suriyeli öğrencilerin aileleri de sergilemektedir. Görüşmelerde okul 

yöneticileri ve öğretmenlerin ifadelerinden hareketle Suriyeli öğrenci ebeveynlerinin okulda 

yapılan ve katılımlarını gerektiren etkinliklere katılmadıkları, Türkçe bilmemelerinden dolayı 

diğer veliler ile işbirliği yapamadıkları, öğrencinin ihtiyaç duyduğu malzemeleri getirmedikleri 

veya maddi yetersizlikler sebebiyle getiremedikleri ortaya çıkmıştır. Bu durumda  ailelerin de 

okula yaklaşmaya, okulların işleyişi hakkında bilgi sahibi olmaya ihtiyaçları vardır. Yani diğer 

bir ifadeyle ailelerin de okula hazırlanması gerekmektedir. Suriyeli anne-babalara 

anlayabilecekleri şekilde, okulun ilk haftalarında bir uyum programı uygulanabilir. Ancak 

böylelikle öğrenme-öğretme sürecinde veli desteğinin sağlanması mümkün olabilir.  

 
Page 47



 
1. INTERNATIONAL BAKU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

Baku, Azerbaijan 

 

 

August 21-22,2020 Proceedings Book www.izdas.org 

 

Araştırma kapsamında şu önerileri getirmek mümkündür: 

 Öğrenciler henüz ilkokula başlamadan okul öncesi eğitimle dil problemi çözülebilir.  

 Dönem başında okula başlama fırsatı olmayan ve özellikle ilk okuma-yazma açısından 

yetersiz öğrenciler belirli bir süre birinci sınıfta eğitim görebilir ya da bu öğrenciler için 

derslerden sonra Türkçe kursları düzenlenebilir. 

  Öğrenciler için daha çok görsel içeren materyaller ve ders kitabı sağlanabilir. 

 Suriyeli veliler için de Türkçe öğretim ve meslek edindirme kursları düzenlenerek 

ailenin de sosyal, ekonomik ve eğitim hayatına katılımı sağlanabilir. 

  Sadece okul yöneticilerine ve öğretmenlere seminer verilmemeli ailelerin okullarla iş 

birliği yapabilmesi ve çocuklarının eğitimlerinde daha fazla söz sahibi olabilmeleri için 

ailelere yönelik seminerler ve okul etkinlikleri düzenlenebilir. 

 İletişim ve uyum problemleri yaşayan Suriyeli öğrencilere yönelik rehber öğretmenler 

görevlendirilebilir. 

 Okullarda Suriyeli öğrenci ve velilere yönelik  Arapça ve İngilizce bilen rehber 

öğretmen veya psikolojik danışman görevlendirilerek öğrenci ve velilere danışmanlık 

yapmaları sağlanabilir. 

 Sınıfında Suriyeli öğrenci bulunan öğretmenlere ikinci dil , yabancı dil olarak Türkçe 

öğretimi ve kültürel farklılar  konusunda kurslar düzenlenebilir. 

 Suriyeli öğrencileri  sadece akademik başarı üzerine değil, yeteneklerini de keşfederek, 

yeteneklerine göre bir üst öğrenime ve hayata hazırlamak için gerekli yönlendirmeler 

yapılabilir. 

 Yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri kapsamında ailelerin de görüşlerinin alındığı 

araştırmalar yapılabilir. 

 Son olarak, bu problemleri çözmek için sadece Suriyeli öğrencilere değil, Suriyeli 

velilere de Türkçeyi öğreterek, dil engelinin aşılabileceği önerilmiştir. 
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ŞİDDETİNE MARUZ KALMA DURUMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME 
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ÖZET 

Amaç: Araştırma, okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 61–72 aylık korunmaya muhtaç 

olan çocukların ve ailesiyle birlikte yaşayan çocukların akran şiddetine maruz kalma durumları 

ile ahlaki değer yapıları arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Yöntem: Araştırma genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modelindedir. Araştırmada, 

“Genel Bilgi Formları”, “Ahlaki Değer Yapısını Belirleme Ölçeği” ve “Akran Şiddetine Maruz 

Kalma Ölçeği ”kullanılmıştır. Araştırma evreni,  2015- 2016 eğitim-öğretim yılında Ankara 

ilinde çocuk evlerinde kalan 61–72 aylık korunmaya muhtaç çocuklar (n=48) ve Ankara 

Keçiören ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul anasınıflarına, resmi bağımsız 

anaokullarına ve özel anaokullarına devam eden, ailesi ile birlikte yaşayan 61–72 aylık 

çocuklardır (n=10484). Çalışma örneklemini ise 61-72 aylık çocuk evlerinde kalan korunmaya 

muhtaç çocukların hepsi ve ailesiyle birlikte yaşayan 384 çocuk oluşturmuştur.  

Bulgular: Çocukların Akran Şiddetine Maruz Kalma Ölçeği’nden aldıkları puanlar ailesi ile 

birlikte yaşayan çocukların lehine anlamlı farklılık gösterdiği saptanmıştır (p<0,05). Bununla 

birlikte hem çocuk evlerinde kalan çocukların hem de ailesiyle birlikte yaşayan çocukların “Akran 

Şiddetine Maruz Kalma Ölçeği”nden aldıkları puanlar ile “Ahlaki Değer Yapısı Belirleme 

Ölçeği”nden aldıkları puanlar arasında negatif yönde ve orta düzeyde bir ilişki bulunduğu 

saptanmıştır (p<0,01).   

Sonuç: Araştırma sonucuna göre hem çocuk evlerinde kalan korunmaya muhtaç çocukların 

hem de ailesiyle birlikte yaşayan çocukların akran şiddetine maruz kalma durumları, olumlu 

ahlaki davranışlar sergilemeleri ile negatif yönlü bir ilişki halindedir. Aynı zamanda aile 

ortamında yaşayan çocukların çocuk evlerinde kalan çocuklara nazaran akran şiddetine maruz 

kalma durumları daha düşüktür. Çocuk evi sistemi ile çocuklar koğuş tipi bakımdan daha bireysel 

bir bakım gördükleri sisteme geçmişlerdir. Ancak bu çalışma çocuk evi sisteminin önemini ortaya 

koyarken aile ortamında yaşamanın önemini de ortaya koyması açısından önem taşımaktadır. Ayrıca 

Ankara örnekleminde bulunan çocuk evlerinde kalmakta olan 61–72 aylık çocuklar ile akran 

şiddetine maruz kalma durumları ve ahlaki değer yapılarının araştırılması için yapılan ilk çalışmadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Ahlaki Değer, Çocuk Evleri, Korunmaya Muhtaç 

Çocuk, Akran Şiddeti 
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AZƏRBAYCANDA SOSİAL İŞİN İNKİŞAFI VƏ DİGƏR DÖVLƏTLƏRDƏ SOSİAL 

İŞ TƏCRÜBƏSİ 

DEVELOPMENT OF SOCIAL WORK IN AZERBAIJAN AND EXPERIENCE OF 

SOCIAL WORK IN OTHER COUNTRIES 

 

Həsənli Bahar Nazim qızı 

Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə  

Dövlət Komitəsinin Kadr və Kargüzarlıq şöbəsinin böyük məsləhətçisi,  

Azərbaycan Universitetinin magistrantı 

 

ÖZƏT 

Sosial iş cəmiyyətin problemləri ilə məşğul olan və onların aradan qaldırılması istiqamətində 

mühüm istiqamət verən bir peşədir. Sosial iş ümumiyyətlə, əhalinin zəif müdafiə olunan 

təbəqələrinin rifah halının yaxşılaşdırılması və onların öz problemlərinin özləri həll etməsinə 

istiqamət verən bir sahədir. Sosia işçilər istər, kiçik yaşlı uşaqlar istərsə də, yetkin yaşına çatmış 

insanlarla işləyir, yəni, 7-dən 70-ə kimi müxtəlif yaşlı insanlarla işləmək sosial işçinin üzərinə 

düşən vacib bir səlahiyyətdir. Müəllif məqalədə göstərir ki, insanların rifah halında yaşaması 

üçün sosial işçilər mühüm işlər görürlər və bu peşə nümayəndələri sosial ədalətsizliyin və sosial 

bərabərsizliyin aradan qaldırılması və qismən də olsa yox olması istiqamətində çalışır. 

Məlumdur ki, sosial ədalətsizlik bə bərabərsizlik heç vaxt tam olaraq yox olmayacaqdır, amma, 

bunun qismən də olsa aradan qaldırılması mühüm addım ola bilər. 

Məqalədə Azərbaycanda sosial işin vəziyyəti, hansı istiqamətlər üzrə inkişaf etməsi qeyd 

olunmuşdur. O cümlədən, digər ölkələrdə sosial işin inkişafı, həmin ölkələrin təcrübəsindən 

bəhs edilmişdir. Müəllif tərəfindən sosial işin inkişafı istiqamətində sosial işçinin, dövlət və 

qeyri-dövət orqanlarının, ictimai birlikləri, təşkilatların əvəzolunmaz rolu olduğu qeyd edilir və 

bu rolun artırılması, həmçinin sosial işin inkişaf etdirilməsi istiqamətində müxtəlif təkliflər 

verilib əsaslandırılır. 

Açar sözlər: sosial iş, dövlət orqanları, təcrübə, inkişaf 

 

Hasanli Bahar Nazim qızı 
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Affairs of the Republic of Azerbaijan, 

Master of Azerbaijan University 

 

SUMMARY 

Social work is a profession that deals with the problems of society and provides important 

directions for their solution. Social work is generally an area that aims to improve the well-
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being of vulnerable groups and help them solve their own problems. Social workers, whether 

young children or adults, work with adults, ie working with people of different ages from 7 to 

70 is an important authority for a social worker. The author points out that social workers play 

an important role in the well-being of people, and that these professionals work to eliminate 

and at least partially eliminate social injustice and social inequality. It is well known that social 

injustice and inequality will never be completely eradicated, but eliminating it, at least in part, 

can be an important step. 

The article notes the state of social work in Azerbaijan and the directions in which it is 

developing. In particular, the development of social work in other countries and the experience 

of those countries were discussed. The author notes the irreplaceable role of the social worker, 

state and non-state bodies, public associations, organizations in the development of social work, 

and gives various proposals to increase this role, as well as the development of social work. 

Keywords: social work, government agencies, experience, development 
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A.A.BAKIHANOV AZERBAYCANDA ARKEOLOJI VE ETNOĞRAFYA İLMİNİN 

BANİSİ GİBİ 

A.A.BAKIHANOV AS THE CREATOR OF ARCHAEOLOGY AND ETHNOGRAPHY 

 IN AZERBAIJAN 

Qənirə QAFARLI 

Milli Azerbaycan Tarihi Müzesi 

ORCID ID 0000-0002-6786-7923 

ÖZET 

19.cu yüzyıl Azerbaycan'a, onun kültürel ve tarihi gelişiminde rol oynayan önemli şahsiyetler

bahş etmiştir. A. A. Bakıhanov, Mirza Kazimbey, M. Ş. Vazeh, M.F. Akhundov, H. Zardabi ve

diğerleri farklı dallarda yaratıcı fealiyeti ile Azerbaycan'ın maddi ve manevi kültürü tarihine

muhteşem sayfalar yazmış ve daha da zenginleştirmiştir. Bunlardan biri olan Abbasgulu Ağa

Bakihanov, ansiklopedik biliye sahip bilim adamı, tanınmış bir tarihçi, düşünür ve eğitimci

olmakla yanaşı Gudsi mahlası ile şiirler yazmış ve Azerbaycan tarihinde silinmez izler

bırakmıştır. Bize bırakmış olduğu mirası oldukca geniş ve zengindir. Tarih ve felsefe, şiir ve

edebiyat, coğrafya ve astronomi, mantık ve psikoloji, arkeoloji ve etnografi deha bilim

adamının odaklandığı bilimsel alanlardı ve bu alanlardaki verimli çalışmaları halkımızın

manevi kültür tarihinde parlak sayfalar yazmıştır. Bu konunu aktüel eden şey ise anavatanını

gönülden seven A.A. Bakikhanov'un doğup-büyüdüğü ülkesinin arkeolojik ve etnografik tarihi

hakkında değerli bilgiler sağlamasıdır. Memleketini seven ve onunla gurur duyan bilim

adamının en büyük çalışması Azerbaycan'ın çalkantılı tarihine adadığı ve ona "Gulustani Irem"

adını verdiği eseridir. Bu eser Azerbaycan'ın arkeolojisi ve etnografisi hakkında daha önce

verilmemiş değerli bilgiler içermektedir. Bu eserde Azerbaycanın şehirleri, tarihi anıtları ve

Hazar Denizi sualtı anıtları, Azerbaycan'da yaşayan nüfusun etnik yapısı hakkında geniş bilgi

verilmektedir. A. Bakıkhanov'un bu ve diğer değerli eserlerinde verilen Azerbaycan tarihi için

çok değerli bilgiler onun Azerbaycan'da arkeoloji ve etnografinin kurucusu olarak tanınmasına

sebep olmuştur. Bu nedenle, makalede Azerbaycan'da arkeoloji ve etnografinin

geliştirilmesinde A.A. Bakikhanov'un eserlerinin rolü ve öneminden bahs olunacaktır.

Anahtar kelimeler: Bakıhanov, etnoğrafi, arkeoloji, bilim adamları, tarihçilik

ABSTRACT 

19th century gave Azerbaijan important figures who played a significant role in its cultural and 

historical life. A. A. Bakıhanov, M. Kazimbey, M. Sh. Vazeh, M.F. Akhundov, H. Zardabi, and 

others had written magnificent pages and enriched the material and spiritual history of 

Azerbaijan with their creative activities in different fields. One of them, Abbasgulu Agha 

Bakihanov, an encyclopedic scientist, a well-known historian, thinker, and educator, who wrote 

poems with the name Gudsi and left indelible traces in the history of Azerbaijan. The legacy 

left by him to us is wide and worth. History and philosophy, poetry and literature, geography 

and astronomy, logic and psychology, archeology, and ethnography were the scientific fields 

that the genius scientist focused on, and his efficient work in these fields had written bright 

pages in the history of the spiritual culture of our people. His works provide us with valuable 

information about the archaeological and ethnographic history of Azerbaijan which 

Bakikhanov loved heartily. The greatest work of the scientist, who loved his country and was 
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proud of it, is the work he devoted to the complicated period of Azerbaijan history and called 

it "Gulustani Irem". This work covers valuable information about the archeology and 

ethnography of Azerbaijan that was not given before. In this work, broad information was given 

about the cities, historical monuments, and underwater monuments of the Caspian Sea, ethnicity 

of the population living in Azerbaijan. Valuable works of A. Bakikhanov gave estimable 

information for the history of Azerbaijan caused him to be recognized as the founder of 

archeology and ethnography in Azerbaijan. Therefore, in the article, the role, and importance 

of A.A.Bakikhanov's works will be mentioned. 

Key words: Bakukhanov, ethnography, archeology, scholars, historiography 

 

GİRİŞ 

Konunun araştırılma tarihi: Şair, bilim adamı Abbasgulu ağa Bakıhanov'un fealiyyetine dair 

çok sayıda monografiler, tezler, bilimsel ve gazetecilik makaleleri yazılmış olsa da, bu tarihi 

şahsiyyetin bilimsel mirasını incelenmesi hala aktüeldir.  Çünkü bu miras inanılmaz derecede 

çok yönlü ve derindir.  Özellikle A. Bakikhanov'un "Gulustani İrem" adlı eseri birkaç kez 

incelenmiştir.  Aynı zamanda önde gelen arkeologlarımız ve etnoğraflarımız bu konuda çok 

değerli eserler yazmışlardır.  G.S.İsmayilzade, F. Gasimzade, A.N.Mustafayev, H.Huseynov, 

N.K.Keremov ve diğer bilim adamları bu alanda değerli makaleler ve monograflar yazmışlar. 

Bu açıdan G.S. İsmayilzade'nin "Abbasgulu ağa Bakıhanov ve Azerbaycan çalışmalarının 

gelişimi" dergisinde "Büyük Kudüs ve Azerbaycan arkeolojisinin şafağı" ve "Azerbaycan 

Arkeolojisi" dergisinde yayımlanan "Azerbaycan'da arkeoloji ve etnoğrafyasının kurucusu 

olarak Bakıhanov" isimli makaleleleri oldukca değerlidir.  Aynı zamanda bu makalelerde en 

çok kullanılan kaynak, AA Bakıhanov'un farklı yıllarda yayınladığı "Gülustani İram" eseridir.  

Bu eserle A.Bakıhanov'un Azerbaycan arkeolojisi ve etnografyasında önemli bir yeri olduğu 

ispatlanmış oluyor.  F. Gasimzadeh'in "Abbasgulu ağa Bakıhanov" ve "19. yüzyıl Azerbaycan 

Edebiyatı Tarihi" Gudsi hakkında değerli bilgiler vermektedir. 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Tarihi meseleler, özellikle doğduğu ve büyüdüğü ülkenin-Azerbaycanın zengin geçmişi, 

Abbasgulu Ağa Bakıhanov'un çok yönlü çalışmasında her zaman önemli bir rol oynamıştır.  

Memleketini seven ve onunla gurur duyan bilim adamı, en büyük eserini Azerbaycanın 

çalkantılı dönemine adadı ve zarif duyguların sahibi gibi eserine "Gülustani-İrem" adını verdi  

(Bakıhanov 1947).  Doğamız her şeyden fazla bir tarihe sahiptir.  Olayların yanı sıra efsaneler 

de arıyor.  Bu bilim insanı erdemli ve bilgili kılar, ona yaşamayı ve çalışmayı öğretir.  Bu 

nedenle, manevi bilimlerin değerlerinden biri olarak düşünülebilir: tarih, yargılamadan ve 

baskıdan yoksun bir hükümdardır, böylece Adem'in tüm çocukları emirlerine itaat etmektedir.  

Onun okulunda dünyanın öğretmenleri alfabeyi okuyan çocuklardır... Evet, geçmişte olan her 

şey geleceğin bir formülü ve bilime dayalı bir eylem o kadar da sağlam ve kalıcıdır ... Zamanın 

değişiminden habersiz bir işe başlamak yolsuz ve korkulu bir çöle yönelmek gibidir... Bu 

nedenle işin zorluklarının farkına varıp, ben - günahkar bende Kudsi künyeli  Bakü'lü 

Abbasgulu oğlu Mirza Muhammed Han Sani'nin oğlu  Dağıstan'ın vilayetleri, Şirvan ve 

çevresinde farklı zamanlarda yaşanan olayları derleyen bir kitap yazmaya başladım (Bakıhanov 

1991). 

Abbasgulu ağa Bakıhanov "Gülustani-İrem" i yazdığında çeşitli kaynaklar - eski Roma, Yunan 

ve Bizans yazarlarının Azerbaycan tarihi ile alakalı eserleri, ortaçağdan kalma Arapça, Farsça 
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ve Türkçe el eski yazmaları, çağdaşlarının yazılarının derinlemesine çalışmasının yanı sıra 

topladığı zengin bilgileri etkin bir şekilde kullanabilmiştir (Bakıhanov 1991).  Ancak dikkati 

çeken asıl şey, Abbasgulu ağa Bakıhanov "Gülustani-İram"ı yazarken, yeni çağın yeni fikirli 

olgun bilim adamı olarak artık geleneksel yazılı kaynaklardan memnun kalmaması ve ilk kez 

değerli bir tarihsel kaynak olarak maddi kültürel anıtlara özel önem vermesidir (İsmayilzade 

1999). 

Abbasgulu ağa Bakhanov'un doğduğu ve kapsamlı yaratıcı fealiyetine başladığı dönem, antik 

tarih araştırmalarında önemli olan ve tarihi kaynaklar arasında önemli bir yer tutan arkeoloji 

biliminin ortaya çıkışı ve oluşumu dönemidir (Amalrich; Mongate 1959).  Yetenekli bilim 

insanı, eşsiz bir öngörü ile, bu görkemli bilimin bin yıllık genişliğe gidebilecek uzun yolunu 

görebildi ve bu yolun yolcusu oldu. 

Büyük bilim adamı, her milletin manevi ve sanatsal gelişiminin ana göstergelerini asırlardan ve 

yüzyıllardan beri hatırlanan kültürel anıtlarda aramışdı.  Çok ciddi ve sorumlu bir araştırmacı-

bilim adamı olan Abbasgulu ağa Bakıhanov, maddi ve manevi kültür tarihini incelemeyi geçmiş 

araştırmalarında en önemli görev olarak görüyordu.  "Gülüstani-İrem" eserinin sayfalarının 

çoğunda, çeşitli tarihi olayların incelenmesi ve yorumlanmasında doğrudan onlara atıfta 

bulunarak, bu ve ya diğer maddi-kültürel anıtlar hakkında çok değerli bilgiler içermesi tesadüf 

değildir.  Aslında böylesine ileri görüşlü bir bilim adamı, Azerbaycan'da yeni bir bilimin - 

maddi kültür tarihini inceleyen ve onun gelecekteki yönünü ve gelişme yollarını belirleyen 

arkeoloji biliminin - temelini attı.  Anavatanını dolaşan ve her köşesinde tarihi eserleri gören 

Abbasgulu-ağa Bakıhanov, sadece onları seyretmekle kalmayıp, her bir anıt hakkında bilgi 

toplamaya, her anıtı doğru ve kapsamlı bir şekilde anlatmaya ve her türlü tarihi olay ile 

bağlantısını netleştirmeye çalıştı. 

Derbent kalesi, erişilemez Çırağ kalesi, efsanelerle dolu Kız kalesi, Şirvan'ın gururlu Gülustan 

kalesi, geçilemez Gilgilçay seddi, Hazar Denizi'nin gizemli Sabail kalesi ve sayısız diğer tarihi 

anıtlar, yorulmak bilmez bilim adamının bilimsel araştırmalarında her zaman önemli bir rol 

oynamıştır.  Azerbaycan'ın ekonomik, siyasi ve kültürel hayatında yüzyıllardır önemli bir rol 

oynayan ve tüm Doğu'nun en büyük sanat ve ticaret merkezleri olarak kabul edilen Şamkir, 

Beylagan, Gabala, Şabran ve diğer antik şehirler hakkında ilk tam bilgi, Abbasgulu ağa 

Bakhanov'un adıyla doğrudan ilgilidir.  Bilim adamının tarihi eserleri doğru tanımlamaları, 

sadece Azerbaycan'ın ilk arkeolojik haritasını oluşturmakla kalmadı, aynı zamanda onu daha 

önce bilinmeyen sayısız yeni anıtlarla önemli ölçüde zenginleştirdi. 

Hizmet borcu nedeniyle defalarca İran ve İran-Azerbaycanın'a gelen Abbasgulu ağa Bakıhanov, 

bu yerlerin zengin anıtlarına kayıtsız kalamadı.  İran, Azerbaycan'ın antik kentlerinin turistik 

yerlerini, onlarca tarihi eserleri ve aynı zamanda tüm kutsal yerleri ziyaret etti. ‘Erdebil'de Şeyh 

Safi'nin görkemli mezarı Abbasgulu ağa Bakhanov'u güzelliğiyle hayrete düşürdü ve 

hafızasında silinmez izler bıraktı.  Tebriz şehri, geçmişi ve tarihi eserleri hakkındaki izlenimleri 

de zengin ve unutulmazdı. 

Abbasgulu ağa Bakıhanov'un maddi ve kültürel anıtların incelenmesindeki büyük hizmetlerinin 

daha net bir resmini elde etmek için "Gulustani-Irem" daki bazı tanımlamalara bakmak 

yeterlidir. 

"Bakü'de, Bilgah, Zira, Bibi-Heybat ve diğer köylerde ve bazı adalarda, kayalıklarda denize 

giden arabaların görüldüğü inkar edilemez.  Hacı Ağa Hüseyn oğlu Hacı Baba'nın Bakü'deki 

odasına kuyu kazdıklarında deniz yüzeyinin altından taş döşeli bir yol çıkmıştı ... ”(A. 
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Bakıhanov 1951).  "Bakü şehrinin önünde denizde hala görülebilen kuleler, çitler ve mezar 

taşlarından dört veya beş yüz yıl önce geliştirilen yerlerin sular altında kalmaya devam ettiği 

aşikardır" (Bakıhanov 1951).  İlginçtir ki, tam olarak bir asır sonra, Azerbaycanlı arkeologlar 

I. Jafarzadeh, E.A. Pakhomov ve Ö. Ş. İsmizadeh tarafından gerçekleştirilen arkeolojik 

aramalar ve kazılar sırasında burada eski bir mimari kompleksin kalıntıları keşfedilmiş ve 

üzerinde yazılar olan yaklaşık 700 büyük yazıt bulunmuştur (Jafarzede 1947;  Исмизаде 1996). 

İki asır önce, ünlü Azerbaycanlı bilim adamı, tarihçi AA Bakıhanov, Hazar Denizi'nin sularında 

batan eski kentlerin kalıntılarını iki yelkenli tekne ile bulmaya çalıştı.  Ancak zamanımızda 

onları keşfetmek ve incelemek mümkün hale geldi.  Şu anda Azerbaycan Tarih Müzesi sergileri 

arasında özel bir bölüm - "Hazar Atlantis" - ayrılmış ve Hazar Denizi'nin dibinden zengin 

buluntular burada toplanmıştır. 

Kapsamlı bilimsel bilgiye ve ansiklopedik bilgiye sahip olan A. Bakikhanov, nüfusunun etnik 

bileşimi de dahil olmak üzere ülkesinin tarihi geçmişinin çeşitli alanlarının incelenmesiyle 

yakından ilgilenen araştırmacılardan biri veya daha doğrusu ilkiydi.  Bu bağlamda, "Kafkasya" 

gazetesinde yayınlanan "Günümüz Transkafkasya vilayetlerinde yaşayan aşiretlerin kökeni" 

konulu eseri özellikle ilgi çekicidir (Bakikhanov 1848; Bakikhanov 1983) 

Bakikhanov'dan önceki yerel tarihçilerden hiçbirinin Azerbaycan'da yaşayan kabile ve 

halkların kökenleriyle doğrudan ilgilenmediği ve bu konuda az ya da çok dikkat çekebilecek 

herhangi bir görüş belirtmediği bilinmektedir.  Gülustan-i İrem'de olduğu gibi, bu incelemede 

yazar, modern Azerbaycan topraklarının yanı sıra Kafkasya'nın Müslüman vilayetlerini ve 

Güney Dağıstan'ı da dahil etmiş ve bu nedenle araştırmasının amacını çok daha geniş bir alanda 

ele almıştır. 

A.Bakhanov'a göre Guba ilçesinin batı kesiminde Tabasaran nüfusunun bir parçası, Kura hanı 

ve Samur ilçesinin nüfusu ülkenin en eski sakinleri olmuş ve bunların eski massagetlerin 

kalıntıları olduğu varsayılabilir (Bakikhanov 1848; Bakikhanov 1983). 

Şirvan ve Dağıstan'ı birlikte Albaniya olarak gören A.Bakıhanov'un "Gülustan-i İrem" adlı 

eserinde ilginçtir ki, (Bakikhanov 1991 ), bazı nedenlerden dolayı, araştırmasında, bu horonime 

ve onun ana yerli albana etnik adına çok az yer vermiştir. 

A.Bakikhanov araştırmalarında alan, massaget ve ya arapça kaynaklarda mesqet (mecuc) olarak 

adlandırılan ve köken itibariyle birbirleriyle ilişkili olan etnosların Albanlarla aynı soydan 

geldiklerini düşünürken, bu etnik adın etimolojik açılımına ve Albaniya ülkesinin ismine de 

dikkat etmektedir.  Ona göre, Albaniya adı yunanca "beyaz" anlamına gelen "beyaz", "albus" 

veya "albi" kelimesinden türemiştir ve "özgür", "davetsiz" in sembolik anlamı olarak 

düşünülebilir (Bakikhanov 1991). Görüşünü doğrulamak için, belarusluların ve beyaz sırpların 

bu halkların yabancı istilalar (Batı istilaları) sırasında işgal edilmediğini söyleyerek tarihten 

benzer örnekler veriyor.  Varlıkları nedeniyle kendilerini komşularından ayırmak için "beyaz" 

olarak adlandırıldılar (Bakikhanov 1991). 

A. Bakıhanov, Azerbaycan topraklarının kuzey sınırlarını oluşturan Şirvan ülkesinin eski 

sakinleri olan erken Türkçe konuşan etnozların kökeni hakkında da yazmıştı. Yazar, Kıpçak, 

Oğuz (Selçuklu), Kayı, Türkmen ve diğer Türk, Moğol ve Tatar Tarakama (elat) aşiretlerinin 

(Zangana, Khalilli, Kangarli, Karamanh, Tekeli, Şamlı, Jayirli, Usalli (Ussali)) etnik tarihimizin 

orta çağında önemli bir rol oynadığını belirtiyor, ilk vatanları, dağıtım alanları, dilleri, dini 

inançları ve mezhepleri hakkında çok değerli etnografik bilgiler veriyor. 
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Bakıhanov'a göre, Guba, Derbent, Şirvan ve Şeki ilçelerinin doğu kesiminin nüfusunun 

çoğunluğu, tarihsel olarak buraya göç eden çeşitli Türk boylarının birleşmesi ile oluşmuştur. 

Selçuklular, Moğollar, Karakoyunlular, Akkoyunlular ve Safeviler döneminde sayıları daha da 

arttı. Burada, Rus egemenliği altındaki Müslüman vilayetlerinde ve İran'ın kuzeyinde, Türk, 

Kumuk, Nogay ve Çağatay dilleri arasında orta bir konumda bulunan ortak, birleşik bir Türk 

dili oluşturuldu (Bakikhanov 1983). 

Bakıhanov, Kafkasya'nın Müslüman vilayetlerinde yaşayan İranlı ve Arapça konuşan etnik 

grupların kökenine ve dağılımına kayıtsız değildi. Ona göre Tabasaran ilçesinin 8 köy (Çalgan, 

Rukal, Makatir, Kamakh, Zeydiyan, Himeydi, Mutayi, Bilhadi) ile Şirvanm Hovuz, Lahij ve 

Koshun mahallelerinin aşağı kesimleri, Guba ilçesi Barmak, Şeşpara ve Budug mahalleri ile 6 

Köy dışında, Bakü ilçesinin tüm nüfusu, 6. yüzyılda Khosrov Anushiravan tarafından buraya 

taşınan ve hala eski Farsça veya Pehlevi lehçesini koruyan İranca konuşan kabilelerden 

oluşmaktadır (A.Bakikhanov 1991). 

 A. Bakıhanov, İran'da konuşan nüfusun Güney Kafkasya'ya yeniden yerleştirilmesinin 

nedenlerini kuzey kabilelerinin aralıksız yürüyüşlerini önleme gereği ile açıklamaya çalıştı. 

İranlı işgalci Hüsrev Anuşirvan'ın, halkların sürekli göçünün neden olduğu felaketlerin tarihinin 

geride bıraktığı karanlık dönemlerden sonra, 6. yüzyılda ülkeyi işgal ettiğini ve birçok kabileyi 

İran'dan Şirvan ve Dağıstan'a taşıdığını yazdı. 

Azerbaycan'a sonradan gelen bu tür etnoslardan biri de avarlardır. Çin kaynaklarına dayanarak 

Türkistan bozkırlarında eski avarları güçlü ve ünlü olarak gören A. Bakıhanov, bunların 

çinlilerle komşu olan hunlardan geldiğini düşünmektedir (Bakıhanov 1991). 

 

SONUÇ 

Abbasgulu ağa Bakhanov'un "Gülüstani-İrem" eserini ancak 1841 yılında tamamlayabildiği 

bilinmektedir. Farsça yazılmış bu değerli eser ilk olarak 1844'te Rusçaya çevrildi. Eserin 

yazıldığı tarihten bu yana 170 yıldan fazla geçmiş olmasına rağmen, yazarının hem Kuzey hem 

de Güney Azerbaycan'daki maddi kültürel anıtların doğru ve eksiksiz tanımları hala 

Azerbaycan arkeolojisinin hizmetindedir. Aslında, düşünür-bilim adamı Abbasgulu ağa 

Bakıhanov, ölümsüz eseri ile modern Azerbaycan arkeolojisi ve arkeologlarından en az 170 yıl 

öndeydi ve onlara tarihin en karmaşık ve derin alanlarını bile aydınlatabilecek bir ışık seli 

veriyordu. 

Bütün bunlardan, A. Bakikhanov'un bilim, edebiyat, kültür, çeviri, askeri ve sivil işlere yoğun 

ilgisine rağmen, profesyonel bir etnograf olarak etnogenez ve etnik tarih meselesine çok ciddi 

bir yaklaşım sergilediği bir kez daha açık gözükmektedir.  A.Bakhanov'un Azerbaycan halkının 

etnik tarihine ilişkin araştırma, düşünce ve görüşlerini yakından takip etnmekle, onun aynı 

zamanda kapsamlı bilimsel becerilere sahip, halk yaşamı ve Müslüman yaşam tarzı hakkında 

derinlemesine bilgi sahibi olan önemli bir etnoğraf olduğu anlaşılmaktadır.  
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ABSTRACT 

 

Mental health is an integral part of Health and well-being. With the advent of smartphones, the 

internet and the growing importance of WhatsApp as an effective and cheap online means of 

daily communication, certain attributes of Users such as posts, activities, quotes, images and 

writings can be valuable to assess emotions and thoughts among others. Mood/affect regulation 

thought process, impulse control, insight; judgement may be an apparent behavior on users that 

can be observed using social network like the WhatsApp Status Update. This digital evidence 

could be useful in the assessment of such attributes. This study empirically investigates whether 

the android WhatsApp messenger and its status updates could assess and predict the Emotional 

and thought process of users in some West Africa countries.  

A structured online survey was employed to collect data from a sample of 1500 users across 

West Africa. The survey was distributed online on various social media platforms like 

WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram and LinkedIn to people, contacts, friends, associates 

and social groups within the West African Region. 

We cleaned the data and descriptive statistics were used to analyze them. The results show that 

posts on WhatsApp status are true reflections of what users are thinking. Users take time to put 

posts, observe them and make meanings to the post of their contacts. Therefore, WhatsApp 

Status Updates can be used to assess the emotional and thoughts process of users unless users 

deliberately hold certain information as confidential. 

Keyword: Assessment; WhatsApp; Emotional; Thought Process; Minor Tool 
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ABSTRACT 

The Intrauterine Devices (IUDs) have the benefit of providing long-term protection against 

unwanted pregnancies. This study investigates the myths and misconceptions associated with 

IUDs and their influence on the usage. This cross-sectional was conducted in six family 

planning centers in Accra. The questionnaire included statements of misconceptions about 

IUDs and participants responded either in agreement or in disagreement with each of the 

statements. Three hundred eligible respondents completed the questionnaire. The study 

commenced on January 2019 and ended on June 2019. 

We observed a heightening level of misconceptions about IUDs among the participants. Pain 

during insertion (68.7%), the male partner feeling it during intercourse (66.7%), IUDs breeding 

infections (66.3%) and the belief that it can damage the womb (65.7%) were the major 

misconceptions identified about the device. Although, these misconceptions may be the true 

reflection of the experiences of these users, an accurate knowledge about the device is still 

lacking which can influence the potential patronage. Massive education to change and dispels 

these misconceptions are needed. 

Keywords: Myths and Misconceptions, Intrauterine Devices, Impact, Usage. 
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ÖZET 

Bu çalışma Azerbaycan’daki ticari bankacılık sektörünün finansal ve entelektüel sermaye 

boyutlarını incelemeyi amaçlamaktadır. Ticari bankacılık sektörü, finansal açıdan, toplam 

varlıklar, toplam krediler, ve mevduat portföyü başta olmak üzere temel indikatörler bazında 

analiz edilmiştir. Ayrıca bankaların mülkiyet yapısı ve yabancı sahiplik oranları da 

incelenmiştir. Finansal tüm veriler Azerbaycan resmi kurumları tarafından yayımlanan halka 

açık kaynaklardan toplanmıştır. Entelektüel sermaye bağlamında ise insan sermayesi, yapısal 

sermaye ve ilişkisel sermaye boyutları incelenmiştir. Entelektüel sermayenin en önemli 

göstergelerinden örgütsel bağlılık ve yetenek yönetimi ise bir anket yöntemi ile araştırılmıştır. 

Örgütsel bağlılık için Meyer ve Allen tarafından, yetenek yönetimi için ise Şahin tarafından 

geliştirilen ölçekler kullanılmıştır. Araştırma ile ilgili anketler Bakü’deki 131 banka çalışanına 

uygulanmış, bunlardan 120 tanesi kullanılabilir bulunarak analizlere dahil edilmiştir. Örgütsel 

bağlılık ve yetenek yönetimi için toplanan veriler işlenerek 4560 veriden oluşan bir veri seti 

haline getirilmiş, bu veriler SPSS programında analiz edilmiştir. 

Araştırmanın finansal bulguları, Azerbaycan’daki ticari bankaların aktif büyüklüklerinin 2019 

yılı sonunda bir önceki yıla göre USD bazında % 8,7 artarak 18,8 milyar USD’ye (32,3 milyar 

AZN) yükseldiğini göstermektedir. Aktif büyüklük dışında toplam kredi hacminde, mevduat 

portföyünde ve müşteri hesap sayılarında 2017’den bu yana önemli artışlar yaşanmıştır. 

Finansal göstergelerde yaşanan bu büyüme entelektüel sermaye bileşenlerinin de önemini 

arttırmıştır. Yetenek yönetimi açısından ticari bankalarda öne çıkan husus, Azerbaycan’daki 

ticari bankaların her seviyedeki çalışanlar için yedek havuzunu oluşturmalarıdır. Ayrıca 

bankaların yetenekli çalışanları keşfetmek için lisans öğrencilerine yönelik çalışmalar yaptıkları 

saptanmıştır. Bu sonuç, özel banka sayılarının artmasının yetenekli çalışanların işe alınması 

konusunda rekabeti de arttırdığı şeklinde yorumlanabilir. Buna karşın yüksek performansın 

ödüllendirilmesi, yetenek ve performansa göre ücretlendirme konularında ise bankaların yeterli 

olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada ticari banka çalışanlarının örgütsel bağlılık 

boyutları da analiz edilmiştir. Buna göre ilk sırada normatif bağlılık, ikinci sırada ise devam 

bağlılığı yer almaktadır. Araştırma sonuçları çalışanların duygusal bağlılık açısından çalıştıkları 

bankalara yeterince bağlı olmadığını ortaya koymaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Ticari bankacılık, aktif büyüklük, mevduat portföyü, entelektüel sermaye    
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ABSTRACT 

The concept of corporate social responsibility is a hot topic of discussion for last several 

decades. Unethical business practices, fraudulent reporting, and egocentric behaviour of some 

of the largest companies lead to their bankruptcies affecting the whole economy. In this context, 

the purpose of this study is to reveal the effect of corporate social responsibility on financial 

performance of publicly traded companies in Turkey. The sample size includes 73 non-financial 

companies on Borsa Istanbul BIST 100 Index, covering 2015-2019 period. 

Panel data analysis method is preferred since the data set includes both time and cross section 

dimensions. In the study, firm performance is represented by three different variables, these are 

return on assets (ROA), Tobin's Q and earning per share (EPS). Six econometric models have 

been established to determine the impact of corporate social responsibility (CSR) on firm 

performance. Various control variables have added to the study based on the literature. 

The results of the research show that corporate social responsibility does not have a positive 

effect on firm performance in all 6 models established. Research results reveal that corporate 

social responsibility does not contribute financially in the short term for Turkish public 

companies. However, these findings may indicate that there is an indirect effect of social 

responsibility on financial performance. Social responsibility is also expected to have both 

financial and non-financial benefits to companies in the long run at firm level. 
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DEĞİŞEN DÜNYADA BİR REKABET STRATEJİSİ: KİTLESEL 

BİREYSELLEŞTİRME 

A COMPETITION STRATEGY IN A CHANGING WORLD: MASS 

CUSTOMIZATION 

                                                     Öğr. Gör. Dr. Melda ASLAN 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü 

ÖZET  

Küreselleşme ile birlikte üretimin ve tüketimin sınırları ortadan kalkmış, şirketler arası rekabet 

artmış ve dünya küresel bir köy haline dönüşmüştür. Bu önemli gelişmeler hem işletme 

stratejilerinde hem de tüketici istek ve ihtiyaçlarında büyük değişiklikleri beraberinde 

getirmiştir. Bunun yanı sıra, işletmeler açısından üretici odaklı bir anlayıştan tüketici odaklı bir 

anlayışa yönelik dönüşüm, yeni bir tüketici tanımını da ortaya koymuştur. Günümüzde tüketici 

sürekli etkileşim halinde olan, sorgulayan, hesap soran, yenilikleri takip eden ve bilgili bir profil 

sergilemektedir. Bununla birlikte, tüketici bir ürünü satın alma sürecinde ya da sonrasında 

inanılmaz deneyimler yaşamak istemektedir. Dolayısıyla işletmeler açısından müşteri tatmini 

daha karmaşık ve zor bir süreç olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle işletmeler, pazar 

bölümlendirmenin daha da ötesine giderek tek bir bireyi hedef alan pazarlama uygulamalarına 

yönelme gereksinimi duymuştur. Tek bireyi hedef alırken üretim maliyetini düşük tutmak ise 

gelişen bilgisayar ve otomasyon teknolojileri aracılığıyla yapılan kitlesel bireyselleştirmeyle 

mümkün olabilmektedir. Kitlesel bireyselleştirme, müşterilerin benzersiz istek ve ihtiyaçlarına, 

kitlesel üretimin sağladığı verimlilik ve düşük maliyetleri elden bırakmadan yanıt vermeye 

çalışan bir stratejidir. Bu strateji, işletmelerin bireyselleştirme ve düşük maliyetlere ulaşma 

çabaları ile pazarda rekabet avantajı elde etmelerini hedeflemektedir.  

Günümüzde tüketici ihtiyaçları heterojen bir yapıya sahiptir. Tüketicilerin istek ve 

ihtiyaçlarındaki hızlı değişim ve farklılaşma gün geçtikçe daha karmaşık hale gelmektedir. 

Kitlesel üretimin ya da diğer ifadeyle kitle pazarının parçalanmasıyla verimli, istikrarlı ve 

kontrole dayanan üretim sistemi parçalanmıştır. Bu durum ise, işletmeleri var olan sistemlerini 

tamamen teknolojiyle uyumlu hale getirerek yeni otomasyon sistemlerini kullanmasını ve 

pazarda rekabet avantajı elde etmek için kitlesel bireyselleştirmeye stratejisine yönelmelerini 

zorunlu kılmıştır. Bu açıdan Türkiye’de var olan yerel markaların değişen pazar koşullarını 

dikkate alarak, kitlesel bireyselleştirme stratejilerini benimsemesi hem ulusal hem uluslararası 

pazarda büyük rekabet avantajı kazanması sağlayacaktır.  

Anahtar kelime: kitlesel bireyselleştirme, rekabet stratejisi, tüketici  
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ABSTRACT 

With globalization, the limits about production and consumption have disappeared, competition 

between companies has increased and the world has become a global village. These important 

improvements brought great changes in both business strategies and consumer needs and 

desires. In addition, the evolution from a producer-oriented approach to a consumer-oriented 

approach has generated a new consumer definition. Today, consumer display a profile who 

constantly in interaction with others, inquiring, asking for an account, keep developments, and 

knowledgeable. However, the consumer wants to have incredible experiences in the process of 

or after purchasing a product. Therefore, customer satisfaction has been a more complex and 

difficult process. For this reason, it is necessary to create more than business marketing 

segmentation and to focus on marketing practices targeting single person. Keeping the 

production cost low while targeting a single person is possible with mass customization made 

through developing computer and automation technologies. Mass customization is a strategy 

that tries to respond to the unique needs and desires of customers without sacrificing the 

efficiency and low costs of mass production. This strategy aims to gain competitive advantage 

in the market through their efforts to individualize and reach low costs for businesses. 

Today, consumers are heterogeneous. The rapid change and differentiation in the needs and 

desires of consumers is becoming more and more complex day by day. With the fragmentation 

of mass production or, in other words, the mass market, the efficient, stable and controlled 

production system has been dismantled. This situation has made it compulsory for companies 

to use their new automation systems by making their existing systems fully compatible with 

technology and to focus on mass customization strategy to gain competitive advantage in the 

market. In this regard, taking into account the changing market conditions existing local brands 

in Turkey, adoption of mass customization strategy will allow to gain a major competitive 

advantage in both national and international markets. 

Keyword: mass customization, competition strategy, consumer.  
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ÖZET 

Araştırma kapsamında, yetişkinler tarafından çok zor olduğu düşünülen “permütasyon, 

kombinasyon, binom ve olasılık” konularının neden zor konular olarak görüldüğü ve bu 

durumun nasıl ortadan kaldırılabileceğine yönelik matematik öğretmen adaylarının görüşlerinin 

alınması amaçlanmıştır. Özellikle “permütasyon, kombinasyon, binom ve olasılık” konularında 

zorluk yaşayan öğrencilerle empati kurulabilmesi, bu sayede yaşandığı düşünülen zorlukların 

ortaya konması, söz konusu konuların öğrencilerce daha kolay ve iyi anlaşılabilmesi hususunda 

görüşlerin sunulması ve bu konuların anlatımında sıkıntı yaşayan öğretmenlere de yol 

gösterilebilmesi bakımından araştırma önem taşımaktadır. Öğrenciler öğrenmede zorluk 

yaşadıkları konulara yönelik olumsuz tutum geliştirebilmektedirler. Ayrıca matematik 

yapmaya yönelik de kaygılar yaşayabilmektedirler. Yaşanan zorlukların sebeplerinin ve bu 

zorlukların ortadan kaldırılmasına yönelik ortaya konacak çözüm önerilerine daima ihtiyaç 

vardır. Bu sayede öğrencilerin matematikten uzaklaşmalarının önüne geçilerek,  matematik 

derslerine ve okula daha çok bağlanmaları sağlanabilir. Öncelikle söz konusu konuların neden 

öğrenciler tarafından zor bulunduğunun nedenleri ortaya konarak bu yönde çözüm önerilerinin 

üretilmesiyle özellikle matematik derslerinde yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılabilmesi 

sağlanabilir. Bu bağlamda da mevcut araştırma önem taşımaktadır. Araştırma şu probleme 

cevap aramaktadır? Öğretmen adaylarına göre “permütasyon, kombinasyon, binom ve olasılık” 

konularının zor bulunmasının nedenleri ve bu konuda yapılabilecekler nelerdir? Araştırmanın 

çalışma grubunu sekiz ilköğretim matematik öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen 

adayları Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 

dördüncü sınıf öğrencisidirler. Öğretmen adaylarına “Düşünün ki “permütasyon, kombinasyon, 

binom ve olasılık” yetişkinler tarafından korkunç bir matematik konusu olarak ifade ediliyor. 

Sizce bu neden doğrudur? Sizin “permütasyon, kombinasyon, binom ve olasılık” öğretiminiz 

öğrencilerin bu algılarını nasıl değiştirebilir?” sorusundan oluşan bir görüş formu 

uygulanmıştır. Araştırma 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında gerçekleştirilmiştir. 

Matematik öğretmen adaylarının görüş formuna verdikleri cevaplar nitel olarak analiz edilmiş 
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ve “permütasyon, kombinasyon, binom ve olasılık” konularının zorluklarına ve kendi çözüm 

önerilerine ilişkin görüşleri belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Matematik öğretimi, permütasyon, kombinasyon, binom, olasılık, 

matematik öğretmen adayları, görüş 

ABSTRACT 

Within the scope of the study, it is aimed to take opinions of prospective mathematics teachers 

on why "permutation, combination, binomial and probability" subjects, which are thought to be 

very difficult by adults, are seen as difficult subjects and how this situation can be eliminated. 

The study is important in terms of providing a chance to empathize with students who have 

difficulties especially in "permutation, combination, binomial and probability" subjects, so that 

revealing these difficulties, presenting opinions on the subjects in question to be understood 

more easily and well by the students, and providing guidance to the teachers having difficulties 

in lecturing these subjects. Students can develop negative attitudes towards the subjects they 

have difficulty in learning. They may also have concerns about doing math. There is always a 

need for the elimination of the causes of these difficulties encountered and the solution offers 

to overcome these difficulties. In this way, students can get into mathematics lessons and school 

more if they are prevented from being alienated from mathematics. Principally, by revealing 

the reasons why the students find these subjects difficult, it can be ensured that the problems 

encountered in mathematics lessons can be eliminated by producing solution offers. In this 

context, the current research is important. The research is looking for an answer to the following 

problem: According to the prospective teachers, what are the reasons why "permutation, 

combination, binomial and probability" subjects are thought to be difficult and what to do on 

this matter? The study group of the research consists of eight primary school prospective 

mathematics teachers. The prospective teachers are the fourth-grade students of Kafkas 

University Dede Korkut Faculty of Education Primary School Mathematics Education. An 

opinion form consisting of the question “Consider that ‘permutation, combination, binomial 

and probability’ subjects are expressed by adults as a terrible mathematics subject. Why do you 

think this is true? How can your "permutation, combination, binomial and probability" teaching 

change these perceptions of students?” was applied to the prospective teachers. The research 

was carried out in the spring semester of the 2019-2020 academic year. The answers given by 

the prospective mathematics teachers to the opinion form were analysed qualitatively and their 

opinions on the difficulties of "permutation, combination, binomial and probability" subjects 

and their solution offers were determined.  

Keywords: Mathematics teaching, permutation, combination, binomial, probability, 

prospective mathematics teachers, opinion 

 

GİRİŞ 

Tarih boyunca, gerek günlük gerekse iş yaşamındaki ihtiyaçlardan ötürü matematik hep ilgi 

görmüştür. Bireyin zekâsını geliştirmede gücü olduğu düşüncesi de bunda etkilidir (Dane, Kudu 

ve Balkı, 2009). Öğrencilerin bir konuda karşılaştıkları güçlükleri bilmek, eğitim-öğretim 

sürecini etkili kılmak ve gerekli çalışmaların yapılabilmesi bakımından önem taşımaktadır. 

Karşılaşılan güçlükler, yeni müfredatların ve yeni öğretim stratejilerinin geliştirilmesi sağlamak 

açısından da önemlidir. Bu sayede öğrenme sürecinde öğrenciye yardımcı olunması ve doğru 
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rehberlik edilmesi de sağlanmış olmaktadır. Özellikle de matematikte yaşan öğrenme güçlüğü 

yaşayan sonraki konularda başarılı olunmasını zorlaştırmaktadır (Gürbüz, Toprak, Yapıcı ve 

Doğan, 2011).  

Öğrenme ortamlarında amaç, bireyin farklı duyu organlarına hitap edecek unsurların öğrenme 

ortamına taşınması yoluyla öğretimin etkinliğini arttırmaktır. Özellikle de, öğrenme 

ortamlarında etkinliklerin kullanılması sayesinde, öğrenciyi merkeze alarak, zenginleştirilmiş 

öğrenme fırsatları sunma, matematiği sevdirme, matematik öğretimini eğlenceli bir hale 

getirme, matematiğin yazılmasına ve tartışılmasına fırsat verme ve öğrencilerin 

motivasyonlarının arttırılmasını sağlama fırsatları sunmaktadır (Gürbüz, Çatlıoğlu, Birgin ve 

Erdem, 2010). 

 

Matematiğin yapısı gereği, günlük hayat problemlerinin bir gereksinimi olarak var olduğu 

gerçeği soyuttan ziyade somut incelemelerin daha etkili ve verimli olduğunu ortaya 

koymaktadır (Gülten ve Gülten, 2004). 

 

İnsanoğlu yaşamı boyunca öngörülemeyen doğa olayları ve şans oyunları gibi seçkisiz olaylarla 

karşı karşıya kalmıştır. Bu tür olaylara yönelik hesaplamalar her dönem ve kültürde yer almıştır. 

Ancak olasılık kuramının doğuşu ve matematiğin bir dalı olması 17. yüzyılın ortalarını 

bulmuştur. Bu kuram şans oyunlarında, olasılık hesaplamada, doğacak bebeğin cinsiyetini 

belirlemede,  üretilen bir malın sağlamlığını belirlemede, bir bireyin verimli olup olmama 

durumunun, kar-zarar durumunun, herhangi bir takımın maçı kazanıp kazanmama durumunun 

sigortacılıkta risk durumunun olasılığını hesaplama gibi çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Bu 

kadar önemli olmasına rağmen olasılık konusu okul müfredatlarına 19. yüzyıldan sonra 

girmeye başlamış ve peşinden de bu konu ile ilgili çok sayıda araştırma yapılmıştır (Gürbüz, 

Çatlıoğlu, Birgin ve Erdem, 2010). 

 

Olasılık, basitçe bir olayın gerçekleşebilme durumunun sayısal olarak ifade edilmesi olarak 

tanımlanmaktadır. Olasılık, matematiksel düşünme becerisini ve olasılığa dayalı düşünme 

becerisini geliştirmesi açısından çok önemli bir araçtır. Ayrıca günlük hayatta karşılaştığımız 

belirsizlik durumlarında karar vermede yaygın olarak kullanılmaktadır (Gürbüz, Çatlıoğlu, 

Birgin ve Erdem, 2010). 

 

Olasılık konusu geleneksel yaklaşımla işlendiğinde öğrencilerin çeşitli formülleri ezberlemeleri 

ve ezberledikleri formülleri kullanarak kitaptaki alıştırmaları çözmeleri istenmektedir (Gürbüz, 

Çatlıoğlu, Birgin ve Erdem, 2010). 

 

Olasılık konusunda öğrencilerin başarısız olmasının bir nedeni öğretmenlerin nitelik olarak 

yetersiz olmaları ve olumlu tutuma sahip olmamaları gösterilmektedir. Bu sebeple de 

matematik öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının olasılık konusundaki yeterliklerinin ve 

olasılık konusuna yönelik tutumlarının incelenmesi gereklidir (Bulut, Yetkin ve Kazak, 2002). 

 

‘Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı’ konusu ilköğretim 8.sınıf matematik programının ‘Harfli 

İfadeler ve Denklemler’ ünitesinde yer almaktadır. Bu ünitenin başında ‘Harfli İfadeler ve 

Harfli İfadelerle Yapılan İşlemler’ konusunda öğrenciler harfli ifadelerle işlem yapma 

sürecinde bir soyutlama içinde bulunmaktadırlar (Gülten ve Gülten, 2004). Görülmektedir ki, 

Pascal üçgeni ve binom açılımı konusu da soyut bir konu olarak algılanmaktadır.  

 

Bulut, Yetkin ve Kazak (2002)’ın çalışmasında matematik öğretmen adaylarının olasılık başarı 

ortalamaları arasında erkekler lehine, matematik dersine yönelik tutumlarının ortalamaları 

arasında kızlar lehine anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. Kız ve erkeklerin olasılığa yönelik 
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tutumlarının ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Kızların olasılık başarıları, 

olasılığa ve matematiğe yönelik tutumları arasında anlamlı ilişkiler, erkeklerin olasılık 

başarıları ile olasılığa yönelik tutumları arasında, olasılığa yönelik tutumları ve matematiğe 

yönelik tutumları arasında anlamlı ilişkiler belirlenmiştir. Ancak erkeklerin, olasılık başarıları 

ve matematiğe yönelik tutumları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Öğretmen 

adaylarının mesleğe başladıklarında öğrencilerine yanlış izlenim vermeleri önlendiğinde, kız 

öğrencilerinin olasılık başarılarına, olasılık ve matematiğe yönelik tutumlarına olumlu katkıda 

bulunmaları sağlanabilir düşünceleri ifade edilmiştir.  

 

Gülten ve Gülten (2004)’in çalışmasında ‘Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı’ konusunun bir 

hikaye ile öğretimi yapılmış, konunun ezberci bir yaklaşımla değil, somut düşünme yoluyla 

öğrenilmesi amaçlanmıştır. Konuyu hikaye ile öğreniminin klasik anlatıma kıyasla başarıyı 

arttırdığı ve hatırlamayı sağladığı belirlenmiştir. Hikaye ile anlatımda öğretmenin, oyunlaştırma 

yapması, çizdiği hayvan figürlerini konuşturması öğrencilerin dersi eğlenceli bulmalarını 

sağlamıştır. Sunumda öğrencilerde merak duygusu geliştiği ve öğrenmeye ilişkin motivasyonun  

sağlandığı görülmüştür. Öğrenciler, karşılaştıkları iki terimli ifadelerin farklı harflerle de ifade 

edilebileceğine yönelik olarak yeni hikayeler geliştirebileceklerini ifade etmişler ve yaratıcı 

sonuçlar elde ettikleri görülmüştür. 

 

Memnun (2008)’nun çalışmasında olasılık kavramlarının öğrenilememe nedenleri yaş, 

önbilgilerin yetersizliği, muhakeme etme becerisinin yetersizliği, öğretmen, kavram yanılgısı 

ve öğrencilerin olumsuz tutumları şeklinde altı kategoride sunulmuştur. Öğrencilerin 

muhakeme etme becerileri bu kavramların öğrenilmesini etkilemektedir. Öğretmenin olasılık 

kavramlarının öğretimi konusundaki bilgi ve tecrübesi, gerekli durumlarda konu tekrarı 

yapması ve öğrencilerin ortak bir dil kullanmasının sağlanması, konunun öğretiminde uygun 

öğretim yöntemini kullanması ve konu ile ilgili olumsuz bir tutuma sahip olmaması çok 

önemlidir. Bu sayede öğrencilerin de olumsuz tutum geliştirmemeleri ve konuyu anlamaları 

sağlanabilir. 

 

Gürbüz, Çatlıoğlu, Birgin ve Erdem (2010)’nun çalışmasında etkinlik temelli öğretimin 

geleneksel öğretime göre olasılık kavramlarının gelişiminde daha etkili olduğu belirlenmiştir. 

Uğurel ve Moralı (2010)’nın çalışmasında özellikle permütasyon, kombinasyon, olasılık, 

fonksiyonlar, türev ve integral konularında oyunların uygulanması önerilmektedir.  

 

Gürbüz, Toprak, Yapıcı ve Doğan (2011)’ın çalışmasında öğrenciler 28 konudan 5 tanesini 

%15 ve üzerinde zor olarak değerlendirmişlerdir. Permütasyon ve kombinasyon konusu da bu 

konulardan biridir. Durmuş (2004)’un çalışmasında öğrenciler 28 konudan 16 tanesini % 15 ve 

üzerinde zor olarak bulmuşlardır. Bu konulardan biri de permütasyon ve kombinasyondur.  

 

Ata (2013)’nın çalışmasında öğretmen adayların tamamına yakınının permütasyon ve 

kombinasyon açıklamaları hatalı veya yetersiz iken, adayların yarıya yakınının bu kavramlar 

için verdiği günlük yaşam örnekleri kabul edilebilir doğruluktadır. Permütasyon ve 

kombinasyon kavramları arasındaki farkı eksiksiz ve açık bir şekilde ifade edebilen adayların 

sayısı oldukça az olup, bu kavramları sıkça karıştırdıkları görülmektedir. Adayların en çok 

permütasyon ve kombinasyon hesabı, ayrık ve ayrık olmayan olayların olasılıklarını hesaplama, 

geometri bilgilerini kullanarak olasılık hesaplama, teorik ve deneysel olasılık değerlerini 

hesaplama konularında zorlandıkları belirlenmiştir. Adayların olasılık konusuna ilişkin 

kavramsal ve işlemsel bilgilerinin orta düzeyde olduğu, temel olasılık kavramlarını birbirleri 

ile karıştırdıkları, permütasyon ve kombinasyon kavramları ile olay ve olasılık türlerini 
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açıklama ve günlük yaşamla ilişkilendirme konusunda yetersiz oldukları; çeşitli türden olaylar 

ile geometriye dayalı olasılık hesabı yapmada yetersiz oldukları belirlenmiştir.  

 

Araştırma kapsamında, yetişkinler tarafından çok zor olduğu düşünülen “permütasyon, 

kombinasyon, binom ve olasılık” konularının neden zor konular olarak görüldüğü ve bu 

durumun nasıl ortadan kaldırılabileceğine yönelik matematik öğretmen adaylarının görüşlerinin 

alınması amaçlanmıştır. Özellikle “permütasyon, kombinasyon, binom ve olasılık” konularında 

zorluk yaşayan öğrencilerle empati kurulabilmesi, bu sayede yaşandığı düşünülen zorlukların 

ortaya konması, söz konusu konuların öğrencilerce daha kolay ve iyi anlaşılabilmesi hususunda 

görüşlerin sunulması ve bu konuların anlatımında sıkıntı yaşayan öğretmenlere de yol 

gösterilebilmesi bakımından araştırma önem taşımaktadır. Öğrenciler öğrenmede zorluk 

yaşadıkları konulara yönelik olumsuz tutum geliştirebilmektedirler. Ayrıca matematik 

yapmaya yönelik de kaygılar yaşayabilmektedirler. Yaşanan zorlukların sebeplerinin ve bu 

zorlukların ortadan kaldırılmasına yönelik ortaya konacak çözüm önerilerine daima ihtiyaç 

vardır. Bu sayede öğrencilerin matematikten uzaklaşmalarının önüne geçilerek,  matematik 

derslerine ve okula daha çok bağlanmaları sağlanabilir. Öncelikle söz konusu konuların neden 

öğrenciler tarafından zor bulunduğunun nedenleri ortaya konarak bu yönde çözüm önerilerinin 

üretilmesiyle özellikle matematik derslerinde yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılabilmesi 

sağlanabilir. Bu bağlamda da mevcut araştırma önem taşımaktadır. Araştırma şu probleme 

cevap aramaktadır? Öğretmen adaylarına göre “permütasyon, kombinasyon, binom ve olasılık” 

konularının zor bulunmasının nedenleri ve bu konuda yapılabilecekler nelerdir? 

YÖNTEM 

Araştırmanın çalışma grubunu sekiz ilköğretim matematik öğretmen adayı oluşturmaktadır. 

Öğretmen adayları Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik 

Öğretmenliği dördüncü sınıf öğrencisidirler. Dördüncü sınıfta eğitim görmekte olan okul 

deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerini alan öğrenciler seçilmiş olup, amaçlı örnekleme 

yapılmıştır. Amaçlı örneklemede, araştırmacı araştırmanın amacına uyan katılımcıları 

seçmektedir (Etikan, Musa ve Alkassim, 2016).  

İçerik analizi verilerden kapsamına göre güvenilir ve geçerli çıkarımlarda bulunmak için 

kullanılan bir araştırma tekniği (Krippendorff,1989) olup, mevcut araştırma kapsamında nitel 

veri analizi yaklaşımlarından içerik analizi kullanılmıştır. 

Araştırmacılar arası kodlama güvenirliğine bakılmış olup, veriler araştırmacılar tarafından ayrı 

olarak değerlendirilmiş kodlama benzerlikleri ile farklılıkları karşılaştırılarak güvenirlik değeri 

%80 çıkmıştır. En az %70 düzeyinde bir güvenirlik yüzdesine ulaşılması beklenmiş olup 

(Yıldırım ve Şimşek, 2008), belirlenen değerin oldukça yüksek olduğu söylenebilir. 

Öğretmen adaylarına “Düşünün ki “permütasyon, kombinasyon, binom ve olasılık” yetişkinler 

tarafından korkunç bir matematik konusu olarak ifade ediliyor. Sizce bu neden doğrudur? Sizin 

“permütasyon, kombinasyon, binom ve olasılık” öğretiminiz öğrencilerin bu algılarını nasıl 

değiştirebilir?” sorusundan oluşan bir görüş formu uygulanmıştır.  İlgili soru Van De Walle, 

Karp ve Bay-Williams (2012)’dan alınmıştır. Matematik öğretmen adaylarının görüş formuna 

verdikleri cevaplar nitel olarak analiz edilmiş ve “permütasyon, kombinasyon, binom ve 

olasılık” konularının zorluklarına ve kendi çözüm önerilerine ilişkin görüşleri belirlenmiştir.  
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BULGULAR 

Aşağıdaki tabloda ilköğretim matematik öğretmen adaylarının “Düşünün ki permütasyon, 

kombinasyon, binom ve olasılık yetişkinler tarafından korkunç bir matematik konusu olarak 

ifade ediliyor. Sizce bu neden doğrudur?” sorusuna verdikleri cevaplara ilişkin bulgulara yer 

verilmiştir.  

Tablo 1. Matematik Öğretmen Adaylarının “Düşünün ki Permütasyon, Kombinasyon, 
Binom ve Olasılık Yetişkinler Tarafından Korkunç Bir Matematik Konusu Olarak İfade 
Ediliyor. Sizce Bu Neden Doğrudur?” Sorusuna Verdikleri Cevapların Kodlara ve 
Kategorilere Göre Dağılımı 

Kategoriler Kodlar f % 

 
Öğretmenden 
kaynaklı 

Uygun öğrenme ortamı eksikliği 1 12,5 
Güncel hayatla bağlantı kurulmaması 1 12,5 
Öğretmenlerin konudan korkması 1 12,5 
Somuttan soyuta hızlı geçiş  1 12,5 

 
Konudan kaynaklı 
 

Anlaşılması zor bir konu  4 50 

Çaba gerektirici 1 12,5 

Formüle dayalı 1 12,5 

Konu adı 1 12,5 

 
Beceri 

Problem çözme becerisi 1 12,5 

Mantıksal muhakeme becerisi 3 37,5 

Düşünme becerisi 4 50 
 

Öğretmenden kaynaklı nedenler olarak uygun öğrenme ortamının hazırlanmaması, güncel 

hayatla bağlantı kurulmaması, öğretmenlerin de konudan korkması, somuttan soyuta hızlı geçiş 

yapılması cevapları alınmış olup bunlar eşit yüzdedirler. (%12,5). 

Konudan kaynaklı nedenler olarak anlaşılması zor bir konu olması yani zihinde canlandırılması 

zor olması, çaba gerektirici, formüle dayalı olması ve konu adının ilginç olması düşünceleri 

ifade edilmiştir.  Anlaşılması zor bir konu olması konusunda öğretmen adaylarının yarısı 

hemfikirdir.  

Beceri kategorisi kapsamında ise problem çözme becerisi, Mantıksal muhakeme becerisi, 

düşünme becerisi kodlarına ulaşılmıştır. Düşünme becerisi kapsamında ise etraflı düşünme ve 

daha fazla düşünme gerektirme görüşleri dile getirilmiştir. Öğretmen adaylarının yarısı söz 

konusu konuların düşünme becerisi gerektirdiği hususunda hemfikirdirler.  

Matematik öğretmen adaylarının verdikleri cevaplardan örnekler aşağıda yer almaktadır. 

Öğretmen Adayı 1: 

Anlamlı öğrenmelerin olmadığı durumda konu öğretimi de zorlaşır. Anlamlı öğrenmelerin 

gerçekleşeceği ortamlar hazırlanmadıkça öğrencilerin düşünme yeteneği gelişmeyeceğinden bu 

konular öğrenciler için hep korkunç konular olarak ifade edilecektir. Çünkü anlaşılması zor ve 

güncel hayatla bağlantı kurulmasını gerektiren konulardır.  

Öğretmen Adayı 2 

Permutasyon, kombinasyon, binom ve olasılık ortaöğretimden itibaren hiçbir zaman kolay 

anlaşılan konular olmamıştır ve böyle bir algı oluşmaya başlanmıştır. Bu konular daha çok 
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düşünme ve problem çözme becerilerini bulunduran konulardır. Mantıksal muhakeme 

yapmamızı sağlar. Ve bu strateji soru çözerken çoğu zaman hata yapmaya götürebilir. O yüzden 

daha çok düşünmek gerekebilir. Daha çok çaba isteyen konulardır. 

Öğretmen Adayı 3 

Permütasyon ve kombinasyon gibi konuların korkunç ve zor olarak görülmesinin en önemli 

nedeni formüle dayanmış olmaları ve düşünme, muhakeme etme gibi becerilere sahip olmayı 

gerektirmesidir. 

Öğretmen Adayı 4 

Bunun nedeni etraflı düşünme becerisi gerektirmesi, çeşitli durumları hesap etme, biz 

hayatımızda tek bir durum yaşarız. Ancak permütasyon, kombinasyon ve olasılıkta bütün 

durumları hesap etmemiz düşünmemiz istenir. Bu yüzden bu konular zor olarak görülmektedir. 

Bu bence öğretmenlerin bile bu konulardan korkup, ürktüğünden dolayı doğrudur. 

Öğretmen Adayı 5 

Permütasyon, kombinasyon, binom ve olasılık konularının zor olmasının sebebi bir kalıbı 

yoktur ve etraflı düşünme becerisi istemektedir. Permütasyonda bir çok çeşit varyasyonu 

hesaplamamızı ister. Örneğin öğrencilere arkadaşlar 5 arkadaş kaç farklı fotoğraf çekinir 

dediğimizde öğrenci bunu çok rahatlıkla yapabilir. Ama 5 mektup 5 farklı posta kurusuna kaç 

faklı şekilde atılabilir dersek aslında aynı işlemi yapar. Ama çocuk eline mektubu alamayacağı 

için ve karşısında posta kutusu göremeyeceği için bunu hayal ederek zihninden oluşturması 

zordur. Ve etraflı düşünme becerisi gerektirdiği içim yani tek tek durumları hesaplayacağı için 

bu yetişkimnler için bile zor bir konudur. 

Öğretmen Adayı 6 

Permutasyon, kombinasyon, binom ve olasılık konuları ilk karşılaşıldığı andan beri kolay 

anlaşılan konular olmamıştır çünkü ilk örnekler günlük hayattan verilirken devamında soyut 

örneklere hızlı geçiliyor ve böyle bir algı oluşmaya başlıyor. Bu konular mantıksal düşünmeyi 

gerektiren konulardır. Mantıksal muhakeme yapmamızı gerektirir. 

Öğretmen Adayı 7 

İnsanların bir çoğunun permütasyon-konbinasyon,binom ve olasılık konularını anlamaya 

çalışırken soyut kavramları tam olarak zihinlerinde canlandıramadıkları, anlamayı daha çok 

sezgisel olarak gerçekleştirdikleri için bu konular zor gelmektedir. Bu sezgilerin büyük bir 

çoğunluğunun yanlış ve yanıltıcı olduğunu ve insanlarda sonradan düzeltilmesi oldukça zor 

kavram yanılgılarına sebep olduğunu görebilmekteyiz. 

Öğretmen Adayı 8 

Yetişkinler permütasyon, kombinasyon, binom ve olasılık konularının isimlerinin garip olması 

dolayısıyla duyduklarında bile korkuyorlar. Alışık olunmayan isimlere sahipler. İçeriğini 

bilmeyen birinin bu konulardan korkması gayet doğal. Sonuçta bizlerde alanımız olmayan bir 

konunun terimlerinden korkabiliriz. 

Aşağıdaki tabloda ilköğretim matematik öğretmen adaylarının “Sizin permütasyon, 

kombinasyon, binom ve olasılık öğretiminiz öğrencilerin bu algılarını nasıl değiştirebilir?” 

sorusuna verdikleri cevaplara ilişkin bulgulara yer verilmiştir.   
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Tablo 2. Matematik Öğretmen Adaylarının “Sizin Permütasyon, Kombinasyon, Binom ve 
Olasılık Öğretiminiz Öğrencilerin Bu Algılarını Nasıl Değiştirebilir?” Sorusuna Verdikleri 
Cevapların Kodlara ve Kategorilere Göre Dağılımı 

Kategoriler Kodlar f % 

 
 
 

Özel öğretim yöntem ve teknikleri 
 

Etkinlikler 4 50 
Oyunlar 3 37,5 

Materyal 2 25 
Teknoloji 3 37,5 

Gerçek hayattan 
yararlanma 

4 50 

Tekrar yapma 1 12,5 
Basit örneklerle başlama 1 12,5 

Araştırma Yurt dışında yapılan 
çalışmaları inceleme 

 
1 

 
12,5 

 

Özel öğretim yöntem ve teknikleri kategorisinde etkinlikler kapsamında şifreleme etkinlikleri, 

bulmacalar, eğlenceli ekinlikler ve şarkılar önerilmiştir. Oyunlar kapsamında sudoku, kutu 

oyunları ve genel olarak oyunlar düşünceleri ifade edilmiştir. Ayrıca aynı kategoride materyal 

kullanımı, teknolojiden yararlanma (web tabanlı eğitim ortamı, bilgisayar programları), gerçek 

hayattan yararlanma, tekrar yapma, basit örneklerle başlama düşünceleri ifade edilmiştir. 

Araştırma kategorisinde ise yurt dışında yapılan çalışmaları inceleme düşüncesi ifade 

edilmiştir. Öğretmen adaylarının yarısı etkinlikler yapılması ve gerçek hayattan yararlanılması 

hususunda hem fikirdirler. Yarıya yakını ise oyunları ve teknoloji kullanımını önermiştir.  

Matematik öğretmen adaylarının verdikleri cevaplardan örnekler aşağıda yer almaktadır. 

Öğretmen Adayı 1: 

Yapılandırmacı yaklaşımda, öğrenciler yeni ile eski bilgi arasında bağlantılar kurar. Böylece 

öğrenmeler kolaylaşır. Bu konuların öğretiminde farklı öğretim etkinliklerinin kullanılması 

gereklidir. Şifreleme etkinlikleri aracılığıyla günümüzde permütasyon konusunun öğretimini 

gerçekleştiren çalışmalar yapılmıştır. Teoriden ziyada sınıfta öğrencilerin aktif katılacağı ve 

yaratıcı şifreleme etkinlikleri tasarlanmıştır. 

Öğretmen Adayı 2: 

Bu konular öğretilirken başka metotlara başvurabiliriz. Mesela bu konularla ilgili bulmaca, 

oyunlar, materyaller gibi eğlendirici etkinlikler tasarlayabiliriz. Bu sayede öğrenciler eğlenerek 

öğrenir. Bu öğrencilerin hem dikkatini çekecektir hem de istekli olmalarını sağlayacaktır. 

Günümüz teknolojisini de bu hususta değerlendirebiliriz. Bilgisayarları aktif kullanarak bu 

konularla ilgili programlar kullanabiliriz. Öğrencileri de teşvik etmeyi amaçlamış oluruz.  

Öğretmen Adayı 3: 

Ben permütasyon ve kambinasyon öğretimimde gerçek hayatla uyarlayarak anlatmayı tercih 

ederim örneğin; 4 öğrencinin bir masaya kaç farklı şekilde oturabilir örneğini sınıfta 4 öğrenciyi 

kaldırarak kaç farklı durum gerektiğini öğrencilere gösteririm aslında permütasyonun 

formülden ibaret olmadığını öğrencinin buna karşı olan ön yargısını kırmaya çalışırım veya 3 

kişi arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçilecek sorusunu yazıp 3 öğrenci kaldırırım 

ve seçme işlemini kombinasyon kullanmadan yaparım. Yukarıdaki örneklerin tümü verildikten 

 
Page 73



 
1. INTERNATIONAL BAKU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

Baku, Azerbaijan 

 

 

August 21-22,2020 Proceedings Book www.izdas.org 

 

sonra öğrencilere bunun aslında bir formülle de bulunabileceğini ve bu formülün işimizi 

kolaylaştırabileceğinden bahsettikten sonra formülü verip formül üzerinden de örnekler 

çözerim. Daha sonra öğrenciye ev ödevi olacak şekilde ölçme ve değerlendirme testi veririm. 

Normal şartlarda bizlere permütasyon ve kombinasyon anlatılırken bizlere de bu şekilde 

anlatılsaydı daha anlamlı bir öğrenme gerçekleşeceğini düşünüyorum.  

Öğretmen Adayı 4: 

Ancak bu algı benim şu öğretimlerim ile değiştirilebilir. İlk olarak öğrencilerin her konuyla 

ilgili deneyip görebileceği durumlardan başlanmalıdır. Örneğin; paranın yazı gelme olasılığının 

½ olduğunu öğrencilere çeşitli atışlarda kavratabiliriz. Ya da hadi gelin bakalım senin 2 tane 

simidin var. Bunları da 4 arkadaşına vereceksin. Yalnız simitleri bölmek yok. Tam halde 

simitleri vereceksin. Arkadaşlarına bunu kaç farklı şekilde verirsin. Şeklindeki sorular ile 

öğrencilerin bu algılarını değiştirebilir hatta konuyu sevmelerini bile bu sayede sağlayabiliriz. 

Ek olarak öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerini sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler tasarlanır 

ve derste uygulatılır. Bu sayede de öğrenci aslında bu konunun günlük hayatta aslında 

uygulamasının olduğunu ve mantıklı düşünürse kolayca yapabileceğini anlar.   

Öğretmen Adayı 5: 

Öncelikle her konu ile ilgili öğrencilerin yaşayacağı durumlardan başlamamız gerekir. Yani 

yaşayacağı durumların soruları çözerek yaparak yaşayarak öğrenmesi sağlanmalıdır. Örneğin 

öğrenciler tahtaya çıkarılması ve uygulayabileceği sorular sorulmalıdır. Ve öğrencinin 

uygulaması istenmelidir. Daha sonra soyut olan durumların soruları çözdürülmelidir. 

Öğretmen Adayı 6: 

Kendi adıma söylemek gerekirse gerçekten de bu konuları sürekli günlük hayatla bağdaştıran 

örneklerle anlatsak hiçbir sorun olmaz diye düşünüyorum. Bir şeyleri anlatırken sadece kendi 

görüşümüz ve kültürümüze sınırlamamalıyız. Yabancı devletlerde ve diğer okullarda nasıl 

işlendiğini de dış kaynaklardan inceleme yaparak bu algıları yıkmalıyız. Bu üç konu 

öğretilirken başka metotlara başvurabiliriz (araştırarak). Mesela bu konularla ilgili sudoku tarzı 

oyunlar, kutu oyunları (monopoly gibi şans içeren ), gibi etkinlikler tasarlayabilir bunu 

planlayıp ortam hazırlayabiliriz (Her öğretmen sinemaya götürecek diye bir şey yok konunun 

öğretilmesi açısından kaynaklarımızı bu gibi yerlere yönlendirebiliriz). Böylece öğrenciler 

eğlenerek öğrenir. Bu öğrencilerin hem ilgisini cezp edecek bize karşı olan tutumlarını olumlu 

etkileyecek hem de diğer konulara daha istekli olmaları için bir teşvik niteliği taşıyacak. Bu 

gibi etkinliklere imkanımız yoksa az çok her okulda olan akıllı tahtaları kullanarak ve neredeyse 

herkeste olan akıllı telefonlar ayrıcalığıyla bu konulara yönelik oyunlar uygulamalar ve 

etkinlikler cihazlar üzerinden verilebilir bizde bunları kullanarak onlara örnek olmuş oluruz. 

Böylece teknolojiyi de işin içine katmış oluruz. 

Öğretmen Adayı 7: 

Bu açıdan bakıldığında, görsel bileşenlerle zenginleştirilmiş, öğrencinin etkileşim içinde 

olduğu materyallerle donatılmış web tabanlı eğitim ortamlarının öğrencilerin bu konuları 
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öğrenmelerine yardımcı olacağını düşünüyorum. Bu şekilde bir eğitim ile öğrenci soyut 

kavramları zihninde daha iyi canlandırabileceği için konuyu iyi bir şekilde öğrenebilir. 

Öğretmen Adayı 8: 

Öğrencilerimin bu konulardan korkmaması için konuları sevdirmek adına derslerimde bir sürü 

oyuna, etkinliğe, materyallere yer veririm. Konularla ilgili şarkılar dinletirim. En basit 

örneklerle başlarım. Unutmamaları için sık sık tekrarlar yaptırırım. Bu şekilde içeriğini 

öğrenince ve çözebildiklerini gördüklerinde isimlerini duyunca korkmayacaklardır.  

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

İlköğretim matematik öğretmen adaylarının “Düşünün ki permütasyon, kombinasyon, binom 

ve olasılık yetişkinler tarafından korkunç bir matematik konusu olarak ifade ediliyor. Sizce bu 

neden doğrudur?” sorusuna verdikleri cevaplara ilişkin bulgular öğretmenden kaynaklı, 

konudan kaynaklı ve beceri şeklinde üç kategori altında toplanmıştır. Özellikle konudan 

kaynaklı kategorisinde anlaşılması zor bir konu olması ifadesi öğretmen adaylarının yarısı 

tarafından dile getirilmiştir. Bu durumu öğretmen adayları kendi öğrencilik yaşantılarını da göz 

önünde bulundurarak ifade etmiş olabilirler. Eğer öğretmen adayı söz konusu konuda kendisi 

sorun yaşıyorsa konuyu öğrencilerine de anlatmakta zorluk yaşayacaktır. Öğretmen adaylarının 

sorulan soru ilke öğrencilerle empati kurmaları ve öğrencilerin söz konusu konuları neden zor 

bulduklarını tahmin etmeleri istenmiştir. Bu durum kişinin kendi deneyim ve tecrübelerini de 

işe katmasını sağlamakla beraber öğrencinin yerine kendilerini koymaları ve ilgili durumu 

kendi öğrenim yaşantılarını göz önünde bulundurarak cevap vermelerini sağlamaktadır. 

Gürbüz, Toprak, Yapıcı ve Doğan (2011)’ın çalışmasında öğrenciler 28 konudan 5 tanesini 

%15 ve üzerinde zor olarak değerlendirmişlerdir. Durmuş (2004)’un çalışmasında öğrenciler 

28 konudan 16 tanesini % 15 ve üzerinde zor olarak bulmuşlardır. Bu konulardan biri de 

permütasyon ve kombinasyondur. Genel itibariyle söz konusu konular öğrenciler tarafından zor 

olarak değerlendirilmektedir. 

 

Beceri kategorisinde ise öğretmen adaylarının yarısı düşünme becerileri hususunda 

hemfikirdirler. Öğretmenden kaynaklı nedenler olarak uygun öğrenme ortamının 

hazırlanmaması, güncel hayatla bağlantı kurulmaması, öğretmenlerin de konudan korkması, 

somuttan soyuta hızlı geçiş yapılması cevapları alınmış olup bunlar eşit yüzdedirler. (%12,5). 

Bulut, Yetkin ve Kazak (2002) olasılıkta, öğrencilerin başarısız olmasının sebeplerinden birinin 

öğretmenlerin yetersiz olmaları ve öğretmen adaylarının olasılık konusundaki yeterliklerinin, 

matematik ve olasılık konusuna yönelik tutumlarının incelenmesinin gerekli olduğunu ifade 

etmişlerdir. Öğretmenlerin konudan korkmaları onların da konuya yönelik olumsuz tutum 

geliştirmelerine sebep olmaktadır. Bu sebeple de temelden yapılabilecek destek matematik 

öğretmen adaylarının bu konudaki tutumlarını ortaya koyarak gerekli desteğin kendilerine 

verilmesi ve meslek hayatlarına eksiklerini gidermiş ve ön yargılarını yıkmış olarak başlamaları 

ve kendilerine güven duymaları sağlanabilir. Memnun (2008)’nun çalışmasında olasılık 

kavramlarının öğrenilememe nedenleri arasında muhakeme etme becerisinin yetersizliği ve 

öğretmen faktörleri de dile getirilmiştir. Muhakeme etme becerileri de bu kavramların 

öğrenilmesini etkilemektedir. Öğrencilerin düşünme profillerinin tutarlı ve güçlü olması, 

mantıklı hareket etmeleri, farklı muhakeme etme yollarına başvurmaları önem taşımaktadır. 

Öğretmen de, bu kavramların anlaşılmasında önemlidir. Öğretmenin olasılık kavramlarına 

ilişkin bilgi ve tecrübesinin yeterliliği, ihtiyaç halinde konu tekrarı yapması ve öğrencilerin 

ortak bir dil kullanmasının sağlanması, uygun öğretim yöntemi kullanması ve öğretimini 

yapacağı konu ile ilgili olumsuz tutuma sahip olmaması büyük önem taşımaktadır. Bu sayede, 

öğrenciler de olumsuz tutumlara sahip olmazlar ve konuyu anlayabilirler. 

 
Page 75



 
1. INTERNATIONAL BAKU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

Baku, Azerbaijan 

 

 

August 21-22,2020 Proceedings Book www.izdas.org 

 

 

İlköğretim matematik öğretmen adaylarının “Sizin permütasyon, kombinasyon, binom ve 

olasılık öğretiminiz öğrencilerin bu algılarını nasıl değiştirebilir?” sorusuna verdikleri 

cevaplara ilişkin bulgular özel öğretim yöntem ve teknikleri ve araştırma şeklinde iki kategoride 

toplanmıştır. Özel öğretim yöntem ve teknikleri kategorisinde öğretmen adaylarının yarısı 

etkinlikler ve gerçek hayattan yararlanma düşüncelerini ifade etmişlerdir. Çeşitli etkinlikler 

kullanılarak söz konusu konuların zenginleştirilmesi ve desteklenmesi sağlanabilir. Çeşitli 

etkinlikler ve oyunlarla desteklenen derslerde öğrencilerin daha zevkli vakit geçirmeleri 

sağlanabilir. Gülten ve Gülten (2004) çalışmalarında ‘Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı’ konusu 

bir hikaye anlatılarak öğretilmeye çalışılmıştır ve öğrencilerin konuyu ezberlemek yerine somut 

düşünmeyle öğrenmeleri amaçlanmıştır. Konunun hikayeler ile öğretimi klasik öğretime 

kıyasla daha başarılı olmuştur ve hatırlama üzerinde olumlu etkisi olmuştur. Hikaye 

kullanımında oyunlaştırmaya başvurulması ve çizilen hayvan figürlerin konuşturulması 

öğrencilerin ilgisini çekmiş ve dersi eğlenceli hale getirdiği ifade edilmiştir. Bu durum da 

göstermektedir ki permütasyon, kombinasyon, binom ve olasılık konuları da farklı etkinlikler 

ve oyunlarla mesela hikayelerle desteklenerek öğretim yapılabilir. Gürbüz, Çatlıoğlu, Birgin ve 

Erdem (2010)’in çalışmasında etkinlik temelli öğretimin olasılık kavramlarının gelişiminde 

daha etkili olduğu görülmüştür. Uğurel ve Moralı (2010)’nın çalışmasında oyunların 

permütasyon, kombinasyon, olasılık, fonksiyonlar, türev ve integral monularında uygulanması 

ifade edilmiştir. Oyunların, dersleri eğlenceli hale getirdiği, olumlu tutum gelişimine yardımcı 

olduğu, derse yönelik ilgi ve dikkati arttırdığı belirtilmiştir.  

 

Ayrıca gerçek hayattan yararlanma söz konusu konular soyut olması sebebiyle soyutun 

somutlaştırılarak daha da anlaşır kılınmasını sağlaması bakımından önem taşımaktadır. 

Matematik yapısı itibariyle, günlük hayat problemlerinin bir gereksinimi olarak var olmuştur 

ve somutlaştırma kullanılarak daha etkili ve verimli olacaktır (Gülten ve Gülten, 2004). Bu 

sebeple de tüm matematik konularında gerçek hayattan yararlanma ve somutlaştırma durumu 

öğretmenler tarafından önemsenmelidir.  
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ÖZET 

Araştırma öğrencilerde iki ve üç basamaklı sayılarda basamak değeri kavramının nasıl geliştiği 

hususunda matematik öğretmen adaylarının görüşlerini almayı amaçlamaktadır. Bu sayede 

matematik öğretmen adaylarının söz konusu konu hakkında mesleki hazırlığı, alan ve içerik 

bilgisi boyutunda göz önüne serilecektir. İki ve üç basamaklı sayıların birlik ve onluk veya 

birlik, onluk ve yüzlüklerin onluk tabandaki anlamları ile ilişkili olarak öğrenilmesi ve 

öğretilmesi daha büyük basamaklı sayılarda basamak değeri kavramının daha kolay 

yerleşebilmesi açısından önem taşımaktadır. Öğrencilerde basamak değeri kavramının nasıl 

oluştuğu yani öğrencilerin temel teşkil eden iki ve üç basamaklı sayılarda basamak değeri 

kavramını nasıl öğrendikleri hususunda matematik öğretmen adaylarının görüşlerinin alınması 

bu sürecin matematik öğretmen adayları tarafından nasıl yürütüleceğinin bilinip 

bilinmemesinin ortaya konması ya da matematik öğretmenlerinin bu süreci nasıl 

yürüteceklerine yönelik bilgi verecek olması bakımından da önem taşımaktadır. Bu sayede 

öğretmenlik mesleğine hazırlanmakta olan matematik öğretmen adaylarının öğrencilerle empati 

kurması sağlanmaktadır. Bu bağlamda araştırmanın problem cümlesi şöyledir: Matematik 

öğretmen adaylarının, öğrencilerde basamak değeri kavramının özellikle iki ve üç basamaklı 

sayılarda onluk taban kavramı ile ilişkili olarak nasıl oluştuğu yönündeki düşünceleri nelerdir? 

Araştırmanın çalışma grubunu sekiz ilköğretim matematik öğretmen adayı oluşturmaktadır. 

Öğretmen adayları Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi dördüncü sınıf 

öğrencisidir. Matematik öğretmen adaylarına “Çocuklar iki ve üç basamaklı sayıları birlik ve 

onlukların veya birlik, onluk ve yüzlüklerin onluk tabandaki anlamları ile ilişkili olacak şekilde 

yazmayı nasıl öğrenir?” sorusundan oluşan bir görüş formu uygulanmıştır. Araştırma 2019-

2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında gerçekleştirilmiştir. Matematik öğretmen 

adaylarının görüş formuna verdikleri cevaplar nitel olarak analiz edilmiştir. Öğretmen 

adaylarının öğrencilerde basamak değeri kavramının nasıl oluştuğuna yönelik görüşleri 

çözümlenerek ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Matematik öğretimi, basamak değeri, matematik öğretmen adayları, 

görüş, iki basamaklı sayılar, üç basamaklı sayılar, matematik eğitimi 

 
Page 78



 
1. INTERNATIONAL BAKU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

Baku, Azerbaijan 

 

 

August 21-22,2020 Proceedings Book www.izdas.org 

 

 

 

ABSTRACT 

This study aims to take opinions of prospective mathematics teachers on how the concept of 

place value in two- and three-digit numbers develops in students. By this means, the 

professional preparation of the prospective mathematics teachers on the subject in question will 

be revealed in the scope of field and content knowledge. Learning and teaching units and tens, 

or units, tens and hundreds in relation to their meanings in base ten is important for lucidity of 

the concept of place value in larger digit numbers. It will be tested how the concept of place 

value is formed in students, that is, how the students learn the concept of place value in two- 

and three-digit numbers which is the basis for them. Afterwards, the opinions of prospective 

mathematics teachers will be asked in order to reveal the fact that whether this process will be 

carried out by prospective mathematics teachers will be known or not. This study is also 

important in terms of giving information about how mathematics teachers will apply this 

process later. In this way, prospective mathematics teachers who are preparing for the teaching 

profession are provided with the opportunity to empathize with the students. In this context, the 

problem statement of the research is as follows: What are the opinions of prospective 

mathematics teachers on how the concept of place value in students is formed especially in 

relation to the concept of base ten in two- and three-digit numbers? The study group of the 

research consists of eight primary school prospective mathematics teachers. The prospective 

teachers are the fourth-grade students of Kafkas University Dede Korkut Faculty of Education. 

An opinion form consisting of the question “How do children learn to write two and three-digit 

numbers in relation to the meanings of units and tens, or units, tens and hundreds on the base 

ten?” was applied to the prospective mathematics teachers. The research was carried out in the 

spring semester of the 2019-2020 academic year. The answers that prospective mathematics 

teachers gave to the opinion form were analysed qualitatively. The opinions of the prospective 

teachers on how the concept of place value is formed in students were analysed and put forward.  

Keywords: Mathematics teaching, place value, prospective mathematics teachers, opinion, 

two-digit numbers, three-digit numbers, mathematics education 

GİRİŞ 

İlkokul dönemi matematik programında, doğal sayılar ve doğal sayılarla yapılan işlemlere geniş 

bir yer verilmektedir. Bu süreçte sayılarla ilgili gerçek hayata ve sonraki öğretim yaşantılarına 

temel oluşturan bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır, bu sebeple de, sayı ve işlem öğretimi 

üzerinde önemle durulması gerekmektedir. Sayı öğretimi ve sayı öğretimi içinde önemli bir yeri 

olan basamak değer kavramı sayılarla ilgili en soyut kavramlardan biri olması sebebiyle 

öğretimi uzun zamana yayılmaktadır (Artut ve Tarım, 2006). Bu kavramın öğretimi ile ilgili 

kazanımlar ilköğretimin sonuna kadar devam etmektedir (Artut ve Tarım, 2006; Tarım ve Artut, 

2013). Sayı ve işlem öğretimi sürecinde basamak değer kavramı çocukların o döneme kadar 

karşılaştıkları en büyük güçlüklerden biridir. Bu kavramın iyi öğrenilmemesi ilişkili diğer 

kavramların da öğrenilmesini zora sokmaktadır. Çünkü işlem öğretiminde basamak değer 

kavramı büyük önem taşımaktadır (Artut ve Tarım, 2006). Önce birlik ve onluk kavramları 

kavratılmaya çalışılır, ilerleyen sınıflarda ise daha büyük sayıların öğretiminde yüzlük, binlik 

gibi kavramlar ile basamak değeri kavramı öğretimi yapılmaktadır. Sayı öğretimine paralel 
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olarak işlem öğretimine de başlanmakta ve işlem öğretimi sırasında da toplama işleminde 

“elde”, çıkarma işleminde “onluk ve yüzlük bozma” gibi basamak değeri ile ilgili kavramlara 

yer verilmektedir (Tarım ve Artut, 2013).  

Bir sayıda görünmeyen sütunlar vardır ve her sütunun değeri farklıdır. Sayıda sola doğru 

sütunların değeri artar, sağa doğru ise azalır. Bir sayıdaki bir rakam bir hane sola alınırsa değeri 

10 ile çarpılır, sağa alındığında değeri 10’a bölünür. Bir sayıdaki bir rakamın hem sayı değeri 

hem de basamak değeri vardır. Bir rakamın sayı değeri her zaman aynıdır. Ancak basamak 

değeri sayı içerisindeki yerine göre değişmektedir. Basamak değeri rakamın, sayı değeriyle 

bulunduğu hanenin değerinin çarpımı ile bulunmaktadır. Bir sayının değeri rakamlarının 

basamak değeri toplanarak bulunur. Her sayının bir çokluk değeri vardır. Sayıdaki herhangi bir 

hanede bulunan rakama 10’u aşacak bir sayı eklenirse, 10’u aşan kısım o haneye yazılır ve 

soldaki haneye 1 eklenir. Bir sayıda farklı adette birlik, onluk, yüzlük, … olması sebebiyle sayı 

bunların cinsinden farklı şekillerde ifade edilebilmektedir. Bir sayı 10 ile çarpılırsa her 

basamağındaki rakamın değeri de 10 ile çarpılmış olur. Bir sayıda bulunan 0 rakamı solundaki 

rakamların değerini arttırmaktadır. Basamak değeri kavramı ile ilgili bilinmesi gereken bu 

bilgiler basamak değeri kavramının önemini ve zorluğunu ortaya koymaktadır. Eğer bu 

bilgilerde eksiklik oluşursa öğrenciler basamak değeri kavramının öğrenilmesi ile sıkıntı 

yaşamaktadırlar (Arslan, Yıldız ve Yavuz, 2011).  

Basamak değeri kavramı ilköğretim başlarında öğrencilere soyut ve karmaşık gelmektedir. Bu 

sebeple de öğretiminin geciktirilmesi ve sürece yayılması gerekmektedir. Oldukça soyut olan 

bu kavramın öğretimi sürecinde farklı materyal ve etkinliklerden yararlanılması ve başta 

aritmetik işlemler olmak üzere farklı konularla ilişkilendirilmesi gerekmektedir (Arslan, Yıldız 

ve Yavuz, 2011).  

Sınıf öğretmenleri ve araştırmacılar öğrencilerin basamak değeri algısının zayıf olduğunu tekrar 

tekrar gözlemlemektedirler. Basamak değerini algılamak öğrencinin bir parça bütün kavramına 

ilişkin ortaya çıkan algısının detaylandırılmasını gerektirir. Basamak değerini anlamak için, 

öğrencinin, kültürümüzün sayılar için gösterim sistemi ve sayısal parça-bütün ilişkileri 

hakkında çeşitli ikincil bilgileri koordine etmesi ve sentezlemesi gerekmektedir. Basamak 

değeri kavramını anlayan öğrenci örneğin 67 sayısının sadece 67 nesnenin bir koleksiyonu için 

“ne kadarı” temsil edebileceğini değil aynı zamanda sağdaki rakamın yediyi, soldaki rakamın 

altmışı temsil ettiğini ve altmış yedinin tek tek rakamlar tarafından temsil edilen miktarların 

toplamı olduğunu bilmektedir (Ross, 1989).  

Artut ve Tarım (2006)’ın çalışmasında öğrencilerin basamak değer kavramı ile ilgili soruları 

doğru cevaplama durumlarının her sınıf düzeyi için düşük olduğu gözlenmiştir. Öğrencilerin 

başarı düzeyleri arttıkça hata yapma oranları azalsa da, her başarı düzeyinde bu konuda zorluk 

yaşandığı belirlenmiştir. Cinsiyetler açısından bakıldığında da, söz konusu konuda yaşanan 

zorlukların benzer olduğu ortaya konmuştur. Mutlu ve Sarı (2019)’nın çalışmasında bilgisayar 

destekli eğitim materyallerinin öğrencilerin basamak değerini kavrayışlarını geliştirdiği 

görülmüştür. 

Tarım ve Siyer (2017)’in çalışmasında öğretmenler, meslek hayatlarında basamak değeri ile 

ilgili kavram yanılgılarına sıkça rastladıklarını, özellikle de, basamak değeri kavramının 

eksikliğinden kaynaklı ondalık sayılar ve tam sayılarda güçlükler yaşadıklarını ifade 

etmişlerdir. Yenilmez ve Demirhan (2013)’ın çalışmasında öğrencilerin basamak değer konusu 
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kapsamında kavramsal olarak sorun yaşadıkları, kavramı tanımlamakta zorlandıkları ancak 

çoğunun verilen sayıdaki rakamların basamak değerini hesaplayabildiği görülmüştür. 

Arslan, Yıldız ve Yavuz (2011) çalışmalarında soyut ve öğrenilmesi zor olan basamak değeri 

kavramını öğretmek için abaküsten sayı bloklarına kadar farklı materyallerin 

kullanılabileceğini ve ölçme, geometri başta olmak üzere matematiğin farklı öğrenme alanı ve 

kavramlarıyla ilişkilendirileceğini ifade etmişlerdir. Öğretmenler öğrencilerin basamak değeri 

ile sayı değerini karıştırma, onluk kavramını yeterince anlayamama, iki basamaklı sayılarda 

birlik ve onlukların yerini karıştırma, basamak değeri kavramını anlamadan ezberleme ve 

basamak değeri ile basamak adlarını karıştırma gibi zorluklar yaşadıklarını ifade etmişlerdir. 

Öğretmenlerin çoğunluğu ders kitabını yeterli görmemekte veya kısmen yeterli görmektedir. 

Etkinliklerin sayıca veya nitelik bakımından yeterli olmadığını belirtmişlerdir. 

Araştırma öğrencilerde iki ve üç basamaklı sayılarda basamak değeri kavramının nasıl geliştiği 

hususunda matematik öğretmen adaylarının görüşlerini almayı amaçlamaktadır. Bu sayede 

matematik öğretmen adaylarının söz konusu konu hakkındaki mesleki hazırlığı, alan ve içerik 

bilgisi boyutunda göz önüne serilecektir. İki ve üç basamaklı sayıların birlik ve onluk veya 

birlik, onluk ve yüzlüklerin onluk tabandaki anlamları ile ilişkili olarak öğrenilmesi ve 

öğretilmesi daha büyük basamaklı sayılarda basamak değeri kavramının daha kolay 

yerleşebilmesi açısından önem taşımaktadır. Öğrencilerde basamak değeri kavramının nasıl 

oluştuğu yani öğrencilerin temel teşkil eden iki ve üç basamaklı sayılarda basamak değeri 

kavramını nasıl öğrendikleri hususunda matematik öğretmen adaylarının görüşlerinin alınması 

bu sürecin matematik öğretmen adayları tarafından nasıl yürütüleceğinin bilinip 

bilinmemesinin ortaya konması ya da matematik öğretmenlerinin bu süreci nasıl 

yürüteceklerine yönelik bilgi verecek olması bakımından da önem taşımaktadır. Bu sayede 

öğretmenlik mesleğine hazırlanmakta olan matematik öğretmen adaylarının öğrencilerle empati 

kurması sağlanmaktadır. Bu bağlamda araştırmanın problem cümlesi şöyledir: Matematik 

öğretmen adaylarının, öğrencilerde basamak değeri kavramının özellikle iki ve üç basamaklı 

sayılarda onluk taban kavramı ile ilişkili olarak nasıl oluştuğu yönündeki düşünceleri nelerdir? 

YÖNTEM 

Araştırmanın çalışma grubunu sekiz ilköğretim matematik öğretmen adayı oluşturmaktadır. 

Öğretmen adayları Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik 

Öğretmenliği dördüncü sınıf öğrencisidirler. Dördüncü sınıfta eğitim görmekte olan okul 

deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerini alan öğrenciler seçilmiş olup, amaçlı örnekleme 

yapılmıştır. Amaçlı örnekleme de katılımcılar çalışma için en uygun özelliklerine göre 

belirlenmektedirler (Başkale, 2016).   

Mevcut araştırmada nitel veri analizi yaklaşımlarından içerik analizi kullanılmıştır. İçerik 

analizi, toplanan nitel verilerin sistematik ve güvenilir olarak analiz edilmesini ve 

araştırmacının ilgilendiği kategorilerle ilgili olarak bunlardan genellemeler yapılabilmesini 

sağlamaktadır (Haggarty, 1996).  

Mevcut araştırma kapsamında veriler araştırmacılar tarafından ayrı olarak değerlendirilmiş ve 

kodlama benzerlikleri ile farklılıkları sayısal olarak karşılaştırılmış olup, araştırmacılar arası 

güvenirlik sonucu %84 çıkmıştır. En az %70 düzeyinde bir güvenirlik yüzdesine ulaşılması 

gerekmekte olup (Yıldırım ve Şimşek, 2008), araştırmacılar arası güvenirliğin yüksek olduğu 

söylenebilir. 

Öğretmen adaylarına “Çocuklar iki ve üç basamaklı sayıların birlik ve onlukların veya birlik, 

onluk ve yüzlüklerin onluk tabandaki anlamları ile ilişkili olacak şekilde yazmayı nasıl 

öğrenir?” sorusundan oluşan bir görüş formu uygulanmıştır.  İlgili soru Van De Walle, Karp ve 
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Bay-Williams (2012)’dan alınmıştır. Matematik öğretmen adaylarının görüş formuna verdikleri 

cevaplar nitel olarak analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarının öğrencilerde basamak değeri 

kavramının nasıl oluştuğuna yönelik görüşleri çözümlenerek ortaya konmuştur. 

 

BULGULAR 

İlköğretim matematik öğretmen adaylarının “Çocuklar iki ve üç basamaklı sayıların birlik ve 

onlukların veya birlik, onluk ve yüzlüklerin onluk tabandaki anlamları ile ilişkili olacak şekilde 

yazmayı nasıl öğrenir?” sorusuna verdikleri cevaplardan elde edilen bulgular aşağıdaki gibidir: 

Birlik, onluk, yüzlük kartlar kullanımı ile %12.5 

Taban blokları kullanımı ile %25 

Çocukların temel sayma ilkelerini ve sayılar arasındaki ilişkileri anlamaları ile %12.5 

Birerli sayma, gruplama ve tek tek sayma ve onarlı ve birerli sayma ile %12.5 

Teknoloji kullanımı ile %12.5 

10 luk taban blokları kullanımı ve teknoloji ile destekleme ile %12.5 

Nesneleri gruplama ile %12.5 

İlköğretim matematik öğretmen adaylarının verdikleri cevaplardan örnekler aşağıdaki gibidir: 

Öğretmen adayı 1 

Bu aynen anadilimizde konuşurken gramer kurallarını hiç düşünmeden uygulamamız gibi. 

Varlıklarını farketmeyiz bile. Örneğin 16 yazdığımda bunu on altı diye okuruz. Halbuki yan 

yana iki işaret var 1 ve 6. Otomatik olarak 1 i 10 diye okuduk yani onla çarpmış olduk. Onluk 

tabanda basamaklar sağdan 1, 10, 100 diye gider ve yazılan sayılar buna göre basamak değeri 

ile çarpılır. O zaman bu kavramı şöyle bir etkinlikle öğretebiliriz. Birliklerden oluşan kare 

kağıtlar, yine birliklerden oluşan 10luk kart ve yine birliklerden oluşan ve 10 lukları belirtilen 

(çizgiyle)  100 lük kare kağıtlar. Bu hazırladığımız kağıtlarla öğrencilere üç ve iki basamaklı 

sayıları gösterebiliriz ve birlik ve onlukların veya birlik, onluk ve yüzlüklerin onluk tabandaki 

anlamları ile ilişkili olacak şekilde gösterebiliriz. 

Öğretmen Adayı 2 

Taban blokları materyalini sınıfa getiririm. Öncelikle taban bloklarını tanıtırım. Birliklerin 

birlik olduğunu, onlukları sayarak bir onluğu temsil ettiğini, yüzlükleri ise her satırda bir onluk 

var ve on satır varsa kaç tane kare olduğunu sorarım. Daha sonra öğrenciler yüz olduğunu 

söyleyince bu taban bloğunun da yüzü temsil ettiğini belirtirim. Örneklere geçerim. Birinci 

örnek olarak; 12 sayısını ele alalım. Kaç onluk kaç birlik var bir fikriniz var mı diye sorarım. 

Öncelikle bu örneği ben anlatırım. On iki sayısında sadece bir onluk ve iki birliğin olduğunu 

söylerim. Üç basamaklı sayılara geçerim. 312 sayısının da üç yüzlük bir onluk ve iki birlikten 

oluştuğunu söylerim. Daha sonra öğrencileri gruplara ayırarak bazı sayıları söylerim ve her 

gruba taban bloklarından veririm. Bu sayıları taban bloklarıyla oluşturmalarını ve nasıl 

oluşturduklarını açıklamalarını isterim. 

Öğretmen Adayı 3 

Sayma, çokluk hakkında ve onluk taban fikirlerinin oluşmasında oldukça önemlidir. Bu nedenle 

çocukların başlaması gereken ilk yöntem birerli saymadır. Birerli sayma çocukların bir çokluğu 

isimlendirmeleri veya kaç tane olduğunu söylemeleri temel yoldur. Bu nedenle onluk tabana 
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ilişkin gösterimlerde ilk olarak birerli sayma yapılarak birbirlerine denk olduklarına ikna 

olmalıdırlar. Daha sonra verilen sayıyı gruplama ve tek tek sayma yöntemiyle ifade etmelidir. 

Bir, iki, üç, dört tane onluk kümesi ve bir, iki, üç tekli şeklinde öğrenci bir grup nesneyi tek bir 

öğe olarak saymayı hiç düşünmemiş ise bu yöntem fazlasıyla ilgisini çekecektir. Son olarak 

onarlı ve birerli sayma yöntemine geçilmelidir. On, yirmi, otuz, kırk… şeklinde. 

Öğretmen Adayı 4 

Çocuklara bunu öğretirken öncelikle 1’lik bloklardan başlanır. 1’lik bloklardan 10 tane verilir 

ve yanına da bir tane onluk blok verilir. Öğrenci birlik blokları üst üste koyarak aslında 1 onluk 

bloğun aslında 10 tane birlik bloktan oluştuğunu fark eder. Daha sonra öğrenciye 10 tane 10’luk 

blok ve bir tane 100’lük blok verilir. Öğrenci 10’luk blokları yan yana koyarak aslında 1 yüzlük 

bloğun 10 tane onluk bloktan oluştuğunu fark eder ve bu ilişkiler aklında bu sayede yer edinmiş 

olur. Öğrenci artık elinde 10’dan fazla birlik olduğunda ona onluk denmesi gerektiğini ve 10 

tane onluk bloktan elinde olduğunda ise ona yüzlük denmesi gerektiğini yaparak-yaşayarak 

öğrenmiş olur.  

Öğretmen Adayı 5 

Basamak değerini anlayan bir öğrenci ise onluk taban kavramını algılar. Öğrencilerin çoklukları 

sayma deneyimleriyle başlayan basamak değeri, sayı sözcüklerini söylemesi ve bunların 

sembolle gösterimiyle işlemsel anlamanın temelleri atılmaktadır. Basamak değeri anlayışı, 

çocukların temel sayma ilkelerini ve sayılar arasındaki ilişkileri anlamalarına dayanır. Basamak 

değeri kavrayışı, sayma deneyimiyle gelişir. Öğrenciler nesneleri farklı şekillerde sayma 

fırsatını sıkça elde ettiği zaman, basamağın büyüklüğü ve konumu arasındaki ilişkileri görmeye 

başlarlar. Basamak değeri anlayışına sahip öğrenciler 93’te ki dokuzun doksana yani dokuz tane 

onluğa denk geldiğini bilir veya 184’teki bir’in yüze yani bir tane yüzlüğe denk geldiğini bilir. 

Basamak değeri sisteminin merkezini 10’lu birimler arasındaki ilişkiler oluşturmaktadır. 10 

tane birliğin bir araya gelmesiyle 1 onluk gibi. 

Öğretmen Adayı 6 

Öncelikle bunun öğretilmesi için teknolojiden yararlanılması ya da materyalden   

faydalanılması gerektiğini düşünüyorum. Teknolojiyi kullanarak birim küpler üzerinden bir 

anlatım sağlayabilirim. Örneğin; 12 sayısının bir onluk ve 2 tane birlikten oluştuğunu 

gösterebilirim. 115 sayısının 1 yüzlük 1 onluk ve 5 birlik birim küplerden oluştuğunu, 700 

sayısının 7 tane yüzlükten oluştuğunu. Bunu öğrenciler ile birlikte okulun bilgisayar sınıfını 

kullanarak tüm sınıfın katılımını sağlayacak biçimde uygularım. Bunun ve daha bir çok 

örneğini sınıfta yaparak öğrencinin anlamlı öğrenme gerçekleştirmesini sağlarım.  İkinci bir 

fikir olaraksa çubuklar kullanabilirim. Bir materyal tasarlayarak çubuklar yardımıyla bu konuyu 

öğrenciye öğretebilirim.  

Öğretmen Adayı 7 

Taban aritmetiğini anlayabilmek için kullandığımız sayı tabanında aslında fark etmeden 

otomatik olarak neler yaptığımıza biraz bakalım. Bu aynen ana dilimizde konuşurken gramer 

kurallarını hiç düşünmeden uygulamamız gibidir. Varlıklarını fark etmeyiz bile. Örneğin 16 

yazdığımızda bunu on altı diye okuruz. Hâlbuki yan yana iki işaret var. Bir ve altıyı otomatik 

olarak biri on diye okuduk yani on ile çarptık. Onluk tabanda basamaklar sağdan 1, 10, 100 

diye gider ve yazılan sayılar buna göre basamak değeri ile çarpılır.  Düşünecek olursak bu 

tabanda bütün sayıları yazarken 10 tane işaret kullanırız ve bunlara da rakam deriz. Bunları bu 

şekilde öğrenciye aktardıktan sonra 10’luk taban blokları ile bu konuyu pekiştirebiliriz. 

Bilgisayardan da yardım alarak somutlaştırabiliriz. 
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Öğretmen Adayı 8 

Öğrencilere bunu öğretmeye başlamadan önce gruplama öğretilir. Örneğin; 10 tane fasulyeyi 1 

onluk olarak, 100 tane fasulyeyi ise 1 yüzlük olarak gruplaştırılır. Bu sayede öğrencilerin 10 

tane birliğin bir tane onluk, 100 tane birliğin bir tane yüzlüğe, 10 tane onluğun ise 1 tane yüzlüğe 

denk olduğu bu sayede öğretilir. Ve de öğrenciler kendileri yaparak öğrencileri için akılda 

kalıcılığı fazla olur.  

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Mevcut araştırma kapsamında öğretmen adayları öğrencilerin öğrenme süreçlerinin birlik, 

onluk, yüzlük kartlar kullanımı, taban blokları kullanımı, çocukların temel sayma ilkelerini ve 

sayılar arasındaki ilişkileri anlamaları, birerli sayma, gruplama ve tek tek sayma ve onarlı ve 

birerli sayma, teknoloji kullanımı, 10 luk taban blokları kullanımı ve teknoloji ile destekleme, 

nesneleri gruplama ile ilerleyebileceği bu şekilde konunun anlamlandırılabileceğini ifade 

etmişlerdir. Ancak Artut ve Tarım (2006)’ın çalışmasında öğrencilerin basamak değer kavramı 

ile ilgili soruları doğru cevaplama durumlarının her sınıf düzeyi için düşük olduğu gözlenmiştir. 

Tarım ve Siyer (2017)’in çalışmasında öğretmenler, meslek hayatlarında basamak değeri ile 

ilgili kavram yanılgılarına sıkça rastladıklarını, özellikle de, basamak değeri kavramının 

eksikliğinden kaynaklı ondalık sayılar ve tam sayılarda güçlükler yaşadıklarını ifade 

etmişlerdir. Yenilmez ve Demirhan (2013)’ın çalışmasında öğrencilerin basamak değer konusu 

kapsamında kavramsal olarak sorun yaşadıkları, kavramı tanımlamakta zorlandıkları ancak 

çoğunun verilen sayıdaki rakamların basamak değerini hesaplayabildiği görülmüştür. 

Görülmektedir ki, basamak değeri kavramının anlaşılması zor bir konu olduğu ve bu konu ile 

ilgili öğrencilerin sıkıntı yaşadıkları söylenebilir. Tam olarak öğrenilmemiş bir kavram, ileride 

öğretmen olacak öğrencilerin de bu kavramı öğrencilerine aktarması hususunda zorunlar 

yaşamasına sebep olmaktadır. Bu durum ilgili konuda yaşanan sıkıntıları ortadan kaldıracak 

yöntemlerin neler olduğunun bilinmemesinden kaynaklanmaktadır. Özellikle de öğretmen 

adaylarının basamak değeri kavramının nasıl daha iyi anlaşılacağı ve anlamlandırılacağı 

hususunda mesleki olarak kendileri hazırlamaları önem taşımaktadır. Mevcut araştırma 

öğretmen adaylarının verdikleri cevaplar basamak değeri kavramının öğretilmesinde ya da 

öğrencilerde ilgili kavramın nasıl oluştuğu hususunda çeşitli alternatifler sunmaktadır. Bu da 

göstermektedir ki ilgili kavram ile ilgili öğretmen adaylarının çeşitleri fikirleri mevcuttur. 

Öğretmen adayları farklı konularla ilişkilendirme, materyaller ve etkinlikler kullanımı 

düşüncelerini ifade etmişlerdir. Mutlu ve Sarı (2019)’nın çalışmasında bilgisayar destekli 

eğitim materyallerin öğrencilerin basamak değeri kavrayışlarını geliştirdiği görülmüştür. 

Mevcut araştırma kapsamında da, öğretmen adayları teknoloji kullanımına dikkat çekmişlerdir. 

Verilen cevaplar göz önünde bulundurulduğunda öncelikle öğretmenlerin bu konudaki 

yeterliliklerinin arttırılması durumu gündeme gelmektedir. Oldukça soyut olan basamak değeri 

kavramının öğretimi esnasında imkanlar ölçüsünde abaküsten sayı bloklarına kadar farklı 

materyal ve etkinlikten faydalanılması gerektiği, basamak değeri kavramının farklı konularla 

ilişkilendirilmesinin gerekliliği dile getirilmiştir (Arslan, Yıldız ve Yavuz, 2011). Mevcut 

araştırma kapsamında da materyal ve teknoloji kullanımı, farklı konularla ilişkilendirmeye 

değinilmiş olup buna ek olarak materyal olarak sayı bloklarının kullanımı düşüncesi ifade 

edilmiştir.  

Basamak değeri kavramına ilişkin kavram yanılgılarını ve hataları ortaya koymak adına bir 

takım çalışmalar yapılması önerilmektedir. 
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Öğretmen adaylarının ve öğretmenlerinin basamak değeri kavramı ile ilgili eksiklerini 

tamamlamaları ve farkındalıklarının arttırılması önerilmektedir. 

Basamak değeri konusu matematiğin diğer pek çok konusuna da temel teşkil etmesi ve 

ilkokuldan itibaren üzerinde durulan bir konu olması sebebiyle temelin daha sağlam 

oluşturulması önem taşımaktadır. Bu kapsamda da okul öncesi ve ilkokul dönemi bu açıdan 

büyük önem taşımaktadır. Sayma ve gruplama fikirlerinin gruplayarak sayma fikrinin de bu 

dönemlerde geliştirilmesi gerekmektedir.  
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ASSESSING THE IMPACTS OF THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS AND 

APPROPRIATE POLICY RESPONSES 

IN ASIA SYNTHESIS OF OUTCOMES FROM 3 CASE STUDIES IN BANGLADESH, 

PAKISTAN AND THE PHILIPPINES 

 

Research Scholar Muhammad Shoaib Khan 

Economics 

Prof. Dr. Muhammad Saleem Rahpoto  

Economics 

GEOGRAPHIC SUMMARY 

Toward the start of the worldwide money related emergency, impressive discussions were hung 

on the conceivable impacts that it may have in creating nations, regardless of whether and how 

it will influence national economies and decline hardship among the most powerless. There are 

solid voices demonstrating that frail coordination into the worldwide economy, particularly on 

account of Africa, would shield these nations from the most exceedingly terrible impacts of the 

emergency. In any case, with the beginning of the emergency, falling world interest for sends 

out, remote direct speculation, cash exchanges and, as of late, guide streams relentlessly pulled 

in those nations into the worldwide downturn. In addition, powerless financial circumstances 

and the absence of access to a profoundly limited worldwide credit advertise have denied these 

nations the most critical instruments – motivation spending - that created nations have used to 

contain the tempest.  

 

 

In 2009, PEP chose to prepare a few of its individuals in Asia, Africa and Latin America 

to screen, break down and Anticipate the effect of the emergency on financial prosperity 

in their separate nations. Little groups of analysts were chosen in more than 20 nations to take 

an interest in the activity, which was upheld by a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

few organizations, for example, AusAID, CIDA, IDRC, IFPRI and UNICEF. The exploration 

activity was separated into three parts or gatherings of concentrates each giving an alternate 

expository perspective for more complete outcomes. 

 

FORESEE THE NATIONAL EFFECT OF THE EMERGENCY AND CREATE 

FITTING REACTIONS 

One of these segments prepares nine (9) of these exploration groups to create and apply a mix 

of full scale miniaturized scale demonstrating and recreation strategies to interface the impacts 

of the emergency with national economies to the numerous parts of family welfare. the probable 
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effects of different conceivable approach choices (by reproducing diverse situations) to secure 

the most helpless. These particular overviews were directed in different nations in Asia 

(Bangladesh, Pakistan, and Philippines), Africa (Senegal, South Africa) and Latin America 

(Bolivia, Colombia, Ecuador, and Uruguay). In general, it before long turned out to be evident 

that what number of nations are influenced and how misfortunes are conveyed inside the 

populace and rely upon the nation's particular worldwide relations (particularly exchange, 

speculation, settlements and help) and strategies to react. In fact, if the channels of effect have 

all the earmarks of being moderately comparative in all overview cases - fundamentally by 

decreasing world request and the resulting decrease in trade volumes and costs - national 

economies are influenced to fluctuating degrees. Starting levels of monetary execution, 

monetary adjust and/or reconciliation in the worldwide economy clearly survey the effect of 

the worldwide money related emergency and applicable political reactions in Asia Synthesis of 

the aftereffects of 3 cases in Bangladesh, Pakistan and the Philippines. not just for the effects 

on the nation's financial prosperity, yet additionally for the administration's capacity to execute 

strategies to neutralize the effect of the emergency.  

Watchwords: large scale microeconomic model, send out, remote venture, outcomes, 

monetary emergency, impacts, approaches, economy, assembly 

Instance Revisions in Asia  

The accompanying pages outline the principle results as far as research results and arrangement 

suggestions from the three Asian cases, in Bangladesh, Pakistan and the Philippines.  

Bangladesh  

 "Results of the worldwide financial emergency for the economy in Bangladesh" By Selim 

Richen and SM Abdullah. Last Report.  

As per the aftereffects of their reenactments, Reichan and Abdullah have recognized fares and 

settlements (which are liable to a sharp decrease in development rates) as significant 

transmission channels through which the worldwide emergency would influence Bangladesh's 

economy and the welfare of the populace.  

The stun of the blend of these decreases is required to worsen the negative effect of the 

worldwide emergency both in the short and long haul in Bangladesh; For any situation, here 

and now negative impacts would be more prominent than anticipated over the long haul.  
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• Reducing absolute fares would thusly prompt a decrease in all out utilization and 

imports, which could influence utilization and along these lines family unit welfare - 

with poorer families that are more influenced.  

The effect of the decrease in the level of exchanges on family unit welfare is clear as it 

straightforwardly influences the salary and, along these lines, the real utilization of the recipient 

families - when the individuals who have higher beginning gifts (as far as settlements as an 

offer of pay) more so than. 

Political Outcomes and Suggestions  

The reenactments demonstrated that there was at first a more extreme decrease in the 

development rates of fares of particular textures and sewed prepared to-wear articles of clothing 

(RMGs), which added to such a low rate of in general development in absolute fares from 

Bangladesh - nation has such a negative effect on the general economy and thriving in the 

nation. As figures propose that the decrease in these divisions may endure, specialists prescribe 

approach intercession to animate exercises and accomplishments in these two fare arranged 

parts. Truth be told, researchers have recognized various issues -, for example, poor physical 

framework and high exchange expenses or absence of gifted work, back-connecting and access 

to capital - all causing genuine bottlenecks and supply bottlenecks, might be gone for improving 

the aggressiveness of these segments.  

Then again, as Bangladesh trades are exceptionally focused and subject to these two areas, 

specialists likewise firmly prescribe activities to enhance the nation's "fare bushel" to decrease 

this reliance and the defenselessness of the economy to outside stuns,  

Concerning settlements, scientists allude to both the consequences of reenactments and past 

examinations to affirm the significance of settlements in Bangladesh as far as solid "endeavors 

to enhance prosperity" - therefore the disturbing impacts of extreme cuts the stream of cash 

exchanges, because of the emergency, to the welfare of the nation. They even anticipate a 

compounding of the circumstance, ie. Additionally diminish in the convergence of cash 

exchanges, because of the watched pattern of (declining) yearly movement from Bangladesh.  

Consequently, their decisions point to the requirement for approaches to advance both outer 

movement and bigger inflows/better utilization of settlements. Such measures could, for 

instance, help to decrease obstructions (or expel deterrents) in the procedures of sending cash 

by means of authority channels or give proper direction and support to diverting cash exchanges 

to profitable speculation. Analysts additionally trust that the administration ought to arrange 
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concurrences with global accomplices (two- sided or multilateral participation inside the WTO) 

to urge work fares to Bangladesh. 

 

Pakistan 

"The effect of the worldwide budgetary emergency on a little open economy: the instance of 

Pakistan" From Vakar Ahmed, Sira Ahmed and Ashan Abbas. Last Report.  

 

Until 2009, the Pakistani economy, which has remained in the class of nations with driving 

development rates since 2000, was attempting to keep this rate negative. The declining pattern 

of the economy (after 2007) is for the most part because of a sharp decrease in remote 

speculation and the rate of development of fares. Dissimilar to Bangladesh, in any case, there 

is some alleviation because of the developing cash exchanges from abroad and the expansion 

in remote guide to surge influenced regions.  

While many credit Pakistan's monetary issues to the stun of nourishment and fuel costs and the 

vitality emergency that went before the worldwide money related emergency, the consequences 

of CVT scientists' recreations demonstrate that the decrease in remote investment funds has 

adversy affected in general GDP, destitution and disparity . They likewise found that 

somewhere in the range of 2007 and 2009, while settlements stayed stable, decreases in 

exchange, private capital and authority capital inflows, official improvement help and FDI 

prompted a log jam in monetary development and a sharp downturn in help of poor spending 

uses.  
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 Regarding esteem included, while the agribusiness and industry area has declined, the 

administration division - specifically household administrations - has expanded. This has 

prompted a move in the work showcase (a long way from farming and industry) to the 

administrations part. Then again, with the lessening in the inflow of outer assets and the weight 

on the conversion scale, imports have turned out to be more costly. 

 Investment and utilization levels have fallen, which, notwithstanding lessening outside 

funds, has prompted an intensifying of both neediness and imbalance, particularly for 

the two most thickly populated regions in Pakistan (Sind and Punjab). As a rule, the 

urban poor are confronting the biggest decrease in utilization.  

 

Political Outcomes and Suggestions  

In reality, flimsy worldwide fare costs represent a risk to exchange conditions in nations that 

have a predominant fare base, and Pakistan gradually enhances its fare structure as far as the 

merchandise it delivers and offers abroad. Territorial enhancement is additionally moderate as 

the greater part of fares is as yet bound for the US and the EU (both barely influenced by the 

worldwide money related emergency). Scientists accordingly prescribe Pakistan's future 

exchange strategies to center around trade complexity and broadening.  

Besides, given the way that inflows of remote guide have fallen in the course of the most recent 

couple of years, accentuation should now be put on enhancing the assembly of national assets. 

This can be supplemented by developing cash exchanges from abroad, which could be much 

more gainful in the event that they center around venture as opposed to addressing the 

necessities of here and now utilization. To this end, both the legislature and the managing an 

account framework need to build up an extensive variety of funds instruments for the corporate 

and family unit divisions. Impetuses, for example, the Pakistani Initiative for Money 

Laundering (PRI) ought to be extended.  

 Adapting to the emergency has been troublesome for Pakistan, particularly because of 

effectively existing monetary requirements. Particular shortcomings in adjust of installments  
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shortcoming constrained the nation to fall back on an IMF save assention, which forced extra 

conditions connected to spending requirements. Endowments for wheat, power, composts and 

oil must be eliminated, which thus expanded the shopper's swelling load.  

At last, while some standardized savings systems are executed at both government and 

commonplace levels, access to these projects remains for the most part troublesome for the 

poorest. It is in this manner fundamental to more readily focus on these social security projects 

and mediations against poor people. 

Philippines  

"The Global Economic Crisis and the Philippine Economy: Quantification" by Erwin Corgon. 

Last Report.  

As in many creating nations, regardless of the moderately restricted presentation of US 

budgetary resources, the Philippine economy endured a sensational lull, for the most part on 

universal exchange (falling world fare costs and worldwide request), which, as the review 

appears, added to the log jam in both monetary development , and work in the nation.  

Notwithstanding the "emergency situations" he recreates to see how universal exchange 

arranges the effect of the emergency on the Philippine economy, the scientist is likewise 

investigating the impact of the 10 percent expansion in social spending, which was 

recommended in the administration's jolt program in mid-2009  

The outcomes demonstrate that the effect of the worldwide monetary emergency is to lessen 

the GDP development rate in 2009 by about a quarter contrasted with what might have been 

without an emergency, while the jolt bundle just marginally enhanced the circumstance.  

 Industry results and work request have been influenced to a differing degree, contingent 

upon the presentation of every industry to the universal market.  

 As expected, the more remote situated assembling area endures the most contracting, 

with request declining for both gifted and untalented work.  

 However, the interest for gifted work additionally declined in the farming area, which 

is more situated towards the nation.  

 With the expanded open spending from the administration's boost bundle, the 

administration part has extended, bringing about an expansion in labor request and the 

relocation of specialists to open administrations.  

 

 Both imbalance and destitution have declined.  
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 The hole and the seriousness of neediness expanded more than the quantity of the 

poor - ie. Expanding the offer of poor people and expanding the hole among poor 

people.  

 All family units have encountered a decrease in genuine wage, particularly those in 

the lower docile.  

 Poverty is expanding in urban zones where most fare arranged ventures are found.  

Political Results and Proposals  

On account of the Philippines, the aftereffects of the reproductions demonstrate that while the 

administration's boost program moderated the effect of the emergency, it was insufficient to 

beat the negative welfare impacts of the emergency. Because of strict monetary conditions, the 

expansion in government spending is very unassuming and spotlights on expanding work in 

general society administrations division, financing little network based framework tasks and 

social assurance measures. 

The examination infers that the Philippine government is as of now confronting the test of post-

emergency approaches that animate monetary recuperation and address the most helpless 

individuals/families. Against this foundation, the Philippine government ought to wind up more 

proactive in discovering approaches to moderate the possibly harming results of future 

monetary and money related emergencies on powerless gatherings of family units, particularly 

poor people.  

Among the answers prescribed by the analyst with respect to the strategy measures to be 

executed by the Philippine Government to take care of the above issues are:  

1. enhance the current social assurance program by tending to a considerable lot of its 

troubles -, for example, inadequate advantages, poor scope and poor focusing, and 

additionally broadening the arrangement of social security; 

2. give more assets to enhancing the physical foundation of the economy with a specific 

end goal to make business openings, enhance profitability and supplement their social 

insurance measures; 

3. to advance the advancement of intra-provincial exchange with other Asian       

economies, along these lines decreasing its reliance on fares to Western economies, 

for example, the US and Europe  
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ÖZET 

Son yıllarda, sosyal bilimler alanında yapılan çalışmaların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bilgi 

ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler bilgiye ulaşım imkanını kolaylaştırarak kısa sürede 

çok sayıda çalışmanın ortaya çıkmasına imkan tanımıştır. Bundan dolayı literatürde herhangi 

bir alanda ve/veya konuda birbirine benzer pek çok sayıda çalışmaya rastlanılmaktadır. Farklı 

araştırmacılar tarafından bağımsız şekilde yürütülen bu çalışmalar benzer ya da farklı sonuçlar 

içermekte ve ilgili alan için önemli bilgiler sunmaktadır. 

Çalışmaların sayısının artması ile daha kapsamlı ve sistematik araştırma sentezlerine olan  

ihtiyaç da artmaktadır. Bu nedenle ortaya çıkan araştırma sonuçlarının birleştirilip genel sonuca 

varılabilmesi ve yeni çalışma alanlarının ortaya çıkarılabilmesi adına, meta analiz yönteminin 

kullanımı ön plana çıkmaktadır. Meta analizi, aynı konuda farklı yer, zaman ve durumlarda 

yapılmış olan bağımsız çalışma sonuçlarının niceliksel olarak gözden geçirilmesi ve 

sentezlenmesi olarak ifade edilmektedir. Bu analiz yöntemi, ilgili bilim dallarında yapılan 

çeşitli araştırmaların sonuçlarını özetler, birleştirir ve ortak bir sonuca ulaşılmasını sağlar. 

Bu araştırmada, meta analiz yöntemi kullanılarak, çalışanların genel iş tatmin düzeylerinin 

medeni durum ve çalışma süresi değişkenlerine göre incelenmesi hedeflenmiştir. Çalışmaya ait 

verilerin elde edilmesinde Google Akademik, YÖK Ulusal Tez Merkezi, Dergipark ve 

ULAKBİM gibi ulusal veri tabanları detaylı bir şekilde taranmıştır. Yapılan alan yazın 

incelemesi sonucunda meta analizi için kullanılabilecek çalışmalara karar verilirken, dahil 

edilme ve hariç tutma kriterleri belirlenerek, kodlama formu oluşturulmuştur. Meta analizi 

yöntemini uygulamak üzere toplam 114 bağımsız çalışma dahil edilme kriterlerine uygun 

olarak seçilmiştir. Veriler Comprehensive Meta Analysis (CMA) programıyla analiz edilmiştir. 

Yapılan meta analizi sonucunda bulgular yorumlanmış ve tartışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Genel iş tatmini, Medeni durum, Çalışma süresi, Meta analizi. 

Destek: Bu çalışma Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi SYL-2019-

11585 numaralı proje kapsamında desteklenmektedir. 
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ABSTRACT 

In recent years, the number of studies in the field of social sciences has been increased day by 

day. The developments in the information system and technology have facilitated access to 

information and have enabled many studies to emerge quickly. Therefore, it is highly possible 

to find similar studies in any field and subject in the literature. Studies carried out independently 

by different researchers, contain similar or different results, and provide important information 

for the relevant field. 

The need for more comprehensive and systematic research syntheses has been increased due to 

the increase in the number of studies. Thus, meta-analysis method, which has advantages in 

combining the results of the research, reaching general conclusions, and revealing new study 

areas, has receieved focus.  Meta-analysis is expressed as a quantitative review and synthesis 

of independent study results that have been conducted in different places, times, and situations 

on the same subject. This method of analysis summarizes results of various researches in related 

disciplines, combines them, and provides a common result. 

This study aimed to examine the general job satisfaction levels of employees according to 

marital status and seniority variables using the meta-analysis method. By searching the national 

databases such as Google Scholar, YÖK Thesis Center, Dergi Park, and ULAKBIM detailly, 

the required data was obtained for the study. As a result of the literature review, the coding 

form was created by determining the inclusion and exclusion criteria to decide on the studies 

that can be used for meta-analysis. Based on the inclusion criteria, a total of 114 studies were 

found to be suitable for meta-analysis. The data is analysed using CMA (Comprehensive Meta-

Analysis) software. The findings of meta-analysis are interpreted and discussed. 

Keywords: General job satisfaction, Marital status, Seniority, Meta analysis. 

Funding: This work was supported by the Cukurova University Scientific Research Projects 

Unit under Grant SYL-2019-11585. 
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SUMMARY 

The development of human society’s ways in which the language created by human medicine 

is a manifestation of thought. Therefore, the evolution of language is related to the evolution of 

thought. The development of thinking creates conditions for the development of language units, 

and sometimes for the transition from one form to another one. “When word groups (parts of 

speech) undergo certain qualitative changes, one group of words retains its true meaning and 

can replace other groups. In linguistics, this phenomenon is generally called the transition 

process ”. 

Modern scientific requirements for language and linguistics, which are engaged in its study, 

stimulate the development of both the language and the social activity of linguists, and lead to 

the development and enrichment of the vocabulary in different ways, one of which is the 

transition process in speech. The conversion process is also referred to in the scientific and 

theoretical literature as the transition process in parts of speech.  

In the second half of the last century, research on the transition process was conducted in 

Azerbaijani linguistics, but it was not systematic. In 1984, T. Hajiyev on "Transformation of a 

subordinate compound sentence into a simple sentence"; J. Jafarov on "Transition processes in 

parts of speech"; R, Rustamov's doctoral dissertation on "Auxiliary parts of speech in the 

modern Turkish language (transition processes)" (1998); Candidate's dissertations on "Lexical-

semantic conversion in Turkish languages" (2008) by R. Abdullayev, etc. it is of this kind. 

Conversion is the universality of language found in many world languages, including 

Azerbaijani and English. However, there are parts of speech in both languages that are very 

active in this process. Nouns, adjectives, numbers, pronouns and verbs are among these parts 

of speech. 

The transition process is a historical-linguistic process and does not go beyond the general laws 

of development. Society is constantly evolving and changing as a result of scientific and 

technological progress. All the innovations obtained as a result of such a development are 

reflected verbally in the language. Language is constantly changing and improving in terms of 

composition and volume, and sometimes actualizes the emergence of new language units. 

Word-formation techniques such as ambiguity and conversion allow new units to be named 

with forms that already exist in the language. 

Keywords: word, part of speech, transition, meaning, function .... 

XÜLASƏ 

İnsan cəmiyyətinin inkişafı, insanların tılıbatı ilə yaranan dil təfəkkürün təzahürü üçün 

üsullardan biridir. Buna görə dildəki təkamül təfəkkürün təkamülü ilə bağlıdır. Təfəkkürün 

inkişafı dil vahidlərinin inkişafına, bəzən də bir formadan digər formaya keçidi üçün şərait 
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yaradır. “Söz qrupları (nitq hissələri) müəyyən keyfiyyət dəyişiliklərinə uğramaqla bir qrup söz 

öz həqiqi mənasını saxlayır və o biri qrupları da əvəz edə bilir. Dilçilikdə bu hadisəyə, ümumi 

şəkildə, keçid prosesi deyilir”. 

Dilin və onun tədqiqi ilə məşğul olan dilçiliyin qarşısında duran müasir elmi tələblər həm dilin, 

həm də dilçilərin ictimai fəaliyyətinin inkişaf etməsinə təkan verir və dilin lüğət tərkibinin 

müxtəlif üsullarla inkişaf etməsinə, zənginləşməsinə səbəb olur ki, belə suallardan biri də nitq 

hissələrində keçid prosesi-konversiyadır. Konversiya prosesi elmi-nəzəri ədəbiyyatda nitq 

hissələrində keçid prosesi kimi də adlandırılır.   

Azərbaycan dilçiliyində keçən əsrin ikinci yarısında keçid prosesi ilə əlaqədar tədqiqat işləri 

aparılmış, lakin bu da sistematik olmamışdır. 1984 –cü ildə T. Hacıyevin “Tabeli mürəkkəb 

cümlənin sadə cümləyə transformasiyası” mövzusunda; C. Cəfərovun “ nitq hissələrində keçid 

prosesləri” mövzusunda; R, Rüstəmovun “Müasir türk dilində köməkçi nitq hissələri (keçid 

prosesləri)” (1998) mövzusunda doktorluq dissertasiyaları; R. Abdullayevin “Türk dillərində 

leksik- semantik konversiya” (2008) mövzusunda namizədlik dissertasiyaları və s. bu qə-

bildəndir. 

Konversiya bir çox dünya dilərində rast gəlinən dil universallığıdır ki, həmin dillərin sırasında 

Azərbaycan və ingilis dilləri də əsas yerlərdən birini tutur. Lakin hər iki dildə elə nitq hissələri 

vardır ki, bu prosesdə olduqca fəal iştirak edir. Isim, sifət, say, əvəzlik və fellər məhz bu nitq 

hissələri sırasındadır. 

Keçid prosesi tarixi- linqvistik prosesdir və ümumi inkişaf qanunlarından kənara çıxmır. 

Cəmiyyət elmi - texniki tərəqqi nəticəsində daim inkişaf edir, dəyişir. Belə bir inkişaf  

nəticəsində əldə edilən bütün yeniliklər dildə verbal olraq əksini tapır. Dil də tərkib, həcm 

etibarı ilə daim dəyişir, təkmilləşir, bəzən yeni dil vahidlərinin yaranmasını aktuallaşdırır. 

Çoxmənalıq, konversiya kimi sözyaratma üsulları imkan verir ki, dildə artıq mövcud olan 

formalarla yeni vahidlər adlandırılsın.  

Açar sözlər: söz, nitq hissəsi, keçid, məna, funksiya.... 

GİRİŞ: 

Dilin mövcudluğunun universal cəhətlərindən biri olan konversiyanın koqnitiv dilçilik 

müstəvisində tədqiqi dünyanın müxtəlif dillərinin dil vahidləri səviyyəsində oxşar və fərqli 

cəhətlərinin aşkarlanmasının əsas yollarından biridir. Nitq prosesində insanların təfəkküründən, 

kommunikativ məsələlərdən asılı olaraq dil vasitələrinin seçilməsi konversiya vasitəsilə 

məyyənləşir.  

Konversiya latın mənşəli termindir, dəyişmə, çevrilmə mənalarını ifadə edir. Bu prosesdə söz 

bir nitq hissəsindən başqasına çevrilərkən heç bir xüsusi sözdüzəldici şəkilçidən istifadə 

edilmir. «Разновидность транспозиции, при которой переход слова из одной част речи 

используется без всякого материального изменения в качестве представителя другой 

части речи» (6. с. 235 ). 

Bəzi alimlər konversiyanın leksik, bəziləri isə qrammatik xarakterdə olduğunu qeyd edirlər. Bir 

tərəfdən bu proses zamanı dilin lüğət tərkibinə yeni leksemlər daxil olur, lüğət fondu 

zənginləşir. Digər tərəfdən isə ardıcıl olaraq qrammatik kateqoriyalar bu prosesdə fəal iştirak 

edir. 

Nitq hissələri öz əsas sintaktik vəzifələrini dəyişdikdə, onların mənalarında da dəyişiklik 

yaranır. Məsələn, isim təyin rolunda işləndikdə mənasında atributivlik əmələ gəlir, sifət 
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mübtəda vəzifəsində işləndikdə substantivləşir; sifət zərflik vəzifəsində adverbiallaşır; fel təyin 

vəzifəsində feli sifətin, zərflik vəzifəsində feli bağlamanın, mübtəda, tamamlıq vəzifəsində 

işlənmək üçün məsdərin şəkilçisini qəbul edir (3.s.39.). 

 

 

 

 

Konversiyanın dünya dilçiliyində bir neçə növü müəyyən edilmişdir. Bunlardan 

substantivləşmə - isimləşmə, adyektivləşmə-sifətləşmə, pronominallaşma -əvəzlikləşmə, 

verballaşma -feilləşmə, adverbiallaşma- zərfləşmə və s. 

  

 

 

 

 

                  

 

 

      

 

 

 

 

 

Azərbaycan dilində konversiyanın ən geniş yayılmış növlərindən biri adyektivləşmədir. 

Adyektivləşmə digər nitq hissələrinin sifət funksiyasında işlənməsidir. Azərbaycan dilində sifət 

geniş işləkliyə malik olan nitq hissəsidir. Lakin adyektivləşmə prosesində də bütün qrammatik 

formalar, nitq hissələri  eyni səviyyədə iştirak etmir. Bu zaman isim, say, əvəzlik və felin bəzi 

növləri daha aktivdir. 

MÜZAKİRƏ: 

Adyektivləşmədə fəal iştirak edən nitq hissələri sırasında fellər xüsusi yer tutur. Digər nitq 

hissələrində olduğu kimi, fellər də adyektivləşərkən ad bildirən sözlərin, əsasən də, isimlərin 

əvvəlində işlənərək onları müxtəlif cəhətdən izah edir, aydınlaşdlrlr, təyin edir. Yəni bu zaman 

fellərin əsas funksiyası- xəbər olma funksiyası təyin olma funksiyası ilə əvəzlənir, bir nitq 

hissəsindən digərinə keçid baş verir. 

 “Başqa nitq hissələrində olduğu kimi, fellərin adyektivləşməsi də onların təyin vəzifəsində 

işlənərkən müvəqqəti olaraq həm də sifətlik xüsusiyyətləri kəsb etməsindən başqa bir şey 

deyildir” (2.s.50). 

Elmi- nəzəri ədəbiyyatda adyektivləşməyə məruz qalan feli sifətlərdir. Feli sifətlər leksik- 

semantik mənasına, morfoloji əlamətlərinə, sintaktik funksiyasına görə digər fellərdə fərqlənir. 

Feli sifətlərin yaranmasında iştirak edən xüsusi şəkilçilər vardır. Yalnız həmin şəkilçiləri qəbul 

edib adyektivləşən feli sifətlər isimlərin və ya isimləşmiş sözlərin əvvəlində işlənərək onları 

təyin edir, əlamətləndirir, təyin etdiyinə yanaşma əlaqəsi ilə bağlanır. Sifətin suallarını: “necə? 

nə cür? hansı?” suallarına cavab verir. 

Substantivləşmə  Adyektivləşmə  

Adverbiallaşma  

Verballaşma  

Pronominallaş

mmmmma  

Konversiya  
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Sifətləndirmə qabiliyyəti kəsb etmiş fellər Azərbaycan dilinin qrammatik quruluşu sistemində 

olduqca qədimdir. Feli sifətlərin əmələ gəlməsində iştirak edən şəkilçilər də tarixən olduqca 

məhsuldar şəkilçilər olmuşlar (4.s 167). Məsələn, 

I.  “Kitabi- Dədə Qorqud” dastanında – ar, - ər; -maz, - məz  şəkilçili feli sifətlərə rast gəlinir. 

Şəkilçi məlum və məchul fellərə artırılaraq vəziyyət və xasiyyət məzmunlu təyinlərin 

yaranmasında iştirak edir, davam edən prosesi, daha geniş zamanı  bildirir. Bu tipli feli sifətlər 

əşyanın vəziyyət və ya xəsiyyətini təyin etməklə yanaşı, daha çox sifətə yaxınlaşır, feli sifətlə 

feldən düzələn sifətlər arasında keçid təşkil edir (5.s.377). 

 - ar şəkilçili feli sifətlər əşya ilə bağlı daimi əlaməti bildirir.  

1. Görər gözüm aydını, oğul. Tutar belim qüvvəti oğul. ( KDQ) 

Hətta dastanın dilində inkarlıq məzmunu ifadə edən feli sifətlərin iştirakı belə müşahidə 

edilmişdir: Məsələn:  

a) Üzünü qan bürümüş durmaz qanını silər. 

b) Məsmənin qorxu- ürkü bilməz adam olduğunu düşünüb sözünü dəyişdi. (M.Cəlal) 

-ar, -ər;- maz, - məz şəkilçisi ilə bağlı tükologiyada, eləcə də Azərbaycan dilçiliyində müxtəlif 

fikirlər olmuş, Reşetov V.V., A.M.Şerbak, R. Jumaniyazov –ar və -maz şəkilçili sözləri feili 

sifət adlandırmışlar. M.Hüseynzadə, Z. Budaqova, U.Tursunov, J. Muxtarov və başqaları isə 

feili bağlama kimi izah etmişlər. Lakin bu şəkilçi ilə düzələn sözlərlə bağlı konkret fikir 

söyləmək doğru deyil. Çünki həmin sözlər yerinə görə, konteksdən asılı olaraq həm feili sifət, 

həm də feili bağlama kimi işlənə bilər: “görər gözüm; dəyər- dəyməz qiymət” birləşmələrində 

feili sifət kimi; “onu görər- görməz tanıdım; xəbəri duyar- duymaz gəldim” nümunələrində isə 

eyni şəkilçili sözlər feili bağlama kimi işlənmişdir. Deməli, həmin sözlərin hansı funksiyada 

çıxış etməsi yalnız, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, konteksdən asılıdır. 

İstər cümlədə, istərsə də birləşmə daxilində asılı tərəf kimi iştirak edən təyin əsas tərəfə məna 

cəhətdən  yanaşma əlaqəsi ilə bağlanır və bu zaman heç bir qrammatik dəyişiklik baş vermir. 

Elə keçid prosesinin- konversiyanın da əsas əlaməti bir nitq hissəsinə aid olan sözün heç bir 

qrammatik- morfoloji əlamətin iştirakı olmadan başqa bir nitq hissəsinə keçməsidir.  

Qeyd etdik ki, feillər adyektivləşərkən daha çox təyin funksiyasında çıxış edir. Məlumdur ki, 

təyin təyinolunanın geniş şəkildə əlamətini bildirir. Bu əlamət isə müxtəlif istiqamətlərdə baş 

verir və təyinin müxtəlif növləri yaranır:1) keyfiyyət təyinləri; 2) müaqyisə təyinləri; 3) 

maddiyyət təyinləri; 4) miqdar təyinləri; 5) sıra təyinləri; 6) işarə təyinləri; 7) hərəkət təyinləri 

və s. (5. s.180).  

Feilin təsriflənməyən formaları, xüsusilə feli sifətlərdə adyektivləşməyə daha çox rast gəlinir 

və həmin feli sifətlər isə bir çox hallarda məna cəhətdən   hərəkət təyinlərinin yaranmasında 

iştirak edir. “Hərəkət təyinləri feili sifətlə və feili sifət tərkibləri ilə ifadə olunaraq təyinolunanı 

hərəkət cəhətindən əlamətləndirir” (1. s. 182). 

Adyektivləşmədə iştirak edən feili sifətlərin yaranmasında iştirak edən başqa şəkilçilər də 

vardır: 

II. – dıq  (+hər üç şəxsin tək və cəminə aid mənsubiyyət şəkilçiləri) =  

-dığım, -dığın, - dığı və s. şəkilçi müasir türk dillərinin yalnız oğuz qrupuna məxsus olan 

şəkilçidir. Bu şəkilçi ilə düzələn feili sifətlər və feili sifət tərkibləri müəyyənlik bildirən təyinlər 

kimi çıxış edir: getdiyim yol; oxuduğum kitab və s. 

- dıq şəkilçisi mətndəki yerinə görə həm keçmiş, həm indiki, həm də ümumi zaman məzmunu 

ifadə etməyə qabildir: 1. Məğlub etdiyi adamı xüsusi bir zövqlə seyr edirdi.   (keçmiş zaman) 
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                                    2. Söylədiyiniz bu fikirlər məndə şübhə oyadır.            ( indiki zaman) 

                                    3. Sevdiyim vətəndən bir an da uzaq dura bilmərəm.    (ümumi zaman) 

Verilmiş nümunələrdə feili sifətlər uyğun olaraq tamamlığı, mübtədanı, zərfliyi təyin etmişdir. 

III. – acaq (+ hər üç şəxsə aid məsubiyyət şəkilçiləri ilə işlənə bilər) = aca ğım,-acağın, -acağı 

və s. Bu şəkilçi haqqında da eyni fikri söyləmək olar. Şəkilçinin feili sifət yaradıcılığında 

tarixən aktivliyi müşahidə olunmuşdur. XIV- XVII əsr yazılarında bu şəkilçiyə çox rast gəlinir: 

1.Dünya duracaq yer deyil, ey can, səfər eylə.( Nəsimi) 

2.Taki padşahın qonacaq yerin mühəyya eylər.( Mənaqib) 

- nümunələrdə feili sifətlər əşya ilə bağlı əlamətin davamlılığını ifadə edir, onu “ sonsuz bir 

vaxtla” əlaqələndirir.  

– acaq,-əcək,-yacaq,-yəcək şəkilçiləri feilin təsdiq və inkar formalarına artırılmaqla gələcək 

zaman məzmunlu feili sifətlər əmələ gətirir. Lakin bu feili sifətlərdə bir qədər ümumilik, bütün 

zamanlara aid olmaq xüsusiyyəti də özünü hiss etdirir:  

1.Olacaq işə çarə yoxdur.   2.Görüləcək işləri müzakirə etməliyik.     

IV. –an,- ən; mış,-miş, -muş,-müş; - ası, -əsi şəkilçiləri ilə düzələn feili sifətlər isə, əsasən, 

qeyri- müəyyənlik bildirən təyinlərin yaranmasında iştirak edir: gülən adam, oxunmuş kitab və 

s.  

– an, - ən, -yan, -yən feili sifət şəkilçiləri məlum feil köklərinə artırılmaqla işgörəni işlə əlaqədə 

təyin edir. Məsələn, oxuyan qız, yazan şagird, gedən adam.və s. nümunələrdə işlənmiş feili 

sifətlər ayrılıqda işləndikdə belə, bir işi icra edən subyekti bildirir. Tərkib daxilində də eyni 

məna çalarını qoruyub saxlayır. Məsələn,  1. Bizi görən kimi uzaqlaşan adam diqqətimi cəlb 

elədi. 

2. Axşamdan başlayan külək səngimək bilmirdi. 

Göstərdiyimiz şəkilçi həm təsdiq, həm də inkar feillərə artırılaraq feili sifətlər və feili sifət 

tərkibləri əmələ gətirə bilir. Əmələ gələn konversivlər əşyanı və əşyanın üzərində görülən işi 

müəyyən edir: yazan adam// yazmayan adam; gedən qız// getməyən qız.  Və s. bu qrupa daxil 

olan feli sifətlər daha çox indiki zaman məzmunu ifadə edir.           

V. –mış,-miş,-muş,-müş – şəkilçisi isə, əsasən, keçmiş zaman məzmunlu feili sifətlərin 

yaranmasına xidmət edir. Şəkilçi təsdiq və inkarda işlənən məlum və məchul feil köklərinə 

artırılaraq yeni vahidlər əmələ gətirir. Lakin əmələ gələn vahidlərin feli sifət, feili bağlama və 

ya müstəqil feil olduğunu isə yalnız konteks müəyyənləşdirə bilər: 

1. Görülməmiş işlər üçün tərif gözləmə. 

2. Çağırılmamış qonaq elə sənin vəziyyətinə düşər. 

- mış, -miş, -muş, -müş şəkilçisinin iştirakı ilı düzələn feili sifətlər əşyanın keçmişdə düşdüyü 

vəziyyətin, əlamətin bitdiyini, tamamlandığını və sabitləşərək əlamətləndiyini bildirir. Bəzi 

hallarda bu şəkilçi ilə düzələn feili sifətlər baş vermiş hadisənin hələ davam etdiyini bildirir: 

1. Onun sulanmış gözlərində zəif işıq göründü.  

Çox az hallarda isə bu şəkilçi zaman məzmunu, zaman çaları ifadə edir: 

1. Ölkəmizdə yaxşı təhsil almış ziyalılara böyük tələbat var. 

2. Bu sükut əsrlər boyu davam edən zülm və zəncir dünyasının sonuna qoyulmuş bir nöqtə idi. 

VI. –malı, -məli şəkilçiləri eyni qayda ilə feil köklərinə və başlanğıc formalarına artırılmaqla 

icrası mühüm olan işi basitəsilə əşya və hadisənin keyfiyyətini ifadə edir. Məsələn; içməli su, 

yeməli bitki, görülməli işlər və s. 

1. Qənaət etməsək içməli su problemi yarana bilər. 
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-malı, - məli şəkilçisinə “Kitabi- Dədə Qorqud”un dilində də rast gəlinməsi bu şəkilçinin xalq 

danışığında fəal işləndiyini təsdiq edir: 

1. Gəlməli, getməli dünya, 

Son ucu olməli dünya   ( 4.s.169). 

VII. – ası,-əsi, yası,-yəsi –şəkilçisi ilə yalnız təsdiq feil köklərindən (başlanğıc formalarından) 

feili sifətlər, cümlədə (birləşmədə ) təyinlər əmələ gələ bilir. Həmin təyinlər əşyanı gələcək 

zamanda görüləcək işin zəruriliyi, vacibliyi ilə əlamətləndirir. Cümlədən, tərkibdən kənarda isə 

bu sözlər feilin lazım şəklini ifadə edir: oxunası kitab, gediləsi yol, görüləsi işlər və s. 

1. Hələ nə qədər oxunası kitab var. 

2.Görüləsi işlərimizi əvvəlcədən planlaşdırmalıyıq 

Azərbaycan dilində -ası,-əsi şəkilçisi XVIII əsrə qədər az işlənmiş, XVIII əsrdən sonra isə feili 

sifət şəkilçisi kimi sabitləşərək daha intensiv işlənmişdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, feillər heç vaxt şəkilçisiz adyektivləşmir. Eyni zamanda feilləri 

adyektivləşdirən də sadaladığımız şəkilçilər deyil. Həmin şəkilçiləri feil köklərinə və ya 

başlanğıc formalarına artırdıqdan sonra əmələ gələn vahidlər yeni bir xüsusiyyət , qeyri- əsas 

sintaktik vəzifə - hərəkətlə bağlı əlamət bildirərək təyin olma funksiyası kəsb edir. Eyni 

zamanda əmələ gələn feili sifətlərdə feilə xas olan cəhətlər özünü qoruyub saxlayır. Istisna 

hallarda feillərin tam sifətə keçməsi hadisəsi baş verə bilir. Bu zaman sözlər feilə məxsus 

morfoloji əlamətlərin itirmiş olur.  

 “Gələcək gün, yanar ürək, bişmiş tədqiqatçı birləşmələrindəki feillərdə tam sifətləşmə baş 

vermişdir.... Bu göstərdiklərimizdən başqa dilimizdə bir sıra feildən düzəlmiş sifətlərə də rast 

gəlirik ki, bunlar da feillərin adyektivləşməsi nəticəsində təcrid edilmişdir: -ıcı,- qın,-ıq və s. 

bu kimi şəkilçili sifətləri misal göstərmək olar” ( 2. s.52). 

Adyektivləşməyə məruz qalan daha çox feili sifətlərin olması məlumdur. Lakin feili sifətlərin 

özlərinə də münasibət birmənalı deyil. C. Cəfərov adyektiv- ləşmədən bəhs edərkən bu sözlərin 

feili sifət, şəkilçilərinin isə feili sifət şəkilçisi adlandırılmasının dəqiq olmadığı qənatinə gəlir 

və Ə. Fərəcovun belə bir fikrini əsas gətirir: “Yeri gəlmişkən, bir daha qeyd etmək lazımdır ki, 

feili sifət termini aid olduğu qrammatik məfhumu ifadə etmək baxımından 

müvəffəqiyyətsizdir” (4 s.52). 

Bizim fikrimizcə, həmin sözlərdə həm feilə, həm də sifətə məxsus cəhətlər öz əksini tapdığına 

görə, belə sözlərin feili sifət adlandırılması özünü doğruldur. Yuxarıda verilmiş “– ıcı, -qın, -

ıq” şəkilçiləri isə feli sifət deyil, elə feildən sifət yaratmağa xidmət edir. Feili sifətlərlə feildən 

düzələn sifətlərin arasında kifayət qədər fərqli məqamlar vardır. Ən əsası isə odur ki, feili 

sifətlərdə feilə xas əlamətlər qorunub saxlandığı halda, feildən düzələn sifətlər feilə aid bütün 

cəhətlərini itirmiş olur.  

Feillərdə rast gəldiyimiz maraqlı cəhətlərdən biri də odur ki, feillər, ümumiyyətlə, şəkilçisiz 

işləndikdə heç bir cümlə üzvü kimi çıxış edə bilmir: “Sən gəl,  sən oxu” tipli feillər isə saf kök 

şəklində deyil, feilin əmr şəklində, II şəxsin təkində işlənmişlər (4.s 51). 

Feili sifətlərdə feilə xas olan əlamətlər saxlandığı üçün onlar tərkib əmələ gətirir və həmin 

tərkiblər də feili sifətlər kimi təyin funksiyasında çıxış edə bilir;  

1.Martda tikiləcək körpünün planı müzakirə edildi. 

2. Yayda görəcəyimiz işləri planlaşdırdıq.   Və s.  

Təyin funksiyasında iştirak edən feili sifətlərdə feillik qüvvətli olur və tərkib yarada bilir. 

Məsələn, 

 
Page 101



 
1. INTERNATIONAL BAKU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

Baku, Azerbaijan 

 

 

August 21-22,2020 Proceedings Book www.izdas.org 

 

          1.O gündən mən canımdan çox sevdiyim Vətənimdən ayrıldım.  

2. Şiddətlə dalğalanan dəniz bizi qorxudurdu. 

Feili sifətlər və yaranmış tərkiblər isə əsas tərəfin qəbul etdiyi şəkilçilərə uyğun olaraq 

təyinolunanı müxtəlif cəhətlərdən təyin edir. 

NƏTİCƏ: 

       Nəticə olaraq bizim gəldiyimiz qənaət belədir ki, feillərin kontekstual səviyyədə sintaktik 

funksiyasını dəyişməsini keçid adlandırmaq hələ həllini tapmayan bir dilçilik problemidir. 

Mətn daxilində təyin funksiyası daşıyan feillər-feili sifətlər morfoloji cəhətdən sifət deyil, feil 

olaraq qalır. Yəni bu zaman keçid baş vermir. Yalnız kontekstual səviyyədə sözün sintaktik 

funksiyası dəyişmiş olur. 
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FEİLİN ARZU VƏ ŞƏRT ŞƏKLLƏRİNİN MƏNACA BAĞLILIĞI 

THE SEMANTIC CONNECTION BETWEEN THE THE   CONDITIONAL AND 

SUBJUNCTIVE MOOD OF THE VERB 

FİİLİN DİLEK VE ŞART KİPLERİNİN ARASINDAKİ ANLAMSAL BAĞLILIK 

 

Teyyubova Nazlıxanım Rauf q. 

Bakı Dövlət Universiteti(doktorant) 

XÜLASƏ 

Dil faktlarının zamanla çoxfunksiyalılıq göstərərək fərqli məna çalarlarını ifadə etmə 

xüsusiyyətlərinə malik olduqları artıq dilçilikdə məlum məsələdir. Bu səbəblə, dildə fərqli 

semantik münasibətləri ayırd etməkdə çətinlik ilk növbədə eyni formal göstəricilərin bir neçə 

mənanı ifadə etmək üçün istifadə oluna bilməsi və eyni semantikanın fərqli vasitələrlə təmsil 

oluna bilməsi ilə əlaqədardır. Tədqiqat işində qoyulan məsələ Azərbaycan dilində feilin şərt və 

arzu şəkillərinin arasındakı məna bağlılığına həsr edilmişdir. Qeyd edək ki, feilin şəkillərinin 

şəkilçiləri qədim tarixi əsərlərinin dilindən tutmuş bu günə qədər bir-birini əvəz etmə 

funksiyasına malik olmuşdur. Ancaq feilin arzu və şərt şəkillərin göstəricilərinin tarixən daha 

sıx əlaqəyə malik olduğunu apardığımız tədqiqat nəticəsində söyləyə bilərik. Ənənəvi dilçilikdə 

bunu onların semantikasının xüsusiyyətləri ilə əlaqələndirirlər. Müasir dilçilik elmi dil 

faktlarının semantik tərəfinə, müəyyən əlaqələrin struktur və semantik tədqiqatlarına maraq 

göstərir. Bu məqalədə daha çox feilin arzu şəkli şərt mənasının ifadə vasitələrindən biri kimi 

təhlilə cəlb olunacaqdır. Bu baxımdan onun funksional-semantik şərtilik sahəsindəki yerinə 

diqqət ediləcəkdir. Azərbaycan dilinə aid materiallara əsaslanaraq -a, -ə şəkilçisi bəzən sadəcə 

şərt budaq cümləli mürəkkəb cümlənin yaranmasında iştirak edərkən, bəzən də digər budaq 

cümlələrin yaranmasında da yaxından iştirakı diqqətdən kənarda qalmır. Bu isə baxılan 

konstruksiyalarda  –sa, -sə şəkilçisinin həm mənaca, həm də funksiyaca xüsusiyyətlərini 

tamamilə öz üzərinə götürdüyünü göstərir.  

Açar sözlər: feilin şəkilləri, şərt mənası, funksional-semantik şərtilik sahəsi 

 

ABSTRACT 

 

In linguistics, it is already known that linguistic facts have the ability to express different 

tones of meaning by showing their multifunctionality over time. For this reason, the difficulty 

in distinguishing different semantic relationships in a language is mainly due to the fact that the 
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same formal signs can be used to express several meanings and the same semantics can be 

represented in different ways. The issue raised in the research study is devoted to the semantic 

connection between the  subjunctive and conditional modes of the verb. It should not be 

forgotten that the affixes of the verb’s mood  have the function of not interchangeably from the 

language of ancient historical works to the present day.  However, from the results of our 

research, we can say that the verb desire and the indicators of the conditional modes are 

historically more closely related. In traditional linguistics this is associated with the peculiarities 

of semantics. Modern linguistics deals with the semantic aspect of scientific linguistic facts, the 

structural and semantic investigation of specific relationships. In this article, the sign of the 

mood of subjunctive will be analyzed further as a means of expressing the meaning of a 

condition. In this context, attention will be paid to its place in the functional-semantic 

conditionality field. Based on the materials of the Azerbaijani language, the suffix -a, -ə 

sometimes takes part in the formation of only one conditional compound sentences, and 

sometimes it closely participates in the formation of other compound sentences. This shows 

that the suffix -sa, -sə completely assumes both semantic and functional features in the 

structures discussed. 

Key words: moods of the verb, conditional meaning, functional-semantic conditional field 

 

ÖZET 

 

Dilbilimde, dilbilimsel gerçeklerin zaman içinde çok işlevlilik göstererek farklı anlam 

tonlarını ifade etme yeteneğine sahip olduğu zaten bilinmektedir. Bu nedenle, ir dildeki farklı 

anlamsal ilişkileri ayırt etmedeki zorluk, temel olarak aynı biçimsel göstergelerin birkaç anlamı 

ifade etmek için kullanılabilmesi ve aynı anlambilimin farklı yollarla temsil edilebilmesinden 

kaynaklanmaktadır. Araştırma çalışmasında gündeme getirilen mesele, fiilin dilek ve şart 

kipləri arasındaki anlamsal bağlantıya ayrılmıştır. Fiil kiplerinin eklerinin, eski tarihi eserlerin 

dilinden günümüze kadar birbirinin yerine geçmeyin işlevine sahip olduğu unutulmamalıdır. 

Bununla birlikte, araştırmamızın sonuçlarından fiilin arzu ile şart kiplerinin göstergeleri tarihsel 

olarak daha yakından ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Geleneksel dilbilimde bu, 

anlambilimlerinin özellikleriyle ilişkilendirilir. Modern dilbilim, bilimsel dilbilimsel 

gerçeklerin anlamsal yönüyle, belirli ilişkilerin yapısal ve anlamsal araştırmasıyla ilgilenir. Bu 

makalede, arzu kipinin göstergesi, bir koşul anlamını ifade etme aracı olarak daha çok analiz 

 
Page 104



 
1. INTERNATIONAL BAKU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

Baku, Azerbaijan 

 

 

August 21-22,2020 Proceedings Book www.izdas.org 

 

edilecektir. Bu bağlamda işlevsel-anlamsal koşulluluk alanındaki yerine dikkat edilecektir. 

Azerbaycan dilinin materyallerine dayanarak, -a, -ə eki bazen sadece bir şartlı birleşik 

cümlelerin oluşumunda yer alır ve bazen de diğer birleşik cümlelerinin oluşumuna yakından 

iştirak eder. Bu, ele alınan yapılarda -sa, -sə ekinin hem anlamsal hem de işlevsel özelliklerini 

tamamen üstlendiğini gösterir. 

Anahtar kelimeler: fiil kipleri, koşullu anlam, işlevsel-anlamsal koşullu alan 

 

Giriş 

Dil faktlarının zamanla çoxfunksiyalılıq göstərərək fərqli məna çalarlarını ifadə etmə 

xüsusiyyətlərinə malik olur. Dildə bir funksiyanın müxtəlif dil vasitələri ilə həyata keçirilə 

biləcəyinə və digər tərəfdən eyni dil vasitəsinin fərqli funksiyalara sahib ola biləcəyini deyə 

bilərik. Bu natiqin, danışanın bu vasitələrin hansı semantik istiqamətində istifadə etməsindən 

aslıdır. Bu hal qramamtik formanın əsas və əlavə mənaları ilə bağlıdır.  Qrammatik formanın 

əlavə mənası əslində əsas mənanın variantı olub, ondan fərqlənir və kontekstdə, xüsusi 

situasiyada reallaşır.  Tədqiqat işinin məqsədi Azərbaycan dilində feilin şərt və arzu şəkillərinin 

arasındakı məna bağlılığına həsr edilmişdir. Qeyd edək ki, feilin şəkillərinin şəkilçiləri qədim 

tarixi əsərlərinin dilindən tutmuş bu günə qədər bir-birini əvəz etmə funksiyasına malik 

olmuşdur.  

Hər bir funksional-semantik sahənin əsasında müəyyən semantik kateqoriya, semantik 

invariant dayanır. Bu, elə bir semantik kateqoriyadır ki, müxtəlif dil vahidlərini bir araya 

gətirərək onların qarşılıqlı mübadiləsi, əlaqəsi nəticəsində yaranır. Şərtilik anlayışı bir çox 

elmlərin obyektinə çevrilmiş, müxtəlif aspektlərdən öyrənilmişdir. Dilçilik baxımından 

öyrənilməsi də bu istiqamətlərdə atılan addımlardandır. Dildə xüsusi funksional-semantik sahə 

hesab olunan şərtilik Azərbaycan dilində ilk olaraq öz ifadəsini feilin şərt şəkli vasitəsilə  ilə 

tapır. Məlumdur ki, feilin şərt şəkli ayrılıqda cümlənin xəbəri ola bilmək funksiyasına malik 

deyildir. Buna görə də dildə şərt anlayışının əsas ifadə vasitəsi kimi şərt budaq cümlələri 

götürülür. Feilin arzu şəklinin şərt şəkli ilə yaxın əlaqəsi və şərt funksiyasını yerinə yetirməsi 

bu sahənin tərkib hissələrindən biri kimi təhlilə cəlb edilir. Belə ki, funksional-semantik şərtilik 

sahəsinin konstituentlərindən biri kimi  bu şəkildən bəhs etmək mümkündür.  

1. Feilin arzu şəklinin göstəricisinin şərt mənasını ifadə etməsi 

Azərbaycan dilində feilin şəkillərinin bir-biri ilə əlaqəsi hər zaman olmuşdur. Bu 

şəkilçilərin bəzən bir-birinin yerində işlənərək öz semantik yükünü daşıdığını da günümüzdə 

və zamanla yazılmış əsərlərin dilində də bu halla qarşılaşırıq. Tarixən feil şəkillərinin arasında 

diferensiasiya baş vermədiyindən şəkilçilərinin işlənmə mövqeyi bu gün ilə fərqli olmuşdur. 
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Bu anlamda, eyni şey şərt ve arzu şəkillərinin göstəriciləri və mənaları üçün də söylənilə bilər. 

Dilçilik ədəbiyyatında qeyd olunur ki, feilin arzu şəkli hərəkətin icrasının və ya icra 

edilməməsinin arzu olunduğunu bildirir. Bu şəklin şərt mənasını ifadə etmək üçün isə kontekst 

və müəyyən situativ şərait tələb olunur. Bu baxımdan feilin arzu və şərt şəkillərinnin tarixən 

yazılmış əsərlərin dilindən götürülmüş konsturksiyalara nəzər yetirmək lazımdır. Beləliklə, ilk 

olaraq “Kitabi-Dədəd Qorqud” dastanlarının dilində şərt anlamının feilin arzu şəklinin 

göstəricisi ilə reallaşdığını görə bilərik: 

 Arqurı yatan Ala tağdan xəbər keçə, xanlar xanı Bayandıra xəbər vara. “Dirsə xanıɳ 

oğlı böylə bi’dət işləmiş” deyələr. Səni çağırdalar. Bayandır xanıɳ qatında saɳa qəzab eyləyə. 

Böylə oğıl səniɳ nəɳə gərək? Öldürsəɳə! –dedilər. (KDQ,1988: 37) 

 Nəsiminin şeirlərinin dilində də eyni vəziyyəti görmək mümkündür. Şərt bağlayıcısının 

bu cümlələrdə işlədilməsi –a, -ə şəkilçisinin arzu mənasından uzaqlaşaraq cümlədə şərt 

mənasının yaranmasına səbəb olmuşdur. Eyni zamanda, şərt bağlayıcısının şəkilçi ilə birlikdə 

işlənməsi şərt mənasını daha da gücləndirdiyini deyə bilərik: 

 Еy Nəsimi, sanma sən kim, kafər iman istəyə. Sünbüli-zülfünün əgər qonşusu lalə 

düşməyə, Almaya kimsə könlünü, şivеyi-alə düşməyə. (İ.Nəsimi, 2004: 50)   Başı top olsun anın, 

gər özgə çövkan istəyə. (İ. Nəsimi, 2004: 49) 

İ.Məmmədov öz kitabında qeyd edir ki, bu gün artıq bu şəkillərin göstəriciləri tamamilə 

ayrılmış daşıdıqları semantika onları bir-birindən fərqləndirmişdir. Onlar arasındakı sərhədlər 

müəyyənləşdirilmişdir. (Məmmədov, 1985: 10) Ancaq canlı danışıq dilində və xüsusən bədii 

ədəbiyyatın dilində  feilin şəkillərin göstəriciləri bir-birinin məna yükünü öz üzərlərinə götürə 

bilirlər. Xüsusən qeyd etmək yerinə düşər ki, bu şəkillərin məna baxımdan yaxınlığı da buna 

şərait yaradır. “Arzu şəklinin şərt şəkli mənasında işlənməsi bir tərəfdən bu iki kateqoriya 

arasında qrammatik məna yaxınlığı ilə (hər iki kateqoriya icra olunmamış, lakin icrası oxşar 

amillə-şərtilik-arzu ilə bağlı olan hərəkəti bildirir) bağlıdırsa, digər tərəfdən şəkil kateqoriyası 

inkişafın ilk dövrlərinə dair xüsusiyyətlə əlaqədardır: məsələ burasındadır ki, yazılı abidələr 

əsasında şəkil kateqoriyasına dair aparılan müşahidələr qədim dövrdə şəkillər arsında müasir 

dövrdəki kimi qrammatik forma sərhədinin olmadığı, bunlar arasında funksiya ortaqlığının 

mövcudluğu qənaətinə gətirir. ” (Rəhimov, 2019: 109)  –a, -ə forması keçmişdə malik olduğu 

əlavə mənaların çox hissəni müasir dövrdə də (xüsusən canlı nitqdə, habelə dialekt və şivələrdə) 

saxlamış, özünün tarixi məna zənginliyindən hələ də tam azad olmamışdır. (Rəhimov, 2019: 

89) -a, - ə şəkilçisinin şərt mənasında işlənməsi müasir Azərbaycan dilində, habelə onun dialekt 

və şivələrində özünü saxlamışdır. Bölgələrimizdən əsasən Şamaxı, Tovuz, Borçalı dialekt və 

şivələrində bu fromada işlənməkdədir: 
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  Gənə bir az  yağa, yerin canı isdana, yaxşı olar. (T) Üş gün aşığa qulaq asam, yuxum 

gəlməz, di gəl biləmmərəm. (Bor.)  (Rüstəmov, 2005: 280)  

Müasir Azərbaycan dilində şərt mənasını arzu şəklinin göstəricisi ifadə etməsi dilçiliyə 

aid ədəbiyyatlarda özünü əks etdirmişdir. Belə ki, daha çox şərt budaq cümlələrinin yaranma 

yollarından biri kimi feilin arzu şəklinin şəkilçisi göstərilir. Əlbəttə, bilirik ki, şərt budaq 

cümlələrinin yaranmasındakı iştirak edən vasitələr cümlədə mütləq şərt mənasını bildirməlidir. 

Beləliklə, arzu şəklinin göstəricisi şərt mənasının ifadə vasitəsi və funksional-semantik şərtilik 

sahəsinin konstituentlərinin sırasında öz yerini alır. Ədəbiyyatdan seçdiyimiz nümunələrlə bu 

halı təhlil edək: 

Əgər bütün bəşəriyyət ədüvvi-canım ola, 

Ürək süqut eləməz aldığı mətanətdən. (Cabbarlı,2005: 45) 

Hərgah ayağına bir ip salıb sürüyəsən oyanmaz. (Haqverdiyev, 2005: 36) Əgər mənim 

bu təklifimi qəbul eləməyəsən, bil ki, mən ondan sonra Gürcüstanın hifzindən ötrü axıracan 

çalışacağam. (Haqverdiyev, 2005: 183) Bir ata ki bikar vaxtında oğlu ilə bir yerdə qumar 

oynaya, onun oğlu qumarbaz olmayıb, müctəhid ki olmayacaq. (Haqverdiyev, 2005: 54) 

Aydındır ki, bu cümlələrdə -a, -ə forması –sa, -sə formasının məna qarşılığı kimi çıxış 

edir. Nümunələri nəzərdən keçirdikdə aydın olur ki, burada sürüyəsən-sürüsən, eləməyəsən-

eləməsən, oynaya-oynasa mənasında işlənmişdir.  

Feilin arzu şəklinin göstəricisi hər zaman köməkçi vasitələr ilə şərt məzmununu ifadə 

etmir. Bağlayıcıların –sa, -sə şəkilçisi ilə işlənən zaman funskiyası nədirsə, -a, -ə şəkilçisi ilə 

ifadə olunmuş  feildə də odur. Bu da, söz yox ki, həmin hadisənin təsadüfi deyil, şəkil 

kateqoriyasının qədim xüsusiyyətlərindən olduğunu göstərir. (Rəhimov, 2019:104) Aşağıda 

göstərilən konstruksiyalarda şərt bağlayıcılarının iştirakı olmadan şərt mənası ifadə 

olunmuşdur. 

Ya mələklər gələ ovundurmaz. (Cabbarlı: 2005a, 176) İmdi qorxuram gedə oxuya, gələ 

sonra öhdəsindən gələ bilməyim. (Haqverdiyev, 2005: 84) Tiflis camaatı bu saat qızmış şirə 

dönüb, beş Ağa Məhəmməd xan gələ, qabağına çıxmağa hazırdırlar. (Haqverdiyev, 2005: 177) 

Yüz sənin tək Fətəli gələ, mən bu gözəl əllərimi qoyub qaşıqla xörək yemərəm. (Haqverdiyev, 

2005: 227) 

Feilin arzu şəklinin sadəsi ilə yanaşı -a, -ə şəkilçisinin mürəkkəb forması olan (a+idi, 

ə+idi) aydı-, əydi həmçinin şərt şəklinin göstəricisinin sinonimi kimi işlənə bilir. Nəzərə almaq 

lazımdır ki, arzu mənası tamamilə bu konstruksiyalarda itmir. Bəzən buna arzu ədatlarının təsiri 

olur. Bu zaman hərəkətin icrası həm arzu olunur, həm də müəyyən şərt qoyulur: 
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Ey kaş, belə pak vicdanlı bir hakim indi olaydı ki, mən ona biçarə əmim oğlunun 19 

yaşında ikən qanlara boyandığını və bədbəxt əmim qızının cəlladlar əlində qaldığını söyləyib, 

onun üçün şahid olaydım. (Cabbarlı: 2005b, 93) Neyləyim, briqadamda traktorçu olaydın, gör 

necə rəndələyib düzəldirdim səni... (Cabbarlı: 2005a, 4) Kaş, üç ay bundan əvvəlki 

məsumluğum, vüqarım məndə olaydı da, bu saat acından yıxılıb öləydim. Neyləyim, 

briqadamda traktorçu olaydın, gör necə rəndələyib düzəldirdim səni... (Cabbarlı: 2005b, 20) 

Allah Hacı Cəlalın pulunu verəydi mənə, görərdin lələşin nə lələşdir. Allah pul yetirəydi, bir 

ikicə eşşək alaydı, bəlkə bir az yükü güngülləşəydi. (Haqverdiyev, 2005: 122) Əgər biləydim ki, 

bu xalılar axırda mənim olacaq, məgər mən bunları şikəst edərdim? (Haqverdiyev, 2005: 171) 

Amma, xudankərdə, sənən bir hadisə üz verəydi, yenə görərdin hamıdan qabaq düşmən 

müqabilində mən qardaşın dava eləyirəm. (Haqverdiyev, 2005: 172)Nə olardı, o da sair xainlar 

tək beyət edib, itaətə gələydi və mən də onu öz yerində qoyardım. (Haqverdiyev, 2005: 186) 

Feilin arzu şəkli təkcə şərt budaq cümlələrini yaratmaq üçün deyil, digər budaq 

cümlələrin yaranmasında da iştirak edir. Bu isə onun –sa, -sə şəkilçisinin əksər funksiyalarını 

–a, -ə şəkilçisinin öz üzərinə köçürdüyünü göstərir. Kim ki, hər kim, hər kim ki, hər yerdə kim, 

hər haçan kim, kimsə ki və s. bu sözlər mətndə -a, -ə forması ilə yanaşı işlənərək, onun şərt 

mənasını bildirməsini qüvvətləndirir. Bu forma ilə yanaşı işlənmiş kim, kim ki, hər kim və s. 

sözlər isə, arzu şəklinin şərt mənasına çevrilməsini möhkəmləndirir, ondakı şərt mənasının daha 

da qabarıqlaşmasına səbəb olur. (Rəhimov, 2019: 104-105) 

Hər o şəxs ki, Quranı türkçə tərcümə edə, o ağaların buyurduğuna görə, o şəxs, yəni 

mürtəcim, ömrünün əvvəlindən ta qiyamətədək lənətə giriftar olar. Neyləyim, briqadamda 

traktorçu olaydın, gör necə rəndələyib düzəldirdim səni... (Cabbarlı: 2005a, 21) Hər kəs mənə 

qüsurumu göstərə, onun başına dolanaram. (Haqverdiyev, 2005: 280) Hər kəs ağlaya, ağlada 

və ya ağlayana özünü oxşada behişt ona vacibdir. (Haqverdiyev, 2005: 265) 

Bu cümlələr günümüzdə şərt budaq cümlələri deyil, mübtəda, tamamlıq budaq cümləsi 

kimi öyrənilir. Müasir Azərbaycan dilinin təhlilləri göstərir ki, bu formada daha çox –sa, -sə 

şəkilçisi işlənir.  

Nəticə 

Seçilmiş nümunələr və edilən izahlardan aydın olur ki, feilin arzu şəkli keçmişdə də, bu 

gün də mənaca şərt şəklinə bağlı olub onun yerində işlənə bilmişdir. Ümumtürk dillərində də 

bu şəkillərin yaxınlığı gözdən qaçmır. Belə ki, şərt və arzu şəkilləri Türkiyə türkçəsində bir 

şəkil atlında “dilek-şart” kimi öyrənilir və -sa, -se şəkilçisinin hər iki mənanın, şəklinin 

yaranmasında iştirak edir. Bu məna bağlılığı imkan verir ki, funksional-semantik şərtilik 

sahəsində feilin arzu şəkli də təhlil edilsin. Zamanla arzu şəklinin şərt mənası ifadə etmə halları 
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azalsa da, yox olmamışdır. Bu fikirləri ümumiləşdirdikdə şərt şəklinin məna çalarlarının 

müəyyənləşdirilməsi üçün əlavə vasitələrdən biri kimi feilin arzu şəklini qeyd etmək lazımdır.  
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TƏDQİQİNDƏ DİALEKTOLOJİ LÜĞƏTLƏRİN ROLU 

 

Prof. Dr. Mahirə HÜSEYNOVA 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

 

 

XÜLASƏ 

 

İstər Azərbaycanda, istərsə də digər türkdilli ölkələrdə indiyə kimi çap olunmuş 

dialektoloji lüğətlər ümumtürk dilləri dialekt və şivələrinin qarşılıqlı inteqrasiya məsələlərinin 

müqayisəli aspektdə öyrənilməsində misilsiz əhəmiyyətə malikdir. Bu cür lüğətlərdə şivə, 

dialekt və ləhcələrdə işələnən sözlərin izahı  verilir və belə mənbələr əsasında türkcələrin həm 

ədəbi dillərinin, həm də dialekt və şivələrinin tədqiq edilməsinin böyük elmi əhəmiyyəti vardır. 

Belə ki, dialekt və şivə sözləri dilin, xalqın tarixini öyrənməkdə, tədqiq etməkdə mühüm rol 

oynayır və bu baxımdan ümumtürk dillərinin dialekt və şivələri öz fonetik, leksik, qrammatik 

tərkibinə görə olduqca zəngindir. 

Yeri gəlmişkən qeyd etməliyik ki, Azərbaycan xalq şivələri lüğəti ilk dəfə 1930- 1931 -

ci illərdə nəşr olunmuşdur. Xalq şivələri lüğətini tərtib etmək ideyası 1924-cü ildə meydana 

çıxmışdır. “Azərbaycan xalq şivələri” lüğətində müəyyən anlayışla bağlı şivə sözlərinin 

toplanmasına cəhd göstətirilmiş və onların hər birinin izahına da xüsusi diqqət yetirilmişdir.. 

Azərbaycanda böyük həcmli dialektoloji lüğət ilk dəfə olaraq 1964-cü ildə R. Rüstəmov 

və M. Şirəliyevin redaktorluğu ilə nəşr olunmuşdur. Lüğətdə 6300 sözün mənası 

aydınlaşdırılmışdır ki, bunların bəzilərinə türkcələrin həm ədəbi dillərində, həm də ləhcələrində 

rast gəlmək olur. Lüğətin qiymətli cəhətləri çoxdur. Belə ki, burada hər bir sözün  qarşısında 

mötərizə içərisində  həmin sözün hansı dialekt və şivədə işləndiyi qeyd edilmiş, eyni zamanda 

hansı nitq hissəsinə aid olması da göstərilmişdir ki, bunlar da şivə sözlərinin paralellərini və 

morfoloji xüsusiyyətlərini araşdırarkən araşdırmaçıya yaxından kömək edir. 1999-cu ildə 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun bir sıra 

əməkdaşları tərəfindən hazırlanmış “Azərbaycan dialektoloji lüğəti”nin I cildi Ankarada nəşr 

olunmuşdur. Bu cilddə “A” – “l” hərfləri ilə başlayan dialekt sözləri verilmişdir. Burada müasir 

ədəbi dilimizdə işlənməyən və ədəbi dildə işlənsə də, dialekt və şivələrdə tamamilə başqa məna 

və ya mənalar ifadə edən sözlər öz əksini tapmışdır ki, bunlar da qarşılıqlı inteqrasiya 

məsələlərinin öyrənilməsində gərəkli ola bilər. Məqalədə bu kimi vacib olan məsələlər qarşıya 

qoyulur, araşdırılır və müəyyən nəticələr də əldə olunur. 

Açar sözlər: lüğət, türk dili, inteqrasiya, dialekt 

 

Müxtəlif illərdə Azərbaycanda M. Şirəliyev, M. İsmayılov, K. Ramazanov, B. Tağıyev, 

Ə. Ağayev, S. Behbudov, H. Məmmədov, Q. Həsənov, Ə. Əliyev, Z. Xasıyev, T. Əhmədov, T. 

Hacıyev və onlarla belə dialektoloqların yazdıqları dissertasiyaların və çap etdirdikləri 

monoqrafiyaların sonunda dialektoloji sözlüklər əksini tapmışdır ki, ümumtürk dillərinin 

dialekt və şivələrinin qarşılıqlı inteqrasiya məsələlərinin tədqiq edilməsində belə sözlüklər də 

az əhəmiyyət daşımır. Tədqiqat prosesində 1991-ci ildə Ankarada nəşr olunmuş 

“Karşılaştırmalı Türk lehçeleri sözlügü”nün böyük əhəmiyyətini də xüsusi qeyd etməliyik. 
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Sözlükdə çoxlu sayda türkcələrin dialekt və şivələrində işlənən leksik vahidlər də əksini 

tapmışdır. Lüğətin “Ön söz” hissəsində qeyd edilir ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk 

dilinin zənginliyini ortaya koyacaq ve Türk topluluqlarının bir- birlerini anlamalarına yardımçı 

olacak “Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlügü”projesini Altıncı Beş Yıllık Klakınma Planına 

koymuştu. Bunun için hazırlıklar yapılarken olaylar hızlı gelişiyor, Türk toplukları 

tahminlerden çox daha hızlı bir şekilde birbirleriyle ilgi kurmağa başlıyordu. Türk ülkeleri 

arasında süratli bir gidiş – geliş trafigi ortaya çıkmıştı. Resmi heyetler, ilim adamları, iş 

adamları, turistlər  gidip geliyordu.  Bu durum, planda yer alan büyük “Türk Lehçeleri 

Sözlügü”ne de hazırlık olacak daha küçük, praktik sözlüklere ihtiyaç doğurdu. İşte elinizdeki 

kitaplar bu ihtiyacı karşılamak üzere hazırlandı. 

Praktik bir maksatla yola çıkmıştık. Hedefimiz Türkiyeden Azerbeycana, Türkistana, 

İdil-Urala giden insanlar için bir kılavuz sözlük hazırlamaktı. Kelimelerin seçiminden, sözlügü 

hazırlarken tuttuqumuz yola kadar her şey  bupraktik maksada göre ayarlandı.  

Türkiye Türkçesinde en çox kullanılan 7000 kadar kelime seçildi; bu kelimelerin sekiz 

Türk lehçesindeki ve Ruscadaki karşılıkları gösterildi. Sekiz Türk lehçesini tespit ederken nüfus 

ölçüsünü kullandık. Çok uzak bir lehçe olan Çuvaşça hariç, nüfusu bir milyonu aşanTürk 

boylarının lehçeleri sözlüge alındı. Lehçelerin siralanmasında ise alfabetik ölçü kullanıldı. 

2017-ci ildə “Elm və təhsil” nəşriyyatında çap edilmiş “Azərbaycan dilinin Naxçıvan 

dialektoloji lüğəti” də qoyulan problemin həllində böyük önəm daşıyır. Sistemli şəkildə və 

müasir dövrün tələblərinə müvafiq bir şəkildə tərtib olunmuş bu lüğətdə müasir Azərbaycan 

ədəbi dilində işlənməyən, yaxud leksik baxımdan fərqlənən, fonetik tərkibcə daha çox 

dəyişikliyə uğrayan sözlər əks olunmuşdur. Lüğətdə 5000-ə yaxın söz və ifadə toplanmışdır. 

Lüğətin annotasiyasında da qeyd edildiyi kimi, bu lüğət Azərbaycan xalqının dilinin və 

tarixinin etnoqrafiya və kulinariyasının, tarixi-coğrafi mövqeyinin, soykökünün, digər türk və 

qeyri-türk xalqları ilə əlaqəsinin öyrənilməsində, həmçinin müasir Azərbaycan ədəbi dilinin 

lüğət ehtiyatının zənginləşməsində, türk dillərinin tarixi-etimoloji lüğətlərinin hazırlanmasında 

böyük əhəmiyyətə malikdir.  

Z.Xasıyev, K.İmamquliyeva, K.Quliyeva, M.Məmmədov, G.Binnətova, Q.Qəmbərova, 

S.Şərifova tərəfindən tərtib olunmuş bu lüğətin materialları Naxçıvan şəhər zonasının Babək, 

Culfa, Kəngərli, Ordubad, Şərur, Şahbuz, Sədərək rayonlarının ümumilikdə 175 yaşayış 

məntəqəsindən toplanmışdır. 

Məlumdur ki, Qərbi Azərbaycan şivələrinə indiki Ermənistanın Ağbaba, Basarkeçər, 

Çəmbərək, Karvansaray, Barana, Böyük Qarakilsə, Calaloğlu, Qarakilsə, Kalinino, Qafan, 

Gorus, Meğri, Kəvər, Dərələyəz, İrəvan, Vedi, Zəngibasar, Əştərək, Hamamlı şivələri daxildir 

və bu şivələrdə işlənən leksik vahidləri ilk dəfə olaraq və hərtərəfli bir şəkildə toplayan prof. 

İ.Bayramov olmuşdur. Alim 2010-cu ildə “Elm və təhsil” nəşriyyatında çap etdirdiyi lüğət 

xarakterli “Qərbi Azərbaycan şivələrinin leksikası” adlı əsərində müxtəlif mənbələrə istinad 

edərək Qərbi Azərbaycan şivələrində işlənən sözlərin bəzilərinin qədim mənbələrlə, müasir türk 

dilləri ilə, Azərbaycan dilinin dialekt və şivələri ilə, Gürcüstanın Azərbaycan şivələri ilə, 

Cənubi Azərbaycanın Təbriz dialekti ilə, İraq-türkman ləhcələri ilə və Dağıstanın Dərbənd 

dialekti ilə müqayisə edərək çox dəyərli bir lüğət xarakterli mənbə yaratmışdır ki, bu da 

ümumtürk dillərinin dialekt və şivələrinin qarşılıqlı inteqrasiya problemlərinin araşdırılmasında 

gərəkli mənbə rolunu oynamqdadır. 
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Qərbi Azərbaycan toponimlərinin ilk araşdırmaçılarından olan Ə.Ələkbərli də 2009-cu 

ildə nəşr etdirdiyi “Qərbi Azərbaycanın dialektoloji lüğəti”ndə Vedibasar, Zəngibasar, İrəvan 

bölgələrindən topladığı materialları dialektoloji lüğətlərin prinsiplərinə uyğun bir şəkildə izah 

etmiş və dialektal vahidlərin mənşəyinə aydınlıq gətirmişdir. 

2007-ci ildə “Şərq-Qərb” nəşriyyatı tərəfindən çapdan buraxılan “Azərbaycan dilinin 

dialektoloji lüğəti”ndə 6000-dən çox şivə sözü əks olunmuş və bu lüğət də əlifba üsulu ilə tərtib 

edilmişdir. Azərbaycan dilinin dialekt və şivələri kontekstində ümumtürk dilləri ləhcələrinin 

qarşılıqlı inteqrasiya məsələlərinin öyrənilməsində bu lüğət də mühüm əhəmiyyət daşıyır. 

Azərbaycan dialektologiyasında konkret bir kəndin şivəsinin lüğətinin tərtib edilməsi 

də xüsusi önəm daşıyan məsələlərdəndir. Məsələn, görkəmli türkoloq A. Qurbanov Qərbi 

Azərbaycanın Kalinino rayonu ərazisindəki Cücikənd şivəsi haqqında “Cücikənd şivəsi” adlı 

mükəmməl bir tədqiqat əsəri yazmış və əsərin sonunda bu şivəyə dair müxtəsər lüğət də 

vermişdir. Lüğətdə kəndin şivəsində işlənən 48 sözün izahı əksini tapmışdır. 

Alim əsərdə Cücikənd haqqında müəyyən məlumatlar verir və sonra  Cücikənd şivəsinin 

hansı dialektə məxsus olduğunu müəyyənləşdirir və bu qənaətə gəlir ki, Cücikənd şivəsi Qazax 

dialektinə, Borçalı şivəsinə yaxındır. Yəni Cucikənd şivəsi Azərbaycan dilinin Qərb qrupu 

dialekt və şivələrinə mənsubdur. 

A.Qurbanov Qərbi Azərbaycanın “Cucikənd şivəsi” əsərində Cucikənd şivəsinin 

fonetik əlamətləri, bəzi samitlərin fəal işlənməsini göstərir, leksik  cəhətləri üzərində dayanır. 

Daha sonra Cucikənd şivəsi üçün xarakterik antroponimlərin, həmin şivəyə məxsus frazeoloji 

vahidlərin xüsusiyyətləri konkret dil faktları əsasında izah edilir və onlar qruplaşdırılır. Kitabın 

yeddinci bölməsi “Cucikənd şivəsinin qrammatik cəhətləri” adlanır. Bu bölmədə Cucikənd 

şivəsinin morfoloji xüsusiyyətləri haqqında məlumat verilir və sintaktik əlamətləri ilə bağlı 

göstərilir ki, sadə cümlələrin çoxluğu, qoşma və bağlayıcıların lap az işlənməsi, silsilə 

mürəkkəb cümlələrə yol verilməməsi Cucikənd şivəsinin səciyyəvi sintaktik əlamətlərindəndir 

və alim bütün bunları ümumiləşdirərək əsərin sonunda kəndin şivə lüğətini verməyə nail 

olmuşdur. 

Görkəmli feilşünas alim H. Mirzəyevin yaradıcılığında da  şivə lüğətçiliyi  ilə bağlı 

məsələlər mühüm yerlərdən birini tutur. Belə ki, bu böyük alim demək olar ki, dilçilik elminin 

əksər sahələrində qələmini sınamış, 2006-cı ildə “Azərbaycan toponimləri və şivə sözləri” 

əsərinin IV fəslini Dərələyəz mahalında işlənən bəzi şivə sözləri və onların paralellərinə həsr 

etmiş və bu fəslin sonunda mükəmməl bir lüğət də vermişdir. Lüğətdə 600-dən çox şivə sözü 

əks olunmuşdur ki, bunların da əksəriyyətini H. Mirzəyev qohum türk dillərinin materialları ilə 

birgə müqayisəli təhlilə cəlb etmişdir. Şübhəsiz ki, bütün bunlar da ümumtürk dilləri dialekt və 

şivələrinin qarşılıqlı inteqrasiya məsələlərinin həm ümumi, həm də xüsusi cəhətlərinin həlli 

baxımından çox əhəmiyyətlidir.  

Müasir dövrdə ümumtürk dillərinin və ya dialekt və şivələrinin kulinariya leksikasının 

mühüm tərkib hissələrindən olan yemək və içki adları lüğətinin tarixi-etimoloji aspektdə 

yaradılması, həmin leksik vahidlərin qədim abidələr və yazılı mənbələr əsasında türkdilli 

xalqlardakı izlərinin müqayisə, qarşılaşdırma və tutuşdurma yolu ilə təhlilə cəlb olunması 

olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edən  məsələlərdən biridir və bu baxımdan bu sətirlərin 

müəllifinin 2018-ci ildə ADPU-nun  nəşriyyatında çap etdirdiyi “Azərbaycan dilinin yemək 

içki adlarının tarixi-etimoloji lüğəti” nin böyük əhəmiyyəti vardır. Müəllif lüğətin “Ön söz” 

hissəsində göstərir ki, yemək və içki adları lüğətinin və ya sözlüyünün tərtib edilməsi 
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əhəmiyyəti təkcə kulinariya sahəsində çalışan mütəxəssislərin ehtiyaclarını ödəməklə 

məhdudlaşmır. Eyni zamanda belə  lüğət və sözlüklər filoloji lüğətlərin yaradılması üçün 

mühüm bir baza rolunu oynayır. Oxuculara təqdim olunan bu lüğətdə müəllif ənənəvi yolla 

getməmiş, uzun illər topladığı materiallar əsasında əski türkcənin fonetik, leksik, qrammatik 

bazasına və eyni zamanda türk xalqlarına məxsus yazılı abidələrə, dialektoloji materiallara 

söykənməklə bu leksik vahidlərin müştərək olaraq türk xalqlarının, etnik tarixlərindəki rolunu 

aydınlaşdırmış, qəbilə- tayfa dillərinə məxsus qədim dil faktlarını üzə çıxarmış, innovasiyaları 

öyrənmiş, türk dili dialektlərinin qarşılıqlı əlaqəsinin bəzi tarixi məqamları araşdırılmış, 

həmçinin də qohum və qohum olmayan dillərin tarixi kontaktlarına aydınlıq gətirilmişdir. Bu 

lüğətin hazırlanmasının aktuallığını şərtləndirən səbəblər çoxdur. Müasir dövrümüzdə 

qloballaşan dünyaya inteqrasiya prosesi eyni zamanda diferensiasiyanı aktuallaşdırır. Xalqlar 

qloballaşan dünyaya öz milli kimliklərini təsdiq etməklə daxil olmaq istəyirlər. xalqların milli- 

mənəvi, maddi dəyərlərinin göstəricilərindən biri də onun zəngin süfrə mədəniyyətinə malik 

olmasıdır. Azərbaycan xalqı çox qədim və zəngin süfrə mədəniyyəti, qonaqpərvərliyi ilə daima 

insanları etmişdir. Bəzi bədxah qonşularımız bu dəyərlərə çox qısqanclıqla yanaşmış, bu maddi- 

mənəvi dəyərləri öz adlarına çıxmaq istəmişlər. Azərbaycan Respublikasının Vitse- prezidenti, 

UNESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyeva Azərbaycanın  milli- mənəvi və 

maddi dəyərlərinin qorunması, istiqamətində xüsusi səylər göstərmiş, Azərbaycan xalqına aid 

yemək adlarının  dünya mədəniyyəti xəzinəsinə daxil olması üçün əhəmiyyətli işlər 

görülmüşdür. 

T. Əmiraslanov da haqlı olaraq yazır ki, etnosa onun yaşadığı ərazi ilə bağlayan, etnik 

tipin xarici görünüşünü, davranışını, psixologiyasını formalaşdıran  əsas vasitə, məlumat 

daşıyıcısı, hər şeydən əvvəl, qidadır. Müəyyən mənada, demək olar ki, etnosun tarixionun qida 

tarixidir. Prof. İ. Kazımov göstərir ki, hər bir dilin leksikası həmin daşıyıcısı olan xalqın tarixi 

keçmişi, maddi və mənəvi mədəniyyəti, onun həyat və təfəkkür tərzi ilə bağlıdır. Qidalanma 

mədəniyyətimizin tarixi də bəşərin tarixi qədər qədimdir. İlk kulinariya mədəniyyətimizi qədim 

insanlar yaratmış, bugünkü nəslə töhvə kimi bağışlamışlar. Qidalanma mədəniyyətinin bir sıra 

spesifik cəhətləri dilin lüğət tərkibində öz əksini tapır. Xalq kulinariyasında qədim türk 

xalqlarının əski vərdişləri, etnik-mədəni özünəməxsusluğu, məşğuliyyət sahələri, məişət 

həyatının və qarşılıqlı əlaqələrin müxtəsər lövhəsi verilir. Dialektoloq-alim E.Əzizov qeyd edir 

ki, qədim sözlər və sözlərin qədim mənaları konservləşmiş şəkildə xalqın məişəti ilə əlaqədar 

olan leksikada, folklor nümunələrinin dilində daha yaxşı saxlanılır. Bütün bu kimi elmi-nəzəri 

fikirləri genişləndirməmək şərtilə deyə bilərik ki, belə olan təqdirdə xalq kulinariyasının tərkib 

hissələrindən biri olan qədim yemək və içki adlarının tarixi-etimoloji istiqamətdə izahlı lüğətini 

tərtib etmək müasir zəmanəmizdə olduqca aktual səslənir. belə hesab edirik ki, bu lüğəti tərtib 

etməkdə müəyyən mənada Azərbaycan, o sıradan türkdilli xalqlarda da qədimdən mövcud olan 

yemək və içki adlarının, onların çeşidlərinin əksolunma texnologiyasının dərin qatlarına enmiş 

və onların kökünü, mənşəyini aydınlaşdırmış oluruq.  

Lüğəti hazırlayarkən biz Azərbaycan folkloruna və dialektoloji materiallarına da daha 

çox üstünlük verməli olduq. Çünki bu mənbələrdə xörək və içki adları olduqca çoxdur. 

Məsələn, 1968-ci ildə tərtib edilmiş “Azərbaycan folklor antologiyası”nda aşağıdakı xörək 

adları qeydə alınmışdır: kabab, döymə, qovurma, çığırtma, soyutma, saciçi, pomidor dolması, 

süddüsıyıq, taskabab, təngov, tərək, firni, fisincan, çudu, bozbaş, kotlet, qəlyə, küftə, dolma, 

lüləkabab, şişkabab, yarpaq dolması, kələm dolması, badımcan dolması, badımcan 
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çığırtması, qızartma, basdırma, qayğanaq, kəlləpaça, düşbərə, xingal, aş, südlü aş, südlü 

plov, döşəmə plov, çığırtma aş, maşdı aş, əriştəli aş, müsəmmi, bağırsaq qovurması, 

mərciməkli aş, boranılı aş, kişmişli aş, cücəli aş, ərikli aş, xurmalı aş, yarma aşı, kəlikli aş, 

daşma, şorba, əvəlikli şorba, qırxbuğumlu aş, ayranlı aş, şüyüdlü aş, xəmiraşı, dovğa, xəşil, 

şamkabab, quymaq, halva, qaysava, horra, kətə, umac, əyirdək, samur, yarma, hədik, 

döşəmə, gürzə, lobyaçilov, mərciplov, paldava, qovut, qovutlu xəşil, bulama, qındı, 

qısmakükü, həlimaşı, büryan, tavakababı, şilə, şiləbürünc, ayrançilov, səbziqovurma, 

balıqplov, küküplov, qiyməplov, bozdöşəmə, sirkəplov, şeştərəngli aş, qabıqlı aş və s. 

M.Şirəliyev 1943-cü ildə nəşr etdirdiyi “Bakı dialekti” əsərində aşağdakı xörək adlarını 

qeydə  almışdır: aş müsəmba //müsəmma aş, bağırsaq qovurması, badeımcan çığırırtması, 

basdırma, bozbaş, qayğanaq, qeymə kükü, qeymə xingal, qəlyə, qətlet, qorma xingəl, quymaq, 

qutab, doğa, dögmə-döşəmə, əvəlikçilo, əriştə çilo, yarpaq dolması, kabab, kələm dolması, 

kəlləpaça, gürzə, lövgəçilo, mərciçilo, nardanca, pomidor dolması, parça döşəmə, süddi pilo, 

süddisıyıq, taskabab, təndir qutabı, tava kabab, tovq pilo, tüşpərə, umac, firni, fisincan, 

xəmiraşı, xəşil, halva, hədik, Hüseyn kabab, çudi, qızartma, şiş kabab, torba və s.    

2013-cü ildə nəşr olunan “ Təbriz  folklor  örnəkləri “ kitabında da xörək içki və 

ümumiyyətlə  qida məhsularına  ayrıca  bölmə həsr edilmişdir.Həmin mənbədə əksini tapan 

qida məhsularının  adları aşağdakılardı: 

1) Çörək adları : əhəri, orucluq kükəsi, işlükükə (gətir), yağlı fətir və s. 

2) Aşlar: abqora aşı, albuxara aşı, İman Zeynalabdin  aşı, umaç aşı, hoqqa vəs. 

3) Kükülər: yeralma küküsü, ət küküsü , içli kimi, balıq küküsü, toyuq küküsü və s. 

4) Boranılar: İspənah boranısı, ciyər boranısı, daş kələm boranısı, yetimcə, nınnıx 

boranısı və s. 

5) Dolmalar : bimador dolması , bibər dolması , xitab dolması, qurudlu dolma , yerkökü 

dolması , vəs. 

6) Şilələr : əriştə şiləsi , düyü həlimi, sarışillə və s.  

7) Şorabalar: ət şorabası, əriştə şorabası, souz şorabası, kələcöş, abduş və s. 

8) Pilovlar: ədviyyat pilovu, əriştə pilovu, təhqin pilov, kətə  pilov , neçə rəngli pilov və 

s. 

9) Xuruşlar (pilov üstülər); balıq toyuq xuruşu, bamiyyə xuruştu, qara badımcan 

xuruştu, sultani kabab , kəngər xuruştu və s. 

10) İçki adları: darçın çayı, gilənar çayı,kəklikotu çayı, yarpız çayı, alma çayı, şüvəran 

şərbəti və s. 

11) Turşu adları: badımcan turşusu , həftəbecər, soğan turşusu, sarımsaq turşusu, 

meyvə turşusu və s. 

12) Başqa yeməklərin adları : ərik ərik qaysavası, xurma qaysavası, xəşil, duymac 

səməni, quymaq və s.  

Tarixi-etimoloji istiqamətdə tərtib edilmiş bu lüğətdə  müəyyən  baxımdan ənənədən 

gələn prinsiplərə əməl olunsa da müəyyən baxımdan bu prindip  bilərəkdən pozulmuşdur. 

Çünki tarixi-etimoloji aspektdə təhlil aparılarkən istər-istəməz çoxlu sayda müxtəlif tipli 

lüğətlərə müraciət etməli olursan və lüğətlərdə mübahisələrlə dolu fikirlərlə qarşılaşıb, onlara 

münasibət bildirməli olursan. Bu  baxımdan lüğətdə verilən yemək və içki adlarının 

etimologiyası ilə bağlı bəzi polemikalara da geniş yer vermişik. Bu da şübhəsiz ki, lüğətdə 

verilən məqalələrdə bu və ya digər sözün mənşəyilə bağlı fikirlərdə mübahisə törədə bilər. Biz 

 
Page 114



 
1. INTERNATIONAL BAKU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

Baku, Azerbaijan 

 

 

August 21-22,2020 Proceedings Book www.izdas.org 

 

belə düşünürük ki, bu mübahiusələrə səbəb Azərbaycan dilinin leksikasının mühüm bir 

hissəsini təşkil edən yemək və içki adlarının etimologiyasının lazımınca tədqiq olunmaması ilə 

bağlıdır. Məsələn, götürək, qədim “azuqə” sözünü H.Zərinəzadə “azuqə” sözünün “ardıq” 

sözündən əmələ gəldiyini ehtiva edir. A.Axundov qeyd edir ki, lakin sözün başındakı “a” 

saitinin etimologiyası ilə bağlı fikir ayrılıqları meydana çıxır.  Zalov bu sözü “azuq” formasında 

“azuqə” mənasında vermişdir. Vambern sözün mənşəyini “ağız” sözü ilə əlaqələndirir: 

azık//azlıq//ağızık//ağız. H.Zərinəzadə göstərir ki, “azuqə” sözü fars dilinə Azərbaycan dilindən 

keçərək, şəklini dəyişmiş və həmin fonetik tərkibdə yenidən Azərbaycan dilinə daxil olmuşdur. 

“Azuqə” sözü başqırd, qazax, qaraqalpaq, qırğız, noqay, tatar, türkmən dillərində “aşçını”, 

uyğur dilində “uzuk”, xakas dilində “azıx” formasında işlənir. “Qədim türk lüğəti”ndə “azuq” 

sözünün iki mənası qeyd olunmuşdur.  

1. Yemək, yeyəcək, yeyinti, xörək, qida, yem, ərzaq, azuqə mənalarında; 

2. Azuq – azmış, yolunu itirmiş, yolunu azmış, günahkar, günahlı, təqsirli. 

Müasir dilimizdə işlətdiyimiz “ərzaq” sözünün kökündə də məhz “azuq, azuqə” sözü 

dayanır. İ.Kazımov “azuqə” sözünün struktur-semantik inkişafını al//az//azu//azuq//azuqə 

şəklində vermişdir. İ.Omanov qaraçay-balkar dilinin yemək adlarından bəhs edən tədqiqatında 

“aş” sözünün sinonimləri sırasında “aşarık”, “azık” sözlərinin də olduğunu göztərmişdir. 

E.Əzizov yazır ki, “azığ” sözü Azərbaycan dilinin Qazax, Şəmkir dialektlərində “azıx” sözü 

“yol azuqəsi” anlamında işlənir. Bütün bu araşdırmalardan və eyni zamanda həcmi şişirtməmək 

şərtilə təhlilə cəlb etdiyimiz tədqiqatlardan da aydın olur ki, İ.Kazımovun qeyd etdiyi kimi, 

“azuqə” sözü tarixən as – az – azu – azuq – azuqə formalarında təkamül prosesi keçirmişdir. 

Bu formaların hər birində yemək,  ərzaq, ərzaq ehtiyatı, yol ehtiyatı, yem, məhsul, ərzağın 

saxlandığı yer və s. mənalar qorunub saxlanmışdır. Həmin leksik-semantik sahədə arxaikləşmiş 

görünən asımaq// azımaq feli də öz əksini tapa bilmişdir.  

Ərzaq sözü Türkiyə türkcəsində azık, başqırd türkcəsində aşıq, rızık, qazax türkcəsində 

azık, qırğız türkcəsində azık, özbək türkcəsində azık – avkat, tatar türkcəsində aş, aşamlık, rızık, 

azık, türkmən türkcəsində ozık-tuluk formalarında işlənir.  

S.Məmmədova göstərir ki, xörək adlarının tarixi kökləri qədim dövrləri əks etdirir. 

Azərbaycan dilinin xörək adlarının etnolinqvistik cəhətdən araşdırılması xalqımızın, onun 

maddi və mənəvi mədəniyyətinin, eləcə də dilimizin tarixi, onun digər dövrlərlə bağlılığı barədə 

konkret və maraqlı elmi nəticələr əldə etməyə imkan yaradır.  

Kulinarıyanı əks etdirən əsas fondu əvvəlcə sadə quruluşda olmuş, get-gedə onların 

törəmə modelləri yaranmçışdır. Zaman-zamna yeməklərin növləri, çeşidləri dəyişmiş, 

genişlənmiş, zənginləşmiş, bun amüqabil olaraq sözlərdə də quruluşca mürəkkəbləşmə baş 

vermişdir.  

Lüğətdə yeri gəldikcə xörək və içki adlarının mənşəyinə də nəzər yetirilmişdir. Məlum 

olmuşdur ki, Azərbaycan dilində xörək və içki adlarının əmələgəlmə üsullarına da geniş yer 

vermişdir. Aydınlaşdırılmışdır ki, semantik, morfoloji və sintaktik üsulla yaranmış xörək və 

içki adları dilimzdə çoxluq təşkil edir.  

Sematik üsulla formalaşmış xörək və içki adları : aş (asmaq hərəkətilə). Yoğurt (iş 

şəklilə), qurut (qurutmaq prosesilə), soyutma (müəyyən proseslə bağlı) və s.  

Morfoloji üsulla formalaşmış xörək və içki adları: basdırma, bozartma, buğlama, qiymə, 

sıyıq, qaysava, ağartı, bozartı və s. 

 
Page 115



 
1. INTERNATIONAL BAKU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

Baku, Azerbaijan 

 

 

August 21-22,2020 Proceedings Book www.izdas.org 

 

Sintaktik üsulla formalaşmış xörək və içki adları: lülə kabab, tikə kabab, döymə kabab, 

ətli kükü, dönər kabab, lobyalı aş, aş, səbzplov, dana basdırma və s.  

Qloballaşan dünyada özünə məxsus dil xüsusiyyətlərini qoruyub saxlayan Azərbaycan 

və özbək dilləri qədim, zəngin, ortaq tarixi köklərə malikdir və heç şübhəsiz ki, türkcələrin həm 

ədəbi dillərinin və ya dialekt və şivələrinin qarşılıqlı uyğunlaşma prosesslərinin tədqiqində 

2019-cu ildə ”Savad” nəşriyyatında çap olunan “Azərbaycanca-özbəkcə, özbəkcə-

Azərbaycanca lüğət”inin də böyük dəyəri vardır. Lüğətin “Ön söz” müəllifi Samir Abbasov 

yazır ki, Azərbaycan və özbək dillərinin lüğət tərkibində intensiv işlənən, işlənmə tezliyi ilə 

fərqlənən sözlər və ifadələr bu lüğəti sözlüyünün əsas bazasını təşkil edir. Bu isə sonrakı 

mərhələdə meydana gələcək müxtəlif sahələrə aid terminoloji lüğətlərin yaradılması üçün də 

atılmış ilk addımdır.  

Lüğətdə elə sözlərə rast gəlirik ki, bunlar dialektal səciyyəlidir və Azərbaycan və özbək 

dillərinin dialekt və şivələrini müqayisəli şəkildə tədqiqinə bu da sözsüz ki, hərtərəfli bir şəkildə 

imkan yaradır. Məsələn, babal sözü Özbək dilində tayy “gunoh, ayb, xuto” mənalarında çıxış 

edir. Və yaxud, bad sözü Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrində “günah” anlamında Gəncə 

və Kəlbəcər şivələrində omonim leksik vahid kimi işlənir və “təndir qurmaq üçün içinə keçi 

qılı qatılıb hazırlanan palçıq” (Gəncə), “təndir qurmaq üçün içinə keçi tükü ilə qarışdırılmış 

palçıq” (Naxçıvan dialekt və şivələri), “qazma evlərin ortasında palçıqdan qayrılan ocaq 

yeri” (Kəlbəcər) anlamlarında çıxış edir. Bu söz özbək dilində də 2 mənada işlənir: I. shamol, 

yel; II. tandir, qurish, uchun ichiga echki qili qo'şib tayyorlanuvchi loy. Belə nümunələrin sayını 

istənilən qədər artıra bilərik və belə müqayisələr geniş bir tədqiqat əsərinin mövzusu ola bilər. 

Göründüyü kimi, Azərbaycan və özbək ədəbi dillərinin və ya dialektlərinin müqayisəli 

təhlilində bu lüğət də xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Türkcələrin həm ədəbi dillərinin və eyni 

zamanda dialekt və şivələrinin qarşılıqlı inteqrasiya məsələlərinin tədqiqi prosesində akademik 

A.Axundovun “Azərbaycan dilinin tarixi-etimoloji lüğətinə dair materiallar” adlı əsərinə də 

mütləq müraciət edilməlidir və alim bu əsərinin bir qismini 2003-cü ildə nəşr etdirdiyi 2 

cildliyində vermişdir. Bu əsər müəllifin fasilələrlə 30 ilə yaxın bir müddətdə üzərində işlədiyi 

“Azərbaycan dilinin tarixi-etimoloji lüğəti”nin bir qismidir və lüğətin 5 cilddə verilməsi 

nəzərdə tutulmuşdur. Alimin tam başa çatdırmadığı bu lüğəti A, B və C hərflərini əhatə edir. 

Lüğət üzərində işlərkən müəllifin qarşısında Azərbaycan dili tarixi leksikologiyasının və 

etimologiyasının lazımınca tədqiq olunmamasından irəli gəlin bir sıra çətinliklər olmuşdur ki, 

onlar, heç şübhəsiz, işin nəticəsinə bu və ya digər dərəcədə təsir göstərməmiş deyil. 

Lüğətdə Azərbaycan sözlərinin etimoloji tarixinin izahı aşağıdakı ardıcıllıqla verilir:  

a) Tədqiq edilən söz əksər hallarda başqa türk dillərində və türk dillərinə aid yazılı 

abidələrdə onlara müvafiq sözlərlə müqayisə edilir: bunun nəticəsində onun ən 

qədim şəkli və mənası müəyyənləşdirilir. Bu üsul istər bütün ümumtürk, istərsə də 

Azərbaycan köklü baş sözlərin demək olar ki, hamısına tətbiq edilir; 

b) Dilimizdə işlənməsi, müxtəlif şəkli dəyişikliklərə uğraması ədəbi dilimiz müxtəlif 

dövrlərinə aid misallarla göstərilir. 

c) Hansı başqa dillərə keçməsi imkan daxilində qeyd olunur; 

d) Tədqiq edilən baş sözün əsasında hansı düzəltmə və mürəkkəb sözlərin əmələ 

gəlməsi aşağıdakı kimi göstərilir: 

1) Bilavasitə baş sözdən əmələ gələnlər; 

2) Baş sözün kökü düzəltmə sözdən əmələ gələn düzəltmə sözlər; 
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3) Birinci tərkib hissəsi baş sözdən ibarət olan mürəkkəb sözlər və s. 

Dilimizdəki əcnəbi sözlər isə aşağıdakı kimi açıqlanır: 

a) Tədqiq edilən əcnəbi söz hansı dilə mənsubdur və dilimizə hansı dildən keçmişdir; 

b) Azərbaycan dilində hans şəkli və məna dəyişikliklərinə məruz qalmışdır;  

c) Dilimizə təxminən nə zaman keçmişdir; 

d) Tarixi inkişaf yolu necə olub; 

e) Hansı mürəkkəb və düzəltmə sözlərin əsasını təşkil edir. 

Müəllif onu da qeyd edir ki, lüğətdə etimologiyası verilən sözlərin izahında, yeri 

gəldikcə, Azərbaycan dilinin və diğər türk dillərinin dialekt materiallarından da istifadə 

edilmişdir ki, bizim fikrimizcə, bunlar türkcələrin ədəbi dillərinin və ya dialekt və şivələrinin 

qarşılıqlı inteqrasiya proseslərinin öyrənilməsində xüsusi əhəmiyyətə malikdir.  
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“KİTABİ-DƏDƏ QORQUD” DASTANININ TÜRKMƏNSƏHRA NÜSXƏSİ 

QAFQAZIN TARİXİ-COĞRAFİYASINA DAİR MƏNBƏ KİMİ 

 

Elnur KƏLBİZADƏ 

AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu 

Nasir KARİMİ 

Təbriz Elbilimi Folklor Dərnəyi 

  

XÜLASƏ 

 Türk tarixinin mühüm qaynaqlarından olan “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının Vatikan 

və Drezden nüsxələri üzərində müxtəlif elm sahələrini təmsil edən mütəxəssislərin apardıqları 

tədqiqatlar Oğuz türklərinin tarixi, coğrafiyası, inanc sistemi, dövlətçilik ənənələri və s. ilə bağlı 

bir sıra elmi həqiqətlərin müəyyənləşdirilməsinə imkan vermişdir. 2019-cu ildə isə elm aləminə 

dastanın yeni bir nüsxəsi təqdim edilmişdir. İran İslam Respublikasının Türkmənsəhra 

bölgəsində aşkarlanan yeni nüsxə Qafqazın tarixi üçün maraqlı məlumatlarla zəngindir.   

 Məqalədə “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının Türkmənsəhra  nüsəxəsində əksini tapmış 

Qafqaz toponimlərinin müəyyənləşdirilməsi, lokalizasiyası və xəritələşdirilməsinə cəhd 

edilmişdir. Tədqiqatın aparılması zamanı proqressiv, reduktiv (həm retrospektiv, həm də 

retroqressiv), tipoloji, komparativ-qarşılaşdırma metodlarından istifadə edilmişdir.  

 İlk dəfə olaraq Türkmənsəhra nüsxəsində əksini tapmış Qafqaz toponimləri 

müəyyənləşdirilmiş, onların tipoloji təsnifatı aparılmış, lokalizasiyası mübahisə doğuran bir 

sıra toponimlərlə bağlı elmi fərziyyələri irəli sürülmüşdür. Mövzuya multidisiplinar yanaşmağa 

çalışan müəlliflərin gəldiyi qənaət bundan ibarətdir ki, Qafqaz bölgəsinin böyük bir hissəsi 

tarixən Oğuz türklərinin əsas məskunlaşma arealına daxil olmuşdur. Nüsxədə Qafqaz bölgəsi 

toponimləri ilə yanaşı, bu ərazidə o zaman məskun olan bir sıra xalqların və tayfaların adları 

(etnonimlər) da  (Türk , Oğuz , Bəgdili , Çərkəz , Gürcü , Qumuq və s.) qeyd olunmuşdur. Bu 

etnonimlər həm də dastanın yarandığı dövrdə bölgə əhalisinin çoxluğunun kimlərdən ibarət 

olduğunun göstəricisi hesab edilə bilər. 

  Bundan əlavə yeni nüsxədə verilən məlumatlar Oğuzların inzibati idarəçiliyi, Qazan 

xanın Oğuz dövlət sistemindəki statusu ilə bağlı bir sıra məsələləri aydınlaşdırmağa imkan 

vermişdir.  

 

Açar sözlər: Kitabi-Dədə Qorqud, Türkmənsəhra, Qafqaz, oğuz, Naxçıvan, İrəvan, Şərur 

GİRİŞ 
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Türk xalqlarının ən mühüm ədəbi və tarixi mənbələrindən sayılan “Kitabi-Dədə 

Qorqud” özündə mifik hadisələrlə yanaşı, müxtəlif dövrlərdə baş vermiş tarixi hadisələri əks 

etdirir. Bu baxımdan “Kitabi-Dədə Qorqud” həm də Oğuz türklərinin tarix kitabı hesab oluna 

bilər. Dastanda təsvir olunan hadisələrin əsasən oğuzların, qismən isə qıpçaqların məskun 

olduğu ərazilərdə baş verməsi, bu dastan əsasında Oğuz türklərinin tarixi coğrafiyasının ən 

mühüm bölgələrindən olan Qafqaz regionunda da etnodemoqrafik dəyişiklikləri izləməyə 

imkan verə bilər. Məhz bu dastanda verilən məlumatların təhlili əsasında belə bir qəti fikir 

söyləmək mümkündür ki, müxtəlif etnodemoqrafik proseslər nəticəsində bəzi məntəqələrin 

əhalisinin etnik tərkibində ciddi dəyişikliklər sonrakı dövrlərdə baş vermişdir. Lakin dastan bu 

ərazilərin tarixən Oğuz-Türk yurdu olduğunu qəti olaraq sübut edir.  

Məqalədə müəlliflər “Kitabi-Dədə Qorqud”un İran İslam Respublikasında aşkarlanan 

Türkmənsəhra nüsxəsinin orjinal mətnindən istifadə etməklə Qafqaz bölgəsinə düşən 

toponimləri təhlil etmiş və Qafqaz coğrafiyasının oğuz türkləri üçün tarixi əhəmiyyətini 

müəyyənləşdirməyə çalışmışlar.  

 

I. Nüsxənin tədqiqi tarixindən 

 Dastanın XIX əsrdən bəri məlum olan iki nüsxəsi – Drezden [16] və Vatikan [11] 

nüsxələri üzərində uzun müddət tədqiqatlar aparılmış, bu nüsxələrdə əksini tapmış faktlar, 

məlumatlar tədqiqatçılar tərəfindən geniş tədqiqata cəlb edilmişdir [17]. Məlumdur ki, yuxarıda 

adları qeyd olunan nüsxələrdən birincisi müqəddimə və 12 boydan, ikincisi isə müqəddimə və 

6 boydan ibarətdir. 2019-cu ildə isə “Kitabi Dədə Qorqud”un yeni bir nüsxəsi – hazırda elm 

aləmində “Türkmənsəhra nüsxəsi” adı ilə tanınan nüsxənin olması barədə yeni faktlar üzə 

çıxmışdır. İlk dəfə olaraq belə bir nüsxənin olması ilə bağlı məlumatı 2019-cu ilin martında 

Qazaxıstanın Manqışlaq əyalətində Akdağ şəhərində keçirilən elmi konfransda İran İslam 

Respublikasının Türkmənsəhra bölgəsindən olan tədqiqaçılar Məhəmməd Qojoği və 

Məhəmməd Vəli Xoca vermişlər. Eyni konfransda bu nüsxə haqqında məlumat alan Türkiyənin 

Ege Universitetinin professoru Metin Ekinci sonradan dastanın nüsxəsini əldə etmiş və onu 

orjinal mətnini, transkripsiyasını və türk dilinə tərcüməsini Türkiyədə nəşr etdirmişdir [24]. 

2019-cu ilin sonlarında İranlı tədqiqatçılar Nasser Xaz’e Şahqouli, Vəliollah Yə’qoobi, Şəhrouz 

Ağatabay, Sara Behzad Ankarada [34, s. 147-379],  filalogiya elmləri doktoru, professor Ramiz 

Əskər Bakıda [20], Yusuf Azmun İstanbulda [5] nüsxə ilə bağlı tədqiqatlarını nəşr etdirmişlər.  

Yeni nüsxənin aşkarlandığı İran İslam Respublikasında da bu istiqamətdə tədqiqatlar 

aparılmış, nüsxə əbcəd (fars) qrafikası ilə Azərbaycan dilində nəşr etdirilmişdir. Belə ki, 2019-

cu ilin ikinci yarısından etibarən Türkmənsəhra nüsxəsinin tədqiqi ilə bağlı, Təbrizdə 
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tədqiqatçılar qrupu (Doktor Camal Ayrımı, Doktor Feyzullahi Vəhid, Nasser B. Kərimi, Alireza 

Sərrafi, xanım Nigar Xiavi və b. ibarət)  fəaliyyətə başlamışdır. Nüsxə üzərində kompleks 

tədqiqatlar aparan tədqiqatçılar qrupu, 2019-cu ilin dekabrında A.Sərrafinin redaktəsi ilə 

“Dədəm Qorqudun Türkmənsəhra kitabı” adlı 305 səhifəlik tədqiqat əsərini “Ozan” dərgisinin 

xüsusi nömrəsi kimi nəşr etdirmişlər [6, s. 43-257]. Bu kitabda əvvəlcə dastanın Türkmənsəhra 

nüsxəsinin mətni olduğu kimi, daha sonra isə Nigar Xiavi tərəfindən sadələşdirilmiş mətni 

təqdim olunmuşdur. Alireza Sərrafi əsərin “Dədə Qorqunun səhra kitabının oxunuşu” ilə bağlı 

hissəsini, Nasser B.Kərimi və Dr. Camal Ayrımi “Toponimlər” hissəsini yazmışlar. Nüsxədəki 

toponimlərin izahı ilə bağlı ilk müfəssəl elmi şərh məhz bu nəşrdə verilmiş, toponimlərin 

lokalizasiyası ilə bağlı kitabda N.B.Kərimi tərəfindən hazırlanmış 6 xəritə təqdim edilmişdir.  

Azərbaycandan olan tədqiqatçı Bayram Quliyev 2020-ci ildə  Ankarada “Kitabi Dədəm 

Qorqud və onun “Türkmənsəhra” nüsxəsi” adlı kitab çap etdirmişdir. İki bölmə və 

fotofaksimiledən ibarət olan kitabın ikinci bölməsində “Türkmənsəhra” nüsxəsinin 

transfonoliterasiyası təqdim edilmişdir [19]. 

Qeyd edək ki, dastanın bu nüsxəsi Münacat, söyləmələrdən və əvvəlki nüsxələrdə rast 

gəlinməyən bir boydan – “Salur Qazanın yeddibaşlı əjdahanı öldürməsi” boyundan ibarətdir.  

 

II. Türkmənsəhra nüsxəsində Qafqaz toponimləri 

Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı və o cümlədən, onun 

“Türkmənsəhra nüsxəsi” təkcə filoloji və tarixi baxımdan deyil, həm də tarixi coğrafiya və 

toponimik baxımdan da ciddi əhəmiyyət kəsb edir. Yalnız nüsxədə əksini tapmış toponimlərin 

tədqiqi, dəqiq lokalizasiyasının müəyyən edilməsi oğuz türklərinin məskunlaşma arealını 

müəyyən etməyə imkan verə bilər. Bu cür tədqiqatlar isə qədim dövrlərdən etibarən Qafqazda 

oğuzların – müasir anlamda desək azərbaycanlıların məskunlaşma arealının necə dəyişdiyini 

aydınlaşmağa kömək edə bilər. Ümumilikdə, dastanın yeni nüsxəsində müəyyən edilmiş 100-

dən artıq toponimin yarısından çoxu birbaşa olaraq Qafqaz bölgəsi, xüsusən Azərbaycan 

Respublikası və tarixən Azərbaycanın bir parçası olmuş İrəvan və ətraf bölgələrlə (indiki 

Ermənistan adlandırılan ərazi ilə) bağlıdır.  

 

III. Yeni nüsxədəki məlumatların bölgə əhalisinin etnodemoqrafik tərkibinin 

müəyyənləşdirilməsi baxımından əhəmiyyəti 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, dastanın yeni aşkarlanmış nüsxəsində əksini tapmış 

toponimlərin yarısından çoxunun Qafqaz əraziləri ilə bağlı olması sübut edir ki, Qafqazın böyük 

bir qismi oğuz türklərinin məskunlaşma arealına daxil olmuş, onların ana vətəni sayılmışdır. 
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Tarixi proseslər nəticəsində müxtəlif dövrlərdə bəzi xalqların nümayəndələri köçürülərək 

Qafqazın bəzi bölgələrində məskunlaşdırılmış, ərazinin etnodemoqrafik tərkibi 

dəyişdirilmişdir. Nüsxədə Qafqaz bölgəsi toponimləri ilə yanaşı, bu ərazidə o zaman məskun 

olan bir sıra xalqların və tayfaların adlaır (etnonimlər) də  (Türk [18, s. 16, 20, 40, 41, 59], Oğuz 

[18, s. 4, 10, 22, 25, 26, 27, 39, 41, 47, 51, 59, 60], Bəgdili [18, s. 26], Çərkəz [18, s. 35], Gürcü 

[18, s. 36], Qumuq [18, s. 24, 55], Ləzgi [18, s. 24], Tabasaran [18, s. 24, 51], Talış [18, s. 35], 

Tat [18, s. 40]) qeyd olunmuşdur. Bu etnonimlər həm də dastanın yarandığı dövrdə bölgə 

əhalisinin çoxluğunun kimlərdən ibarət olduğunun göstəricisi hesab edilə bilər. Şəksiz ki, 

birmənalı şəkildə o dövrdə Qafqaz əhalisinin tərkibində bugünki azərbaycanlıların əcdadı 

sayılan oğuz türkləri və onlarla müəyyən dövrlərdə toqquşan qıpçaq türkləri üstünlük təşkil 

etmişlər. Bu isə tarixi-coğrafiya üçün mühüm istiqamətlərdən olan əhalinin etnik tərkibinin 

öyrənilməsinə və yaşayış məntəqləri üzrə necə dəyişdiyinin müəyyənləşdirilməsinə imkan 

verir.  

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının digər nüsxələrində olduğu kimi bu nüsxəsində də bir 

sıra toponimlər və etnonimlər vardır ki, onların Qafqaz bölgəsində yerləşməsi heç bir şübhə 

doğurmur. Lakin bir məsələni xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, bu toponimlərdən bəzilərinin 

lokalizasiyası ilə bağlı heç bir mübahisəli məqam mövcud olmasa da, bəzilərinin lokalizasiyası 

mübahisəlidir.Beləliklə, aparılan tədqiqatlar nüsxədə əksini tapmış toponimləri lokalizasiya 

baxımından iki qrupa ayırmağa imkan verir: 

1) Yerləri dəqiq bəlli olan toponimlər. 

2) Paralellik təşkil edən və lokalizasiyası mübahisə doğuran toponimlər.  

 

IV. Qafqaz bölgəsində yerləşdiyi şübhə doğurmayan makrotoponimlər 

“Kitabi-Dədə Qorqud”un Türkmənsəhra nüsxəsində Qafqaz bölgəsində yerləşdiyi 

şübhə doğurmayan üç makrotoponim qeydə alınmışdır: “Azərbaycan”, “Dağıstan” və 

“Gürcüstan” toponimləri.  

Azərbaycan.  Bu makrotoponimin adı nüsxədə 4 yerdə çəkilmişdir [18, s. 23, 35, 36, 

52]:  

1. “....səksən min ər heybətli, Azərbaycan ləngəri, İslâm dini quvvəti,….” (23-9); 

2. “…İstanbul da adı söylənür pilâvına, Azərbaycan diyârında Ərdəbil şəhri…” (35-

13); 

3. “…pâdişâhlaruŋ yurdi Azərbaycan diyârında Ocan eli” (36-6); 

4. “…Azərbaycan ləngəri, pâdişâhuŋ vəkili, Ulaş oğli Qazan…” (52-5). 
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Azərbaycan makrotoponimi tarixin ən qədim dövrlərindən bəri Atropatkan, Azərbayqan 

adlanan coğrafiyanı ifadə etmək üçün,  Xəzər dənizinin qərbi və cənub qərbində, Böyük Qafqaz 

sıra dağlarının cənubu və Qara dənizin şərqi və cənub şərqində olan ərazilərin adını ifadə etmək 

üçün işlədilmişdir. Yuxarıda təqdim olunan mətndən də göründüyü kimi, indiki İranın şimal-

qərbində yerləşən Ərdəbil və Ucan da məhz Azərbaycan coğrafiyasına aid olmuşlar. Məlum 

olduğu kimi, tarixin sonrakı dövrlərində bu makrotoponimin əhatə etdiyi ərazilərdə müxtəlif 

inzibati vahidlər formalaşmışdır. Müasir dövrdə Cənubi Qafqazın ən böyük ölkəsi sayılan 

Azərbaycan Respublikası ilə yanaşı, İran İslam Respublikasının şimal-qərbində yerləşən bir 

neçə ostan XX əsrin 40-cı illərinə qədər vahid şəkildə “Ostan-e-Azərbaycan” adlanmışdır. 

Sonrakı dövrdə isə bu ərazi yeni inzibati bölgüyə uyğun olaraq “Şərqi Azərbaycan”, “Qərbi 

Azərbaycan”, “Ərdəbil” ostanlarına ayrılmışdır.  

Qeyd olunanlardan əlavə, Azərbaycan adının işlədildiyi cümlələr bir neçə tarixi və 

tarixi-coğrafi məsələni aydınlaşdırmağa imkan verir. “Səksən min ər heybətli Azərbaycan 

ləngəri” və yaxud “ləşkəri” Böyük Səlcuq dövlətində Azərbaycanın səksən minlik 

özünəməxsus orduya sahib olduğunu iddia etməyə imkan verir.  “İslam dini qüvvətli” ifadəsi 

isə Azərbaycan ərazisində bu dövrdə İslam dininin tam hakim olduğunu göstərir.  

“İstanbulda adı söylənür pilâvına, Azərbaycan diyârında Ərdəbil şəhri” cümləsində 

“İstanbul” adının işlənməsi nüsxənin bu şəhərin Osmanlılar tərəfindən 1453-cü ildə fəthindən 

sonra yazıya alındığını qəti olaraq təsdiqləyir. “Pâdişâhlaruŋ yurdi Azərbaycan diyârında Ocan 

eli” cümləsi Azərbaycan ərazisində orta əsrlərdə çoxsaylı dövlətlərin mövcudiyyətindən, Ocan 

(Ucan) şəhərinin isə siyasi mərkəzlərdən biri olmasından xəbər verir. “…Azərbaycan ləngəri, 

pâdişâhuŋ vəkili, Ulaş oğli Qazan…” – cümləsi isə Qazan xanın Oğuz və ya Səlcuq dövlətində 

daşıdığı siyasi statusu müəyyən etməyə imkan verir. O, Azərbaycan ordusunun komandanı və 

hökmdarın (sultanın) Azərbaycan nümayəndəsi (valisi) kimi təsvir edilir.  

Dağıstan.  Nüsxədə bu toponim Dərbənddən şimal istiqamətində olan ərazilər üçün 

istifadə olunmuşdur. Nüsxədə yazılır: “Dağıstana tufan salan, Dəmür Qapu Dərbəndi təpüb 

alan..” [18, s. 24]. Məlumdur ki, bu gün də, Rusiya Federasiyasının subyektlərindən biri kimi 

Dağıstan ölkəsi mövcuddur. Ölkə adını dağlıq olduğuna görə almışdır. Türkmənsəhra 

nüsxəsində Dağıstan makrotoponimi ilə yanaşı burada yaşayan bəzi etnik qrupların (ləzgilər, 

qumıqlar, qaytaqlar, tabasaranlar və b.) adları da qeyd edilmişdir.  

Gürcüstan. Bu makrotoponimin Türkmənsəhra nüsxəsində 2 yerdə xatırlanmışdır [18, 

s. 3, 25]. Hər iki hissədə “...Əyağın üzəngüyə basanda doquz tümən Gürcistana ürkü salan,...” 

şəklində. Tarixi-coğrafi təhlillər göstərir ki, Türkmənsəhra nüsxəsində “Gürcüstan” 

makrotoponimi indiki Gürcüstan ölkəsinin bütün ərazisi üçün deyil, daha çox gürcülərin sıx 
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yaşadıqları ərazilər üçün işlədilmişdir. Bundan əlavə bu Gürcüstan adlandırılan ərazinin doqquz 

tüməndən (əyalətdən, rayondan, hissədən) ibarət olduğu aydınlaşır. Qeyd edək ki, tarix boyunca 

“tümən” anlayışı hərbi, inzibati və pul vahidi kimi işlənmişdir. Hərb ənənələrinə görə, monqol 

və Hülakü ordusunda atlılardan ibarət olmaqla, ən böyük dəstə on min nəfərdən təşkil olunurdu 

və ona “tümən” deyilirdi. Tümən özü özlüyündə minlik, yüzlük və onluq vahidlərə bölünürdü. 

Onlara minbaşı, yüzbaşı və onbaşılar rəhbərlik edirdilər. Onminlik ordunun rəhbərinin hərbi 

rütbəsi də “tümən” hesab edilirdi. Min nəfərlik ordunun rəhbərinin hərbi rütbəsi “minqan” 

(minxan), yüz nəfərlik ordu rəhbərinin hərbi rütbəsi “cequn”, on nəfərlik hərbi dəstə rəhbərinin 

hərbi rütbəsi isə “arban” idi [7, s. 37]. Pul vahidi kimi isə tümən 10 min dinara bərabər idi. 

Tarix elmləri doktoru V.Piriyevin fikrincə, inzibati baxımdan tümən orduya 10 min əsgər verə 

biləcək müəyyən bir ərazinin göstəricisi idi [32, s. 23].  

“Gürcüstan” adı ilə yanaşı Türkmənsəhra nüsxəsində “Gürcü Eli” ifadəsi də 

işlədilmişdir. “Qara saçı hörməli Gürci eli” [18, s. 36] ifadəsi də fikrimizcə məhz gürcülərin 

Qafqazda sıx yaşadıqları ərazini ifadə etmək üçün işlədilmişdir.  

 

V. Qafqaz bölgəsində yerləşən bölgə, nahiyə və el  adları 

Məlum olduğu kimi, tarixin müxtəlif dövrlərində ölkə, vilayət tabeliyində olan inzibati 

vahidlər tümənlə yanaşı nahiyə də adlandırılmışdır [28, s. 459, 583, 597; 1, s. 231]. Oğuzlarda 

nahiyə ifadəsinin əvəzinə daha çox “el” işlədirlmişdir. Türkmənsəhra nüsxəsində də bir sıra 

ellərin (nahiyələrin) adları çəkilmişdir.  

Başıaçıq. Nüsxədə bir yerdə bu nahiyənin adı çəkilir: “… Aras ılan Qars qəl’əsini ol 

yerişdə aldum, Başıaçıqdan xızan sürdüm, Aqca qəl’ə Sürməlü də Lələ Qılbaşı daruğə 

tikdüm,...” [18, s. 51]. Tədqiqatlar göstərir ki, toponim indiki Gürcüstanın Tibilisi şəhərinin 

yaxınlığında yerləşən ən böyük nahiyələrindən birini ifadə etmək üçün işlədilmişdir. Səfəvi 

dövrü farsdilli qaynaqlarında “Başı açıq”, Qacarların son dönəmlərində “Açıq baş” kimi qeydə 

alınmışdır. “Gülüstani-İrəm” əsərində Azərbaycan tarixçisi Abbasqulu ağa Bakıxanov da 

İmeretinin əsas adını “Başaçıq” kimi göstərmişdir. Sözügedən əsərdə Kolxida ərazisindən bəhs 

edərkən Abbasqulu ağa Bakıxanov yazırdı: “Başaçıq (İmereti) düzlərini, Minqreliya və 

Quriyanı Kolxida hesab etmək olar” [4, s. 16]. XIX əsr müəllifi Mirzə Adıgözəl bəyin 

“Qarabağnamə” əsərində də bölgənin adı “Başaçıq” olaraq verilmişdir [26, s. 51]. 

Hazırda bu ərazilər İmereti diyarı adlanır. Diyar şimaldan Raça-Leçxumi, şimal şərqdən 

Sxinvali regionu ilə həmsərhəddir. İmereti qərbdə Şida-Kartli (Daxili-Kartli), cənubda 

Samtsxe-Cavaxeti, cənub-qərbdən Quriya, şimal-qərbdən isə Sameqrelo-Yuxarı Svaneti ilə 
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həmsərhəddir [31, s. 42]. Bu diyarın azərbaycanlı və türk əhalisi arasında yayılmış tarixi adı bu 

gün də Başaçıqdır. 

Çərkəs eli. Kitabda bu ad bir yerdə aşağıdakı kimi qeyd edilmişdir: “Ala cida 

parıldadur Çərkəs eli” [18, s. 35]. Tədqiqatlardan aydın olur ki, buradakı “çərkəs” sözü həm 

etnonim, həm də etno-oykonim kimi anlamındadır. Məlumdur ki, bu ad etnonim olaraq Böyük 

Qafqaz sıra dağlarının şimal qərbində yaşayan ən böyük etnik qrup olan adiqey-çərkəzləri ifadə 

edir. Bəzi tarixi mənbələrdən aydın olur ki, çar Rusiyasının Şimali Qafqazı işğalına qədərki 

dövrdə çərkəzlərin yaşadıqları bölgələr Çərkəzistan adlandırılmışdır. Hazırda Rusiya 

Federasiyasının subyektlərindən biri Qaraçay-Çərkəz Respublikası adlanır. Çərkəzlər Qafqazla 

yanaşı Yaxın Şərq ölkələrində də geniş yayılmış və bir çox bölgələrdə öz adları ilə toponimlər 

yaratmışlar. İran İslam Respublikasında Buzçalı elinin yaşadığı Mərkəzi ostanın Komuzan 

(Kəmican) bölgəsində Çərgəz təpəsi (təpə çərgəzi) adlı yer vardır. 

Diqqət çəkən məsələlərdən biri, “cida parıldatmaq”dır. Məlum olduğu kimi cida Sivri 

dəmir ucluqlu, dəlici qədim silah, mizraq, nizə mənasındadır. Bu döyüşcü çərkəzlərin hərbi 

döyüş ənənələrindən xəbər verən amil kimi xüsusi vurğulanmalıdır.  

Qimuq və Qaytaq elləri.  Bu adlar qumuqların və qaytaqların yaşadıqları əraziləri – 

elləri ifadə etmək üçün iki yerdə eyni şəkildə işlədilmişdir [18, s. 24, 51]. Nüsxədə oxuyuruq: 

“Qımuq ılaŋ Qaytaquŋ ödiŋ yaran, Şahdağınuŋ üstində sayban gərən”. Buradan iddia etmək 

olar ki, oğuzlar qumıq (kumık) və qaytaqlara qarşı müəyyən dövrdə döyüş aparmış və onları da 

məğlub edərək özlərinə tabe etmişlər.  

Şərül eli.  Bəzən bu toponimi Şuragel/Şurayel kimi yozum cəhdləri olsa da, bu əslində 

Şərur toponiminin orta əsrlərdəki Şər-el/ Şəril/Şirel kimi formalarından biridir. Məlum olduğu 

kimi, dastanın digər nüsxələrində toponim “Şəruk”, “Şirokuz” (Şir oğuz) kimi də qeydə 

alınmışdır [3, s. 10]. Nüsxədə oxuyuruq: “Keçisi gərcə, adamı şirçə İrəvan, Nəxcuvan, Şərül 

eli” [18, s. 36].  Burada Şərur elinin adının İrəvan və Naxçıvanla birgə çəkilməsi, el ifadəsinin 

isə sadəcə olaraq Şərura aid edilməsi təhlil edilməsi vacib olan məsələlərdən biridir. Fikrimizcə, 

İrəvan və Naxçıvanın daha böyük inzibati vahid və ya şəhər statusu daşımasını göstərmək üçün 

el ifadəsi sadəcə Şərura aid edilmişdir. Cümlədəki “keçisi gərcə” ifadəsi əhalinin təsərrüfatında 

keçi bəslənilməsinin xüsusi yer tutduğunu ifadə edir. Şərur sözündəki “şir” hissəsini bəzi 

tədqiqatçıların “şir/şirak” türkləri kimi izah etdiyini nəzərə alsaq [8, s. 201; 23, s.93; 33, s. 99] 

“adamı şircə” ifadəsini yerli əhalinin etnogenezindən xəbər verən ifadə kimi də dəyərləndirmək 

mümkündür.      

Şirvan. Nüsxədə adı qeyd olunan el adlarından biri də Şirvandır.  Bu ad iki dəfə qeydə 

alınmışdır. Birinci halda “Şirvan ılən Şamaxını ölkələnən” şəklində [18, s. 24], ikinci halda isə 
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“aqçası çoq, mürvəti yoq Şirvan eli” [18, s. 35]. Bu ad altında Azərbaycanın tarixi Şirvan 

bölgəsinin nəzərdə tutulduğu heç bir şübhə doğurmur. Bununla yanaşı qeyd etmək lazımdır ki,  

dastanın aşkara çıxarıldığı Türkmənsəhranın yaxınlığında İranın Xorasan bölgəsində də Şirvan 

adlı şəhər mövcuddur.  

 Tabasaran toponimi Türkmənsəhra nüsxəsində iki yerdə “Təbərsəran sultanı” şəklində 

qeydə alınmışdır [18, s. 24, 51]. Dağıstanın cənubunda, Dərbənd şəhərinin qərbində yerləşən 

bölgəni ifadə etmək üçün işlədilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu gün Tabasaran bölgəsində 

yaşayan tabasaranlılar  samur xalqları qrupuna daxil olsalar da bölgənin Marağa, Heli, Penci, 

Zil, Yekraq, Darvaq, Arak, Çanaq, eləcə də Yersi kəndlərində oğuzsoylu azərbaycanlılar və 

tərəkəmələr yaşayırlar [25, s. 31; 27, s. 133]. Bu faktın özü isə bölgədə hələ orta əsrlərdə 

oğuzların güclü təsir gücünə malik olduğunu və müəyyən dövrlərdə ərazinin Oğuz 

coğrafiyasına daxil olduğunu göstərir.  

 

VI. Qafqaz bölgəsində yerləşdiyi qəti olaraq təsdiqini tapan  digər toponimlər 

Belə toponimlər sırasında Kür, Araz, Samur hidronimlərini,  Aran, Alagəz, Şahdağ 

oronimlərini, İrəvan, Naxçıvan, Dərbənd, Şamaxı, Qəbələ, Quba, Qars oykonimlərini qeyd 

etmək olar.  

Dastanda Kür və Araz çaylarının adı iki yerdə qeydə alınıb: 

1. “...Ərəs ılən, Kür Suyıni tilib geçən, geçdügində Müskir ilən Quba ya talan salan...” 

[18, s. 23];  

2. “...qızılca Təbrizdən tökülüb köçən, Ərəs ilən Kür suyını dilib keçən, Dəmür Qapu 

Dərbəndi təpüb alan...” [18, s. 50]. 

Kür çayının adı ərəb qrafikasının müvafiq qaydalarına uyğun olaraq “Kor çayı” şəklində 

verilib. Türkmənsəhra nüsxəsində adı çəkilən Araz hidronimi müasir dövrdə Türkiyənin 

ərazisindən başlayan, Azərbaycan Respublikasının Sabirabad rayonu ərazisində Kür çayına 

qovuşan Araz çayını nəzərdə tutur. Hidronim müxəlif mənbələrdə “Ərəs”, “Ərəz”, “Araks” və 

“Qarasu” şəklində qeydə alınsa da, Türkmənsəhra nüsxəsində hidronimin türk xalqları arasında 

işlədilən əsas adı “Ərəs” forması qeyd edilmişdir.  

Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyasının Dağıstan Respublikasının 

sərhədindən axan Samur çayının adı da dastanın yeni nüsxəsində iki yerdə qeyd edilmişdir:  

1. “Samur çayuŋ üstində içgi quran, Qarasudan Qubadan qış günləri yaŋıl alma əl 

üstində  məzə gələn...” [18, s. 24]; 

2. “Samur suyı üstində içki quran, Qabaldan qış günində əl üstində anuñ içün yañıl 

alma məzə gələn” [18, s. 50]. 
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Maraqlıdır ki, həm su, həm də çay sözü müasir “çay” anlamından işlədilmişdir. Bəzi 

tədqiqatçıların fikrincə bu çay adını kənarında yerləşən Samur oykonimindən almışdır.  

Təbii ki, “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının “Türkmənsəhra” nüsxəsində adı çəkilən ən 

mühüm toponimlər qrupu oykonimlərdir.  

Dərbənd/Dəmir qapı oykonimi də dastanda iki yerdə qeydə alınmışdır: 

1. “Min Qışlaquŋ içinə ürkü salan, Ləzgi ylən Dağıstana tufan salan, Dəmür Qapu 

Dərbəndi təpüb alan” [18, s. 24]; 

2. “qızılca Təbrizdən tökülüb köçən, Aras ilən Kür suyını dilib keçən, Dəmür Qapu 

Dərbəndi təpüb alan” [18, s. 50]. 

Əvvəlki nüsxələrdə də adı çəkilən bu oykonimi bəzi tədqiqatçılar indiki Dərbənd şəhəri 

(Dağıstan/Rusiya Federasiyası) ərazisində deyil, Naxçıvan ərazisində lokalizasiya etmiş, 

Naxçıvanda dörd ərazidə Dərbənd toponimləri (Tənənəm və ya Qaracuq Dərbəndi, Məkkəz 

Dərbəndi, Sirab Dərbəndi, Tivi Dərbəndləri) müəyyənləşdirmişlər  [3, s. 36].  Lakin bu nüsxədə 

toponimlərin təsviri və coğrafi yerləşməsi ilə bağlı yaranan təsəvvürlər Dərbəndi Naxçıvan 

ərazisində lokalizasiya etməyə imkan vermir. Dastanın bu nüsxəsində bəhs olunan Dərbənd 

hazırda Dağıstan Respublikasının tərkibində olan Dərbənd şəhəridir.  

İrəvan nüsxədə adı çəkilən bu toponimi həm oykonim, həm də bölgə adı kimi 

səciyyələndirmək mümkündür. Dastanın orijinal nüsxəsinin 36-cı səhifəsində İrəvanın adı 

Naxçıvan və Şərur eli ilə birlikdə çəkilmişdir. Oykonim kimi bu ad İrəvan şəhərini nəzərdə 

tutur. Məlumdur ki, indi Ermənistanın paytaxtı olan İrəvan şəhəri tarixən oğuz türklərinin – 

azərbaycanlıların məskunlaşdığı şəhər olmuşdur. Yalnız çar Rusiyası tərəfindən şəhərin işğal 

edilməsindən sonra şəhərin etnik tərkibində dəyişikliklər müşahidə edilməyə başlamış, 

Qacarlar və Osmanlı imperiyalarının ərazisindən ermənilər köçürülürək burada 

məskunlaşdırılmışdır  [22, s. 103]. XIX əsr rus müəllifi N.N.Şavrov da 1911-ci ildə nəşr 

etdirdiyi əsərində göstərir ki, Cənubi Qafqazda, xüsusilə Şimali Azərbaycanda o dövrdə 

yaşayan 1.300.000 erməninin 1 milyonu yerli əhali olmamış, onlar Rusiyanın müstəmləkə 

siyasəti nəticəsində xaricdən buraya köçürülmüşdülər  [21, s. 58; 36, s. 63-64]. Şəhərin adı 

qaynaqlarda Rəvan, Revan kimi də yazılmışdır. Bölgə adı kimi isə İrəvan daha böyük ərazini 

ifadə edir.  

Nəxcivan  toponimi də Türkmənsəhra nüsxəsində vardır [18, s. 36]. Bu ad altında 

Azərbaycanın Naxçıvan bölgəsi nəzərdə tutulmuşdur. Lakin birmənalı şəkildə demək olar ki, 

dastanın formalaşdığı və yazıya alındığı dövrdə Naxçıvan/Nəxcivanın ərazisi bugünkü 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisindən qat-qat böyük olmuşdur. Tədqiqatlar sübut edir 

ki, XII əsrin 60-cı illərinə qədər Naxçıvan vilayətinin sərhədləri qərbdən alban Sünik 
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hakimliyinin Bəycivazlı dairəsi, şimaldan Sünik hakimliyinin Dərələyəz və Gərgər dairələri, 

şərqdən isə Qafan dairəsi ilə həmsərhəd olmuşdur. bu dövrdə Naxçıvan vilayətinin ərazisi 

təqribən, 9609 km2 olmuşdur  [15, s. 22]. XIII əsrdə isə Naxçıvan tüməni daha geniş əraziləri 

əhatə edən inzibati-ərazi vahidi olmuşdur. XII-XIII əsrlərdə Naxçıvan ərazisi türk tayfalarının, 

xüsusən oğuzların sıx məskunlaşdığı areallardan biri olmuşdur.  

Səlcuqlar zamanında türkmən tayfalarının məskun olduqları arealdan bəhs edən 

F.Sümər yazır ki, Azərbaycandakı türkmənlər ələlxüsus Ərdəbil, Xoy, Urmiya və Naxçıvan 

tərəflərdə yaşayırdılar. Tədqiqatlarımız göstərir ki, dastanın digər nüsxələrində olduğu kimi, 

yeni nüsxədə qeyd olunan toponimlərin əksəriyyəti də Naxçıvan və ona yaxın bölgələri göstərir. 

Bu məqam Oğuzların Qafqazdakı başkəndinin – Naxçıvan olduğu iddiasını irəli sürməyə imkan 

verir.  

Şamaxı. Nüsxədə “Şəmaxı” şəklində qeyd edilən (“Şirvan ilən Şəmaxı nı ölkələnən, 

Min Qışlaquŋ içinə ürkü salan”) bu oykonimin Azərbaycanın  Respublikasının ərazisində 

yerləşən Şamaxı şəhərini ifadə etdiyi fikri tədqiqatçılar tərəfindən demək olar ki, yekdilliklə 

qəbul edilir.  

Bunlardan əlavə Türkmənsəhra nüsxəsində adı çəkilən Quba oykonimi Azərbaycan 

Respublikasının ərazisində, Qars oykonimi isə Türkiyə Cümhuriyyəti ərazisində bu günə qədər 

yaşamaqdadır.  

 

VII. Arxetoponimlər, digər ərazilərlə paralellik təşkil edən toponimlər və onların 

lokalizasiyası problemi 

 Dastanın Türkmənsəhra nüsxəsində qeyd olunan toponimlərin bir qismi arxeotoponimə 

çevrilmiş, digər bir qismi dəyişikliklərə məruz qalmış,  bəziləri isə müxtəlif ərazilərdə olan 

toponimlərlə paralellik təşkil edir. Lakin dastanın digər nüsxələri ilə aparılan müqayisəli 

təhlillər bu toponimlərin Qafqaz regionunda yerləşdiyi fikrini möhkəmləndirir.  

Ağcaqala. Türkmənsəhra nüsxəsində adə qeyd edilən növbəti oykonim Ağcaqaladır: 

“Aqca qəl’ə Sürməlüdə Lələ Qılbaşı daruğa tikdüm  [18, s. 51]. Eyni adlı oykonimlərə 

Azərbaycan, İran, Türkiyə, indiki Ermənistan, Əfqanıstan, Türkmənistan və başqa ölkələrin 

ərazilərində rast gəlinir. XIX əsrdə Azərbaycanın İrəvan və Naxçıvan bölgələrinə aid 

qaynaqlarda 9 Ağcaqala oykoniminə rast gəlmək mümkündür. Türkmənsəhra nüsxəsinin 

mətnindən aydın olur ki,  ozanın dediyi Ağcaqala indiki Ermənistanın cənub-qərb və 

Türkiyənin şərq ərazilərində yerləşmişdir. Ağcaqalanın Sürməliyə (indiki İğdır) yaxın ərazidə 

yerləşməsi şəksizdir. Bəzi qaynaqlara görə, Ağcaqala Səlcuqların Anadoluya axınları zamanı, 

ilk başkənd kimi ciddi əhəmiyyətə malik olmuşdur.  
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Bununla yanaşı 1590-cı il tarixli “İrəvan əyalətinin müfəssəl dəftəri”ndə Naxçıvan 

livasının (sancağı) Şərur qəzasının tərkibində Ağcaqala nahiyəsinin adı çəkilmişdir  [30, s. 11]. 

Hazırda İran İslam Respublikasının Zəncan, Qəzvin və Mərkəzi ostanlarında üç paralel 

oykonimə rast gəlinir. Bundan əlavə Urmiyə, Savə, Şazənd, Həmədan, Komuzan, Qəzvin, 

Buyin-Zəhra və bir çox yerlərdə toponimin “Aqca qala”, “Ağcə qələ” və ya “Aqcə qələ” 

formalarına rast gəlinir. Ağca qala Qaradağın Vərziqan məntəqəsində də tarixi bir qalanın 

adıdır. Bu qala Vərziqanın 50 kilometr şimal-qərbində yerləşir. Türkiyənin müxtəlif 

ərazilərində 12 Ağcaqala adlı kənd qeydə alınmışdır.  

Alaçaq. Türkmənsəhra nüsxəsində rast gəldiyimiz, maraq doğuran toponimlərdən biri 

Alaçaqdır. “Aqalarum götürmişdüm Ala Çaqun Çölpə dağınuñ dibinə getmişdüm” [18, s. 38]. 

cümləsindən bu adın oronim olduğu aydınlaşır. İranlı tədqiqatçılar Türkmənsəhra  nüsxəsini 

nəşr etdirən zaman bu nahiyənin dəqiq lokalizasiyası ilə bağlı dəqiq fikir irəli sürə bilməmişlər. 

Lakin onlar dastanın mətninə əsaslanaraq Alaçaqın nahiyə adı olduğunu müəyyənləşdirə bilmiş 

və bu nahiyənin ərazisində Çölpə dağı olduğu fikrini irəli sürmüşlər. Tədqiqatlarımız göstərir 

ki, Alaçaq kimi Türkmənsəhra nüsxəsində qeyd olunan toponim Əlincədir. Hələ Atabəylər 

(Eldənizlər) dövründə Naxçıvan vilayətinin tərkibindəki mahallardan (nahiyələrdən) biri 

Əlincə (Əlincək) olmuşdur. Əlincə və Şahbuz dairələri (mahalları) Naxçıvan vilayətinin şimal 

ərazilərini əhatələyirdi. Əlincə (Yeröncək) mahalının ərazisi,təqribən, 1125 km2 olmuşdur  [15, 

s. 23]. Qalanın adı orta əsr yazılı mənbələrində Əlincə, Əlincəm, Alənca, Alançuq, Alanca, 

Alançik, Yerənçaq və digər şəkillərdə işlədilmişdir  [9, s. 24].  

Alagəz. Bu ad Türkmənsəhra nüsxəsində həm oykonim, həm də oronim kimi 

işlədilmişdir: “Alagözüŋ/Algəzun ağzında, Şərabxana düzində yüz min kafirə qarşı gəldüm…” 

[18, s. 51]. Alagəz toponiminə tarixi Azərbaycan ərazilərində həm oronim, həm hidronim, həm 

də oykonim kimi rast gəlinməkdədir. İrəvan əyalətində olan ən hündür dağlardan birinin adı 

Alagəzdir. Bu toponimi həm uzun müddət Naxçıvan vilayətinin və xanlığının tərkibində olmuş 

Dərələyəz mahalındakı (indiki Ermənistanın Yexeqnadzor və Vayk rayonlarının ərazisini əhatə 

etmişdir.) Ələyəz toponimi ilə, həm də  indiki Ermənistan ərazisindəki Alagöz dağı oronimi ilə 

əlaqələndirmək mümkündür. Alagöz toponiminin təhrifi nəticəsində hazırda bu dağ Araqats 

adlandırılır. Hündürlüyü təxminən 4090 metr olan dağ və İrəvan şəhərinin 40 kilometr 

şimalındadır. Bu Alagöz dağının dabanında - ətəklərində yerləşən əraziləri isə hazırda ermənilər 

“Alagöz ətəyi”, “Alagözdaban” mənasını verən Araqasotn adlandırırlar  [10, s. 32]. 

Lakin dastanda “Alagəz ağzı Şərabxana” ifadəsinin işlədilməsi bu ərazinin Sürməli 

yaxınlığında yerləşdiyini düşünməyə imkan verir. Belə olan halda bu ərazini daha çox tarixi 

Dərələyəz mahalının torpaqlarında lokalizasiya etmək daha məntiqlidir.  
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Alqaya. Qafqaz coğrafiyasında yerləşdiyini düşündüyümüz toponimlərdən biri də 

Türkmənsəhra nüsxəsində 4 yerdə adı çəkilən Alqaya oronimidir. Dastanın müxətlif 

səhifələrindən oxuyuruq:  

1.  “Alqayanuŋ yalçınında qaplan sıçrar”; 

2. “Altmış arşun Alqayada yer yerlənür ala qaplan Uca yerdə”; 

3. “Quyruqıni görəndə mavulcunsa, Alqayada gümür gümür gümürdənsə”;  

4. “Alqayada ala qaplan əniginüŋ diskirgəni, gür meşənüŋ kollarında” [18, s. 5, 7, 8, 

23]. 

 Dastanın əvvəlki nüsxələrində tədqiqatçılar Aladağ toponimini qeydə alsalar da  [3, s. 

35-36], Alqaya toponimindən bəhs etməmişlər. Tədqiqatlarımız göstərir ki, 1942-da çap olan 

rus dilində bir mənbədə Azərbaycan SSR-i ərazisində Xınalıq dağının şimalında "Qızıl qaya" 

adlı bir zirvə qeydə alınmışdır. “Al” sözünün Azərbaycan dilində həm də qırmızı/qızılı 

sifətlərinin sinonimi kimi işlədildiyini nəzərə alsaq Qızılqaya ilə Alqayanın eyni olduğu fikrini 

irəli sürmək mümkündür. Nəzərə almaq lazımdır ki, Türkmənsəhra nüsxəsində Xınalı(q) 

gədiyinin də adı çəkilmişdir. 

Ocan/İcan.  Türkmənsəhra nüsxəsində bu toponim iki formada qeydə alınmışdır: 

1. “Qədimidən ulularuŋ yıqnaqı, pâdişâhlaruŋ yurdi Azərbaycan diyârında Ocan eli” 

[18, s. 36]; 

2. “dan yulduzı doğduqı İcan şəhri” [18, s. 34]. 

Bu oykonimi daha çox  Təbrizin 50 kilometr cənub şərqində Səhənd dağlarının 

ətəyindəki indiki Bostanabad şəhərinin mövqeyində  lokalizasiya etmək mümkündür. Yerli 

əhali həmin yerə bu gün də Ovcan - Ocan deyirlər. Lakin həm də onu nəzərə almaq lazımdır ki, 

paralel toponimə indiki Ermənistan ərazisində İrəvan şəhərinin şimal-qərbində də “Ucan” 

formasında rast gəlinir. “İrəvan əyalətinin icmal dəftəri”ndə bu toponim Uçan kimi qeyd 

edilmişdir  [12, s. 90]. 

Urmiyə/Urmulu eli. Türkmənsəhra nüsxəsində qeydə alınan bu oykonimi (“Qılıcılan 

müslümândur qədimidən Urumlu ilə Üşni eli”) [18, s. 34]  tədqiqatçılar daha çox İran İslam 

Respublikasının Qərbi Azərbaycan ostanının mərkəzi və ən böyük şəhəri ilə eyniləşdirirlər. 

Qeyd edək ki, Pəhləvi sülaləsinin İranda hökmranlığı dövründə Rza xanın şərəfində şəhərin 

adını bir müddət dəyişdirib “Rizaiyə” qoymuşlar. 1979-cu il İslam İnqilabından sonra isə 

şəhərin keçmiş adı özünə qaytarılmışdır. Lakin XX əsrin 20-ci illərinə aid sənədlərdən birində 

Naxçıvan ölkəsinin Şərur qəzasının Sədərək rayonu ərazisində “Urmiyə kəndi” adlı oykonim 

də qeydə alınmışdır  [14, s. 165; 29]. və biz digər bir çox toponimlər kimi, bu oykonimin də 
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tarixi Naxçıvan ərazilərinin qərb hissəsində mövcud olmuş yaşayış məntəqəsi ilə 

eyniləşdirilməsini daha məntiqli hesab edirik. 

Bəgdilli. Türkmənsəhra nüsxəsində etnonim kimi qeyd edilmişdir: “Bəgdilinüŋ böyügi, 

yeglər başı Yegənək kimi qılıcına pəhləvan qoçaq olsa”. Etnonim kimi qeyd olunmasına 

baxmayaraq bəzi xarakterik xüsusiyyətləri nəzərə alaraq bəgdillilərin Qafqazda da 

məskunlaşma məsələlərinə toxunmaq istərdik. Qeyd edək ki, oğuz ellərindən sayılan Bəgdililər, 

bugün əsasən İranın Zəncan bölgəsində yaşayırlar. İranın Xuzestan və Zəncan əyalətlərində bir 

neçə kənd adı həmin tayfanın adıyla bağlıdır. Türkiyə də bu adda 23 kənd mövcuddur.  

Tarixi mənbələrdə Naxçıvan ərazisində qeyd olunan lakin artıq passiv toponim fonduna 

daxil olmuş yer adlarından biri də Bəydilidir.  “İrəvan əyalətinin icmal dəftəri”ndə göstərildiyi 

kimi, həmin əyalətin Karbi nahiyyəsində (indi Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur 

rayonunda) Bəydili adlı kənd olmuşdur  [12, s. 37, 39].  

Panbıqçı oykonimi də “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının Türkmənsəhra nüsxəsində 

işlədilmişdir: “Panbuqçınuŋ on dört kəndindən xərâc alan” [18, s. 51]. Tədqiqatlar göstərir ki,  

vaxtilə Azərbaycanın İrəvan xanlığının ərazisində Pəmbəyi adlı yaşayış məntəqəsi olmuş, 

sonradan Qafqaza köçən ermənilər tərəfindən bu məntəqə Pəmbək adlandırılmışdır. Bundan 

başqa Sürməli mahalının (indiki İğdır və ətraf ərazilər) ərazisində Pambux adlı dağ olmuşdur.  

Çulpa/Çölpənək dağı bu ad dastanın yeni nüsxəsində oronim kimi işlədilmişdir. 

Nüsxədə yazılır: “Aqalarum götürmişdüm Ala Çaqun Çolpa dağınuñ dibinə getmişdüm” [18, 

s. 38]. Sözü “Çölpə”, “çulpa”, “çolpa”, “çülpə” kimi də oxumaq mümkündür. Tədqiqatlarımız 

göstərir ki, bəzi bölgələrdə Çulpa, Çulpan sözü “təpəlik, kiçik dağlıq” mənasında işlənir. Bəzi 

türkdilli xalqlarda Çulpan Dan ulduzu- “Zöhrə”nin adıdır. Hazırda eyniadlı dağ mövcud olmasa 

da, fikrimizcə bu Naxçıvan Muxtar Respublikasının Culfa ərazisində yerləşən dağlardan birinə 

verilmiş addır. Ehtimal etmək olar ki, Culfa ərazisində yerləşən Əlincə dağı nüsxədə bu şəkildə 

adlandırılmışdır.  

Xınalı yer adı “Andan ötə varanda, Xınalınuŋ gədigindən dünlə köçən, qızılca kənd 

Təbriz də at nalladan” cümləsində işlədilmişdir [18, s. 23]. Təbriz adı ilə paralel işləndiyinə 

görə bu böyük ehtimalla Təbriz şəhərinin şimal-şərqində yerləşən Eynalı – Xınalı dağıdır Lakin 

aparılan araşdırmalardan oxşar və paralel oykonimlərin Qafqaz ərazisində də mövcudluğunu 

göstərir. Xınalı oykoniminə Azərbaycan Respublikasının Gəncə şəhərinin şərqində rast 

gəlinmişdir. Başqa bir oxşar toponim isə Quba rayonu ərazisində yerləşən Xınalıqdır. Hazırda 

Xınalıq  həm oykonim, həm də oronim – dağ adı kimi mövcuddur.  

Sarıqaya. Dastanın yeni nüsxəsinin mətnində iki yerdə Sarıqaya oronimi işlədilmişdir: 

1. “Sarı qaya salxumında yer yerlənür, Ala bulut ötəndə gümür gümür gümürdənür”; 
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2. “Ala qaplan yavuzi, Sadaq beli qabarmadın altmış arşun Sarı qaya yalçınında yer 

yerlənür” [18, s. 14, 19]. 

Göründüyü kimi, bu fikirlərin heç birində Sarıqaya oroniminin harda yerləşməsi ilə 

bağlı nişan yoxdur. Coğrafi araşdırmalar göstərir ki, Azərbaycan Respublikasının Zaqatala 

rayonun ərazisində eyniadlı dağ vardır. Ağcabədi rayonu ərazisində bu ad göl adı – hidronim 

kimi qeydə alınmışdır. Zərdab və Samux rayonlarında isə eyniadlı kəndlər vardır.  İran İslam 

Respublikasının ərazisində 48 Sarı qaya (Sarı qəyə) toponiminə rast gəlinir. Bu toponimlərdən 

38-i oronim, 7-si hidronim və 3-ü oykonimdir. 

Sürməli. Nüsxədə yazılır “Başı Açıqdan xızan sürdüm, Aqca qəl’ə Sürməlüdə Lələ 

Qılbaşı daruğa tikdüm” [18, s. 51].  Tarixən Sürməli adlanan bölgənin ərazisinin xeyli hissəsi 

Türkiyənin şərq ərazisində yerləşsə də, tarixən bu bölgə Qafqazın bir parçası sayılmışdır. Tarixi 

Sürməli mahalı Ağrı dağının şimalında və Araz çayının civarında yerləşmişdir. Sürməli 

toponimi “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının digər nüsxələrində də qeyd edilmişdir və bəzi 

mənbələrə görə Səlcuq türklərinin qərbə doğru yürüşündə ilk dayaq məntəqəsi rolunu 

oynamışdır. Sürməli qalası və ətraf ərazilər hələ Alp Arslanın Anadoluya yürüşləri ərəfəsində 

(1064) oğlu Məlikşahın rəhbərlik etdiyi türk ordusu tərəfindən fəth edilərək Naxçıvan əmirinin 

idarəsinə verilmişdi [37, s. 154]. 

Tarixi mənbələrdə monqol işğalları dövründə Naxçıvan ərazisində adı çəkilən dörd 

möhkəm qaladan biri də Sürməli qalası olmuşdur [13, s. 137-143]. Mənbələrdə bu qaladan 

"müsəlmanların sərhədyanı dayağı" kimi bəhs olunur. Akademik Nailə Vəlixanlı yazır ki, 

Səlcuq Sultanı Alp Arslan 1063-cü il yürüşü zamanı Naxçıvana gəldikdən sonra səlcuqlar 

"müsəlmanların sərhədyanı dayağı" olan iki qalanı (Sürmərini və Qarabağı) tutur və "əsgərlərlə, 

sursatla, pulla və silahla təmin edib, Naxçıvan əmirinin sərəncamına verirlər" [38, s. 79].  

Sürməri qalasının monqollar dövründə dağıntılara məruz qalmasına baxmayaraq qala 

haqqında XIV əsr müəllifi Nizaməddin Şami Əmir Teymurun yürüşlərindən bəhs edən “Zəfər-

namə” əsərində məlumat vermişdir. 1386-cı il hadisələri haqqında müəllif yazır: “Əmir Teymur 

o yazı Təbriz və ətrafında keçirdikdən sonra Naxçıvan yolundan yola düşüb Qərbi qalasına 

gəldi. Buranı müharibəyə girişərək zəbt etdi. Buranın başçısı olan Şeyx Həsəni tutub Əmirin 

yanına gətirdilər. Bundan sonra Sürməri qalasına gələrək, onu müharibə ilə zəbt edib yıxdıqdan 

sonra bu qövmün böyüyü olan Tutan adındakı türkməni tutdular. Bundan sonra oradan köçüb 

Qars qala və içqalasına gəlib bunun da ətrafını ələ keçirdilər” [35, s. 7]. Nəsəvi Sürməlini 

Azərbaycanın mahallarından biri kimi göstərmiş, Sürməli hakimlərinin Naxçıvanla bağlılıqları 

haqqında məlumat vermişdir [2, s. 229].  
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Şərabxana. Türkmənsəhra nüsxəsində oykonim kimi qeyd edilən və lokalizasiyası 

mübahisələr doğura biləcək adlardan biri də Şərabxanadır. Nüsxədə yazılır: “Alagəzüŋ ağzında, 

Şərabxana düzində yüz min kafirə qarşı gəldüm” [18, s. 51]. Bir sıra İranlı tədqiqatçıların hesab 

edirlər ki, ən tanınmış Şərabxana Urmiyə gölünün şimal şərqində bir qəsəbənin adıdır, 

Şərabxana üzüm bağlarıyla məşhurdur, rəsmi qaynaqlarda Şərəfxane kimi qeydə alınmışdır, 

ancaq yerli əhali ona Şərapxana deyirlər. Lakin dastanın yeni nüsxəsinin mətnindən aydın olur 

ki, burada qeyd olunan toponim İrəvan əyalətinin tərkibində qeydə alınmış Şərabxana nahiyəsi 

ilə daha çox uyğunluq təşkil edir.  

Qaradərə toponiminə nüsxənin mətnində üç yerdə rast gəlinir: 

1. “Qara dərə quytusına dolandursa, Siŋir çəksə”; 

2. “Qara köpək it oğlına qovğa salur, Qara dərə quytusına daldalanur öziŋ salur, siŋir 

çəkər”; 

3. “Qara köpək it oğlına qovğa salur, Qara dərə quytusına dolandurur” [18, s. 9, 16, 

20]. 

Bu toponimin əslində oronim forması var və ümumi mikrotoponim (istər dərə, istər çay 

adı) kimi türk dilli ölkələrin əksəriyyətində bu cür adlara rast gəlinir. İran İslam Respublikası 

ərazisində əllidən artıq Qaradərə/Qərədərə toponiminə rast gəlinir. Bir oykonim olaraq da 

İranda Kürdüstan və Zəncan ustanlarında, Azərbaycanın İrəvan əyalətində kənd adı kimi vaxtilə 

qeydə alınmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində Qaradərə adlı çay, düzənlik sahə 

mövcuddur. Naxçıvandakı Qaradərə çayının aşağı axarı oğuz tayfalarından biri olan yaycıların 

adı ilə Aşağı Yaycı çayı da adlandırılır. Çayın aşağı axarının bu cür adlandırılması barədə 

S.Babayev öz əsərində məlumat vermişdir [3, s. 101]. Bu məqalənin müəllifləri nüsxədə adı 

çəkilən Qaradərənin də Naxçıvan Qaradərəsi olmasını daha çox uyğun görürlər.  

Qaraxun. Oğuz türklərinin əsas məntəqələri içərisində tez-tez Qarxun oykoniminin adı 

qeyd edilir. Nüsxədə yazılır: “qarıncası qara itcə dəgülmidür Qarxun eli?” [18, s. 34].  

Türkmənsəhra nüsxəsində də bu etnooykonim əksini tapmışdır.  Qeyd etmək lazımdır ki, İran 

İslam Respublikası ərazisində iki Qaraxun adlı oykonim var. Bunlardan biri Sərab şəhərinin 

qərbində, digəri isə Qəzvin ustanında yerləşir. Qafqaz bölgəsində son yüz illiklərdə 7-dən artıq 

Qaraxun adlı kənd qeydə alınmışdır.  XVIII əsrə aid tarixi mənbələrdə İrəvan xanlığının 

Sərdarabad mahalında bir kəndin adı da Qaraxun olaraq göstərilmişdir. Türkiyə də “Karkın” 

adlı çoxlu sayda yaşayış məntəqələri mövcuddur. Anadoluda bu etnonimə aid 62 yer adı 

müəyyənləşdirilmişdir. Məqalə müəlliflərinin (E.Kəlbizadə və N.B. Kərimi) fikirləri bu 

toponimin yerləşməsi ilə bağlı məsələdə fərqlidir. Dr. Elnur Kəlbizadənin fikrincə, Qarxunu 

dastandakı toponimlərin əksəriyyətinin uyğun gəldiyi Naxçıvan və İrəvan ərazilərində 
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axtarmaq daha doğru olardı. Hazırda Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonu ərazisində 

Qarxun etnooykonimi vardır.  N.Kərimi isə hesab edir ki, bu toponimin Türkiyənin şərqində 

Van gölü və Qars arasında yerləşən ərazidə yerləşən Qarxun adlı yaşayış məntəqələrindən birini 

nəzərdə tutur.  

Dastandakı bəzi toponimlərin, xüsusən hidronimlərin (Həlqə göllər, Yastı göllər və s.) 

Qafqazda yerləşib yerləşməməsinin müəyyənləşdirilməsi, ümumiyyətlə lokalizasiyası xeyli 

dərəcədə çətindir. Bu baxımdan bu toponimlərin lokalizasiyasını yalnız və yanlı gələcək 

multidissiplinar tədqiqatlar ortaya çıxara bilər.  

 

VI. Tarixi-coğrafi lokalizasiya və xəritələşdirməsi 

Yuxarıda apardığımız təhlillər, Türkmənsərhra nüsxəsində adı çəkilən bəzi 

toponimlərin dəqiq lokalizasiyasının aparılmasına və xəritələşdirilməsinə imkan verir. Təqdim 

edilən xəritə müəliflərinin toponimlərin lokalizasiyası ilə bağlı ilkin fikirlərini əks etdirir.  

 

 

Nəticə 

Beləliklə aparılan tədqiqatlar, “Kitabi-Dədə Qorqud”un Türkmənsəhra nüsxəsində adı 

qeyd edilən toponimlərin təhlili bir sıra fikirlərin irəli sürülməsinə imkan verir. İlk növbədə 

dastanın əvvəlki nüsxələrində olduğu kimi, bu nüsxədə də qeyd olunan toponimlər Qafqaz 

bölgəsinin dastanın əsas formalaşma arealına daxil olduğunu sübut edir. Məlumatların təhlili 

göstərir ki, Qafqaz regionunun geniş əraziləri türklərin ilkin əsas məskunlaşma areallarından 

biri olmuşdur. Toponimlərin təhlili nəinki oğuzların, bəhs olunan dövrdə bölgədə yaşayan 

türkdilli və qeyri-türkdilli bir sıra xalqların adlarını müəyyənləşdirməyə imkan verir. Bu isə 
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Qafqaz  bölgəsinə sonradan köçürülməsinə baxmayaraq avtoxtonluq iddasında olan bir sıra 

xalqların iddialarının əsassız olduğunu göstərir.  
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XÜLASƏ 

XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının 60-cı illər nəslinin təmsilçisi şair, ədəbiyyatşünas alim 

Arif Abdullazadənin istər bədii, istərsə də elmi yaradıcılığı yetərincə araşdırılmamışdır. 

Bu məqalə tərəfimizdən A.Abdullazadənin poeziyasının tədqiq olunduğu genişplanlı 

tədiqat işinin bir parçasıdır və şairin poeziyasının mövzu əhatəsinin açıqlanmasına həsr 

olunub. Azərbaycan və rus dillərində bir neçə (“Arzular”, “Könüllərin dünyası”, “Sevin 

Azərbaycanı”, “Səninlə sənsiz”, “Ana dünyamız”, “Bəxtimizin kitabı”, “Tövbə duaları”, 

“Qatarla uçmaqdan yorulan durna” və s.) şeir kitabında toplanmış və bir qismi isə 

müxtəlif zamanlarda mətbuatda işıqlandırılan həmin şeirlərin mövzusu yetərincə 

zəngindir. Mövzu rəngarəngliyi və eyni zamanda dövrün ədəbiyyatı üçün xarakterik olan 

forma axtarışları son nəticə olaraq bir-birini təkrarlamayan çoxsaylı nümunələrin ortaya 

çıxmasına səbəb olmuşdur. Vətən, doğma yurd, milli kimlik, mənəvi dəyərlər, insan 

yaşantıları, Yaradan və insan münasibətləri Arif Abdullazadə poeziyasının əsas 

mövzularını təşkil etməklə yanaşı, şairin qeyri-adi poetik istedadı mövzular arasında 

kəskin fərqin ortaya çıxmasına imkan verməmiş, bəzən bir nümunə daxilində bir neçə 

mətləbi ustalıqla oxucuya çatdırmağa nail olmuşdur. 

 

Giriş 

Şair, nasir, dramaturq, ədəbiyyatşünas alim, tərcüməçi, filologiya elmləri doktoru, 

professor Arif Abdullazadənin (1940-2020) istər bədii, istərsə də elmi yaradıcılığı 

Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında yetərincə araşdırılmamış, ədəbi-nəzəri fikir tərəfindən 

lazımi qiymətini almamış sahələrdəndir. Tərəfimizdən aparılan genişplanlı tədqiqat işinin 

bir parçası kimi ortaya çıxan “Arif Abdullazadə poeziyasının mövzu əhatəsi” adlı məqalə 

bu boşluğun qismən də olsa aradan qaldırılması zərurətindən meydana çıxmışdır.  

Məqalədə əsas araşdırılan məsələyə keçməmişdən öncə qeyd etmək istərdik ki, 

A.Abdullazadə poeziyasının mövzu dairəsi haqqında ayrıca bir məqalə və ya araşdırma 

olmasa da, bu barədə şairin kitablarına yazılmış ön sözlərdə və ayrı-ayrı müəlliflərin onun 

haqqında yazdıqları məqalə və xatirələrdə müxtəlif fikirlərə rast gəlmək mümükündür. 

Onların arasında A.Axundov, T.Hacıyev, B.Əhmədov, N.Şəmsizadə, H.Nəsibova, 

V.Yusifli, K.Əliyev, F.Sadıq və başqalarının da fikirləri yer alır.  

 

Tədiqatın əsas hissəsi 

- 50-ci illərin sonlarından mətbuatda imzası görünməyə başlayan gənc şairin ilk 

şeirlərində az da olsa dövrün tələbinə uyma, ədəbi dəb dalınca qaçma hiss olunur. Lakin 
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çox keçmir ki, A.Abdullazadə lirikasında “hər şeydən yazmaq” ideyası arxa plana keçir. 

Sovet dövrü Azərbaycan ədəbiyyatını şeir texnikası və üslubiyyat baxımından araşdıran 

A.Abdullazadə özü üçün bir yaradıcılıq yolu müəyyənləşdirir.  

- Düşünürük ki, onun irsinə aid poetik nümunələr mövzusu baxımından aşağıdakı şəkildə 

qruplaşdırılmaqla öyrənilə bilər: 

 vətənpərvərlik duyğularının əks olunduğu nümunələr; 

 milli-mənəvi dəyərlərimizlə bağlı nümunələr; 

 başqa ölkələrin həyatı ilə bağlı nümunələr; 

 mövzusu Türkiyə həyatı ilə bağlı nümunələr; 

 ölüm və həyat motivlərinin yer aldığı nümunələr; 

 Yaradan və İnsan paralelizminin yer aldığı nümunələr; 

 tənhalıq və təklik mövzulu şeirlər; 

 sevgi şeirləri və s.  

- Vətənpərvərlik duyğularının əks olunduğu nümunələr. Bu qəbildən olan nümunələr 

şairin istər ilkin dövr yaradıcılığı, istərsə də qələminin artıq yetkinləşdiyi dövr üçün 

xarakterikdir.  

- Arif Abdullazadənin ilk şeirlər kitabı 1964-cü ildə işıq üzü görən “Arzular”dır. Bu 

kitaba daxil olan nümunələr daha çox kosmopolit düşüncəni və insan varlığının 

mahiyyətini açamağa istiqamətlənsə də, kitabdakı “Layla” (1962) şeiri başdan-başa 

Vətənin vəsfidir. Və o vətən o zamanlar üçün qəbul olunduğu kimi heç də 15 “müttəfiq” 

– “qardaş” respublikanın birləşdiyi SSRİ deyil, məhz doğma Vətən, əsil Vətən – 

Azərbaycandır.  

- İlk baxışda hamıya tanış və missiyası məlum olan ana laylası şairin yozumunda 

oxucunun gözü qarşısında dəyişir. Şair anasından yuxusu qaçmış gecələrinə son qoymaq 

üçün layla oxumağını istəyir. Anasının laylası şairi yatırmaq, sakitləşdirmək yerinə daha 

da oyadır. Əslində şeirdə o zamançün dissident hesab olunacaq məqamlar yetərincədir. 

Gənc şairin yuxusunu qaçıran nədir? İlk baxışda bu sualın cavabını vermək o qədər də 

asan deyil. Ana laylası şairin gözləri qarşısında bir-birindən irağ düşən neçə-neçə 

mahalımız keçir, deməli, şairin dincliyini əlindən alan, yuxusunu ərşə çəkən Vətən 

dərtdidir: 

Ucaldıqca bu nəğmənin  

sədaları 

Gözlərimdə Mil dolandı, 

Muğan keçdi. 

Sinəsinə gül-çiçəklər  

səpələnmiş 

Doğma Azərbaycan keçdi. 

Xəzər boyu gur dalğalar 

 şahə qalxdı. 

Göy gölümün göy gözləri 

  mənə baxdı.  

Kür çağladı,  

 Araz yana-yana axdı. 
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Səsləndikcə bu təranə, 

Göz önümə  

ömrüm boyu bir dəfə də  

görmədiyim  

Təbriz gəldi, Mərənd gəldi, 

Başı qarlı Qoşqar gəldi, 

Səhənd gəldi... [1, s. 28]  

Beləliklə, hamının “böyük vətən”dən yazdığı bir zamanda hələ ilk kitabı işıq üzü görən 

gənc şair məhz “doğma Azərbaycan”dan söz açır, o taylı-bu taylı Azərbaycandan. Ən 

vacibi isə budur ki, o həmin vətənə qayıtmağın, onu unutmamağın yolunu milli 

varlığımızın şah nəğməsi olan müqəddəs ana laylası ilə mümkünlüyünü vurğulayır. Vətən 

beynəlmiləlçilik və şüarçılıqla xilas ola bilməz, məhz damarlarda axan qanı coşduran ana 

laylası, öz nəğməmiz, milliliyimizdədir xilas.  

İlk kitabdan başlanan milli kimlik və vətən duyğusunu şair nəinki şeirlərində, həmçinin 

sonrakı müxtəlif janrlı əsərlərində dəfələrlə dilə gətirir. 1982-ci ildə işıq üzü görən “Bir 

ovuc torpaq” romanı Böyük Vətən Müharibəsində almanlara əsir düşdükdən sonra 

təqiblərdən qorxduğuna görə SSRİ-yə qayıtmayan və Türkiyədə yaşayan azərbaycanlı 

İsmət bəyin illər boyu sürən vətən həsrətinin ifadə olunduğu romandır. Və romanda İsmət 

tək deyil. Müxtəlif zamanlarda Türkiyədə sığınacaq tapmış bir çoxları da eyni dərdi 

yaşayır və onların yeganə ümidi ölərkən qəbirlərinin üzərinə Leyla xanım adlı bir 

azərbaycanlının nə vaxtsa vətəndən gətirdiyi torpaqdan bir ovuc töküləcəyinədir. [3]  

A.Abdullazadənin 1988-ci ildə işıq üzü görən eyniadlı kiatabına daxil olan “Duyum” 

romanında da bu mövzuya qayıdılır. Müəllif yazır: “Yurdun böyüyü-kiçiyi yoxdur. Yurd 

bir alaçıqdan da ibarət ola bilər”. [2, s. 17] Və hər nə boyda olsa da, onun sadəcə bir adı 

var – Vətən. Vətənsə qorunmalıdır. Bu fikir 1989-cu ildə həmvətənlərimiz əzəli 

torpaqlarında ermənilər tərəfindən qovulmağa başlayarkən qələmə alınmış “Yurd” adlı 

şeirində belə ifadə olunmuşdu: 

...Yurdun böyüyü, kiçiyi,  

yaxşısı, pisi olmur,  

Yurddur – demək doğmadır,  

doğmadır demək Yurddur,  

Yurdun Vətən ətirli çiçəyisənsə,  

kürrəmizin harasına atılıb qalsan,  

onu döyüş bayrağıtək  

son anacan əllərindən buraxma,  

zaman-zaman öz içindən keçirib  

bir dünyaya tanıtdır,  

öz içindən, damarından keçir sən,  

Yurd nə ələ gələndir,  

Yurd nə əldən gedəndir, -  

zamanların sellərinin ağzında  

dərələşən, dağlaşan,  

gündüz olub yaxınlaşan,  

gecə olub uzaqlaşan  
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Yurdun  

bircə qarışı da Vətəndir! [7, s. 34] 

- Şairin müxtəlif illərdə qələmə aldığı “Sevin Azərbaycanı”, “Ömrüm mənim – 

Vətənim!”, “Odla su arasında”, “Bənzərsiz bir hekayət”, “Adım, soyum”, “Şəhidlik 

andımız”, “Daş yağışı”, “Zamanın boyu”, “Hələ ki...”, “Çeçen olmaq istəyirəm”, 

“Sevgilər” və başqa şeirlərində də şüarçılıqdan qaçmaq, pafoslu danışmaq tənqid olunur, 

Vətənə sevginin sığallı, ütülü sözlərdə yox, vətəndaşın qəlbinin döyüntüsündə olmağın 

vacibliyi dönə-dönə dilə gətirilir.  

- Arif Abdullazadənin şeirlərində bütöv Vətən var - “kəsərsiz bir qılıncla yarıya 

bölünmüş” Vətən. Həmin şeirlərdə kənardan həsrətlə baxdığımız, adını ehtiyatla dilə 

gətirdiyimiz əldən getmiş torpaqlarla çağırışla bərabər, tamamillə eyni təəssübkeşliklə 

yerlibazlıq, məhəlliçilik, vətəni mahallara, bölgələrə bölməyə də qarşı çağırış da səslənir. 

“Sevin Azərbaycanı” (1970) və  “Bənzərsiz bir hekayət” (1987),  “Adım, soyum” (1989) 

kimi şeirləri məhz həmin çağırışların ifadə olunduğu nümunələrdəndir: 

...Harda, nə vaxt soruşsalar haralısan,  

cavabım bir, sözüm birdir: 

Qarabağın dar günündə qarabağlı –  

şuşalıyam,  

ağdamlıyam,  

xankəndliyəm,  

bərdəliyəm,  

yeri gəlsə bu torpağın hər parçası,  

qarışıçün  

əl-ayağı zəncirlərə can verməyən  

bir dəliyəm. 

 

...... Boy yaşımı, il yaşımı soruşsalar,  

dünən, bu gün, sabah adlı  

zamanların çaylarından  

damla-damla axıb gedən,  

tükənməyən bir anam mən,  

milləti türk,  

doğma yurdu Azərbaycan, 

İnsan oğlu İnsanam mən. [7, s. 36]   

90-cı illərin hadisələri, milli azadlıq hərəkatı, soydaşlarımızın doğma ata-baba 

torpaqlarından qovulması, Qarabağ hadisələri Arif Abdullazadənin şeirlərindəki 

vətənpərvərlik çağırışlarına yeni çalarlar gətirir. Gün keçdikcə torpaq itkisi, şəhid 

xəbərləri və didərginlik azalmır və şair yazır: 

Torpağımız həmsərhəddi torpağımıza, 

Torpağımız həm də səddi torpağımıza, 

Torpağımız hələ dərddi torpağımıza, 

Qoca dünya özbaşına fırlanır hələ. [7, s. 46] 

Arif Abdullazadənin vətənpərvərlik mövzusunda şeirlərindən söz düşərkən demək olar 

ki, bütün tədiqatçıların yada saldığı daha bir nümunə var. Bu, 1995-ci ildə qələmə alınmış 
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“Çeçen olmaq istəyirəm” adlı şeirdir ki, ədib özündən qat-qat güclü Rusiyaya qarşı 

mübarizə aparan çeçenlərin cəsarətinə hardasa həsəd apararaq yazır: 

..gözüm paxıl, sözüm nağıl,  

bu şeytanlar dövrəsində,  

bu nağıllar ölkəsində  

nağıllardan düşüb qalan 

bir qara div, bir əjdaha, 

bir cin olmaq istəyirəm,  

sən dövranın işinə bax... 

Türk oğlu Türk ola-ola  

Çeçen olmaq istəyirəm. [7, s. 26]   

 milli-mənəvi dəyərlərimizlə bağlı nümunələr: Arif Abdullazadənin bu qəbildən olan 

şeirlərində ən çox diqqətdə saxlanılan məsələlər adət-ənənələr, inanclar, mənəvi aləmin 

tamlığı və ən əsası milli dil məsələsidir. Əslən Azərbaycanın qədim tarixə malik, elm və 

sənət beşiyi Şəkidən olan şair müxtəlif şeirlərində həmin o qədimlikdən, kökə bağlılıqdan 

qaynaqlanan bir sıra məqamlara diqqət verir. “Layla”, “Son kişilər”, “Dilsiz nə Vətən?!”, 

“Vərdişlər”, “Cənnətlik nənəm”, “Uşaqlığın kənd toyları”, “Yad nəfəslər”,  “Atalar” və 

s. şeirləri sözügüedən mövzunun ən yaxşı önə çəkildiyi nümunələrdəndir.  

- Arif Abdullazadə adətən hazır təqdim olunmuş şablonlar üzərindən yazmır, əksinə 

müxtəlif qəbul olunmuş anlayışlara yeni anlam verir. “Dilsiz nə Vətən?!” adlı bir şeirində 

o “ana dili” öyrənməməyə çağırır. İlk baxışda bu fikrin mahiyyərti oxucuya aydın olmur, 

lakin təsvirin sonrakı gedişatı boyunca şairin milli dilə sadiqliyi insanı heyrətə gətirir. 

Şair gənc nəslə xitabən deyir ki, onların doğma dildən iraq düşmələrinin səbəbkarları 

əcnəbi dillərə meyil edən, öz dilində danışmağı özünə sığışdırmayan atalar, analardır: 

- Ağzınızda dilinizi döndərib  

- qəlbinizə, ruhunuza calayan,  

- qanınızda tərsinə dil açdırıb,  

- dilinizi ilk kəlmədən çaşdırıb  

- bəxtinizin boğazına dolayan  

- atalardı, analardı,  

- bu gündən  

atalara, analara ağlayın,  

sizinlə bir böyüyən kininizi  

atalara, analara saxlayın.  

Dilimizə dönmək üçün bir zaman,  

zərrəsinə dönmək üçün Vətənin  

“ana dili” kəlməsini unudun,  

nənə dili, baba dili öyrənin.  

Öyrənin nə qədər nənələr sağdı,  

öyrənin hələ ki, babalar sağdı,  

hələ nənələrin, babaların da  

bu gün neyliyəsən, neyliyəsən ki,  

neçəsi bu eldən, dildən uzaqdı –  

Ulu nənə dili öyrənin, quzum,  
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Ulu baba dili öyrənin, quzum,  

qullara qulluqçu atalardan çox  

ağayana dilə güvənin, quzum. [7, s. 22] 

- Hər misrasından yanğı, təəssübkeşlik və vətənpərvərlik hiss olunan şeirlərə 

A.Abdullazadə poeziyasında onlarla misal tapmaq mümkündür. 

 başqa ölkələrin həyatı ilə bağlı nümunələr: Bu qəbildən olan nümunələr əsasən şairin 

ilkin dövr yaradıcılığında daha çox rast gəlininir. “Razliv düşüncələri”, “Havanalı bir 

ana”, “Azadlıq”, “Bir qitə balladası”, “Baham adaları”, “Dəniz-məzar haqqında nəğmə”, 

“Gedənlər,  gecikənlər”, “Okean üzərindən uçarkən” kimi şeirlərin əksəriyyəti səfər 

xatirələri tərzində yazılmışdır.  

 mövzusu Türkiyə həyatı ilə bağlı nümunələr: Arif Abdullazadə 70-ci illərin 

əvvəllərində Türkiyədə tərcüməçi kimi işləmiş və bu onun yaradıcılığında məhz Türkiyə 

mövzulu əsərlərin yaranması üçün mənbə rolunu oynamışdır. Şair özünün Türkiyə 

həyatını əvvəlcə belə qələmə alır: 

Yarıda buraxıb Vətənli ömrümü 

gəlmişəm Türkiyənin 

büllur sabahının, 

günəşli gecələrinin çilçirağını 

  yandıranlarla, 

çiyin-çiyinə çalışmağa, 

ulusunla, ellərinlə əl-ələ 

dünyanın sürətilə yarışmağa. [5, s. 74] 

70-ci illərin axırlarında Arif müəllim Türkiyə mövzusunda şeirlər yazmağa başlayanda 

hələ bu mövzu Azərbaycan sovet ədəbiyyatı üçün yeni idi. Həmin illərdə Türkiyə  

mövzulu  əsərlərin sayı barmaqla sayılacaq qədər az idi. Elçinin “Yaxın-uzaq Türkiyə” 

adlı yol qeydləri bir müddət idi ki, öz yeni mövzusu, əlçatmaz, haradasa ekzotik  bir ölkə 

sayılan Türkiyəyə marağın daima artması kimi əks-sədaya səbəb olmuşdu.  

- Arif Abdullazadə yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, bir müddət bu əlçatmaz, ünyetməz 

kimi görünən ölkədə yaşamışdı, oradakı yaşam tərzinə, ictimai-siyasi proseslərə, milli 

xüsusiyyətlərə, hətta milli mətbəxə də az-çox bələd idi. Bu illərdə o əsasən bir sovet 

vətəndaşı kimi bir kapitalist ölkəsində baş verənlərə maraqla yanaşır, müəyyən mənada 

iki quruluş arasında müqayisə aparır. Ədibin belə müqayisə və müşahidələrinin yer aldığı 

şeirlərindən biri ilk dəfə “Sevin Azərbaycanı!” (1979) adlı kitabında yer alan 1972-ci ildə 

qələmə alınmış “İstanbulda bir uşaq”dır. Bu nümunədə müəllif sanki uzun müddət 

Azərbaycan ədəbiyyatında dəbdə olan müstəmləkə ölkələrində ağır zəhmətə qatlaşmağa 

məhkum olan səfil uşaqların taleyi mövzusuna yenidən qayıdır. Lakin bu ilk baxışda 

belədir, mövzu oxşar seçilib. Həcmcə o qədər də böyük olmayan bu nümunəni diqqətlə 

oxuduqdan sonra şeirin ideyası bizə daha aydın görünür. Həyatın çətinlikləri ilə barışmış, 

başının çarəsinə baxmağı bacaran bu hazırcavab türk cocuğu müəllifdə və eyni zamanda 

oxucuda yazıqlıq duyğusunu yox, əksinə heyrət və hörmət hissləri yaradır. Ilk öncə bu 

balacanın halına acıyan şair onunla həmsöhbət olmaq, vəziyyəti, kimliyi ilə maraqlanmaq 

istəyir, adını soruşduqda uşaqdan yaşına uyğun olmayan belə bir cavab alır: 

- Adımı neyləyirsən, 

- Bir şey al, ağabəy, sən, 
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- Pulun olsa, 

-   dünyada 

- Adsız da keçinərsən, 

- Pulun olsa, 

-   dünyada 

- Ad-san da özü gələr, 

- Yaşamalı, görməli 

- Dövran da özü gələr. [5, s. 32]  

- Həyatın bərk-boşundan çıxmış daha praktik, zaman, pul, ad-san haqqında yetkin 

təsəvvürləri olan uşaq qısa sürən dialoqun sonunda müəllifi bir daha heyrətləndirir: 

-  Bəs qazancın nə qədər? 

-  Sənin verdiyin qədər, 

- Onun verdiyi qədər, 

- Allahın verdiyi də  

-   Bir candır 

-   Bizə yetər, 

- Yetər ölənə qədər. [5, s. 56] 

 Vaxtın dəyərini bilən bu uşaq atrıq öz işinə o qədər bağlıdır ki, o həmyaşıdları kimi oyun 

və əyləncə dalınca yox, məhz zaman dalınca qaçır. Müəllif 1990-cı ildə yenidən 

İstanbulda olarkən bu mövzuya bir daha müraciət edərək  “İstanbulda bir uşaq (18 il 

sonra)” adlı daha bir şeir yazır. Şair oxucusunu bu şeirdə köhnə tanışı ilə yenidən 

qarşılaşdırır, bir zmanlar küçələrdə məndil satan uşaq, işgüzarlığı ilə artıq böyük bir 

mağazanın sahibidir. Şairin sualları dəyişməməmişdir, o müsahibinin adını öyrənməkdə 

nə qədər israrlıdırsa, qarşı tərəf öz hazırcavablığı ilə cavabdan yayınmağa bir o qədər 

israrlıdır.  

- Adınız nə, əfəndim? 

- Adımı neyləyiriz? 

- Mənim ki, şər dünyada 

- Yox bir kələyim, fəndim, 

- Safdı, düzdü hər işim.... 

- Axı ad da, soyad da  

- Pula biçilir indi, 

- Pulla ölçülür indi... [7, s. 169] 

- Arif Abdullazadənin qadağa illərində cəsarətlə yazdığı əsərlərindən biri “Türklər” 

(1976) adlanır. Həcmcə çox da iri olmayan bu nümundə ortaq türk dastanlarındakı türk 

obrazının - “gözü qan dolu”, “üzü tüklü” “bu türklər”in  - bir zamanlar cəsarəti və 

mərdliyi ilə geniş coğrafiyaya hakim olmasından, lakin şairin yaşadığı zamanda təəssüf 

ki, öz yurduna kənardan baxmasından, öz yurdunda qərib olmasından və s. bəhs olunur. 

Müəllif əslində yaşadığı ölkədə sovet ağalığının, əsarətinin mövcudluğundan gileylənir, 

lakin diqqəti yayındırmaq üçün güzaran dalınca Avropaya səpələnmiş türklərə acıyır. Bir 

zamanlar ağa olanların, indi hansısa ağalara sığınmasına acıyır. [6, s. 35] Şairin cəsarəti, 

iti müşahidəsi başqa əsərlərdə də özünü göstərir. Ədib “İstanbulda”(1971), 

“Bursada”(1976), “Torpaq”(1975) kimi şeirlərində Türkiyə təbiətini, onun tarixini, onun 

insanının yaşamını nə qədər vəsf etsə də, “Anama məktub”, “Bir ilin həsrəti”, 
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“Mühacirətdə” kimi şeirlərində qəribliyin dadını bilən birinin vətən həsrətini daha niskilli 

bir dillə qələmə alır. 

Arif Abdullazadənin Nazim Hikmətə həsr etdiyi bir çox şeirlərində -  “Nazim şeir 

oxuyurdu”, “Nazimə məktub”, “Nazimlə görüş”, “Yüz yaşlı həmişəcavan Nazimə”, 

“Yeni şeirlərin” və s. şeirlərində qəribliyin, vətənsizliyin dadını dadan, uzaqdan 

gözqamaşdırıcı bir işığın ardınca gəlib ömrünü itirən, həqiqi azadlığını itirən şairin obrazı 

bir-birindən maraqlı boyalarla əks olunur. 

 ölüm və həyat motivlərinin yer aldığı nümunələr: Həyat, kainat, yaşam, ömür, ölüm, 

arzu, təklik kimi poeziyanın əbədi mövzularına müraciət edən şair kitabdan-kitaba İnsanı 

yaddan çıxarmır (axı poeziya insanşünaslığın əlifbasıdır). Onun  “İnsanlar düşünür”, 

“İnsan kimi”, “Bir günün ömrü”, “Yaxşı, yaman insanlar”, “Arzulara borcumuz”, 

“Mənimdir”, “Öldürən, ölən”, “Həyat fraqmentləri”, “Son ölüm”, “Ömrümüz”, “Həyat 

eşqi” , “Düzlük ömrü”, “Bu ölüm”, “Hər şey gözəldir həyatda”, “Günəş kimi bir ömür”, 

“Dünyanın adiliyi”, “Bu dünyanın işləri”, “Mənim dünyam”, “Mənim bu dünyada nə işim 

vardı” və daha neçə-neçə şeirləri müəllifin “İnsan tədqiqatı”nda əvəzsiz 

nümunələrdəndir.  

Bu dünyaya gəlmişiksə, 

Ya az, ya çox 

Bu dünyada qalmalıyıq, 

biz insanıq!  

 ...Bircə sözlə,  

 Çiynimizdə ömür adlı bu şərəfli, 

    ağır yükü 

    borcumuzdur, daşıyırıq, 

 Bu dünyada yaşamaq da 

 Bu dünyaya borcumuzdur – 

    yaşayırıq, 

biz insanıq! [5, s. 31]  

Bu misralar Arif  Abdullazadənin ilk şeirlər kitabı “Arzular”a daxil etdiyi “Borcumuz” 

adlı proqram xarakterli şeirdəndir. Şair yazır ki, gələn yaşamalıdır, çünki dünya məhz 

insan üçündür. Söz yox ki, insan ömrü nahəmvardır, onun yaşam boyunca çoxlu enişi-

yoxuşu var. Əslində ömür dediyin bu eniş-yoxuşların arasındadır. Şeirin bir hissəsində 

yer alan “şəhərlər yaratmalı, biz saraylar tikməliyik” misraları sosializm quruculuğunun 

şüarçı poeziyasını xatırlatsa da, sonrakı misralarda ana fikir aydınlaşır: 

Hər gün ömür dəftərində  

Təzə bir söz yaratmalı, 

  köhnə bir söz silməliyik, 

biz insanıq! [5, s. 32] 

Sanki bu misralarla “insanşünaslıq” sahəsində ilk qədəmlərini atmağa başlayan şairin 

poetik axtarışları zaman keçdikcə “bərkdən- boşdan çıxır”, dünyanın düz üzü ilə yanaşı 

min bir tərs üzünü də görən, “görə-görə” yaşayan və yaşlanan müəllifin özü kimi misraları 

da tündləşir, ağırlaşır, onlar zamanla daha ötkəm səslənir:  

Bir-bir seçilməsə ömürdə qış,yaz, 

Bəxtinin dərsinə adi bir üç yaz, 
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Ulduz tək yanmasan, işığın uçmaz, 

Özünə nur saçmaq çıraq işidir. [2, s. 37] 

 

Həyatda göyərən daş olmalısan, 

ömrünü sabaha daşımalısan, 

bəxti sona qədər yaşamalısan, 

dünyaya baş çəkmək qonaq işidir. [2, s. 38]  

Misralardan görünür ki, şair bu dünyaya sadəcə gəlib-getməyi, “baş çəkməyi” dünyanın 

əbədi sakini, ev sahibi saydığı İnsana yaraşdırmır, onu həyatı həyat kimi yaşamağa – 

göyərməyə, sabah da yaşamaq haqqını qazanmağa çağırır. Bəs görən şairə görə İnsana 

sabah da yaşamaq haqqını verən nədir? Bəlkə bugünkü əməlləri? Bəlkə dünyaya gətirdiyi, 

tərbiyə etdiyi nəsil? Bəlkə də yazıb-yaratdıqları, düzüb-qoşduqları? Hiss olunur ki, bu 

misraları yazarkən şair üçün həyatın anlamı birmənalı şəkildə “çiyinlərində ömür adlı ağır 

yükü çəkmək” cəsarətidir.  

Ədəbiyyatşünas alim və şair A.Abdullazadə burada oxucunun diqqətini “Kim yaşayır?”, 

“İnsanı yaşadan, ölməzliyə qovuşduran nədir?” kimi fəlsəfənin əbədi diskussiyaya səbəb 

olan suallarına çəkir və burada da ədəbiyyatın vasitəsilə tərbiyə metoduna dayanır. 60-cı 

illər ədəbi prosesi üçün bu xarakterik haldır. Qeyd edək ki, yaşamağın məna çalarları 

rəngarəngdir və bu, daim ədəbiyyatın diqqət yönəltdiyi anlayışlar cərgəsində özünə yer 

almışdır. Yaradıcılığının ayrı-ayrı dövrlərində A.Abdullazadə insan yaşamının müxtəlif 

stadiyalarına fərqli şəkildə münasibət bildirir, hər nə olursa-olsun, insan yaşamında bir 

məna axtarmağa çalışır. 

Hiss olunur ki, bir zamanlar dilindən düşməyən “mavi axşamlar”, “çəhrayı röyalar”, 

“bəyaz şaxtalar”ın romantikası artıq şairi özünə çəkmir. “Dünya dünya boyda 

qayğılarıyla” onu elə yormuşdur ki, son şeirlərindəki misralar heç də süni səslənmir, 

oxucu duyum dolu bir ürəyin bir an belə tərəddüd etmədən dünyanı tərk edəcəyinə şübhə 

etmir. “ Bu ömür o qədər uzun sürdü ki”, “Mən bu həyat üçün çoxdan ölmüşəm”,  “Bir 

də bu dünyaya gəlməyə tövbə”, “Adım da qalmayıb ölümdən başqa”, “Mənə ölüm arzula, 

Bezdim hər gün ölməkdən”, “Ölüm məktubları yazıram artıq” kimi misralarda 

ümidsizlikdən daha çox yorğunluq hiss olunur desək, yanılmarıq. “Arzular”dan başlanan 

uzun yol nəhayət müəllifin son sözü kimi “Tövbə duaları”nda tamamlanır (əslində 

tamamlanmır, onu bundan sonra da oxuyanlara ünvanlanır): 

Haraya baxdımsa milçək sürüsü, 

Bir-bir adam olur heyvan kürüsü, 

Az qalıb dünyanı təklik bürüsün, 

Tövbə bu adada keçən ömrümə, 

Itəm, həyat desəm belə ömrə mən. 

 

Zaman taleyimi içindən oydu, 

Ömür tabutuma tərsinə qoydu, 

Gəlişim matəmdi, gedişim toydu, 

Tövbə, Ömür adlı kəlməyə tövbə, 

- Bir də bu dünyaya gəlməyə tövbə. [7, s. 199] 

 Yaradan və İnsan paralelizminin yer aldığı nümunələr 
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- “Tanrım, məni başdan yarat”, “Tanrımla bir gündə doğulmuşam mən”, “O kimə tanrılıq 

edəcək axı, Bir gün bu dünyada mən də olmasam?!”, “Allah bu dünyada birincidirsə, Bəs 

onun adını kim qoydu, nə vaxt?!”, “Bir tanrım var dili yox”, “Allahın da bir gün baxtı 

yatanda”, “İnsan canın, ömür bəxtin quludu, Məni məndən ayırmayın son anda”, “Hələ 

Tanrının da öz Tanrısı var”,  “Alnımdakı yazıların  Bir misrası Tanrıdandı, Qalanını özüm 

yazdım”, “Düzünü deyəndə İnsan inciyir, Yalan söyləyəndə uca Allahım”   

Şairin Tanrıya, Yaradanına olan münasibəti müxtəlif zamanlarda insanlığın inanc və 

əqidə baxımından keçdiyi, yaşadığı bütün inam və tərəddüdünü  özündə əks etdirir. 

Ədibin misralarında Tanrıya qəlbən, bütün varlığı ilə iananan, Yaradanını sevən və ona 

sığınan, tapınan, dua edən bəndə ilə yanaşı, hələ inancını tapa bilməyən, içində 

tərəddüdlər, şübhələr olan, eyni zamanda Tanrının varlığına həm də üsyan edən bir insanı 

görürük. Deməli, A.Abdullazadə qələminə aid olan ayrı-ayrı nümunələrdə Tanrıya 

münasibətdə qarşımıza çıxan ziddiyyətli fikirlərdə (yalvarış, heyrət, tapınma, ittiham, 

şükranlıq və s.) hardasa müəllifin Tanrıya subyektiv münasibətindəki fərqlilik yox, İnsan 

düşüncəsi və qəlbində Yaradana olan çoxsaylı yanaşmalar ifadə olunmuşdur və bu 

rəngarəngliyi və ziddiyyəti fərqli formalarda ədəbi materialda ifadə etmək bacarığı 

müəllifin İnsandan yazarkən peşəkarlığından və bədii istedadının gücündən xəbər verir.  

Arif Abdullazadənin “İlk bayraq”, “Ruhani”, “Sözün düzü”, “Ömrün qürbəti”, “Ömrümə 

son söz”, “Elegiya”, “Ölü, diri ölümlər”, “Tanrımla bir gündə”, “Mənsiz qalanlara”, 

“Tanrı dünyası”, “Haqqın səhvi”, “Dünyanın haqq günü”, “Vaxtsız qonaq”, “Yeddinci 

qatda”, “Alın yazıları”, “Adam toplusu”, “Rəngli röya” adlı şeirlərində, “Böyük 

şəhərlərin böyük dərdləri”, “Ulduzların karvan yolu”, “Cənnətdən məktublar”, “Son 

yolların sınağına son sözüm” və b. poemalarında şairin Allaha fərqli münasibəti, 

müraciəti və s. ifadə olunmuşdur. Bu poetik nümunələrdə folklordan, klassik 

ədəbiyyatdan gəlmə Allaha müraciət, eləcə də 60-cı illər poeziyamızçün xas olan Tanrı 

ilə “söhbətləşmə” tərzində yazılan şeirlərin kifayət qədər izləri müşahidə olunsa da, Arif 

Abdullazadə kimsəni təqlid etmir, “öz tanrısı ilə özü danışır”: 

Alnımdakı yazıların 

Bir misrası Tanrıdandı,  

Qalanını özüm yazdım. [7, s. 252] 

və yaxud  

Bu dolaşıq gerçəyi 

bircə Yaradan bilir, 

Bir də onun yazdığı 

Alnımdakı bir misra. [7, s. 268] 

Arif Abdullazadənin “Tanrı dünyası” adlı şeiri onun Uca Yaradana münasibətinin daha 

geniş şəkildə əks olunduğu nümunələrdəndir. Şeirdə oxuyuruq:  

Hələ dinlərdən də, ayinlərdən də  

milyon il qabaq 

Tanrı həm yaşayıb, həm də yaşadıb. 

Peyğəmbərin yoxsa, uydurmalısan,  

Səsini, hissini uca Tanrıya 

Onun nəfəsiylə duydurmalısan. [7, s. 175] 
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Bu şeir daha əvvəl adını çəkdiyimiz “Haqqın səhvi” adlı nümunə ilə müəyyən qədər 

yaxınlıq təşkil edir. Burada da şair tanrının hər cür din və ideologiyadan daha əzəli 

olduğunu, insanın tanrıya çatmaq, səsini duyurmaq üçün dinlər, əqidələr, hətta 

peyğəmbərlər uydurduğunu yazır: 

Hələ Tanrının da öz tanrısı var,  

Bütün kainatı ovcunda saxlar. [7, s. 175] 

Bu şeirdə ədib deyir ki, insanların hamısının Yaradana münasibəti eyni olmur. Saf qəlblə 

iman gətirənlər, yaradanını məmnun edən, gözəl bir əxlaqın, saf və təmiz diləklərin sahib 

olanlar  tanrının sevdiyi qullarıdır və Tanrı sevdiklərini Cənnətlə mükafatlandırır: 

Səsin təmizdirsə, duyğun safdırsa,  

Zərrədən bir işıq şölələndirib 

Uzaq ulduzlara soraq aparar, 

...Tanrının da günəş gözləri gülər... [7, s. 175] 

 tənhalıq və təklik mövzulu şeirlər: Məlumdur ki, 60-cı illərdən başlayaraq poeziyada 

insanın onu əhatə edən mühit, ayrı-ayrı fərdlərarası münasibətlər, mövcudluğun və 

varlığın mahiyyəti tez-tez dilə gətirilir. İnsandan söz düşəndə artıq sözügedən dövrdə 

əvvəlki mərhələdəkinin əksinə insan kollektivin bir parçası, ümumxalq işinin yorulmaz 

bir hissəsi kimi qəbul olunan insan yada düşmür, onun yerini fərd və onun yaşantıları 

tutmuşdur. Fərdin ən gerçək yaşantısı kimi aparıcı şairlər daha tez-tez yalnızlıq, tənhalıq 

və təklikdən söz açmağa başlayırlar. Tənhalıq dərkedilməzlik, fərqlilik, ayrıcalıqla 

assosasiya olunduğundan A.Abdullazadə qələmində insan təkliyi Tanrının təkliyi ilə tez-

tez müqayisə zamanı “Özü kainatda tək qaldığından Bizi də qoynunda təklədi dünya” 

kimi misralarda ifadə olunur.  

Tənhalıq mövzusu şairin ilk çap olunmuş kitabı “Arzular”a daxil olan eyniadlı şeirdən 

başlayaraq, demək olar ki, bütün yaradıcılığı üçün xarakterikdir. Müəllifin şəxsi 

həyatından və xarakterindən gəlmə tənhalıq, anlaşılmazlıq, qəribəlik və qəriblik ab-

havası zamanla onun poeziyasının ana xəttini təşkil edir. O insan təkliyini hər şeyə və 

hamıya münasibətdə açıqlamağa çalışır: “Tənhalığın baxtı göydən uzaqdı”, “Tənhalıq 

dünyanın ilk möcüzəsi”, “Tənhalıq insanın öz içindədi”, “Bu tənha dünyaya tənha 

gəlmişdim”, “Elə tənhalıq da bir növ nəşədi” kimi A.Abdullazadənin müxtəlif 

şeirlərindən götürülmüş müxtəlif misralarda tənhalığın şair qələmində necə qatılaşdığını 

aydın hiss etmək mümkündür. 

Nəticə 

Tədiqatımızn nəticəsi olaraq söyləyə bilərik ki, göstərilən təsnifat A.Abdullazadə 

poeizyasında yer alan nümunələri tamamilə əhatə etmir. Bunlardan əlavə, onun 

yaradıcılığında Cənubi Azərbaycan, şeir-sənət adamlarının həyatı, ana, ana dili və digər 

mövzulara dair çoxsaylı nümunələr də yer alır ki, onların bir qismi yuxarıdakı təsnifat 

daxilində öyrənilə və eyni zamanda müstəqil mövzu istiqaməti kimi də tədqiq oluna bilər. 

Qənaətimizə görə, Arif Abdullazadə bir sıra ədəbiyyatşünasların da vurğuladığı kimi, 

daim inkişafda olan, son ana qədər axtaran bir şair idi. O daim inkişafda olsa da, siyasi 

ab-hava və ədəbi sifarişə tabe olmur. Bu səbəbdən də, demək olar ki, ilk işıq üzü görən 

şeirlərindən başlamış son misralarına qədər yeni bir mövzu yoxdur. Təqribən 40 ildən 

artıq sürən yaradıcılığı boyunca şair ilk gəncliyində qədəm basdığı yolundan sapmır, onu 

maraqlandıran, marağında, axtarışında olduğu heç nəyi tərk etmir, əksinə daha böyük 
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həvəs və inadla axtarır, dilə gətirir. Fikrimizcə, təmsil etdiyi altmışıncılar nəslinin 

ruhunun tam dərki üçün A.Abdullazadə poeziyasının geniş öyrənilməsində fayda var.  
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XÜLASƏ 

Məqalənin mövzusunu altmışıncıların qabaqcıl nümayəndələrindən olan şair, nasir, 

ədəbiyyatşünas alim, professor Arif Abdullazadənin poeziyasında folklordan bəhrələnmə 

məsələlərinin araşdırılması təşkil edir. Tərəfimizdən həyata keçirilən araşdırma yalnız ədibin 

poeziyası ilə məhdudlaşmayıb, professor A.Abdullazadənin müxtəlif elmi məqalələrində yer 

alan folklorla bağlı görüşlərini də əhatə edir. Təbii ki, peşəkar ədəbiyyatşünas və folklor bilicisi 

olan müəllifin nəzəri görüşlərində yer alan fikirlərin bədii yaradıcılığı ilə nə dərəcədə əlaqəli 

olması olduqca maraqlıdır. Araşdırmada həmçinin şairin poetik irsində folklora münasibət, 

folklordan götürülmə süjet və janrlar, eyni zamanda folklordan gəlmə deyim və ifadələrin 

işlənməsinə də yer ayrılmışdır. 

 

Tədiqatın əsas hissəsi 

Məlumdur ki, XX əsr poeziyasında, xüsusilə 60-80-ci illər ədəbiyyatında folklordan yaradıcı 

bəhrələnmə aktual tendensiyalardan birini təşkil edirdi. Həmin zaman kəsiyində artıq yaradıcı 

insanlar protkulçuluğun tələbi ilə siyasi konyukturadan irəli gələn özlərindən əvvəlki 

mərhələnin ədəbiyyatına tənqidi yanaşır, hazır şablonlardan qaçırdılar.Təbii ki, qadağalar və 

məhrumiyyətlər onsuz da ədəbiyyatı milli köklərindən tamamilə uzaqlaşdıra bilməzdi. Onsuz 

da XX əsrin əvvəllərindən başlamış Avropa ədəbiyyatına meyil, klassik şərq divan ədəbiyyatı 

ənənələrindən imtina, yeni janrlar və vəzn axtarışları bir çox hallarda eksperimentçilikdən o 

yana getmirdi. Və çox vaxt bu uğursuz eksperimentlər poetik nümunələrin fikir – məna yükünü 

azaldırdı. Ancaq gec-tez bir çox müəlliflər doğma vəznə və doğma janrlara üz tuturdular. 

Həmin doğmalıqsa hər şeydən öncə folklora bağlılıqda üzə çıxırdı.  

Elə A.Abdullazadə şeirində də folklor təbii şəkildə mənbə rolunda çıxış edir desək, heç də 

yanlış olmaz. Tədqiqat  zamanı bir sıra məsələlərə xüsusi diqqət yetirilmişdir ki, bunları da 

qısaca aşağıdakı şəkildə ifadə etmək mümkündür: 

 professor A.Abdullazadənin folklorla bağlı görüşləri; 

 A.Abdullazadənin poeziyasında folklora münasibət; 

 foklordan götürlmə süjet və janrlar; 

 folklordan götürülmə deyim və ifadələrdən şeirdə istifadə və s. 

Peşəkar bir ədəbiyyatşünas kimi müəllif dəfələrlə folklorun müxtəlif sahələrinə aid (Molla 

Cümə, Aşıq Alı və b.) araşdırmalar aparmış, məqalələrlə çıxış etmişdir. Onun məhz sözügedən 

problemlə bağlı “Çağdaş azəri şeirinin folklor ənənələri” adlı ciddi faktlarla əsaslandırılmış 

məqaləsi də var. Bu səbəbdən də onun bədii yaradıcılığında folklordan bəhrələnmə şablon 

halında yox, peşəkar və yaradıcı şəkildə özünü göstərir.  
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Həmin məqalələrin böyük əksəriyyəti professorun uzun illər çalışdığı Elmlər Akademiyasının 

hesabatlarında, müxtəlif kollektiv monoqrafiyalarda, eyni zamanda məqalələr şəklində elmi 

ictimaiyyətin ixtiyarına verilmişdir. Adını çəkdiyimiz “Çağdaş azəri şeirinin folklor ənənələri” 

məqaləsi ilə tanışlıq zamanı bir neçə maraqlı yanaşma diqqətinizi çəkdi. Belə ki, öz 

müasirlərinin ədəbi mövqe, üslub seçərkən kor-koranə təqlidə yer vermə məsələsini kəskin 

şəkildə tənqid edir, kor-koranə təqlid əvəzinə şeiri, bədii sözü anlamaqçün mütaliə və 

öyrənmənin davamlı olması məsələsinin sadəcə bir tərəfini təşkil edir: “Elə zamanlar olur ki, 

onlar poeziyaya bəlkə də hələ həyatda olan hansısa bir şairin sənətinin və ya şöhrətinin təsiri 

ilə gəlirlər, həmişə ona bənzəməyə çalışırlar. Və bu əsil faciənin başlanğıcıdır, əksər hallardada 

bu başlanğıc faciə ilə də sona çatır, şair də insandır və o da bir gün ömrünü başa vurub dünyadan 

köçür və tezliklə unudulur. Elə sağlıqlarında da belələri ancaq xüsusi nüfuz sayəsində özlərini 

zorla yada salmağa məcbur olurlar”. 

Ədibin toxunduğu məsələlərdən biri isə poeziyanın xalq həyatı ilə bağlılığı məsələsidir: 

“Poeziyanın xalq həyatı ilə bağlılığı məsələsi şeiri jarqonlaşdırmaq, şivələşdirmək kimi 

anlaşılmamalıdır. Şivə ilə yazan şair şivə ilə də düşünməyə məcbur olur və məhdud bir coğrafi 

məkanın təfəkkür tərzindən uzaqlaşa bilmir”. Arif Abdullazadənin folklorla bağlı müxtəlif 

məqalələrində aşıq və şair anlayışlarının eyniləşdirilməsi, aşıq poeziyası nümayəndələrinin 

həyatı və yaradıcılığı ilə bağlı maraqlı məsələlərə də toxunur. 

Tədqiqatımızda diqqət mərkəzində saxladığımız məqamlardan biri şairin poetik irsində folklora 

münasibətdir. Heç çəkinmədən deyə bilərik ki, şair milli kökə bağlı ziyalı bir şəxsiyyət kimi 

hər fürsətdə milli kimliyin təsdiq yeri olan qədim tarix və mədəniyyətə - folklora isnad edir. 

Müxtəlif zamanlarda qələmə alınmış bir-birindən maraqlı mövzusu və deyim tərzi ilə seçilən 

bir çox nümunəlrə baxsaq, şairin düşüncəsində folklorun böyük dəyər, ölçü meyarı olduğunu 

görərik. Dediyimizi əsaslandırmaqçün bir neçə nümunəyə baxmağımız kifayətdir. Arif 

Abdullazadə şeirlərində folklor etalon olmaqla bərabər canlı, yaşayan tərəfdir. Nağıllar, 

dastanlar, laylalar və s. şairin müasirləri ilə dialoqunda iştirak edir. Belə tərəflərdən biri 

laylalardır. Başdan-ayağa vətənpərvərliyə çağırış ruhunda yazılmış “Layla” adlı şeir olduqca 

maraqlıdır. Şair mətn daxilində bir bənd laylanı xalq yaradıcılığında olduğu şəkildə elə ustalıqla 

işlədir ki, həm məzmun, həm də forma gözəlliyinə xələl gəlmir. Bu da müəllifin yüksək 

peşəkarlığından xəbər verir. 

Layla Arif Abdullazadənin “Bəs hardadır bu sevgi?” şeirində müstəsna gücə malik bir qüvvə, 

ananın həzin səsiylə  insan ruhuna işləmiş bir qüvvə kimi təqdim olunur. Mükəmməl və qeyri-

adi obrazlar yaradan, hadisə və anlayışlara fərqli poetik mənalar verən şair laylanın gücünü belə 

səciyyələndirir: 

Körpəlikdə mənə laylay çalıb anam, 

Deyirlər ki, məndən ötrü çox yuxusuz  

qalıb anam. 

...Anasının laylay səsi hər xalilə  

yadda qalan 

Bircə insan tapılmayır bu dünyada. 

Doğrudan da, axı kimin xatirində  

qalıb bu səs? 

Bəs hardadır qəlbimizdə  

bu nəğməyə 
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Belə sevgi, belə həvəs? [3, s. 36] 

Laylalarla yanaşı şair dastanlar, xalq mahnıları, nağıllar və s. də tez-tez şeirlərində yada salır, 

bəzi hallarda onlarım mahiyyətində yatan gizli məqamları dövrün, zamanın hadisələrini açarkən 

bir vasitə kimi istifadə edir: 

Hələ Qaragilə sorağındayıq, 

Bu yollar hələ də dolambadolam, 

Hələ bu yolların qırağındayıq.  [4, s. 19] 

 

yaxud 

Qalxsın at belinə, qılınc yelləsin 

Şirin bülbülümün nər Koroğlusu, 

Yenə nərə çəkib başı bir yana, 

Leşi də bir yana döşəyib getsin,  

Aslanın erkəyi-dişisi olmaz, 

Natəvan sözünün ən şah beytini 

Düşmənin gözünün lap içinəcən 

Ən uca səsiylə söyləyib getsin. [4, s. 108] 

 

yaxud 

Anaya, Vətənə, doğma torpağa  

həsrət çox azdır, 

bu dadlı həsrətə qovuşmaq gərək, 

Yanıq Kərəmlərin yolları çənli,  

qolları kəndirli, qolları simli –  

o hələ sazdır. [4, s. 29] 

 

və yaxud 

Çeçen olmaq istəyirəm 

Zamanların saz yoluyam,  

söz yoluyam, 

Ələsgərəm, Füzuliyəm,  

dastanları ələkləsən  

ərlə, igidlə doluyam... [4, s. 25] 

 

Bütün nümunələrə baxdıqda milli ruha qayıdış, vətənpərvərlik, mübarizə əzminin aşılandığını 

söyləyə bilərik və şair heç də təsadüfən qədimlərdən gələn folklora üz tutmur, əksinə 

“sümüyümüzə düşən havalar”ın məhz folklorda olduğunu, onun vasitəsilə xalqın içərisində 

mürgüləyən vətənpərvərliyi oyatmağın mümkünlüyünə inadığını göstərir. 

A.Abdullazadə poeziyasında folklordan bəhrələnmə məsələləri araşdırılarkən heç şübhəsiz, ilk 

növbədə, “Kitabi Dədə Qorqud” dastanının motivləri əsasında yazılmış “Ulu Qorqud” 

poemasının adı çəkilməlidir. “Ulu Qorqud” poeması bir neçə dəfə Azərbaycan, o cümlədən rus 

dilində (S.Məmmədzadənin tərcüməsi, “Literaturnıy Azerbayjan” jurnalı) nəşr olunmuşdur. 

Poema, dastanın giriş hissəsində və müxtəlif boylarında yer alan müraciətlər (xitablar) əsas 

alınmaqla müəllifin Ulu Qorquda, Ulu Tanrıya, “qadın ana”ya, igidə, xanıma, suya və b. 
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müraciətləri – hissələr şəklində qurulmuşdur. Dastanın mətninə dərindən bələd olan ədib hər 

müraciətin – hissənin əvvəlində dastandan götürülmüş kiçik parçaları verdikdən sonra məsələyə 

ənənəvi baxışın heç də eynisi olmayan fəlsəfi yanaşmalarını təqdim edir. Şair dərin qatlarda 

yatan, hadisə və məfhumların mahiyyətini açmaqda əhəmiyyətli olan müxtəlif məqamlara 

diqqət çəkir. 

Poema XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında “Kitabi Dədə Qorqud”a müraciət məsələlərinin 

araşdırıldğı bir sıra tədqiqat, monoqrafiay və məqalədə təhlil olunmuşdur. T.Hacıyev, 

Y.Qarayev, B.Əhmədov və başqaları poemanın məzmun və ideyası ilə bağlı maraqlı fikirlər 

səsləndirmişlər. Professor Yeganə İsmayılova “Dədə Qorqud kitabı və müasir Azərbaycan 

ədəbi düşüncəsi” adlı monoqrafiyasında bu poemaya kiçik də olsa yer ayırır və daha çox 

poemanın T.Hacıyevin dediyi kimi vətənpərvərlik və mübarizə əzmi baxımından 

səciyyələndirir. [8, s. 200-203] 

Poema dastanın giriş hissəsində və müxtəlif boylarında yer alan müraciətlər (xitablar) əsas 

alınmaqla müəllifin Ulu Qorquda, Ulu Tanrıya, “qadın ana”ya, igidə, xanıma, suya və b. 

müraciətləri – hissələr şəklində qurulmuşdur. Dastanın mətninə dərindən bələd olan ədib hər 

müraciətin – hissənin əvvəlində dastandan götürülmüş kiçik parçaları verdikdən sonra məsələyə 

ənənəvi baxışın heç də eynisi olmayan fəlsəfi yanaşmalarını təqdim edir. Şair dərin qatlarda 

yatan, hadisə və məfhumların mahiyyətini açmaqda əhəmiyyətli olan müxtəlif məqamlara 

diqqət çəkir. O həm vəsf edir, həm təsvir edir, həm də sanki sorğulayır. Tanrıya müraciət 

hissəsindəki bir parçaya nəzər salaq: 

Ulu Qorqud, 

bilmirəm, allahmı deyim, 

xaliqmi, fələkmi,  

sənin Tanrı dediyinə, 

yoxsa inammı, talemi, son pənahmı?  

Nə fərqi var ki,   

qəlbinin ən dərin yerindən  

gələn səsə də  

Allah deyənlər var, 

ən çılğın bir arzuya, 

ən sonsuz bir ümidə də,  

yırtıcı bir həvəsə də.  

Vətənə də Allah demək olar, 

bir ömrə həyat verən  

doğma bir nəfəsə də -  

anaya da,  

sevgiyə də, 

günəşə də,  

suya da... 

Yenə də fərqi yoxdur,  

hərədə bir adla yaşayır  

bu inam. [5, s. 26] 

Verilmiş nümunədən aydın görünür ki, şairə görə, insanın inandığı, tapındığı hər şey onunçün 

müqəddəsləşə, tanrılaşa bilər. Ədib Tanrının varlığını inkar etmir, lakin eyni zamanda onu 
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sabitləşmiş dini təsəvvürlərdən və ehkamlardan kənarda axtarır, Tanrını müqəddəs 

məfhumlarla eyniləşdirdiyi kimi, “çılğın arzu”, “yırtıcı həvəs” kimi fərdin yaşantıları və 

xarakterindən irəli gələn daxili təlabatlarda da görür. Ümumiyyətlə, insan xarakterlərindəki 

fərqlilik ətrafda baş verən hər şeyə münasibətdə üzə çıxdığı kimi Tanrıya münasibət və inamda 

da əks olunur. Və biz poemadakı müraciətin yuxarıda göstərdiyimiz girişindən sonra artıq 

müəllifin dünyasındakı Tanrıya müraciətini, ya ittihamını görürük. Dünyada, kainatın 

düzənindəki ziddiyyətlərdə haradasa Tanrının ədaləitsizliyi, yaratdığına qarşı biganəliyi və 

məsuliyyətsizliyi şairdə inamsızlıq yaradır: 

Bu necə allahlıqdır? 

Insanı dünyaya gətirdin,  

həyat verdin,  

çörəyini, duzunu qazan dedin,  

səni mən yaratmışam,  

taleyini özün axtar, söylədin. 

Birinə al geyimli sərvət verdin,  

birinə çılpaq ümid... 

 Çobanlara cızma-qara elm öyrətdin,  

alim etdin, 

anadan alim doğulanların  

əl-qolunu, dür tökülən dilini 

qatl ayıb çobanlığa göndərdin. 

Şaxta, çovğun həvəsliyə  

bolluca günəş verdin,  

günış-işıq həsrətliyə  

qatı zülmət.... [5, s. 27-28] 

Görüründüyü kimi, şair çox nigarandır, barışa və sadəcə şükranlığını ifadə edə bilmir. Bu 

ardıcıllıqla biz poemada dünyanın əbədi nizamında rast gəlinən, lakin hamını narahat edən bir 

sıra məqamların, həyat hadisələrinin təsvirini də görürük. Eyni zamanda özünün imansız və 

allahsız kimi bilinməsini də istəmir şair: 

Düşünmə ki, inamsızam, 

inamım da var, vəcdəm də, 

ilhamım da, 

ilhamımdan allahım da. 

Sənə də inanardım,  

tapınardım da,  

hər gecə səcdənə qapılardım da,  

əgər bircə dəfə, tək bircə dəfə  

rəhmini, zülmünü, qanunlarını  

hamıya bir qabda, eyni ölçüdə  

paylaya bilsəydin,  

dünyada bərabər yaya bilsəydin, 

işığı da, zülməti də,  

sevinci də, kədəri də,  

həsrəti də... [4, s. 29-30] 
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Poemanın şairin Tanrıya müraciətinin ən maraqlı hissəsi bu müraciətin son misralarında yer 

alır. Şair sanki öz yazdığına, ziddiyyətli fikirlərinə, inamsızlığına, şübhələrinə, hər şeyə məhz 

son misralarda yenə “Kitabi Dədə Qorqud”dan götürülmə bu misralarla son qoyur və Ulu 

Qorquda güvənərək yazır: 

Ulu Qorqud,  

Özünə də “ulu” dedin, Tanrıya da, 

“ucalardan ucasan” da söylədin, 

nə yaxşı ki, 

“heç kəs bilməz necəsən” də söylədin. [5, s. 31] 

Deməli, müəllif nə yazsa da, qiyam etsə də, barışmasa da, “heç kəs bilməz necəsən” fikrini 

söyləməklə Yaradanın dərkedilməzliyi qənaətinə varır. Yenə də daha əvvəl qeyd etdiyimiz 

kimi, şair bu müraciətdə bir fərdin düşüncəsi və inancını ifadə etməkdən uzaqdır, o həm 

tanrısını axtarır, mən onu “sorğualyır”, həm güvənir, eyni zamanda da dərkediləzliyi qənaətini 

ifadə edir.  

Arif Abdullazadə poeziyası üçün xarakterik olan hadisələr, məfhumlara ənənəvidən çox fərqli 

yozumlar vermək bu poema boyunca yalnız Tanrıya müraciətdə deyil, daha əvvəl adlarını 

çəkdiyimiz bütün müraciətlərdə də qarşımıza çıxır. Poemanın fəlsəfi və məna yükü baxımından 

araşdırılması bir sıra gizli qatlara aydınlıq gətirə bilər.  

Ümumiyyətlə, bəlkə də bir çoxları kimi A.Abdullazadənin də poeziyasında folklorla 

səsləşmələr yetərincədir. “Yaxşı, yaman insanlar” adlı şeir  ümumi ruhu baxımından nağıllar 

və atalar sözlərindən gəlmə xalq müdrikliyi ilə səsləşir. Əbədi mövzu olan “xeyir və şərin 

qovuşuq olduğu dünya” haqqında daha bir nümunədir. Şair qəbul edir ki, bu əbədi düşmənlərin 

birgəliyi mütləqdir. Birini dərki digəri ilə qarşılaşmadan, üzləşmədən mümkün olmaz: 

İnsan yaxşı bilir ki, 

Yaxşılıq necə yaxşı, 

Yaman necə yamandır. 

Fəqət sən işə bax ki, 

Yaxşılar da insandır, 

Yamanlar da insandır.  

Ən müqəddəs yerlərdə 

Yaxşı da söz söyləyir,  

Yaman da söz söyləyir. 

Yaxşılar da tost deyir,  

Yamanlar da tost deyir –  

dostluqdan, insanlıqdan,  

yaxşıdan, yamanlıqdan. 

Yaxşılar yaxşılığı  

Eləmir ki, onlara  

Yaxşı insan desinlər, 

Yaxşılar yaxşılığı 

Eləyir saf su kimi, 

Həyata, insanlığa 

Müqəddəs borcu kimi. 

Insan özü bilir ki,  
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Yaxşılıq necə yaxşı, 

Yaman necə yamandır, 

Fəqət neyliyəsən ki, 

Yaxşılar da insandır, 

Yamanlar da insandır... [3, s. 11] 

Sanki xalq arasında dillər əzbəri olan “Yaxşılığı et, at dəryaya, balıq bilməsə də Xaliq bilər” 

kimi atalar sözlərinin nəfəsi duyulur bu qəbildən olan nümunələrdə. 

Folklordan janr etibarilə bəhrələnmənin ən tipik nümunələrindən olan “Gecikmiş bayatılar” 

(2001) silsiləsidir. Şairin vəfatından az əvvəl tamamlanmış bayatıların sayı simvolik olaraq 40 

olmalı idi, lakin sonradan variantlar əsasında bayatıların sayı bir qədər çoxalır. İlk dəfə Arif 

Abdullazadənin ölümündən az əvvəl 2002-ci ilin martında bir hissəsi “Ədəbiyyat Qəzeti”ndə 

bayatıların bir qismi dərc olunur. “Gecikmiş bayatılar” tam şəkildə müəllifin ölümündən sonra 

işıq üzü görən “Tövbə duaları” adlı kitaba salınmışdır.  

Bu silsilə ilə tanış olarkən ilk baxışda oxucuya elə gəlir ki, bu nümunələr sadəcə formaca 

bayatıdır, klassik bayatılarla heç bir məzmun və məna yaxınlığına sahib deyil, lakin diqqətlə 

oxuduqda həmin nümunələrin poetik çəkisi tam şəkildə aydınlaşır. Bu oxşarlıq bəzən 

bayatıların məzmununda, bəzən isə deyim tərzində qarşımıza çıxır. Bir neçə nümunəyə baxaq: 

Arif Abdullazadədə  

Demə baharsız qallam, 

Mizrabsız simə qallam, 

Mən getsəm, Allahınam, 

Sən getsən kimə qallam? [4, s. 321] 

Folklorda 

Əzizim, hay mənimçün, 

Dəryalar çay mənimçün, 

Mən ölsəm, sənə qurban,  

Sən ölsən, vay mənimçün. [6, s. 206] 

 

Arif Abdullazadədə  

Kal nübardı bu dünya, 

İlk, son bardı bu dünya, 

Sevgilərin çiynində 

Bərqərardı bu dünya. [4, s. 325] 

Folklorda 

Bir vecsiz daşdı dünya, 

Çürük ağacdı dünya. 

Kimə deyim dərdimi 

Tamam qan-yaşdı dünya. [7, s. 29]  

 

Arif Abdullazadədə  

Bir tanrım var, dili yox, 

Günləri var, ili yox, 

Nə görünür, nə görür, 

Ayağı var, əli yox. [4, s. 322] 
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Folklorda 

Bir atım var zil qara, 

Göndər getsin ilqara, 

Ömrün cavan çağında  

Əcəb geydim zil qara. [7, s. 234] 

 

Arif Abdullazadədə  

Hər şey son ana qalıb, 

Bəxtin talana qalıb, 

Qaşın-gözün özgəyə, 

Tək adın mənə qalıb. [4, s. 322] 

Folklorda 

Çovğun mənim, bad mənim, 

Ömrüm üzür yad mənim. 

Cəfa çəkdim yar sevdim, 

Yar özgənin ad mənim. [6, s. 47] 

 

Arif Abdullazadədə  

Üzündən baxış axıb, 

Üzünə güzgü baxıb, 

Gözünə göz yetirdim, 

Gözündə şimşək çaxıb. [4, s. 322] 

Folklorda 

Eləmi Baxtıyarım, 

Baxtımın taxtı yarım. 

Üzündə göz izi var, 

Sənə kim baxdı yarım?! [6, s. 49] 

Beəliklə, paralellərə baxdıqca şairin necə ustalıqla folklordan bəhrələndiyini görürük, lakin bu 

şablon halında yox, yaradıcı şəkildə məhz müəllifin oxucusuna çatdırmaq istədiyi ideyanın, 

fikrin mahiyyətinə uyğun bir şəkildə istifadə edilmişdir. Həmçinin “Gecikmiş bayatılar”ın 

içərisində elə nümunələr var ki, onlar klassik bayatılarla yalnız heca sayı və qafiyələnmə 

baxımından ocşarlığa malikdir.  

Arif Abdullazadə poeziyasında folklora müraciərin ən maraqlı istiqamətlərindən biri də ayrı-

ayrı atalar sözü və məsəllər, deyimlər və s. mətn daxilində işlədilməsidir. Və bu priyomdan 

müəllif istər heca vəznli, istərsə də sərbəst şeirlərdə istifadə edir: 

 

O baxır yaxına, baxır uzağa 

Hər yanı qış görüb düşür torpağa. 

Bilir ki, tək ondan gülzar olmayır, 

Heç zaman bir güllə bahar olmayır... [1, s. 29]  

 

Nə zaman ki, 

Həyatdan çox şey istədim,  

Azdan da əlim çıxdı. [2, s. 63] 
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Məhəbbətimlə nifrətim 

Əl-ələ verib yaşadı çox zaman 

qurdla-quzu kimi. [2, s. 64] 

 

Gündə bir kərpici əlimdən düşən  

ömür sarayım 

İldə divar-divar uçub tökülüb, 

Əllimə ömrümün yarısı dedilər  

dostlar, tanışlar, 

Bəs yeni sarayım hansı kərpicdən,  

harda tikilir?! [4, s. 67]  

 

...Görənlər, duyanlar səssiz dillənər: 

Burdan günəş saçlı, şimşək baxışlı, 

Məzarsız, nişansız bir qərib keçib,  

göy kişnər, bulud ağlar.  [4, s. 143]  

 

Dostlar dostluğa təndi, dostluğa dost gərəkdi. 

Dostluğa xəyanəti özü də bir itkidi, 

Əsil dostluq ömrüsə ömrüdü bir igidin.... [4, s. 148]  

 

Yaşarlar qaralanda 

Toxumuna qurd düşər, 

Dəymişi də künt düşər, 

El basılar, yurd düşər 

Cır kökdən bar olanda. [4, s. 164]  

 

Hər sirrin bir qapısı var, 

Hər evi bir yapısı var, 

Dünyanın üç Tanrısı var – 

Günəşlərin, ulduzların, 

bir də bizim. [4, s. 236]  

  

Nəvələr bəzəkdir bir komaya da, 

Gözündən nur səpir qaralan evə.  

Ölçüdə, çəkidə ağır görünür 

Dövlətdə dəvədən övladda nəvə. [4, s. 259]  

 

Nəticə 

Ümumiyyətlə, A.Abdullazadənin poeziyasında folklordan bəhrələnmə bütün hallarda 

təqlidçilik çərçivəsindən çox-çox uzağa gedir, hər bir nümunə orijinal və bitkin əsər kimi 

oxucuya təqdim olunur. Birmənalı şəkildə söyləyə bilərik ki, 60-cı illər poeziyasının tələbindən 

irəli gələn istər forma axtarışları, istərsə də fəlsəfi-intellektual poeziyanın məna və məzmun 
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xüsusiyyətləri şairi xalq ruhundan, doğma folklordan uzaqlaşdıra bilmir. Əksinə Arif 

Abdullazadə məqalələrində də qeyd etdiyi kimi, böyük istedadın kiminsə kölgəsində və təqlid 

yolu ilə üzə çıxa bilmədiyini və özünə aid olanı ortaya qoymaqla parlayacağını vurğulayır. Təbii 

ki, söhbət Azərbaycan poeziyasından gedirsə, A.Abdullazadənin təbirincə desək “öz dilində 

tərcüməylə oxunan, “yad nəfəs”lərdən qaynaqlanan yox, məhz milli kökə, milli dilə, milli 

düşüncəyə, folklora dayanan ədəbiyyat daha uzunömürlü yaşamaq şansı əldə edir. Və Arif 

Abdullazadə tez-tez folklora müraciət edərkən həm öz sözünün ömrünü uzadır, həm də 

folklorun təbliğçisi kimi çıxış edir.  
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ƏLİAĞA VAHİDİN  YARADICILIĞINDA ATALAR SÖZÜ VƏ MƏSƏLLƏRİN 

FUNKSİONAL SEMANTİKASI   

Dos. Dr. Nazilə ABDULLAZADƏ 

pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

XÜLASƏ 

Dünyanın ən yaxşı söz sənətkarları öz yaradıcılıqlarında şifahi xalq ədəbiyyatı ilə 

qırılmaz tellərlə  bağlı olmuşlar. Bu ədəbiyyat onların əlində xalq ruhunu, xalq mənəviyyatını, 

xalq müdrikliyini, onun məişət və milli xüsusiyyətlərini, arzu və istəklərini, dünyagörüşünü, 

poetik hisslərini yaxşı dərk etmək və bütün  bunları sadə, xəlqi formada göstərmək üçün  gözəl 

vasitə olmuşdur. 

Xalq müdrikliyinin və bədii təfəkkürünün obrazlı ifadəsi olan atalar sözü və məsəllər  

hər zaman və hər yerdə fikrin lakonik, yığcam şəkildə ifadəsi üçün ən uyğun ifadələr 

sayılmışdır. Xalqın bədii təfəkküründən süzülən bu incilər zaman-zaman yazılı ədəbiyyata da 

yol almış, bir çox gizli mənaları, dərin mətləbləri açmaq üçün oxucu ilə sənətkar arasında açar 

rolunu oynamışlar. Məzmunca rəngarəng, çoxçeşidli olan  atalar sözü və məsəllərin  areal 

zənginliyi onların klassiklərin  yaradıcılığında gen-bol istifadəsinə  imkan yaratmışdır. Bir 

atalar sözündə ifadə olunan mətləblə bir millətin, bir xalqın mənəvi dəyərlərinə, əxlaqına, 

dininə, bədii təxəyyülünün  gücünə bələd olmaq olur.  

Klassik poeziyada Xaqani, Nizami, Füzuli, Xətayi, Seyid Əzim, Q.Zakir, M.Ə.Sabir  və 

digər sənətkarlar əsərlərində kifayət qədər atalar sözü və məsəllərdən istifadə etmiş, sözün bədii 

gücünə əlavə məna çaları, ifadəlilik, gizli fikir qatmış, xalq hikmətinin və sözünün ülviyyətinə 

tapınmışlar. 

XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının ünlü şairlərindən sayılan,  “Füzuli yadigarı” Əliağa 

Vahid  də istər əruz, istərsə də heca vəznli şeirlərində  atalar sözü və məsəllərdən yeri düşdükcə 

istifadə etmiş, bu qanadlı ifadələri şeirin taktikasına, quruluş və məzmununa ustalıqla 

uyğunlaşdıra bilmişdir.   Xalqın həyat və məişətinə, qayğılarına yaxından bələd olan Vahid xalq 

ədəbiyyatını da dərindən bilmiş, onun müxtəlif janrlarına lirizm qataraq fikrin süjetlə ifadəsinə 

nail olmuşdur. Onun şeirlərində “Zər qədrini zərgər bilər”, “Üzük qaşı ilə tanınar”, “Arifə bir 

işarə”, ”Elnən gələn selnən gedər”  və bu kimi atalar sözləri və məsəllərdə fikir-tezis poetik 

mətnə çevrilir. 

Əliağa Vahid təkcə bədii sual, xitab, təkrir və digər bədii vasitələrlə deyil, canlı xalq 

dilindən  alınmış məsəllərlə də şeirinin səmimi ruhunu gücləndirir. Danışıq dilində işlənən xalq  

ifadə və deyimlərinı   uğurla şeirə gətirərək qəzəl kimi klassik bir janra xəlqilik kimi məxsusui 

bir cizgi ilə daha da gözəllik, şuxluq, oynaqlıq üstəgəl doğmalıq gətirir. 

Açar sözlər:  xalq ədəbiyyatı, atalar sözü və məsəllər, yazılı ədəbiyyat Vahid  

yaradıcılığı. 
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UZAKTAN ÖĞRETİM YOLUYLA OSMANLI TÜRKÇESİ EĞİTİMİ 

OTTOMAN TURKISH EDUCATION THROUGH DISTANCE LEARNING 

Dr. Mustafa Sarper ALAP 

Milli Eğitim Bakanlığı 

Orchid No: 0000-0003-0537-8152   

ÖZET 

2020 yılında Çin’in Wuhan eyaletinde ortaya çıkan Covid-17 virüsünün dünyayı etkilediği 

günden itibaren dünyanın bir çok ülkesinde çeşitli kısıtlamalar ortaya çıkmıştır. Bu 

kısıtlamalardan eğitim faaliyetleri de etkilenmiştir. Birçok ilk, orta, lise ve üniversitelerde 

eğitime ara verilmiştir. Eğitime verilen arada öğrencilerin mağdur olmamaları adına özellikle 

üniversitelerde uzaktan eğitim çalışmalarına geçilmiştir. Uzaktan eğitim çalışmaları 

kapsamında Türkiye’de devlet vakıf üniversitelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim 

Dallarından olan Klasik Türk Edebiyatı Bilim dalı dahilinde bölüme ait dersler de uzaktan 

eğitim vasıtasıyla yapılmıştır ve yapılmaya da devam edecek gibi gözükmektedir.  

Klasik Türk Edebiyatı Bilim Dalı’nın en önemli alanlarından birisi olan Osmanlı Türkçesi 

dersleri bilim dalının en temel dersidir, çünkü Klasik Türk Edebiyatı dahilinde yer alan birçok 

manzum ve mensur eserler Osmanlı Türkçesi ile yazılmıştır. Osmanlı Türkçesi ile yazılan arşiv 

ve matbu eserlerde birkaç tane yazı şekli bulunmaktadır. Bu yazı şekilleri arasında en bilineni 

“Rika” yazı şeklidir. Osmanlı Türkçesinde özellikle arşivlerde yer alan metinler Rika yazı 

şekliyle yazılmıştır. 

Osmanlı Türkçesi eğitiminin uzaktan eğitimle verilmesi dahilinde bir çok aşama yer almaktadır. 

Öncelikle Osmanlı Türkçesinde yer alan harfler yoğun bir şekilde öğretilir. Ardından bu 

harflerle çeşitli ikişer, üçer, dörder, beşer harfli sözcüklerle ilgili alıştırmalar yapılır. Harfler 

öğretilirken alfabe içerisinde yer alan aynı sesi veren harflerin eğitimi verilir.  

Alfabe ve çeşitli cümlelerin açıklamaları uzaktan eğitim içerisinde bilgisayarda yer alan yazı 

yazma programları, web sitelerinde yer alan görseller ve slaytlar ile eğitim verilir. 

Anahtar: Uzaktan, Öğretim, Osmanlı, Türkçe    
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ABSTRACT 

Since the day the Covid-17 virus, which spread from Wuhan province of China in 2020, 

affected the world, various restrictions have emerged in many countries of the world. 

Educational activities are also affected by these restrictions. Education was suspended in many 

primary, secondary, high schools and universities. In order to prevent students from being 

victimized during the interruption to education, distance education studies have started 

especially at universities. Turkish Language of state private universities in Turkey within the 

scope of remote training and Literature Master of Science within the Classical Turkish 

Literature Science branch of the Department section of the course is conducted through distance 

education and is likely to continue to do. 

 

Ottoman Turkish courses, one of the most important fields of Classical Turkish Literature, are 

the most basic courses of the branch of science, because many verses and prose works in 

Classical Turkish Literature were written in Ottoman Turkish. There are several types of writing 

in archives and printed works written in Ottoman Turkish. The most well-known among these 

writing forms is "Rika". The texts in Ottoman Turkish, especially in the archives, were written 

in Rika script. 

There are many stages in the distance education of Ottoman Turkish. First of all, the letters in 

Ottoman Turkish are taught intensely. Then, exercises are done with these letters about various 

two-letter, three-letter, four-letter words. While the letters are being taught, the education of the 

letters that give the same sound in the alphabet is given. 

Explanations of the alphabet and various sentences, training is provided with writing programs 

on the computer, visuals and slides on the websites in distance education. 

Keywords: Distance, Education, Ottoman, Turkish 

Giriş 

İlk olarak Wisconsin Üniversitesi’nin 1892 Yılı Kataloğunda geçmiş olan “uzaktan eğitim” 

terimi (Distance Education), yine ilk kez aynı üniversitenin yöneticisi William Lighty 

tarafından 1906 yılında yazılan bir yazıda kullanılmıştır. Daha sonra bu terim (Fernunterricht), 

Alman eğitimci Otto Peters tarafından 1960 ve 1970’lerde Almanya’da tanıtılmış ve Fransa’da 

uzaktan eğitim kurumlarına isim (Teleenseignement) olarak uygulanmıştır.1 

Uzaktan öğretim ve uzaktan öğrenim uzaktan eğitim sürecinin her iki yarısını açıklamaktadır. 

Uzaktan öğretim öğrenciler için öğrenim gereçleri hazırlayan uzaktaki bir kurumun ders 

geliştirme sürecini açıklar. Aynı şekilde, uzaktan öğrenim ya da uzaktan öğrenme, öğrencinin 

bakış açısından bu süreç içinde değerlendirilmiştir. Seçilen terimi, uzaktan öğretim olduğu 

kadar öğrencinin öğrenim buluş açısıyla birlikte içeren uzaktan sistemlere özel bir gereksinim 

vardır. Uzaktan öğretim genellikle öğretmez. Maliyeti fazla uzaktan öğretim gereçleri, aylarca 

                                                      
1 Kaya, Zeki, Uzaktan Eğitim Gereksinimi, Uzaktan Eğitim, Pegem A Yayıncılık, 2002, Ankara, s. 9, Akt: Verduin, J. R. ve 

Clark, Jr. T. A. (1994) Uzaktan Eğitim: Etkin Uygulama Esasları (Çev: İ. Maviş), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi 
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belki de yıllarca hazırlanmış, uzaktaki öğrencilerin evlerinde açılmamış ve bir kenara itilmiş 

olarak kalmaktadır.2 Eğitim sürecinin niteliğinin ortaya çıkmaması gibi gerekli karşılıklı 

öznellikler sıkça görülür.3   

Başlangıçta yazışmalı olarak başlayan uzaktan eğitim uygulamalarında zamanla radyodan, 

televizyondan, telefondan ve bilgisayardan da yararlanılmıştır. Günümüzde ise, uzaktan eğitimde sözü 

edilen araç ve sunu sistemlerinin yanı sıra, elektronik mektup, bilgisayarlı konferans ve internet gibi çok 

ortamlı sunu sistemlerinden da yararlanılmaktadır.4 

Uzaktan eğitim ile ilgili tanımlara bakıldığında belirli bir yaşta, yaş grubunda olmak gerekli 

değildir, belirli bir zaman diliminde bulunmak gerekli değildir, belirli bir ortamda bulunmak 

gerekli değildir. Bu bakımdan bu eğitime öğrenciler açısından bakıldığında son derece zaman 

esnekliğine sahip, kendi kendine çalışma şeklinin düzenlenebildiği, elektronik medya ve kişiye 

özel teknolojilerin kullanılabildiği görülmektedir.5 

Geniş kitlelere yayılmış uzakta bulunan öğrenci ya da öğrenci topluluklarına hizmet eden 

sistemin birçok açıdan faydaları bulunmaktadır. Öğrenciler açısından değerlendirildiğinde 

öğrenci bağımsız durumdadır. Öğrenci öğrenim etkinliklerinin düzenlenmesi, yeri, zamanını 

kendisi belirler. Fırsat eşitliğinin genişletilmesi açısından eğitimden yararlanacak hedef gruplar 

sağlamaktadır, bunlar özellikle çalışan yetişkin kişilerdir. Uygulamanın ekonomik yönleri 

açısından, basılı metinler, TV yayınları ve diğer görsel işitsel araçların bir merkezden üretilmesi 

avantajdır. Yerel olarak sağlanan kaynaklardan örneğin öğretmen, iletişim sistemleri vb. en 

yüksek uygunlukta yararlanabilme imkânı bulunmaktadır. Bu sayede öğrenci başına düşen cari 

maliyet oldukça düşmektedir. Öğrenim materyalleri ve yöntemleri açısından, özellikle bireyin 

kendi başına öğrenmesini sağlayacak biçimde planlanmış öğrenim materyalleri bulunmasıdır.6 

Türkiye’de üniversitelerin uzaktan eğitim sistemleri konusunda adımlar atması YÖK’ün 

İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliğini yayınlaması ile 

gerçekleşmiştir. Bu sayede bazı üniversiteler uzaktan eğitim merkezlerini kurarak faaliyete 

geçmişlerdir. İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2009 

tarihinde kurulmuştur. Çağdaş ve her kesime ulaşabilen bir öğretim ile topluma bireyler 

yetiştirmektir. İstanbul Üniversitesi ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü eğitim 

öğretimini etkin bir şekilde yürütmektedir.7 

 

                                                      
2 Kaya, Zeki, Uzaktan Eğitim Gereksinimi, Uzaktan Eğitim, Pegem A Yayıncılık, 2002, Ankara, s. 10 Akt: Keegan, D. 

(1996), Foundations of Distance Education, New York: Routledge. 
3 Kaya, Zeki, Uzaktan Eğitim Gereksinimi, Uzaktan Eğitim, Pegem A Yayıncılık, 2002, Ankara, s. 10 
4 Kaya, Zeki, Uzaktan Eğitim Gereksinimi, Uzaktan Eğitim, Pegem A Yayıncılık, 2002, Ankara, s. 11, Akt: Kaya, Z. (1996), 

Uzaktan Eğitimde Ders Kitapları (Açıköğretim Lisesi Örneği), Ankara: Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim 

Fakültesi Baslı Atölyesi. 
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Uzaktan Osmanlı Türkçesi Eğitimi 

Dünyanın birçok ülkesinde Covid-19 salgını sebebiyle 2020 Mart ayından itibaren dünyada 

olduğu gibi Türkiye’de de ilk, orta, lise ve üniversite eğitimlerine ara verilmiştir. Aynı şekilde 

devlet ve vakıf üniversiteleri de eğitim ve öğretimlerine ara vermişlerdir. 

Üniversitelerde eğitime pandemiden dolayı ara verilmesine rağmen alt yapısı hazır olan 

üniversiteler eğitim faaliyetlerine başlamışlardır. Eğitim alt yapısı hazır olmayan üniversiteler 

ise kısa bir sürede sistemlerini oluşturup öğrencilerin eğitimlerden geri kalmamalarını 

sağlamışlardır. Milli Eğitim Bakanlığı da ilk, orta ve lise öğrencilerine EBA vasıtası ile 

televizyondan canlı dersler vermiş ve öğrencilere EBA çok faydalı olmuştur. 

Osmanlı Türkçesi 

Türkiye’nin en büyük kültür miraslarından olan Osmanlı Türkçesi, Osmanlı İmparatorluğu 

zamanında Arapça ve Farsça ile birlikte kullanılan dildir. Osmanlı Türkçesi, Arapça ve Farsça 

harfleri içinde barındıran harflerle birlikte 34 harften oluşmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu 

döneminde yer alan yüzyıllar içerisinde çok sayıda şair Osmanlı Türkçesi ile şiirler yazmıştır.   

Pandemi döneminden önce de uzaktan eğitim veya önceden çekimi yapılan derslerde de 

Osmanlı Türkçesi dersi yer almaktadır. Özel dil kurslarında genellikle bir sınıf ortamı 

sağlanmaktadır. Öğretmen, Osmanlı Türkçesi hakkında bilgileri tahtaya yazarak öğrencilere 

bilgi vermektedir. Bazı derslerde ise hazırlanan slaytlar vasıtası ile Osmanlı Türkçesi dersleri 

öğretilmektedir. 

Üniversiteler tarafından yayımlanan canlı derslerde Osmanlı Türkçesi öğretimi kişiye göre 

değişmektedir. Bazı akademisyenler sınıf ortamında beyaz tahtaya bilgiler yazarak 

öğrencilerini bilgilendirmektedirler. Bazı akademisyenler ise önceden hazırlamış oldukları 

slaytlar veya metin sayfaları ile öğrencilerine Osmanlı Türkçesi dersini anlatmaktadırlar.  

Derse Hazırlık  

Uzaktan eğitim vasıtası ile sadece Osmanlı Türkçesi değil; başka disiplinlerde de eğitim 

verilirken hem eğitici hem de öğrenciler hazır bulunmalıdırlar. Öğretmen, önceden hazırlamış 

olduğu materyalleri  kontrol etmeli ve etkili bir sunum yapmalıdır. Özellikle Osmanlı Türkçesi 

derslerinde öğretmen, öğrencilerini gerekli hazırlıkları yapmaları konusunda uyarmalıdır. Ders 

zamanında başlamalı ve kısa bir sürede yoklama yapılıp derse geçilmelidir. Bazı uzaktan 

öğretim programlarında öğrencilerin isimleri bir liste halinde gösterilmektedir. Listede yer alan 

isimleri yazmak uzun süreceğinden öğretmen, bu işi yapacak bir öğrenci görevlendirmelidir.     

Materyal  

Öğretmenler, derse başlamadan önce gerekli olan materyalleri sisteme yükleyip derslerde 

ekranlarını paylaşarak öğrencilerine aktarmaktadırlar. Bazı uzaktan eğitim programlarında 

özellikle beyaz tahta bölümleri vardır, bu bölümlerde öğretmenler elleriyle ekran üzerinden 

şekil çizebilmektedirler, ayrıca çeşitli kalem programları da öğretmenlere yardımcı olmaktadır.  
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 Osmanlı Türkçesi eğitimi verilirken öncelikle Osmanlı Türkçesi harflerinin öğrencilere tam ve 

doğru bir şekilde gösterilmesi gerekmektedir. Direkt olarak hazırlanmış harfleri tanıtarak ve 

hiçbir şekilde el ile çizim yapmadan harf öğretmek mümkün değildir. Harfleri öğretmek için en 

uygun program, uzaktan eğitim programı içinde yer alan beyaz tahtadır. Ancak beyaz tahta 

kullanılmadığı durumlarda öğretmen tarafından hazırlanan bir sınıf ortamında gerçekleştirilen 

derste öğretmen Osmanlı Türkçesi harflerini tahtaya yazıp öğrencilerini bilgilendirebilir. 

Bu arada öğrencilerin derste olup olmadıklarını anlamak içinde mutlaka birkaç öğrenciye 

sorular sorulmalıdır. Öğretmenler uzaktan öğretim programlarında ders anlatırlarken 

öğrencilerin de kendi beyaz tahtalarından yapmış oldukları harf çalışmalarını öğretmenlerine 

gösterebilmektedirler, ancak bu tür imkâna sahip olmayan (telefon kullanan, programı 

çalıştıramayan) öğrenciler de mail yoluyla isimlerini yazarak yapmış olduklarını çalışmaları 

tarayıp öğretmenlerine gönderebilirler.      

Osmanlı Türkçesi’nin başlangıç dersleri için gerekli olan materyaller ilk olarak Osmanlı 

Türkçesi Alfabesi sunumudur. Sunumda harfler öncelikle toplu bir halde gösterilir ve daha 

sonra harfler tek tek gösterilir.  

 

Tablo.1 Osmanlı Türkçesi Alfabesi 

 

Tablo.2 Osmanlı Türkçesinde Aynı Sesi Veren Harfler 

 

Osmanlı Türkçesi derslerine başlarken harflerin tek tek tanıtımı yapılmalıdır. 
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Osmanlı Türkçesi harfleri tanıtıldıktan sonra harflerin (başta-ortada ve sonda) olan halleri 

gösterilmelidir ve örneklerle açıklanmalıdır. 

 

Osmanlı Türkçesi Dersi  

Derslerde Osmanlı Türkçesinden bir metin okunurken öncelikli olarak metin okunabilir bir 

vaziyette olmalıdır. Metinler kolay olmalıdır. Metin ekranda gösterilip bulunulan yer öğretmen 

tarafından kalemle takip edilmelidir. Böylece öğrenciler hangi satırda olduklarını anlayabilirler. 

Bunun yanında metinler öğrenciler tarafından da okunmalıdır. Bunun içinde ses iyi 

ayarlanmalıdır.   

- Osmanlı Türkçesi 2. sınıf derslerinde de Osmanlı Türkçesi metin okumalarının yanında 

Osmanlı Türkçesi Grameri dersi de yer almaktadır. Osmanlı Türkçesi 2 metinleri, önceki sınıfa 

göre biraz daha seviyesi yüksek tutulur. Burada da bir önceki metin çalışması gibi öğretmen 

metinleri okurken öğrenciler takip eder.  

- Gramer dersinde ise hazırlanmış slaytlar vasıtasıyla gramer konuları anlatılır.      

Osmanlı Arşiv Belgeleri Dersi 

Osmanlı Türkçesi ile gösterilen bir diğer ders ise Arşiv Belgeleridir. Arşiv belgelerinde yazılar, 

Osmanlı Türkçesinde verilen metinlere göre daha zordur. Çünkü arşivler dahilinde tebliğler, 

fermanlar, mektuplar ve diğer yazılı belgeler bulunmaktadır. Arşiv belgeleri öğretmen 

tarafından kalemle belgenin üstünden gidilerek gösterilir. Arşiv belgeleri içerisinde Osmanlı 

Türkçesinde bulunan bazı harfler farklı bir şekilde gösterilmektedir. Öğretmen bu harfleri 

gösterirken harfin ne olduğunu özellikle vurgular.    
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Osmanlı Türkçesi Dersi Okuma Etkinliği 

Uzaktan eğitimle Osmanlı Türkçesi dersinde okuma etkinliği için öğrenciler ekranda gördükleri 

metin öğretmen tarafından okunur. Öğretmen metni okurken öğrenciler dikkatli bir şekilde 

öğretmeni dinlerler. Metinler okunurken özellikle (Kaf-e Nuni) harfine özellikle dikkat 

edilmesi gerekmektedir, çünkü harf yanlış okununca asıl ses başka bir hal alır. 

Osmanlı Türkçesi Dersi Yazma Etkinliği 

Uzaktan eğitimde Osmanlı Türkçesi dersinde öğrenciler ilk olarak aynı sesi veren harflerin 

kalın ve ince ayrımını iyi bilmelidirler, çünkü yapılacak bir hata ile asıl harf, yanlış bir şekilde 

yazılabilir. Bunun yanında (ڭ) sesini veren harf ve (گ – ك) harfi ayrımına dikkat edilmelidir. 

Öğrencilerin yazma becerilerini de görmek adına öğrencilerden gruplar halinde uzaktan eğitim 

programının mesaj kısmına Osmanlı Türkçesi ile istenen harf öğrenciler tarafından yazılabilir. 

Öğrencilerin, Osmanlı Türkçesi ile sözcük yazabilecekleri klavye programları internette yer 

almaktadır. 

Osmanlı Türkçesi Dersi Konuşma Etkinliği 

Uzaktan eğitimle verilen Osmanlı Türkçesi derslerinde öğretmen metinleri kendisi okur. Ayrıca 

geçilen metinler öğretmen tarafından kalemle belirtilir. Ayrıca geride kalan ve çeşitli 

aksaklıklar sonucu oluşan kaymalarda öğretmen metnin başına geri döner ve okumaya başlar. 

Öğretmen, belli bir yerden sonra ise önceki derste verdiği ödev dahilinde metnin geri kalanını 

öğrencilerden okumasını ister. Öğrencilerde birer birer Osmanlı Türkçesi metnini öğretmenin 

işaret ettiği yerlerden takip ederek sesleri duyulacak şekilde mikrofon yardımıyla okuyabilirler.  

Osmanlı Türkçesi Dersi Dinleme Etkinliği 

Uzaktan eğitimle verilen Osmanlı Türkçesi dersinde öğrenciler, öğretmen tarafından okunan 

metni iyi dinlemelidirler. Öğretmenin okuduğu metin, öğrencilerde yazılı bir şekilde mevcuttur. 

Öğrenciler de öğretmenin ekrandan okumuş olduğu metni dikkatlice takip edip okunulan yerin 

üzerini fosforlu kalemle çizerek takip ederler. Ayrıca dinleme çalışmasının anlaşılabilmesi için 

en uygun çalışma dikte çalışmasıdır. Öğretmen metni göstermeden metni okur ve öğrencilere 

okuduğu metni yazıya aktarmalarını ister.  Öğretmen tarafından istenen metin, öğrenciler 

tarafından  e–mail vasıtası ile öğretmene gönderilebilir.   

Sonuç 

Sonuç olarak pandemi sebebiyle Türkiye ve dünyada tercih edilen en kapsamlı eğitim olan 

uzaktan eğitim vasıtasıyla öğrenciler bulundukları yerden nternet ortamında derslerini takip 

edebilirler. Uzaktan eğitimle verilen Osmanlı Türkçesi dersleri, iyi bir materyal alt yapısı ile 

öğretmenler tarafından öğrencilere en verimli şekilde aktarılır. Materyal ve görsellik eğitim için 

çok önemlidir. Osmanlı Türkçesi dersleri bu şeklin dışında sadece sesle verilmez. Bunun 

yanında tahta üzerinde sınıf ortamında yapılan çalışmalarda etkili bir yöntemdir, ancak tek 

dezavantajı bu çalışma öğretmeni yorabilir. Tüm bu çalışmalar öğrencilere pandemi sürecinde 

destek olan çalışmalardır.  
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ŞIRNAK İLİNİN ETNOMÜZİKOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ 

Öğr. Gör. Ahmet Selçuk BAYBURTLU 

Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü TÜRKİYE 

Orcid;  0000-0002-6906-2694   

ÖZET 

Anadolu insanın farklı yaşam biçimleri, ekonomik koşulları yaşadıkları olaylarla ve bu 

olaylara bakış açısı ile bölgeden bölgeye, yöreden yöreye farklılıklar göstererek karşımıza 

çıkmaktadır. Konum itibarı ile Suriye ve Irak’a komşu olan Şırnak ili jeopolitik bir öneme 

sahiptir. Tarihi çok eskilere dayanan Şırnak ili pek çok kavme ve medeniyete ev sahipliği 

yapmıştır. Doğa olayları ve insanı zaralar nedeni ile birçok tarihi miras yok olsa da günümüze 

kadar varlığını devam ettiren bir medeniyet beşiğidir.  

 

Dengbej sözcüğünün kelime anlamı; deng ‘ses’, bej ‘söyle’dir. Bu kelime, sözün 

ahenkle icra edilmesini sağlayan kişi anlamında kullanılmıştır. Dengbejler genellikle köyden 

köye dolaşarak, hayatlarını söyledikleri destanlar, şiirler, ilahiler ve hikayeler ile 

sürdürmektedirler. Tarihçesi çok eski tarihlere dayanan bu kültürde, dengbejler sağ veya sol 

elini kulağına dayayıp bir parmağını da kulağına tıkayıp, diğer kulağını açık tutmak suretiyle, 

ya bilinen bir ezgiyi, ya da doğaçlama yolu ile içten geldiği gibi, kendi sanat becerisiyle bunu 

melodik şekilde dillendirir. 

 

Bu araştırmanın amacı Şırnak yöresinin etnomüzikolojik özelliklerini belirlemek ve 

Şırnak kültürü hakkında bilinmeyen yönleri saptamak amacı ile yapılmıştır.   

Araştırma sonucunda Şırnak’ da halk oyunları ise eskiden davul ve zurna ile çalınırdı,  şimdiler 

de ise bağlama, tambur, cümbüş, darbuka gibi enstrümanların da eklenmesi ile kadın erkek 

halayları icra edilmektedir.  

 

Anahtar  Kelimeler: Şırnak, Kültür, Etnomüzikolji 

 

ABSTRACT 

Anatolia people different lifestyle, economic management, life events and these events 

show regional differences. Şırnak which, is adjacent to Şyria and Iraq, has a geopolitical 

importance. The city of Şırnak, which dates back to ancient times, has built many tribes and 

civilizations. It is a cradle of civilization that continues to exist until today, even though there 

are no historical heritage due to natural events and human harm. 

 

The meaning of the word dengbej; deng 'sound' is beige 'say'. This word is used to mean 

the person who ensures the harmony of the word. Dengbejes usually travel from village to 

village and continue their lives with epics, poems, hymns and stories. In this culture whose 

history is based on ancient history, dengbeges lend it melodiously, either by a known melody, 

or by improvising, by keeping the other ear open, either by a known melody or by improvising. 

This study aims was to determine the ethnomusicological characteristics of Şırnak region and 

to identify unkown aspect of Şırnak culture.  
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Result of the research, folk dances in Şırnak used to be played with drums and zurna 

now, with the addition of instruments such as bağlama tambour, darbuka revelation female male 

folk dances are performed.  

Key words: Şırnak, Culture, Ethnomusicological 

 

1.Giriş  

Anadolu insanın farklı yaşam biçimleri, ekonomik koşulları yaşadıkları olaylarla ve bu 

olaylara bakış açısı ile bölgeden bölgeye, yöreden yöreye farklılıklar göstererek karşımıza 

çıkmaktadır. Anadolu, ise Asya ile Avrupa arasında geçiş noktası olarak konum itibari ile en 

önemli irtibat noktasıdır ve birçok medeniyete ev sahipliği yaparak kültürel mirasın geniş 

olduğu bir coğrafyadır. 

Sözü ve müziği ile Türk halkının kültürünü, tarihini, coğrafi konumunu ve 

sosyalekonomik yapısını en belirgin en canlı biçimde yansıtan öğeler, ozanlar ve daha sonra da 

aşıklar tarafından tarihin akışı ve anonimlik özelliği içinde bestelenen türküler, ayrıca deyiş, 

dil, edebiyat, giyim, el işi, inanışlar halk hekimliği, seyirlik oyunlar, gelenekler, görenekler, 

köy hayatı ve köy hayatı töresinin yarattığı çeşitli halk oyunlarıdır (Budak, 2006: 12). 

Konum itibarı ile Suriye ve Irak’a komşu olan Şırnak ili jeopolitik bir öneme sahiptir. 

Tarihi çok eskilere dayanan Şırnak ili pek çok kavme ve medeniyete ev sahipliği yapmıştır. 

Doğa olayları ve insanı zaralar nedeni ile birçok tarihi miras yok olsa da günümüze kadar 

varlığını devam ettiren bir medeniyet beşiğidir.  

Şırnak ili türkü ve ezgiler bakımından zengindir. Bu türkü ve ezgiler yeri geldiğinde 

dokunaklı ve hoş namelerle söylenirken, bazen de hareketli, neşeli özelliklere sahip zengin 

motifler şekilde okunabilmektedir. Yörede söylenen şarkı ve türküleri ikiye ayırabiliriz. Bunlar 

oturma şarkıları ve oyun havaları şeklinde canlı türkülerdir. Oturma türkülerinin yöredeki adı 

“Şeşbendi” dir. Şeşbendi, altı beyitlik şarkı anlamına gelir. Bu şarkılar ahenkli bir sesle 

söylenen ve duyguları kamçılayan uyumlu sözler ve namelerden oluşur. Her şeşbendinin ayrı 

bir makamı ve vurgusu vardır. Genellikle kalın ve tiz sesler kullanılır. Her türkü veya şeşbendi 

iki kişi tarafından söylenir. Ve karşıda bulunan diğer iki kişi tarafından tekrarlanır. Bütün 

şeşbendilerin ortak yanı uzun soluklu şarkılar olu - şudur. Bu şarkıları okumak için çok iyi bir 

nefes gücüne sahip olmak gerekiyor. Şeşben - dilerde işlenen konular aşk ve kahramanlıklardır. 

Şeşbendi enstrümanlar eşliğinde söylenmez. Yöredeki bir çok şarkı, nöbetleşe, koro halinde 

söylenir. Şırnaklı halk ozanlarının başında Muhammet ARİF, Hasan CIZRAVİ ve Salih 

ERENER gelmektedir. Geleneksel halk şarkılarını okuyan bu ozanların eserlerindeki genel 

tema; aşk, ayrılık, kan davaları ve aşiretler arası çekişmelerdir. 

(https://www.academia.edu/25024546/%C5%9EIRNAK_SOYUT_K%C3%9CLT%C

3%9CREL_M%C4%B0RAS ). 

Şırnak türkülerinin ezgileri aşk, ayrılık, kan davaları ve aşiretler arası çekişmelerdir. 

Şırnak yöresi coğrafi konumu, yaşayış şekilleri, ekonomik yapı, sosyoekonomik yapısı, halk 

ezgilerini etkilemiştir ve etkilemeye de devam etmektedir. Bu etkiler ise halk ezgilerinde, 

manilerde, atışmalarda, fıkralarda, destanlarda karşımıza çıkmaktadır. 
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1.1. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırma, Şırnak yöresinin etnomüzikolojik, özelliklerini belirlemek ve Şırnak kültürü 

hakkında bilinmeyen yönleri saptamak amacı ile yapılmıştır.  

1.2. Araştırmanın Önemi 

Şırnak yöresi, coğrafi konumu, yaşayış biçimleri ve türkülerinin konuları bakımından 

diğer yörelere göre farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklar Şırnak yöresi halk ezgilerine’ 

de konu olmuştur. Bu araştırma, bu farklılıkların saptanması açısından ve farklı yörelerin 

türkülerinin kültür özelliklerini ve yaşayış biçimleri ile ilgili yapılan araştırmalarda katkı 

sağlamak amacı ile yapılmıştır. 

2. Yöntem

Bu araştırma betimsel tarama yöntemi kullanılarak hazırlanmıştır. 

2 1 Araştırma Modeli 

Araştırma, tür olarak betimsel türde, model olarak genel tarama modelindedir. Genel tarama 

modelleri, çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak 

amacı ile evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup, örnek ya da örneklem üzerinde yapılan 

tarama düzenlemeleridir (Karasar, 2002; 79). 

3. Kültür Müzik Etnomüzikoloji

Kültür’ en soyut açıklaması, doğanın insana kattığı her şeydir. 

Her müzik türü içinde oluştuğu toplumdan izler taşır bu yüzden insanların yaşayış 

tarzına yanı kültürleri  hakkında  bilgiler  verir. Toplum  kültürü  yapısı,  gelenek  ve  

görenekleri,  inançları, sosyal  ve  ekonomik  yapısı  müziklerine  yansır.  Bu yüzden  de  

kültür,  kültürel  kimlik kavramlarını iyi anlamak gerekir ( Bayburtlu, 2016; 264). 

“Kültür;  Bir  halkın  ya  da  bir  toplumun  maddi  ve  manevi  alanlarda  oluşturduğu  

ürünlerin tümü; yiyecek, giyecek, barınak, korunak gibi temel ihtiyaçların elde edilmesi için 

kullanılan her  türlü  araç-  gereç,  uygulanan  teknik;  fikirler,  bilgiler,  inançlar;  geleneksel,  

dinsel, toplumsal, politik düzen ve kurumlar; düşünce, duyuş, tutum tüm davranış biçimleri; 

yaşama tarzı”(Örnek, 1971: 148). 

“Kimlik,  kısaca  kişilerin  ve  çeşitli  büyüklük  ve  nitelikteki,  toplumsal  grupların  

“kimsiniz, kimlerdensiniz?” sorusuna verdikleri cevaplardır” (Güvenç, 1993: 3) 

“Müzik,  kimliğimizi  oluşturan  kültürün,  simgeler  ve  davranış  biçimleriyle  

dışavurumudur.  Toplumsal bir varlık olan insan, sosyal çevresi ile iletişim için geliştirilen 

sözcüklere sesler  aracılığıyla  duygularını,  düşüncelerini,  deneyimlerini  anlatan  değişik  

anlamlar  yükleyerek  müziğin Temel yapısını oluşturmuştur. Bu anlamların diğerleriyle 

paylaşılmaya başladığı anda müzik toplumsallaşmaktadır” (Kaplan, 2005: 78).  
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Merriam, kültür içinde müziğin incelenmesinde alan çalışmasının önemli olduğunu 

vurgular.  Müzik-kültür  ilişkisini  araştıran  her  insanın  ham  maddeleri  toplamak,  etkili  bir  

çalışma  yapmak  ve  onu  faal  durumda  gözlemlemek  için  alan  çalışmasına  gereksinimi  

vardır,  açıklamalarıyla bu düşüncesini dile getirir (Rice, 1987:469-488). 

Etnomüzikoloji, bir toplumun müziğini incelerken, “o” müziğin, kendine özgü yaşadığı 

ortamı göz  önünde  bulundurarak,  müziği  oluştuğu  kültürel  bağlamda  anlamaya  çalışmak  

durumundadır. Etnomüzikolog,  eserin  yapı  bütünlüğü;  hangi  koşullarda  nasıl  oluştuğu;  

dinleyicinin  müzik  dinleme davranışları; müziğin icra edildiği ortamlar; müziksel icra, 

müzisyenler, dinleyiciler ve ilgili unsurları inceleyerek  tek  tek  eserlerden  elde  ettiği  verilerle  

kültür-müzik  ilişkisini  açığa  çıkarma  olanağı bulabilir. Türküler,  Anadolu’nun tarihsel  ve  

sosyolojik  gelişimini,  yöresel  ayrımlarına  uygun  olarak içinde barındırmaktadır( 

Karkın;A.M, Karaburun; D,; 107). 

Etnomüzikoloji  disiplinler  arasında  önemli  yere  sahiptir.  Antropoloji,  Tarih,  

sosyoloji,  Etimoloji, Semiyotik, Matematik ve diğer bir çok bilim dalı ile ilişkisi olan ve 

üzerinde büyük  hâkimiyeti olan bilim dalıdır (Bayburtlu, 2017; 82). 

Müziğin  anlamlarına  varmak,  onun  vereceği  hazzı  azaltmaz;  tersine  artırır.  Sanatın  

verdiğihaz  iki  türlüdür.  Biri  çok  sık  yaşanan  deneyimdir;  yaşamın  dertlerinden  kaçış  yolu  

olarak duyumların  yatıştırılmasına  sığınmaktır.  Öbürüyse,  zihnin  duyumlararacılığıyla  

gerçek dünyanın, insan yaşamının ve düşüncesinin daha önceleri bilinmedik ya da gizemli 

kalmış bir yanına uyanışın vereceği coşkudur (Finkelstein, 1996:9).   

Müzik bilgi, disiplin ve bilim içerisinde değerlendirilecek olursa, müzik denilen olaya 

bilginin açılımı çeşitli yönlerden olabilir. Tarih boyunca sürekli evrim içinde değilse bile, yer 

yer, ayrı  ayrı, müzik üzerinde bilimsel ve usçu (akılcı) yöntemlerle çalışmalar yapıldığını  

görüyoruz. Örneğin, M.Ö. VI. yüzyılda Pythagoras, sayı kuramlarını müziğe uygulayarak, ses 

aralıkları  ölçülerindeki  oranları  belirlemişti.  Bu  bakımdan  Pythagoras’a  “ilk  müzik  bilgini” 

demek yerinde olur (Mimaroğlu, 1995: 186-187). 

Bununla beraber müziği incelemek, herhangi bir şeyi incelemekten farklı değildir. 

Herhangi bir alandaki incelemeci, ele aldığı konuyu, “ne”, “neden” ve “nasıl” gibi yönlendirici 

sorular sorarak  açıklamaya  çalışır.  Müzik  incelemecisi  de  ele  aldığı  bir  müzik  parçasını,  

bir seslendirmeyi, bir çalgıyı  ya da karşılaştığı bir müziksel olguyu bu sorulara  yanıt arayarak 

anlama çabasındadır (Özer, 1997: 1). Sözgelimi, müziği “estetik deneyim” olarak  gören bir 

perspektif ile inceleme, ister istemez ele alınan müziğin kendi bünyesinde olduğu kabul edilen 

estetik özelliklerine yönelir; tanımlanmak istenen, tınının güzelliği ve ne anlatmak istediğidir. 

Geleneksel olarak Müzikolojinin birinci işlevi, müzik konusundaki bilgi bütününe yeni  şeyler  

ekleyerek  kompozisyon  ve  seslendirmenin  beslenmesine  katkıda  bulunmak  olmuştur. Böyle 

bakınca, bugün tüm Müzikbilimin işlevi aslında, Etnomüzikoloji olmak, yani araştırma alanını 

“Toplumbilimsel” denen gereçleri kapsayacak biçimde genişletmektir (Özer, 1997: 7). 

4. Etnomüzikolojik Açıdan Şırnak ili

 İl sınırları içerisindeki yerleşimin M.Ö 7000’lere kadar uzandığı  bilinmektedir. 

Şırnak’ın adının kaynağıyla ilgili olarak kesin bir bilgiye sahip olunmamakla birlikte çeşitli 

rivayetler bulunmaktadır (http://www.sirnak.gov.tr/tarihce ). Erişim Tarihi; 13.01.2020. 
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Bu rivayetlerden en bilineni, Nuh Tufanıyla ilgili olduğu görüşüdür. İslam inanışına 

göre, Tufandan sonra Nuh’un gemisi Kur’an-ı Kerim’de Hud Sûresinin 44. ayetinde “Ey arz 

suyunu yut, ey gök sende tut denildi su çekildi ve gemi Cudi Dağının üzerinde durdu” şeklinde 

anlatılmaktadır. O dağdan inen ilk grup önce Heştan (Yoğurtçular Köyünü), Nuh peygamberin 

de içinde bulunduğu diğer bir grup ise bugünkü Şırnak yerleşim birimini kurmuştur. Önceleri 

Nuh’un Şehri anlamına gelen “Şehr-i Nuh” adı verilen bu kentin adı zamanla değişerek 

“Şernah”, “Şırnek” ve günümüzde  de “Şırnak” halini almıştır (http://www.sirnak.gov.tr/tarihce 

). Erişim Tarihi; 13.01.2020. 

16 Mayıs 1990 tarih ve 3647 sayılı kanunla Siirt ilinden ayrılarak Türkiye'nin 73. ili 

olmuştur. Aynı kanunla Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Güçlükonak bucağı bu ilin ilçesi olmuş, 

ayrıca Mardin'in İdil, Cizre ve Silopi ilçeleri buraya bağlanmıştır 

(http://www.sirnak.gov.tr/tarihce ). Erişim Tarihi; 13.01.2020. 

Şehir milattan önce 7000 lerde kuruldu tahmin edilmektedir. Bulunan arkeolojik 

kalıntılarda da bu görülmektedir.  

Beytüş-şebap ta ki mağaraların iç çeperlerine işlenen insan ve hayvan figürleri, 

Güçlükonak’ın Finik Kalesi duvarlarındaki kaya kabartmaları, Kasrik boğazında Gutilerden 

kalma kaya kabartması, Şah (Çağlayan) köyünün kuzey yamaçlarında (Asur Kralı Sanherib’e 

ait olduğu sanılan 6 adet kaya kabartması) Güçlükonak Herazan, İdildeki Ziving mağaraları ile 

Cizre surları Belek Burcu, Medreseler, Kasırlar ve daha bir çok Arkeolojik, tarihi ve kültürel 

eserleri ile ilimiz köklü bir kültür varlığına sahiptir  

https://www.academia.edu/25024546/%C5%9EIRNAK_SOYUT_K%C3%9CLT%C3

%9CREL_M%C4%B0RAS (Erişim Tarihi; 13.01.2020). 

Şırnak’ da halk oyunları ise eskiden davul ve zurna ile çalınırdı,  şimdiler de ise 

bağlama, tambur, cümbüş, darbuka gibi enstrümanların da eklenmesi ile kadın erkek halayları 

icra edilmektedir. Yöre halk oyunları sırası ile ; Üç ayak (Sèpè ), Omuz yerinde ( Milanî ), 

Şexanî, Bablekan.  

4.1. Şırnak Dengbejlik Kültürü 

Şırnak ilinin en eski müzik kültürü olan Dengbejlik günümüzde sözlü kaynak olarak 

devamlılığını sürdürmektedir.    

Dengbej sözcüğünün kelime anlamı; deng ‘ses’, bej ‘söyle’dir. Bu kelime, sözün 

ahenkle icra edilmesini sağlayan kişi anlamında kullanılmıştır. Dengbejler genellikle köyden 

köye dolaşarak, hayatlarını söyledikleri destanlar, şiirler, ilahiler ve hikayeler ile 

sürdürmektedirler. Tarihçesi çok eski tarihlere dayanan bu kültürde, dengbejler sağ veya sol 

elini kulağına dayayıp bir parmağını da kulağına tıkayıp, diğer kulağını açık tutmak suretiyle, 

ya bilinen bir ezgiyi, ya da doğaçlama yolu ile içten geldiği gibi, kendi sanat becerisiyle bunu 

melodik şekilde dillendirir. 

Yöre halkında yazılı bir metinin oluşmamasından kaynaklı sözlü metin gelişiyor buda 

bugüne kadar dengbejlik ile taşınıyor. dengbejliğin genelde seslerinin güzel olma ve seslerini 

iyi kullanabilme durumunda coğrafyadaki acılardan kaynaklanıyor. 

Her milletin yazılı bir tarihi geçmişi bulunmaktadır, buna rağmen yöre halkının tarihi 

ise sözlü gelenek olan dengbejliğe dayanmaktadır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da filizlenen 
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yöre halkının yaşam biçimini gelenek göreneklerini yansıtan yöre halkının kültüründe önemli 

bir yere sahip olan ve sadece bu yörede yaşayan insanların kültüründe olan bir gelenektir. 

Dengbejlik yöre insanın yazılı olmayan sözlü yolla dile getirilen tarihin bir nevi 

çığlığıdır. Dengbejliğin ana merkezi Ağrı ve çevre illerdir. Dengbejlik geleneği yöre insanının  

kültürünün en eski sözlü edebiyatıdır. Dengbejlik aynı zamanda yöre insanının kültürünün en 

önemli sembollerinden birisidir. Toplumun yaşam biçimini anlatır dengbejler “kolam=türkü” 

dediğimiz ederleri çıplak ses ile seslendirirler bu eserleri dengbej kendisi üretir her dengbejin 

kendine has bir söyleyiş tarzı bulunmaktadır. Dengbejler toplumun yaşam biçimini yansıtır 

dengbejlerin yaşadıkları çoğrafyaya özgü ürettiği kolam lar yani türküler birer tarihi belge 

niteliği taşır gördükleri yaşadıkları ve tanık oldukları her toplumsal olayı kolam yani türkü 

haline getirirler adeta birinci elden bir kaynaktır toplumun birer aynasıdırlar bir dengbej aşk 

göç savaş ölüm yas sevinç gibi toplumsal olayları kolam (türkü) haline getirir dengbejler 

herhangi bir çalgı aleti kullanmadan gırtlak gücüne dayanarak sanatlarını icra ederler her 

kolamın (türkünün) ayrı bir anlamı ve hikayesi vardır dengbejler yıllardır toplum üzerinde 

büyük etki bırakmışlardır bu etki hala devam etmektedir. Eskiden toplumun ileri gelenlerinin 

beyleri paşaların kendine has dengbejleri olurmuş. Eğer paşa ve beylerin dengbeji yoksa halk 

arasında pek itibarı edilmemektedir.   

Dengbejlerin biz insanlara aktardıkları her sözün içinde yre insanının medeniyetinin bir 

nevi doğuşu yatmaktadır yazılı kaynaklara aktarılmayan bu sözlü kaynaklar zamanla 

destanlaşmıştır. Dengbejlerin aktarmak istedikleri tarihimizin bir ışığıdır karanlıkta 

göremediklerimizin birden bire ortaya çıkmasıdır onların bu çabasını sahiplenmemek değer 

vermemek onlara ve kendimize yapacağımız en büyük ihanettir kültürü yaratanlarla yaşamak 

ve böyle bir kültürü yaşatmak biz insanların en büyük görevi ve en büyük sahiplenişi olmalıdır 

insan ne ile yaşar diyen biri nede bir cevapta şu olmalıdır “insan sahiplendiği kadar yaşar”. 

 

 

Sonuç  

Şırnak, Konum itibarı ile Suriye ve Irak’a komşu olan Şırnak ili jeopolitik bir öneme 

sahiptir ve tarihi çok eskilere dayanan Şırnak ili pek çok kavme ve medeniyete ev sahipliği 

yapmıştır. 

Şırnak, türkü ve ezgiler bakımından zengindir. Bu türkü ve ezgiler yeri gel - diğinde 

dokunaklı ve hoş namelerle söylenirken, bazen de hareketli, neşeli özelliklere sahip zengin 

motifler şekilde okunabilmektedir. 

Yörede söylenen şarkı ve türküleri ikiye ayrılır. Bunlar oturma şarkıları ve oyun havaları 

şeklinde canlı türkülerdir. Oturma türkülerinin yöredeki adı “Şeşbendi” dir. Şeşbendi, altı 

beyitlik şarkı anlamına gelir. Bu şarkılar ahenkli bir sesle söylenen ve duyguları kamçılayan 

uyumlu sözler ve namelerden oluşur. 

Her şeşbendinin ayrı bir makamı ve vurgusu vardır. Genellikle kalın ve tiz sesler 

kullanılır. Her türkü veya şeşbendi iki kişi tarafından söylenir. Ve karşıda bulunan diğer iki kişi 

tarafından tekrarlanır. 
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Şırnak türkülerinin ezgileri aşk, ayrılık, kan davaları ve aşiretler arası çekişmelerdir. 

Şırnak yöresi coğrafi konumu, yaşayış şekilleri, ekonomik yapı, sosyoekonomik yapısı, halk 

ezgilerini etkilemiştir ve etkilemeye de devam etmektedir. Bu etkiler ise halk ezgilerinde, 

manilerde, atışmalarda, fıkralarda, destanlarda karşımıza çıkmaktadır. 

Şırnak ilinin en eski müzik kültürü olan Dengbejlik günümüzde sözlü kaynak olarak 

devamlılığını sürdürmektedir.    

Dengbej sözcüğünün kelime anlamı; deng ‘ses’, bej ‘söyle’dir. Bu kelime, sözün 

ahenkle icra edilmesini sağlayan kişi anlamında kullanılmıştır. Dengbejler genellikle köyden 

köye dolaşarak, hayatlarını söyledikleri destanlar, şiirler, ilahiler ve hikayeler ile 

sürdürmektedirler. Tarihçesi çok eski tarihlere dayanan bu kültürde, dengbejler sağ veya sol 

elini kulağına dayayıp bir parmağını da kulağına tıkayıp, diğer kulağını açık tutmak suretiyle, 

ya bilinen bir ezgiyi, ya da doğaçlama yolu ile içten geldiği gibi, kendi sanat becerisiyle bunu 

melodik şekilde dillendirir. 

Yörede Halk Müziği repertuarı geniş olmasına rağmen notaya alınmamış ve kültürel 

değerleri yansıtan halk ezgileri aşıklar ve ozanlar aracılığıyla nesiller boyunca devam etmiştir. 

Fakat bu yöreye ait halk ezgilerinin unutulup yok olmaması için TRT Kurumunun halk 

ezgilerinin notaya alınması ile ilgili çalışmalarını başlatması gerekmektedir. 
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TÜRK KÜLTÜRÜNDE NAZAR İNANCI ‘‘AKSARAY ÖRNEĞİ’’ 

NAZAR İNANCI IN TURKISH CULTURE "EXAMPLE OF AKSARAY " 

 

Dr Öğr. Üyesi Semra KILIÇ KARATAY 

 Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi, Resim-İş Öğretmenliği 
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ÖZET 

Toplumlarda kötü niyetli insanların bakışları ile insanlara, hayvanlara canlı veya cansız 

her türlü varlığa nazar ettiği düşüncesi yaygındır. Nazara inanış ve nazardan korunma ritüeli 

toplumlarda yaygındır. Halk arasında kötü bakışlı insanların nazar değdiği düşüncesi günlük 

bugün hala yaşamımızda var olan ve geçmişten gelen yaygın bir inanıştır. Türk kültüründe 

nazar ve nazardan korunmak için farklı korunma yollarını tedbir olarak uyguladıkları 

görülmektedir.  

Aksaray ili ve çevresinde nazar ve nazardan korunma düşüncesi yaygındır. Özellikle 

kırsal alanlarda eve, mala, arabaya, eşya veya kıymetli veya değerli bir şeye nazar değmesi 

düşüncesi oldukça yoğundur. Kırsal bölgelerde genellikle nazardan korunmak için evlerin çatı 

kısmına hayvan kellesi, evlerin giriş kapısının üstüne üzerlik otu demeti veya örgüsü, mavi 

nazar boncuğu ve yeni doğmuş bebek veya çocukların sırtına iğde ağacı asmak gibi değişik 

tedbirler alınmaktadır. Şehir merkezlerinde ise genellikle evlerin içlerinde duvar veya kapı 

üstlerine asılan hazır yazılı ayet veya nazar duası, mavi boncuk asmak gibi değişik tedbirler 

alınmaktadır. 

Yapılan alan araştırması ile Aksaray ilinde nazar inancı ve nazar korunmak için 

uygulanan değişik inanışlar araştırılmış, bu araştırmalarda elde edilen bilgiler ses kaydı, video 

ve sözlü görüşmeler ile kayıt altına alınarak yazılı literatür olarak paylaşımı amaç edinilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Nazar, Aksaray, Kültür, İnanış 

 

 

ABSTRACT 

The view of malicious people in societies is widespread with the idea that people and 

animals ignore any living or inanimate beings. The ritual of believing and protecting from the 

evil eye is common in societies. The idea that bad-looking people are worth the eye among the 

people is a common belief that still exists in our lives today and comes from the past. In Turkish 

culture, it is seen that they apply different ways of protection as a precaution to protect from 

the evil eye and the evil eye. 
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The idea of protection from the evil eye and the evil eye is common in Aksaray province 

and its surroundings. Especially in rural areas, the thought of touching the house, trowel, car, 

things or something precious or valuable is quite intense. In rural areas, various measures are 

taken to protect the house from evil eyes, such as animal head on the roof of the houses, harness 

or braid on the entrance door of the houses, blue evil eye bead and hanging a oleaster tree on 

the back of the newborn baby or children. In the city centers, various precautions are taken such 

as ready-written verse or evil eye prayer, hanging blue beads on the walls or doors inside the 

houses. With the field study, the beliefs of the evil eye and the different beliefs applied to protect 

the evil eye in Aksaray province were researched, and the information obtained in these studies 

were recorded by means of sound recording, video and oral interviews and it was aimed to share 

them as written literature.  

Keywords: Evil Eye, Aksaray, Culture, Belief 

 

GİRİŞ 

İnsanlık tarihinin başlangıcından bugüne kadar var olan düşüncemizin oluşmasından bu 

yana sürekli doğa olayları, görülen şekiller yorumlanmaya çalışılmıştır. İstediklerimizi elde 

etmek için veya yok etmek için farklı düşünceler ve fikirlerimiz mevcuttur.  

İnanç sistemine bağlı olarak gelişen ilkel sembolizmde, sembolik ifadeler kişisellikten 

öte, toplumca kabul gören ortak değerleri taşımışlardır. (Yıldırım, 2006:371). 

Bütün toplumlarda yaygın olarak görülen nazar inancının kökeni, Neolitik çağlara kadar 

uzanmaktadır. (Koşay, 1956, s:86). 

Yaşamın her alanında çeşitli işlevleriyle önemli etkilere sahip halk inanışları, uygulanış 

biçimleri bakımından insan eylemlerini olumlu ve olumsuz etkilemektedir. Halk kültürünün 

şekillenmesinde önemli rol oynayan bu adet ve inanışlar geçmişten günümüze varlığını 

sürdürmektedir (Uygur, 2013, s:155). 

Hz. Muhammed’in “Nazar’dan Allah’a sığınınız. Çünkü göz (değmesi) gerçektir.” 

hadisi, İslamiyet’te nazar inancının varlığı kanıtlanmakta fakat nazardan korunmak için 

kullanılan nazarlık vb. uygulamaların yasak olduğunu göstermektedir (Çıblak, 2004, s:103). 

Kur’an-ı Kerîm’de ve çeşitli hadislerde, nazara karşı Tanrı’ya sığınmanın gerekliliği 

belirtilmesine karşılık halk arasında kem gözlerden geldiğine inanılan kötülüklere karşı çeşitli 

büyüsel işlemlere başvurulmaktadır. (Çelik, 1974, s:156).  

Nazar ile ilgili olarak Kur’an-ı Kerimde ‘‘Nerede ise, kâfirler seni gözleri ile 

yıkacaklardı’’ mealindeki 51. Âyet yer almaktadır.  

 Yine çeşitli hadislerde nazar ile ilgili beyanlar bulunmaktadır. Bunlar;  
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‘‘Nazar neredeyse kaderi geçecekti, Nazardan Allahü teâlâya sığının’’ (Deylemi), 

‘‘Kaderi geçecek bir şey olsaydı nazar geçerdi’’ (Müslim) 

‘‘Hoşa giden bir şeyi görünce, “Mâşâallah la kuvvete illa billah” denirse o şeye nazar 

değemez’’ (Beyheki, İbni Sünni),  

 ‘‘Nazar insanı mezara, deveyi kazana sokar’’ (İbni Adiy),  

‘‘Nazar haktır’’ (Müslim),  

‘‘İnsanların yarısı nazardan ölür’’ (Taberani), 

Diğer deyişle kökeni ilkel dönemlere uzanan eski inanışlardan bazıları, şekil 

değiştirerek yeni din içerisinde varlığını devam ettirmekte, kişilerin günlük yaşamını ve 

davranışlarını etkisi altına almaktadır. (Boratav, 1997, s:103-104). 

Nazar değmesi durumunda birtakım işlemlerin yapılmasındaki gerekçe olarak atalardan 

kalma, büyüklerden öğrenilen, nazara iyi geldiği düşüncesidir. Nazardan kurtulmak için yapılan 

işlemlere eğer nazara uğrayan kişi veya hayvan cevap vermiyorsa nazarın çok kuvvetli olduğu 

ve hatta ta kemiğine kadar işlediği düşüncesi yaygın olduğu görülmektedir.  

Nazardan korunmak için; 

 Hayvan Kellesi: Ölmüş inek, at veya katır gibi hayvanların baş iskelet kısmının evin 

dışında bir yere asılarak nazardan, gözden veya kötü bakışlı kem gözlerden 

korunduklarına inanılmaktadır. Bu geleneğe inanan insanların bazıları hayvan kellesini 

evin görünmez bir yerine asarken bazıları ise görünebilecek yerlere asmaktadır. Hayvan 

kellesi asmak yüzyıllardır süregelen bir gelenektir.  

  

 Fotoğraf 1. Nazardan korunmak amaçlı asılan hayvan kellesi  

 (Kılıç Karatay, 2020) 

 Üzerlik otu: Doğada kendiliğinden yetişen üzerlik otu nazardan, gözden veya büyüden 

korunmak amaçlı kullanılmaktadır. Bazı bölgelerde üzerlik otunun başında bulunan 

tomurcuklar tek tek özenle toplanarak eski kumaş parçaları ile birlikte örülerek asılırken 

bazı bölgelerde ise demet halinde kökü ile birlikte toplanarak asılarak kurutulmaktadır. 
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Fotoğraf 2. Üzerlik otu       Fotoğraf 3. Üzerlik otu        Fotoğraf 4. Üzerlik otu örgüsü                                           

(Kılıç Karatay, 2020)           (Kılıç Karatay, 2020)            (Kılıç Karatay, 2020) 

 Nazar Muskası: 

Üçgen veya dikdörtgen şeklinde olup genelde boyunda taşınan içinde ayet yazılı olduğu 

duadır. Genelde din adamı tarafından yazılmaktadır. Yazılan duanın korunması, ıslanmaması 

için genelde poşet içine yerleştirildikten sonra iyice sarılan daha sonra dışının bir bez veya deri 

ile kaplanarak boğazda takılı olarak kullanılmaktadır. Muska yazılan kişi yatarken bu duayı 

boynundan çıkararak uyumaktadır. 

 

 Fotoğraf 5. Muska örneği (Kılıç Karatay, 2020) 

 Kalem işi süslemeler 

Evlerin salonlarında gelen misafirlerin görebileceği şekilde asılmış Allah, Besmele veya 

kısa ayetler asılarak nazardan korunduğu düşünülmektedir.  
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 Fotoğraf 6. Nazardan korunmak için yazılı ayetlerin evlere 

  asılması (Kılıç Karatay, 2020) 

Günümüzde buna nazarlığın modern çağa uyum sağlayan hali diyebiliriz. Allah ya da 

Muhammed yazan, nazar duası veya Ayetel Kursi gibi duaların Arapça yazılı hallerini 

evlerimizde asılı olarak görmek mümkündür. Bu tür duaların nazardan koruduğu 

düşünülmektedir.  

 Nazar Boncuğu 

Mavi nazar boncuğu genelde kötü bakışları üzerinde topladığı ve insanları nazardan 

koruduğu düşüncesi ile yaygın olarak kullanılmaktadır. Nazar inancı yaygın olduğu için 

insanların nazar boncuğu takarak korunma düşüncesi de oldukça yaygındır. Örneğin evlerde 

kapı üstlerine, arabalara veya eşyalara takıldığı gibi özellikle bayanlarda takı olarak da 

kullanıldığı görülmektedir. 

 

 Fotoğraf 7. Nazardan korunmak amaçlı asılan nazar boncuğu 

 (Kılıç Karatay, 2020) 

Evlerde kapı girişi üstünde veya avlu kapı girişlerinde göz şeklinde, kalp, daire veya at 

nalı şeklinde olan bir veya birden fazla büyüklü küçüklü boncukların dizilerek kullanıldığı 

görülmektedir. 

 İğde Ağacı: İğde ağacından yapılan ve uç kısmı çuvaldız veya iğne ile delik açılarak 

daha sonra yanına bir mavi göz boncuğu ve bazen de muskanın küçük bir çatal iğne 

yardımı ile çocuk veya bebeklerin sağ ve sol omuzlarının arka üst kısmına takılmaktadır. 

İğde ağacının nazardan koruduğu Aksaray ilinde yaygın bir düşüncedir. 
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 Fotoğraf 8. İğde ağacından yapılmış          Fotoğraf 9. Çocuklara takılan iğde 

 nazarlık örneği (Kılıç Karatay, 2020)      nazarlık örneği (Kılıç Karatay, 2020) 

 At Nalı: Köy ve kasabalarda yaşayan ve nazardan korunmak isteyen kişilerin evlerinde 

kapı üstünde, hayvanların bulunduğu yerin çatısında veya girişine asmaktadırlar. Nazar 

boncuğu, hayvan kellesi veya diğer korunma amaçlı yapılan tedbirlerden biridir. 

 

 Fotoğraf 10. Nazardan korunmak için asılan at nalı örneği 

 (Kılıç Karatay, 2020) 

 Kurşun Dökme 

Kurşun dökmek çok eski zamanlardan beri var olan bir gelenektir. Hatta sosyal 

haberlerde İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Ön Asya 

Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevket Dönmez’ in Amasya’ da yaptığı son 

kazıda bulunan kurşun parçaları bu geleneğin yaklaşık 2500 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu 

göstermektedir. Kurşun dökmede bu alanda tecrübe sahibi olan ocak adı verilen ve sadece 

kurşun dökme ile ilgilenen birileri bulunmaktadır.  
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 Fotoğraf 11. Nazardan korunmak için kurkun döktürme 

 (Kılıç Karatay, 2020) 

Kurşun dökmek için ilk olarak kurşunu eritmek için kullanılan kepçe içinde kurşun 

külçeleri eritilmektedir. Eritilen kurşun dökülecek kişinin üzerine beyaz çarşaf serilir ve kişinin 

başının üstüne çarşafın üzerinden içi su dolu tasa dökülmektedir. Eriyen kurşun parçaları 

dökülürken besmele çekilerek dökülmektedir. 

Tütsüleme: Üzerlik tohumlarının nazarı ve kötülükleri uzak tuttuğuna inanılır. Üzerlik 

bitkisi yakılarak, dumanları büyü bozmak ve cinleri kovalamak için bir çeşit tütsü olarak 

kullanılır. (Soylu, 2018, s:159). 

  

 

 Fotoğraf 12. Nazardan korunmak için tütsüleme 

 (Kılıç Karatay, 2020) 

 Nazara inanan yörelerde genellikle üzerlik otu, tuz veya çörek otunun Perşembe 

günü sabah saatlerinde yakılarak evlerinin etrafında gezdirip daha sonra bir kısmını da evin 

içinde yakarak nazardan korunma veya kurtulma inanışı yağındır. 

SONUÇ 

Nazar inancı geçmişten günümüze kadar gelebilen ve toplumlarda yaygın olan bir 

inanıştır. Nazar, çok eski dönemlerden beri toplumların inanışları arasında yer almaktadır.  Halk 

arasında kötü niyetli insanların bakışları ve sözleri ile nazar ettiği düşüncesi genel olarak 
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yayındır. Nazar edilmesinden sakınan insanlar nazara karşı korunmak için farklı görüşler 

geliştirmişlerdir. İnsanlar arasında en yaygın nazar değmesi ‘‘göz değmesi’’ dir.  

Günümüzde nazar inancının kırsal alanlarda yaygın olduğu görülmektedir. Kırsal 

alanlara göre daha gelişmiş olan şehir merkezi yerleşim yerlerin dede kırsal alanlara göre nazara 

olan düşüncelerinde daha bilimsel yaklaşsalar da nazara inanmakta, günlük yaşamlarında ve 

davranışlarında nazar inancının etkisini taşımaktadırlar. Örneğin şehir merkezlerinde evlerine 

üzerlik otu demeti veya örgüsü asmak yerine günümüzde tasarımlara uygun olarak yapılmış 

yazılı ayetlerin yer aldığı tablolar nazardan korunmak amaçlı asılmaktadır. Bu durum nazar 

inancının toplumların her bölümünde olduğunu göstermektedir. 

Nazardan sakınmak için insanlar farklı davranışlar sergilemektedir. Kırsal alanlarda 

yaygın olarak evlerin çatı altında at kellesi, üzerlik otu demeti veya örmesi, at nalı, iğde ağacı, 

kurşun dökmesi, mavi nazar boncuğu ve nazar muskası nazardan korunmak için alınan tedbirler 

arasındadır. 
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GÜNÜMÜZ KİLİS YÖRESİ İĞNE OYA TASARIM ÖRNEKLERİ 

NEEDLEWORK DESIGN SAMPLES OF TODAY’S KİLİS DISTRICT 
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ÖZET 

Türk kadının el emeği göz nuru ile ördüğü oyalar el sanatlarımızın vaz geçilmez bir 

alanıdır. Oyalar geçmişten günümüze kadar gelmiş kültür değerlerimizdendir. Anadolu kadını 

oyalarda kullandığı motifler ile duygularını dile getirmiştir. Oya örnekleri örüldükleri yörelerin 

kültürel kimliklerini de yansıtmasının yanı sıra günümüzde oya örücülüğü yapan bayanlara da 

maddi olarak kaynak olmaktadır. 

Kilis ilinde yapılan birbirinden güzel oya örnekleri zamanla kullanım alanında değişime 

uğramıştır. İlk olarak başörtüsü süsü olarak kullanılan oya örnekleri artık başörtüsünün yanında 

birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Örneğin küpe, kolye, tespih ucu, tepsi, fular vb. farklı 

alanlarda vazgeçilmez bir değer kazandığı görülmektedir. İğne oyası örneklerinde kullanılan 

motifler isimlerini genellikle doğada var olan nesnelerden almaktadır.  

Bu çalışma ile Kilis ilinde örülen iğne oya örnekleri, oyalarda kullanılan motifler, 

motiflerin özellikleri ve kullanım alanları hakkında veriler kaynak kişilerle sözlü görüşme 

metodu ile toplanarak kayıt altına alınarak bu bilgilerin paylaşımı amaç edinilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kilis, İğne oyası, motif, kültür 

 

ABSTRACT 

The needlework that Turkish women knit with handcraft is an indispensable area of our 

crafts. Needlework is one of our cultural values from past to present. The Anatolian woman 

expressed her feelings with the motifs she used in the lace. In addition to reflecting the cultural 

identities of the regions in which they are knitted, the needlework samples are also a financial 

resource for women who are engaged in knitting. 

The beautiful needlework samples made in Kilis province have changed in the field of 

use over time. Needlework samples, which were first used as headscarf ornaments, are now 

used in many different areas besides the headscarf. For example earrings, necklaces, rosary tips, 

trays, scarves, etc. it is seen that it gained an indispensable value in different fields. The motifs 

used in needle lace samples are named after objects that exist in nature. 

 

With this study, it is aimed to collect data about needle needlework knitted in Kilis province, 
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the motifs used in the needlework, the properties of the motifs and their usage areas by 

collecting and recording them with the oral interview method. 

 Keywords: Kilis, Needle lace, motif, culture 

 

1. GİRİŞ 

Geleneksel Türk giyim-kuşam kültürü içinde baş süslemelerinin vazgeçilmez unsuru 

olan oyaların ayrı bir yeri vardır. Türk kadınının zevkini, yaratıcılığını ve el becerisini 

yansıtan oyalar süslenmek amacının yanı sıra içerdiği motifleri ile gizli mesajları taşıyan 

sessiz bir iletişim aracı olmuştur (Onuk, 1988, s:10).   

Oya,  ince bükümlü ve çeşitli cinste ipliklerin iğne, tığ, mekik, firkete gibi basit araçlar 

ve el yardımı ile birbiri üzerine ilmeklenerek tutturulmasından meydana gelmiş ince örgülerdir 

(Ortaç 1997: 174). 

 İğne oyası da iğne kullanılarak yapılan düğümlerin farklı birleşiminden oluşmaktadır 

(Karakaş, 2013: 151). 

İğne oyası, Anadolu’nun hemen hemen her bölgesinde yapılmaktadır; fakat iğne 

oyasında kullanılan iplikler ve motifler, iğne oyasının uygulandığı yerler olarak farklılıklar 

göstermektedir. Anadolu’da çok önemli yere sahip olan iğne oyası, özellikle çeyiz kültürün 

vazgeçilmez bir parçasını oluşturmaktadır.  

İğne oyası, bir yüzeyin kenarına yapıldığı gibi, başlı başına bir motif olarak da 

yapılmaktadır (Cengiz, 2007: 36) ve yapımında üçgen ve kare ilmek adı verilen iki türlü ilmek 

kullanılmaktadır. İğne oyaları arasındaki bir grupta oval ilmiğe de rastlanmaktadır (Barışta, 

1998:135). 

İğne oyalarında seçilen konular somut ve soyut olarak iki başlık altında toplanmaktadır. 

Somut konular; bitkisel bezeme, nesneli bezeme, figürlü bezeme ve geometrik bezeme olarak; 

soyut konular sembolik bezeme olarak gruplanmaktadır (Vanlı, 2008: 25). 

Dünya literatürüne “Türk Danteli” olarak giren iğne oyalarımız ilk bakışta dantelle 

benzerlik gösterse de, bir alan oluşturan ve mutlaka bir eşyaya dikilmek üzere yapılan iki 

boyutlu dantelden üç boyutlu yapısı ve başlı başına bir süsleyici olması ile ayrılmaktadır. 

(Kültür Bakanlığı, 2001, s:8)  

İğne oyaları düz şerit biçimde ve aşağıya doğru sarkarak üç boyutlu yaprak, çiçek, 

meyve ve başka motiflerden oluşanları vardır. Çiçeklerin çoğunlukla gerçekçi bir biçimde 

yapıldığı, diğer motiflerinde ise serbest anlatımlarla ortaya konduğu görülür (Özker, 1997, 

s:59).  
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Oyalarda geometrik, nesneli, bitkisel, sembolik ve figürlü bezeme türleri 

bulunmaktadır. Yöre insanları çevresinde bulunan bitkilerden kaynaklanan oya örneklerini çok 

üretmektedir. Bundan dolayı bitkiler ve doğa oyalarda Türk kadınının en zengin motif kaynağı 

bitkisel bezemeler olmuştur (Akpınarlı, Karabacak, 2017, s: 1882) 

 

Fotoğraf 1. Kilis yöresi iğne oyası tasarım örnekleri (Kılıç Karatay, 2020) 

Kilis ilinde iğne oya geçmişine bakıldığında yakın tarihlere rastlanmaktadır. İğne oyası 

bu bölgeye kültürel etkileşim olarak göç yoluyla gelmiştir. Kültürel etkileşim ya iğne 

oyası yapan yerlere görev icabı gidenlerin yakınları veya o bölgelerden kilise görev veya 

ziyarete gelen kişiler tarafından getirilmiş ve daha sonra ilgi görmeye başlamıştır. 

Günümüzde Kilis’te her çeyizin vazgeçilmez bir parçasıdır. Öncesinde yemeni 

kenarlarında farklı desenlerle göz kamaştıran iğne oya örneklerini günümüzde oda 

takımları, teşbih uçları, tepsiler, tablolar, küpeler, kolyeler, bronşlar ve daha birçok 

farklı kullanım alanlarında farklı tasarımlarda kullanımını görmek mümkündür.  

İğne oyası el emeği göz nuru ve estetik açıdan Türk kadınını yansıtan bir nakış türüdür. 

Geleneksel kültürümüzde sözsüz konuşma olarak adlandırılan nakışlar ve geleneksel 

motifler ve günlük yaşamdan esinlenerek alınan yeni motiflerle zenginleşerek devam 

etmektedir. Kilis ilinde iğne oyası Beyaz iş ve Renkli iş olmak üzere iki gruba 

ayrılmaktadır. Beyaz iş genellikle genç kız ve erkelerin çeyizlerinin en önemli 

parçalarından olup günlük hayatta pek kullanılmamaktadır. Renkli iş ise beyaz işe 

nazaran kullanım alanı daha geniştir. Genç kızların çeyiz sandıklarını süsleyen adeta 

birer demirbaş olarak adlandırılan iğne oyalı yazmalar adeta birer sanat eseri 

niteliğindedir. İğne oyası geleneksel el sanatlarımızda yediden yetmişe yaş ayrımı 

yapmaksızın ilgi duyulan adeta büyülü bir el sanatı koludur. 

Kilis İğne Oyalarında Kullanılan Motif İsimleri ve Özellikleri 

Kilis bölgesinde iğne oyalarının yapımında kırmızı, pembe, mor, yeşil, beyaz ve diğer 

renklerde ipler kullanılmış ve kullanılan ipler kullanım amacına göre belirlenmiştir. Örneğin 
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başörtüsü olarak kullanımda orta yaş üzeri bayanların özel günlerde başlarına örtmesi için 

genellikle beyaz yemeni kenarına koyu renkte iplerden desen kullanılmaktadır. 

İğne oyası tasarımı yapılırken ilk olarak yapılmak istenen desen bir bez parçası üzerinde 

deneme yapılmakta ve başarılı olunması durumunda yapılacak olan tasarımın üzerine 

örülmektedir. Yapılan tasarımlarda renklerin uyumuna dikkat edilmektedir. 

Badem İğne Oyası: Kenar yapraklarının bademe benzetilmesi nedeni ile Kilis’ te bu 

modele bademli denilmektedir.( Devecioğlu, 2020)  

 

Fotoğraf 2. Badem modeli (Kılıç Karatay, 2020). 

Gelincik Çiçeği İğne Oyası: Gelincik çiçeğine benzemesinden dolayı bu ismi almıştır. 

Tasarım olarak kolye, bronş, küpe ve tespih ucu süslemelerinde en çok ilgi gören modellerden 

biridir. (Devecioğlu, 2020) 

 

Fotoğraf 3.Gelincik Çiçeği modeli (Kılıç Karatay, 2020). 

Gül İğne Oyası: Farklı renkleri olan ve tasarımlarda sık kullanılan motiflerden biri olan 

motif güle benzetilmesi nedeniyle bu ismi almıştır. Bronş ve kolyelerde daha çok kullanıldığı 

görülmektedir. (Devecioğlu, 2020) 

                                                    

Fotoğraf 4. Gül modeli (Kılıç Karatay, 2020). 

Karanfil İğne Oyası: Genel olarak kirpik tekniği ile işlenmiş karanfil çiçeğine 

benzetilmesinden dolayı yörede bu isimle anılmaktadır. Bir ilmeğe birden fazla kirpik işlenmesi 

sonucunda karanfil motifi ortaya çıkmış ve sap kısmı yeşil boru tekniğinde işlenmiş motiftir. 
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Fotoğraf 5. Karanfil modeli (Kılıç Karatay, 2020). 

Çarkıfelek desenli iğne oyası:  İsmini çarkıfelek motifinden almıştır.  

Gelin tacı desenli iğne oyası: Bademli iğne oyasının etrafının sıra sıra taç şekline 

benzer motifle örülmesi ile elde edilen desene verilen addır. Yemeni ve başörtülerde sıklıkla 

kullanılmaktadır (Devecioğlu, 2020) 

 

Fotoğraf 6. Gelin tacı modeli (Kılıç Karatay, 2020). 

Zambak Çiçeği İğne Oyası: İğne oyası ile ilgilenip icra eden bayanların zambak 

çiçeğinden esinlenerek çiçeğin yeşil renkteki sap kısmını boru tekniği ile kırmızı yaprak 

kısımlarında ise zürafa tekniği kullanılarak işledikleri desen örneğidir. Zambak ve birkaç diğer 

çiçek örnekleri saksı içine yerleştirilerek dekoratif süs eşyası olarak kullanılmaktadır (Patoğlu, 

2020). 

 

Fotoğraf 7. Zambak modeli (Kılıç Karatay, 2020). 

Orkide Çiçeği İğne Oyası: Farklı tasarım arayışları içinde olan kişiler doğada mevcut 

olan ve göze hoş gelen her türlü nesneyi desene yansıtma eğilimindedir. Orkide çiçeği deseni 

zambak çiçeği gibi saksı içine dekoratif süs amaçlı kullanılmasının yanı sıra genç kızların 

takılarının vazgeçilmez süsleme motifidir (Patoğlu, 2020). 
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Fotoğraf 8. Orkide modeli (Kılıç Karatay, 2020). 

Beş Yapraklı Çiçek İğne Oyası: Beş yapraklı olması ve çiçeğe benzemesinden dolayı 

bölgede ki bayanlar arasında bu isimle bilinmektedir (Patoğlu, 2020). 

 

Fotoğraf 9. Beş yaprak modeli (Kılıç Karatay, 2020). 

Kuru Karanfilli İğne Oyası: kuru karanfillerin bir gün öncesinde suya ıslatılarak 

yumuşatılır ve sonrasında iğne ile uçları delinerek uç kısımlarına boncuk kullanılarak işlenilen 

iğne oyası modelidir (Patoğlu, 2020). 

 

Fotoğraf 10. Kuru karanfil modeli (Kılıç Karatay, 2020). 

Dut iğne Oyası: Dut bitkisinden esinlenerek işlenen motiftir. Görsel olarak da dut 

meyvesine benzeyen motifin aralarında kelebek kanadı deseni yaprak tekniği ile işlenmiş, üzeri 

sağında ve solunda kirpiklerle sıra sıra işlenmiş iğne oyası örneğidir (Patoğlu, 2020).  

 

Fotoğraf 11. Dut modeli (Kılıç Karatay, 2020). 

Kiraz İğne Oyası: İplerin tel tel ayrılıp boncukları sarma tekniği ile sarılması ve pirinçli 

kaya tekniği ile üzeri renkli kirpiklerle işlenmiş iğne oyası çeşididir (Ormanlı, 2020). 

 

Fotoğraf 12. Kiraz modeli (Kılıç Karatay, 2020). 
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Gala Çiçeği İğne Oyası: Gala çiçeğinden esinlenerek elde edilen iğne oyası modelidir 

(Ormanlı, 2020). 

 

Fotoğraf 13. Gala çiçeği modeli (Kılıç Karatay, 2020). 

Böğürtlenli İğne Oyası: Kırmızı ve siyah boncukların sıra sıra işlenerek desen verildiği 

aralarda kirpikli kaya tekniği ile işlenmiş iğne oyası örneğidir (Ormanlı, 2020). 

 

Fotoğraf 14. Böğürtlen modeli (Kılıç Karatay, 2020). 

Menekşe İğne oyası: Doğa her zaman insanlara en önemli ilham kaynağı olmaktadır. 

İğne oyası ile ilgilenen bayanlar da doğanın zenginliklerinden yararlanarak menekşe çiçeğini 

iğne oyasında desen olarak kullanmış ve yörede bu isimle bilinmektedir (Ormanlı, 2020). 

 

Fotoğraf 15. Menekşe modeli (Kılıç Karatay, 2020). 

 

Zeytin Yaprağı İğne Oyası: Zeytinden esinlenerek yapılan iğne oyası modelinde 

ipliklerin tel tel ayrılıp boncukları sarma tekniği ile sarılarak elde edilen motifin zeytin 

yapraklarına benzetilmesinden dolayı zeytin yaprağı adını almıştır (Ormanlı, 2020). 

 

Fotoğraf 16. Zeytin yaprağı modeli (Kılıç Karatay, 2020). 
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Nergis Çiçeği İğne Oyası: İğne oyası işleyen bayanların nergis çiçeğini desene 

aktarması ve bire bir işlemesi ile bu ismi almıştır (Ormanlı, 2020). 

 

Fotoğraf 17. Nergis modeli (Kılıç Karatay, 2020). 

Sarhoş bacağı iğne oyası: Çapraz atış tekniği ile işlenmiş halk dilinde genel olarak 

sarhoş bacağı adı verilen ve aralarda kaya tekniği uygulanmış yıldız şeklinde işlenmiş iğne 

oyası modelidir (Kırşanlıoğlu, 2020). 

 

Fotoğraf 18. Sarhoş bacağı modeli (Kılıç Karatay, 2020). 

Papatya Çiçeği İğne Oyası: Papatya çiçeğinden esinlenerek işlenen iğne oyası 

motifidir. İğne oyasının motifleri diğer örneklerde olduğu gibi papatya deseni de doğanın 

zenginliğinden elde edilmiş ve yoğun ilgi gören motiflerdendir (Kırşanlıoğlu, 2020). 

 

Fotoğraf 19. Papatya modeli (Kılıç Karatay, 2020). 

Kilis İğne Oyaları Kullanım Alanları 

Tespih ucu Örnekleri: Tespih uçları süslemelerinde farklı desenlerin kullanıldığı 

görülmektedir. Tesbihlerin imamiye kısmında kullanılan iğne oya örnekleri ile tesbihlerin 

sunumları zenginleştirilmiştir. 
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Fotoğraf 20.Tesbih ucu örneği      Fotoğraf 21. Tesbih ucu örneği   Fotoğraf 22. Tesbih ucu örneği  

     (Kılıç karatay, 2020)                       (Kılıç karatay, 2020)                    (Kılıç karatay, 2020) 

        

Fotoğraf 23. Tesbih ucu örneği      Fotoğraf 24. Tesbih ucu örneği   Fotoğraf 25. Tesbih ucu örneği  

     (Kılıç karatay, 2020)                       (Kılıç karatay, 2020)                    (Kılıç karatay, 2020) 

Tablo ve Tepsi Örnekleri: İğne oya örnekleri tepsi ve tablo örneklerinde 

kullanılmaktadır. Çerçevelerin renkleri ve verilen derinlikler ile iğne oya örnekleri ön planda 

tutulmaya çalışılmaktadır. Kilis’te günümüzde oldukça yoğun ilgi görmektedir. 

                         

        Fotoğraf 26. Tepsi örneği                       Fotoğraf 27. Tepsi örneği               Fotoğraf 28. Tepsi örneği  

           (Kılıç karatay, 2020)                               (Kılıç karatay, 2020)                        (Kılıç karatay, 2020) 

Yemeni ve Mevlut Başörtüsü Örnekleri: Yemeni kenarlarının dört bir kenarına 

Mevlut yazmalarının ise sadece yüze gelen kısımlarında şerit halinde bir veya birkaç farklı 

motifin bir arada işlendiği iğne oyası örnekleridir. 

 Şerit halinde hazırlanmış iğne oyaları kare formundaki yemenilerin dörtkenarına 

dikilerek kullanılmıştır. Oyaların yapımına tığ yardımı ile yapılan firkete oyası ile başlanmış, 

firkete oyasının üzerine ana ve ara motifler iğne oyası ile yapılmıştır. Oyaların zeminini 

oluşturan firkete oyası, oyaların daha zengin görünmesini sağlamasının yanı sıra eskiyen 
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yemenilerden oyaların sökülerek yeni bir yemeniye tutturulmasına ve oyaların daha uzun süre 

kullanılmasına olanak sağlamıştır 

               

      Fotoğraf 29. Yemeni örneği                 Fotoğraf 30. Yemeni örneği                   Fotoğraf 31. Yemeni örneği  

           (Kılıç karatay, 2020)                            (Kılıç karatay, 2020)                             (Kılıç karatay, 2020) 

          

      Fotoğraf 32. Yemeni örneği                 Fotoğraf 33. Yemeni örneği                Fotoğraf 34. Yemeni örneği  

           (Kılıç karatay, 2020)                            (Kılıç karatay, 2020)                         (Kılıç karatay, 2020) 

            

      Fotoğraf 35. Yemeni örneği                 Fotoğraf 36. Yemeni örneği                   Fotoğraf 37. Yemeni örneği  

           (Kılıç karatay, 2020)                            (Kılıç karatay, 2020)                             (Kılıç karatay, 2020) 

             

      Fotoğraf 38. Yemeni örneği                 Fotoğraf 39. Yemeni örneği                   Fotoğraf 40. Yemeni örneği  
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           (Kılıç karatay, 2020)                            (Kılıç karatay, 2020)                             (Kılıç karatay, 2020) 

                

Fotoğraf 41. Mevlüt Başörtüsü            Fotoğraf 42. Mevlüt Başörtüsü             Fotoğraf 43. Mevlüt Başörtüsü                                

(Kılıç karatay, 2020)                             Örneği(Kılıç karatay, 2020)                Örneği (Kılıç karatay, 2020) 

                

Fotoğraf 44. Mevlüt Başörtüsü            Fotoğraf 45. Mevlüt Başörtüsü             Fotoğraf 46. Mevlüt Başörtüsü         

Örneği(Kılıç karatay, 2020)                   Örneği(Kılıç karatay, 2020)                 Örneği (Kılıç karatay, 2020) 

Takı Örnekleri: Genel olarak bayanların kullandıkları fular, kolye, küpe, yüzük vb. takılarda 

farklı ebatlarda aparatlara işlenmiş iğne oyası örnekleridir. Günümüzde oldukça yoğun ilgi 

görmektedir. 

                   

 Fotoğraf 47. Fular örneği                Fotoğraf 48. Fular örneği                       Fotoğraf 49. Fular örneği  

      (Kılıç karatay, 2020)                     (Kılıç karatay, 2020)                             (Kılıç karatay, 2020) 
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   Fotoğraf 50. Fular örnekleri (Kılıç karatay, 2020)            Fotoğraf 51. Fular Örnekleri (Kılıç karatay, 2020)                      

                   

         Fotoğraf 52. Kolye örneği               Fotoğraf 53. Kolye örneği                    Fotoğraf 54. Kolye örneği  

          (Kılıç karatay, 2020)                          (Kılıç karatay, 2020)                          (Kılıç karatay, 2020)  

                               

     Fotoğraf 55. Kolye örneği                 Fotoğraf 56. Kolye örneği                  Fotoğraf 57. Kolye örneği  

        (Kılıç karatay, 2020)                          (Kılıç karatay, 2020)                          (Kılıç karatay, 2020)  

               

        Fotoğraf 58. Küpe örneği               Fotoğraf 59. Küpe örneği                    Fotoğraf 60. Küpe örneği  

          (Kılıç karatay, 2020)                          (Kılıç karatay, 2020)                          (Kılıç karatay, 2020)  
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                             Fotoğraf 61. Küpe örneği                                        Fotoğraf 62. Küpe örneği                     

                                    (Kılıç karatay, 2020)                                           (Kılıç karatay, 2020 

Havlu Kenarı Örnekleri: Çeyizlerin en değerli parçalarından olan havluların 

kenarlarında süs amacı ile işlenmiş iğne oyalarıdır. Motif ve renk olarak oldukça zengindir. 

Havlu kenarlarında kullanılan iğne oya örneklerinde motifler daha yoğundur.  

              

            Fotoğraf 63. Havlu kenarı                 Fotoğraf 64. Havlu kenarı                   Fotoğraf 65.Havlu kenarı                                       

              örneği(Kılıç karatay, 2020)             örneği(Kılıç karatay, 2020)                örnekleri(Kılıç karatay, 2020)  

                

           Fotoğraf 66. Havlu kenarı örnekleri                                      Fotoğraf 67.Havlu kenarı örnekleri                                      

                    (Kılıç karatay, 2020)                                                                (Kılıç karatay, 2020)              

Oda Takımı örnekleri:  Salon, oda veya yatak odası dantel örgüler geçmişten günümüze 

kalmış en değerli miraslarımızdandır. Zamanla değişen moda akımına uyum sağlayarak ya 

deseninde ya tekniğinde değişim yaşamaktadır. Örtü takımları öncesinde tığ örgü yapılırken 

zamanımızda iğne oyası olarak yapılan işler daha değerli olup daha çok ilgi görmektedir. 

 
Page 195



 
1. INTERNATIONAL BAKU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

Baku, Azerbaijan 

 

 

August 21-22,2020 Proceedings Book www.izdas.org 

 

                      

                     Fotoğraf 68.Oda takımı örneği                                           Fotoğraf 69. Oda takımı örneği 

                         (Kılıç karatay, 2020)                                                                (Kılıç karatay, 2020)            

               

        Fotoğraf 70. Oda takımı örneği                                           Fotoğraf 71. Oda takımı örneği 

                         (Kılıç karatay, 2020)                                                      (Kılıç karatay, 2020)          

                 

                    Fotoğraf 72. Oda takımı örneği                                           Fotoğraf 73. Oda takımı örneği 

                         (Kılıç karatay, 2020)                                                           (Kılıç karatay, 2020)          

Saksı Çiçeği Örnekleri:  İğne oyalarının farklı bir kullanım alanı olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Kilis ve çevresinde iğne oyası ile yapılan dekoratif süs eşyaları ilgi görmekte ve 

ev dekorasyonunun vazgeçilmez bir parçası olmaktadır. Bayanlar istediği çiçeği iğne oyası 

olarak örerek saksıda süs eşyası olarak kullanmaktadır. 
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 Fotoğraf 74. Saksı çiçeği               Fotoğraf 75. Saksı çiçeği            Fotoğraf 76. Saksı çiçeği         Fotoğraf 77. Saksı çiçeği        

örneği(Kılıç karatay, 2020)           örneği(Kılıç karatay, 2020         örneği(Kılıç karatay, 2020       örneği(Kılıç karatay, 2020        

SONUÇ 

Kilis iline göç yolu ile gelen iğne oyası örnekleri zamanla daha fazla önem kazanmış ve 

günümüzde tığ işi olarak örülen işleri geride bırakmaktadır. İğne oyaları zahmetli ve 

göz nuru isteyen ve örülmesi uzun zaman aldığı için kıymetli el işlerdir. Bu nedenle 

maddi olarak da daha değerlilerdir.  

Kilis bölgesinde kız veya erkeğin çeyizi o ailenin zenginliğini manevi değerlere verdiği 

önemi yansıttığı için her çeyizin vazgeçilmez parçasıdır. Çeyizlerde bulunan oda 

takımları, havlu kenarları, başörtüleri, tepsiler, saksılar, takılar ve diğer iğne oyası ile 

yapılan işler çeyizin zenginliğini göstermektedir. Çeyizin zenginliği de toplumda o 

ailenin itibarını ifade etmektedir. 

İğne oyası kullanılan ürünler incelendiğinde yoğun olarak bitkisel motiflerin yanında 

geometrik motiflerinde kullanıldığı görülmektedir. Karanfil, menekşe, orkide ve vb. 

çiçek isimleri kullanılmaktadır.  

İğne oyaları başörtüsünden çıkarak günümüzde birçok alanda kullanılmaktadır. 

Kullanım alanının genişlemesi ve iğne oyasına olan ilgi farklı ve zengin motiflerin 

işlenmesine sebep olmaktadır. Günümüzde iğne oyalarına olan yoğun ilgi birçok 

kadının geçim kaynağı olmasına sebep olmaktadır. 

Kilis’te bayanların ilgi odağı olan iğne oyası diğer el sanatlarımız gibi usta çırak 

ilişkisinde öğrenilmekte ve yaygınlaşmaktadır. Birbirinden güzel iğne oyası 

örneklerinin kullanım alanının genişlemesi ve bu sanata olan ilginin devam ettirebilmesi 

için halk eğitim, belediye ve valilik tarafından açılan el sanatları kursuna daha çok önem 
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verilmelidir. Bu çalışmalarla iğne oyası gelecek nesillere aktarılan kültür 

miraslarımızdan biri olacaktır. 
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ÖZET 

Amaç: Hipofiz adenomlarının tanısında transkripsiyon faktörlerinden PİT1’in, 

farklılaşmalarını yönettiği somatotrop, mammosomatotrop, laktotrop ve tirotrop serilerini 

belirlemeye yönelik etkinliğini değerlendirmek ve plurihormonal, kuşkulu veya negatif 

reaksiyon izlenen (nonfonksiyonel) vakalarda alt tiplendirmedeki katkısını ortaya koymaktır. 

Gereç ve yöntem: Nöropatoloji Bilim Dalı’nda 2008 yılında incelenmiş ve ‘’hipofiz 

adenomu’’ tanısı almış 60 vakaya ait materyaller üzerinde PİT1 ekspresyonunu araştırmaya 

yönelik immünhistokimyasal çalışma yapıldı.  

Bulgular: Çalışma başlangıcında immünhistokimyasal hormon profiline göre bu vakaların 8’i 

somatotrop, 6’sı laktotrop, 10’u mammosomatotrop, 1’i tirotrop, 8’i kortikotrop, 4’ü 

gonadotrop, 1’i nonfonksiyonel adenom, 22’si ise birden fazla antikorla immünreaksiyon 

görülmüş adenomlardır. Büyüme hormonu (GH), prolaktin (PRL) ve tiroid stimulan 

hormondan (TSH) biri, ikisi, ya da tümüyle boyanıp, PİT1 ile de boyanma görülen 29 olgu ve 

GH, PRL ve TSH’den hiçbiriyle boyanmayıp PİT1 ile de boyanma görülmeyen 15 olgu 

göstermiştir ki PİT1, hipofiz adenomlarının %73’ünde hücre diferansiyasyonunu belirlemeye 

yönelik katkı sağlamıştır. Ancak tüm hormon gruplarıyla karışık immünreaksiyon görülen 19 

vaka içinde PİT1’le reaksiyon gösteren 5 (%26) olgu ile PİT1’in ayırıcı tanıdaki etkinliğine dair 

anlamlı sonuç alınamamıştır.  

Sonuç: Bu sonuçlar ışığında transkripsiyon faktörlerinden PİT1’in GH, PRL ve TSH ailesine 

ait hipofiz adenomu vakalarında hücre diferansiyasyonunu belirlemeye yönelik  bir doğrulama 

yöntemi olarak kullanılabileceği açıktır. Ancak plurihormonal, kuşkulu veya negatif reaksiyon 

izlenen adenomların alt tiplendirmesinde tek başına anlamlı bir etkisi olmayıp, diğer 

transkripsiyon faktörleriyle (TPİT, SF1) birlikte kullanılmalıdır. 

Anahtar kelimeler: Hipofiz adenomu, transkripsiyon faktörleri, PİT1 

 

ABSTRACT 

Aim: To evaluate the efficacy of the transcription factor PIT1 in the diagnosis of pituitary 

adenomas to determine the somatotropic, mammosomatotropic, lactotropic and thyrotropic 

series in which it manages their differentiation, and to reveal the contribution in the subtyping 

in cases which show plurihormonal, suspicious or negative immunoreactions.  

Material and methods: An immunohistochemical study was conducted to examine PIT1 

expression on 60 pituitary adenoma cases which were examined in Neuropathology Department 

in 2008. 

Results: According to the immunohistochemical hormone profile at the beginning of the study, 

8 of these cases were somatotropic, 6 lactotropic, 10 mammosomatotropic, 1 thyrotropic, 8 

corticotropic, 4 gonadotropic, 1 nonfunctional adenoma, and 22 of the cases were adenomas 

that showed immunoreactivity with more than one antibody. Twenty nine cases showed 

immunoreactivity with one, two or three of the growth hormone (GH), prolactine (PRL) and 

thyroid stimulating hormone (TSH) and also stained with PIT1. Fifteen cases were neither 

stained with any of the GH, PRL and TSH nor with PIT1. These results revealed that PIT1 

contributes to determining of cell differentiation in 73% of pituitary adenomas. However, there 

were 5 (26%) patients who stained with PIT1 in 19 cases which showed immunoreaction with 
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multiple antibodies. Therefore, no significant result was found regarding the efficacy of PIT1 

in differential diagnosis. 

Conclusion: In the light of these results, it is clear that PIT1 can be used as a validation method 

to determine cell differentiation in the pituitary adenomas secreting GH, PRL and TSH. 

However, PIT1 alone has no significant effect on subtyping of adenomas which show 

plurihormonal, suspicious or negative immunoreactions and should be used in combination 

with other transcription factors (TPIT, SF1). 

Key words: Pituitary adenoma, transcription factors, PIT1 

 

GİRİŞ: 
Hipofiz adenomları, adenohipofizi oluşturan hücrelerden kaynaklanan, hipofizin en yaygın 

benign tümörleridir. Metastaz yapmamaları nedeni ile benign olarak sınıflandırılırlar. Bazı 

hipofiz adenomları uzun bir süre belirgin büyüme göstermeden sella tursika bölgesinde sınırlı 

kalabilirken, bazı adenomlar oldukça invaziv olup, komşu yapılara infiltrasyon nedeniyle ya da 

hormon fazlalığının metabolik etkilerinin komplikasyonları nedeniyle ölümcül olabilirler. Bu 

belirgin farklılıklar yüzünden hipofiz adenomlarının büyüme potansiyelleri ve biyolojik 

davranışları, günümüzde merak ve ilgi duyulan konulardan biri olmuştur. 

Hipofiz adenomlarının sınıflandırılması daha önce esas olarak hormon üretimi profiline 

dayanmaktaydı. Bu sınıflandırma, genellikle immünhistokimya (İHK)’sal reaksiyonlarla 

yapılır. İHK’sal uygulamadaki ilk zorluk özellikle seyrek granüllü adenomlarda (prolaktin 

(PRL) ve büyüme hormonu (GH) üreten) izlenen fokal pozitifliklerdir. Diğer problem ise 

antiserumun birden fazla hormona çapraz reaksiyonudur. Tipik örnekler GH’nin PRL ile 

birlikte çapraz reaksiyonu, antikorların antiserumdaki alfa subunite bulaşmasıdır. Pratikte en 

sık görülen İHK’sal yorumlama zorlukları ise aynı hücrelerde hormon profilinin üst üste 

binmesi ya da bazı tümörlerin immünreaksiyon göstermemesidir. Dünya Sağlık Örgütü 2017 

sınıflamasına göre ise transkripsiyon faktörleri ile belirlenen hücre serileri, sınıflama anlayışını 

büyük oranda değiştirmiştir. Buna göre hipofiz adenomları somatotrop, laktotrop, tirotrop, 

kortikotrop, gonadotrop, null cell ve plurihormonal / double adenomlar olmak üzere 7 grupta 

sınıflandırılmıştır (Lloyd, Osamura, Klöppel ve Rosai, 2017).  

Hipofizin hücresel diferansiyasyonunda ve gelişiminde rol oynadığı ortaya konmuş birçok 

transkripsiyon faktörü ve yardımcı faktörler vardır. Bu faktörler hipofiz adenomlarının doğru 

alt tiplendirmesi için hücre farklılaşmasında farklı serileri ortaya çıkarmıştır (Lloyd, Osamura, 

Klöppel ve Rosai, 2017; Nishioka vd, 2015; Asa, 2011; Al-Brahim ve Asa, 2006; Asa, 2008; 

Mete ve Asa, 2012 ). PİT1 tanımlanmış ilk hipofizer spesifik transkripsiyon faktörüdür ve 

somatotrop seri boyunca somatotrop, mammosomatotrop, laktotrop ve tirotroplara 

farklılaşmayı yönettiği bilinmektedir. TPİT ve SF1 transkripsiyon faktörleri sırasıyla 

kortikotrop ve gonadotrop hücre serilerini kontrol etmektedir (Jastania, Alsaad, Al-

Shraim, Kovacs ve Asa, 2005; Asa ve Ezzat,1998; Asa ve Ezzat, 2004).  

PİT1 direkt olarak büyüme ile ilgili reseptörler ve hemostatik kontrol de dahil olmak üzere 

düzenleyici genleri kontrol eder. Çoğu zaman diğer bazı moleküllerle sinerjistik etki yaparak 

hücrelerin farklılaşmasını sağlar. Örneğin prolaktin gen aktivasyonunu östrojen reseptörleri 

(ER) ile birlikte gerçekleştirir (Ökten, Orhan, Demir ve Çakır, 2005; 

Tremblay, Marcil, Gauthier ve Drouin, 1999; Lee vd, 1996). Tirotrop ile gonadotropların 

farklılaşmasında PİT1 ile GATA2 resiprokal görev yapar. Somatotrop ve laktotroplarda GH ve 

PRL genlerinin hücreye özgü aktivasyonları da PİT1 tarafından belirlenir. Evrimsel süreç 

içinde her iki genin de promotor bölgesinde 2 adet PİT1 bağlayan bölge ve 1 adet tiroid hormon 

bağlayan bölge muhafaza edilmiştir (Ökten, Orhan, Demir ve Çakır, 2005; Andersen ve 

Rosenfeld, 2001). 

İnsanlarda hasarlı ACTH yapımının Tbx19/TPİT geni mutasyonları ile ilişkili olduğu kesin 

olarak gösterilmiştir. Bu da kortikotropların gelişim programında TPİT’in önemli olduğunu 
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gösterir (Ökten, Orhan, Demir ve Çakır, 2005; Lamolet vd, 2001; Liu vd, 2001).   

Özetle PİT1 somatotrop, PİT1 ve ER-alfa laktotrop, PİT1 ve GATA2 tirotrop, TPİT ve 

NeuroD1 kortikotrop, SF1 ve GATA2 ise gonadotrop farklılaşmayı sağlamaktadır (Lloyd, 

Osamura, Klöppel ve Rosai, 2017). 

Bu çalışmanın amacı transkripsiyon faktörlerinden PİT1’in, İHK’sal yöntemle belirlenen 

hipofiz adenomu alt tiplerinden somatotrop, mammosomatotrop, laktotrop ve tirotrop serilerini 

göstermedeki etkinliğini doğrulamak ve plurihormonal, kuşkulu veya nonfonksiyonel 

vakaların alt tiplendirmesindeki katkısını ortaya koymaktır. Bu sayede farklı klinikopatolojik 

özelliklere sahip adenomlar doğru bir şekilde sınıflandırılabilecektir. 

 

 

GEREÇ VE YÖNTEM:  

Olguların tespiti için bilgisayar ortamında raporlanarak oluşturulan arşiv kayıtları incelenerek, 

hipofiz adenomu tanısı almış olgulara ait raporlara ulaşıldı.  

Bu olgulara ait arşiv materyalini oluşturan tüm HE boyalı preparatlar tekrar incelendi.  

Işık mikroskobuyla yapılan incelemede Gomorinin gümüşleme tekniği ile boyanmış 

preparatlarda adenom dokusu ve çevre adenohipofiz dokusu, retikülin lif çatısının varlığına ve 

düzenine bakılarak identifiye edildi ve yeterlilik düzeyleri değerlendirildi.  

İHK’sal incelemede kullanılacak materyali seçerken de materyalde yeterli adenom dokusu 

bulunmasına ve daha önce uygulanmış olan hormon paneli ile büyük çoğunluğunun 

plurihormonal boyanma paterni sergilemiş olmasına dikkat edildi.  

Bu incelemeler sonucunda araştırmamızda kullanılabilecek 27 adedi tek antikorla reaksiyon 

vermiş, 32 adedi birden fazla antikorla reaksiyon vermiş, 1 adedi hiç reaksiyon vermemiş 

toplam 60 olgu tespit edildi. 

GH, PRL, TSH’den biri, ikisi, ya da üçüyle immünreaksiyon görülen vakalar Grup 1; tüm 

hormonlarla değişik düzeylerde karışık boyanma paterni izlenen vakalar Grup 2 olarak 

tanımlandı (Tablo 1). 

Vakaları Grup 1 ve Grup 2 olarak sınıflandırmanın amacı, PİT1 ile hücre diferansiyasyonunun 

belirlenebildiği GH, PRL, GH+PRL ve TSH salgılayan adenomlarla, diğer hormonları 

salgılayan adenom vakalarını PİT1 ekspresyon varlığını kullanarak karşılaştırmaktır.  

PİT1 antikoru uygulanacak materyaller HE boyalı preparatlar incelenerek belirlendikten sonra, 

bu preparatların hazırlanmasında kullanılan ve Nöropatoloji Bilim Dalı’nın kendi arşivinde 

saklı bulunan parafin bloklara ulaşıldı. Belirlenen preparat ile uygunluk gösteren parafin blok, 

İHK’sal yöntemde kullanılmak üzere seçildi. 

İHK’sal incelemenin sağlıklı yapılabilmesi için öncelikle kontrol bloğu tespit edildi. PİT1 

antikoru için daha önce çalışılmış ve GH antikoru ile pozitif reaksiyon verdiği tespit edilmiş, 

akromegalisi olan hipofiz adenomlu olguya ait parafin blok seçildi. Bu kontrol bloğu 

kullanılarak antikorun çalışıp çalışmadığı ve en iyi hangi dilüsyonda ve ne kadar sürede etkili 

olduğu saptanmaya çalışıldı. 

İmmünhistokimyasal yöntem: 

Belirlenen her parafin bloktan bir adet HE boyanması için, bir adet İHK’sal yöntem için toplam 

2 adet lama 3m kalınlığında kesitler hazırlandı.  

İHK’sal yöntemde kullanılacak olan kesitler hazır temin edilen pozitif şarjlı lamlara alındı. Bu 

preparatlar 56C etüvde 1 gece boyunca bekletilerek kurutuldu ve kesitlerin yapışması 

sağlandı. Ertesi gün lamlar Ventana Medical System-BenchMark XT IHC/ISH Staining 

Module’e yerleştirildi ve PİT1 antikoru (Santa Cruz Biotechnology Inc., Santa Cruz, CA, USA, 

X-7, sc-442) 200 g/ml (1/100) oranında sulandırılarak aşağıdaki prosedür uygulandı: 

1- 15 dakika boyunca deparafinizasyon 

2- 1 saat boyunca EDTA ile pH:8’de antijen retrieval 

3- 2 saat boyunca 37C’de primer antikor inkübasyonu 
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4- 2 kez 8 dakika boyunca amplifier A ve B  

5- 8 dakika boyunca DAB kromojeni 

6- 4 dakika boyunca asetat buffer içinde bakır sülfat çözeltisi 

7- HE ile zıt boyama 

Makineden çıkan lamlar deterjanlı suyla çalkalanıp saf alkolde 3 kez 3 dakika boyunca 

bekletildi. Ardından 3 kez 3 dakika boyunca ksilende bekletildi. DPX-Mountant for 

mikroskopy ile kapatma yapıldı.         

İHK’sal değerlendirmede, intranükleer PİT1 immünreaktivitesinin yoğunluğuna göre, %75 ve 

üzerindeki boyanmalar (+), bu değerin altındaki boyanmalar (-) olarak değerlendirildi (Lloyd, 

Osamura, Klöppel ve Rosai, 2017). Non-tümöral adenohipofiz dokusu ise internal kontrol 

olarak kullanıldı. 

İstatistiksel yöntem: 
Çalışmaya dahil edilen vakaların İHK’sal test sonuçları, çalışmada belirtilen kriterlere uygun 

olarak, (-) ve (+) olarak sınıflandırılmış, SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 14 

programına aktarılmış ve bu program aracılığıyla hormonal alt tiplerin toplam vaka içindeki 

dağılım ve frekans hesaplamaları yapılmıştır. Grup 1 ve grup 2 örneklerinde PİT1’in etkinliği, 

ki-kare uygunluk testi ile sınanmıştır. 

 

BULGULAR: 

Çalışma kapsamına aldığımız 60 hipofiz adenomu vakasının 8’ini somatotrop adenom, 6’sını 

laktotrop adenom, 10’unu mammosomatotrop adenom, 1’ini tirotrop adenom, 8’ini kortikotrop 

adenom, 4’ünü gonadotrop adenom, 1’ini non-fonksiyonel adenom, 22’sini de birden fazla 

antikorla immünreaksiyon görülmüş adenom vakaları oluşturmuştur.  

Birden fazla antikorla immünreaksiyon görülen olgulardan 1’inde GH, PRL ve TSH 

antikorlarının tümü ile immünreaksiyon izlenmiştir. İki vakada bu grup dışında kalan 

hormonlardan en az ikisiyle immünreaksiyon görülürken, 19 olguda ise tüm hormon gruplarıyla 

değişik düzeylerde boyanma paternleri izlenmiştir.  

*Öncelikle, mevcut hormonal immünreaksiyon sonuçları ile yeni uygulanan PİT1 sonuçları 

karşılaştırılmıştır (Tablo 2). 

**Daha sonra olguların GH, PRL ve TSH ile boyanma özellikleriyle PİT1 ekspresyonu 

karşılaştırılmıştır (Tablo 3): 

a) GH, PRL ve TSH antikorlarından biri, ikisi, ya da üçüyle boyanıp, PİT1 antikoru ile de 

boyanma görülenler (Resim1,2,3,4): 29  

b) GH, PRL ve TSH antikorlarından biri, ikisi, ya da üçüyle boyanıp, PİT1 antikoru ile boyanma 

görülmeyenler: 16  

c) GH, PRL ve TSH antikorlarından hiçbiriyle boyanmayıp, PİT1 antikoru ile boyanma 

görülenler: 0 

d) GH, PRL ve TSH antikorlarından hiçbiriyle boyanmayıp, PİT1 antikoru ile de boyanma 

görülmeyenler: 15 

PİT1’in hücre diferansiyasyonu belirleme oranı, 29+15=44 olgu ile %73’tür. 

***Son olarak tüm hormonlarla karışık boyanma paterni izlenen 19 vakadaki PİT1 ekspresyonu 

değerlendirilmiştir. PİT1 ile boyanma görülenlerin oranı 5 olgu ile %26’dır (Tablo 3). 

Sonuç olarak; Grup 1 vakalarda PİT1’in hücre diferansiyasyonu belirleme etkinliğine dair 

anlamlı sonuç bulunmuş (p<0.05); Grup 2 vakalarda PİT1’in ayırıcı tanıdaki etkinliğine dair 

ise anlamlı sonuç bulunamamıştır (Tablo 3). 

 

TARTIŞMA: 

Geleneksel olarak hipofiz adenomları, makroskopik olarak mikro ve makroadenom, histolojik 

olarak asidofilik, bazofilik/amfofilik ve kromofob adenomlar şeklinde sınıflanmışlardır. Klinik 

olarak ise fonksiyonel ve non-fonksiyonel adenomlar şeklinde ayrılmışlardır. İHK’sal yöntemin 
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kullanılmaya başlaması ve adenom hücreleri tarafından hormon üretiminin doğru bir şekilde 

tespit edilebilmesiyle, üretilen hormon tipine göre sınıflama yapılabilmesi mümkün olmuştur. 

EM’un kullanılması ile granül yapısı, fibröz cisimlerin varlığı veya yokluğu, golgi 

özelliklerindeki değişiklikler gibi diğer subsellüler özelliklere dayanılarak, spesifik hormon 

üreten tümörlerin alt tiplere ayrılması mümkün olmuştur (Jastania, Alsaad, Al-Shraim, Kovacs 

ve Asa, 2005; Horvath ve Kovacs, 1992). Bu gelişmeler ile hipofiz adenomlarının yeni ve 

kompleks bir sınıflaması yapılabilmiştir ki bu da tanısal, terapötik ve prognostik öneme sahiptir. 

Bu yaklaşım hala önemli ve geçerli olmasına rağmen, bazen İHK’sal boyamayla aynı hücre 

grubunda hormon profilinde üst üste binmelerin olması, bu hücre gruplarının 

sınıflandırılmasında güçlük yaratmaktadır. Bazı tümörler de hormon tipleri için negatiftir ancak 

transkripsiyon faktörleri gibi diğer faktörleri eksprese ederler ki, bu da bu hücrelerin hücre 

kökeninin belirlenmesine olanak sağlar. Transkripsiyon faktörleri PİT1, TPİT ve SF1 ile 

yapılan İHK’sal boyamalar yararlı ve yorumlanması kolaydır. Ayrıca tümörün hücre kökenini 

doğru olarak belirlerler.  

Son yıllarda transkripsiyon faktörleriyle yapılan çalışmalar, bu faktörlerin hücre 

farklılaşmasındaki önemli rolünü açığa çıkarmış ve tanısal belirteçler olarak kullanılmaları 

mümkün olmuştur (Nishioka vd, 2015; Asa, 2011; Al-Brahim ve Asa, 2006; Asa, 2008; Mete 

ve Asa, 2012; Mete ve Asa, 2012; Vallette-Kasic vd, 2003).   

Sanno ve ark.’nın yaptığı çalışmada (Sanno, Teramoto, Matsuno ve Osamura, 1996) hipofiz 

spesifik transkripsiyon faktörü olarak bilinen PİT1’in sıçan hipofiz bezinde somatotrop, 

laktotrop ve tirotrop farklılaşmayı düzenlediği belirtilmiş ve İHK’sal yöntemle insan hipofiz 

adenomlarının diferansiyasyonunda PİT1 proteininin rolü değerlendirilmiştir. GH (+) 

adenomlar ve TSH (+) adenomların tümünde PİT1 pozitifliği saptanırken, kortikotrop 

adenomlar, non-fonksiyonel adenomlar ve gonadotrop adenomlarda çok seyrek olarak 

bulunduğu belirtilmiş ve PİT1 proteininin spesifik hücre diferansiyasyonundaki  rolünün 

desteklendiği anlatılmıştır. 

Pellegrini-Boiller ve ark.’nın yaptığı çalışmada (Pellegrini-Bouiller vd, 1997) da GHF-1 olarak 

da bilinen ön hipofiz spesifik transkripsiyon faktörü PİT1’in önce GH ve PRL genlerinde 

tanımlandığı, daha sonra da TSH β geninin düzenleyicisi olarak tanımlandığı belirtilmiştir. 

İHK’sal çalışmalarla sadece 3 hücre türünün (somatotrop, laktotrop, tirotrop) çekirdeklerinde 

yüksek PİT1 ekspresyonu varlığı gösterilmiştir.  

Asa ve ark.’nın hipofiz adenomlarının moleküler belirteçleri konusunda yaptıkları çalışmada 

(Asa ve Ezzat, 1999) ise plurihormonal adenomların, önceden ya herbiri tek hormon üreten 

farklı hücrelerden oluştuğu, ya da az diferansiye hücrelerde anormal multipl hormon üretiminin 

düşünüldüğü belirtilmiştir. Günümüzdeyse spesifik hormon genleri için tanımlanan 

transkripsiyon faktörlerinin, hormon üretimlerinin belirlenmesindeki moleküler faktörler 

olduğu anlaşılmıştır. Bu faktörler hücre diferansiyasyonun 3 ana yolağı içinde tanımlanmıştır: 

ACTH üreten kortikotrop adenomlar neuroD1/beta2 içeren CUTE (corticotropin upstream 

transcription-binding element) ile tanımlanmıştır. Bihormonal gonadotrop adenomlar SF1 

salınımına ihtiyaç duymaktadırlar. PİT1 eksprese eden  kompleks ailenin hücreleri ise 

somatotrop, mammosomatotrop, laktotrop ve tirotrop hücrelerdir. Adenohipofizyal 

sitodiferansiyasyonun moleküler belirteçlerinin tanımlanması ile plurihormonal boyanma 

paternleri açıklığa kavuşmuş ve bu tümörlerin sınıflandırılması mümkün olmuştur. 

Jastania ve ark.’nın double hipofiz adenomlarında transkripsiyon faktörleri (PİT1, TPİT ve 

SF1) ile yaptıkları çalışmada (Jastania, Alsaad, Al-Shraim, Kovacs ve Asa, 2005), 8 hastalık 

seride her adenomdaki transkripsiyon faktörlerinin ekspresyonları tanımlanmış ve double 

hipofiz adenomlarının tanısında sitodiferansiyasyona bakılarak hormon üretimleri ile 

karşılaştırılması yapılmıştır. Double hipofiz adenomu tanısı konulmadan  önce 2 ayrı tümör 

varlığının mutlaka tanımlanması gerektiği vurgulanmış, çoğu vakada İHK’sal yöntemle bu 

doğru bir şekilde sağlanabilirken, transkripsiyon faktörleri kullanılarak hücre kökenine yönelik 
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sitodiferansiyasyonun belirlenmesi ile bu gibi durumların kesin açıklığa kavuşturulmasının 

mümkün olacağı ileri sürülmüştür.  

Transkripsiyon faktörleri yardımıyla hücre farklılaşmasının gerçek yönünün belirlenmesi 

sonucu daha agresif seyreden (kavernöz sinüs invazyonu) ve cerrrahi tedaviye direnç göstererek 

daha sık nüksle ilişkilendirilen alt tipler tespit edilebilecektir (Nishioka vd, 2015; 

Nishioka, Inoshita, Sano, Fukuhara ve Yamada, 2012; Nishioka, Hara, Usui, Fukuhara 

ve Yamada, 2012). 

Bizim çalışmamızın birinci bölümünde de GH, PRL, TSH ailesine  (Grup  1) ait vakalarda PİT1 

ile istatistiki olarak anlamlı bulunan sonuç, daha önceden transkripsiyon faktörlerinden PİT1 

ile yapılmış olan çalışmaları gösteren ilgili literatür bilgileri ile uyumlu bulunmuştur. 

Çalışmamızın ikinci kısmını oluşturan ve tüm hormonlar ile değişik düzeylerde karışık 

boyanma paterni izlenen (Grup 2) vakalara ait sonuç ise istatistiki olarak anlamlı 

bulunmamıştır. Sadece PİT1 antikoru ile hipofiz adenomu vakalarını gruplara ayırarak, ayırıcı 

tanıya yönelik olarak alt tip tayini yapmanın tek başına bir anlamı olmadığı, mutlaka diğer 

transkripsiyon faktörlerine ait sonuçlara da ihtiyaç olduğu düşüncesi bu çalışmada net olarak 

görülmüştür.  

 

SONUÇ: 
Çalışmamızın sonuçları transkripsiyon faktörlerinden PİT1’in, GH, PRL ve TSH ailesine ait 

hipofiz adenomu vakalarında hücre diferansiyasyonunu belirlemeye yönelik  güvenilir bir 

doğrulama yöntemi olarak kullanılabileceğini göstermiştir. Gelecekte yapılacak çalışmalar ve 

diğer transkripsiyon faktörlerinin (TPİT, SF1) PİT1 ile birlikte kullanımları sayesinde hipofiz 

adenomları için yeni ve kompleks bir sınıflamasının mümkün olacağını, bu sayede  tanıda, 

tedavi yöntemlerinde ve prognostik değerlendirmelerde çok daha fazla yarar sağlanacağını 

umuyoruz. 
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Tablolar: 

 

Tablo 1: Olguların immünohistokimyasal işaretleyicilerle dağılımı  

İmmün reaksiyon 

Grup 1 Grup2 

Vaka sayısı (n) % Vaka sayısı (n) % 

(+) 45 75.0 19 31.7 

(-) 15 25.0 41 68.3 

 Toplam sayı 60 100.0 60 100.0 

 

Grup1: (+): AntiGH, antiPRL, antiTSH antikorlarından biri, ikisi, ya da tümüyle immünreaksiyon var 

             (-): AntiGH, antiPRL, antiTSH antikorlarının hiçbiri ile immünreaksiyon yok 

Grup2: (+): Tüm hormon gruplarıyla değişik düzeylerde karışık immünreaksiyon var 

            (-): Belli grupları tanımlayan immünreaksiyon var (karışık boyanma yok) 
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Tablo 2: Olguların mevcut immünohistokimyasal özelliklerine göre PİT1 boyanma yüzdeleri 
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Tablo 3: PİT1’in gruplara göre dağılımı (n=60) 

GRUP PİT-1 (-) PİT-1 (+) TOPLAM p 

GRUP 1 (+) 16 29 45 

< 0.05 
GRUP 1 (-) 15 0 15 

GRUP 2 (+) 14 5 19 

> 0.05 

GRUP 2 (-) 17 24 41 

 

Grup1: (+): AntiGH, antiPRL, antiTSH antikorlarından biri, ikisi, ya da tümüyle immünreaksiyon var 

             (-): AntiGH, antiPRL, antiTSH antikorlarının hiçbiri ile immünreaksiyon yok 

Grup 2: (+): Tüm hormon gruplarıyla değişik düzeylerde karışık immünreaksiyon var 

              (-): Belli grupları tanımlayan immünreaksiyon var (karışık boyanma yok) 

 

 

Resimler:  

 

 

 
Resim 1: Somatotrop adenomun boyanma paternleri. a: Somatotrop adenomda trabeküler 

patern oluşturan asidofilik hücreler (HEx200), b: Somatotrop adenomda antiGH 

immünreaktivitesi (GHx100), c: Somatotrop adenomda tümör dokusunda ve peritümöral 

adenohipofiz dokusunda antiPİT1 immünreaktivitesi (PİT1x200) 

 

 

 
Resim 2: Laktotrop adenomun boyanma paternleri. a: Trabeküler patern oluşturan laktotrop 

adenom  (HEx200), b: Laktotrop adenomda antiPRL immünreaktivitesi (PRLx200), c: 

Laktotrop adenomda antiPİT1 immünreaktivitesi (PİT1x100) 
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Resim 3: Mammosomatotrop adenomun boyanma paternleri. a: Asidofilik hücrelerden 

oluşan mammosomatotrop adenom  (HEx200), b: Mammosomatotrop adenomda antiGH 

immünreaktivitesi (GHx100), c: Mammosomatotrop adenomda antiPRL immünreaktivitesi 

(PRLx100), d: Mammosomatotrop adenomda antiPİT1 immünreaktivitesi (PİT1x400) 

 

 
 

Resim 4: TSH+PRL salgılayan adenomun immünohistokimyasal boyanma paternleri. a: 

TSH+PRL salgılayan adenomda antiTSH immünreaktivitesi (TSHx100), b: TSH+PRL 

salgılayan adenomda antiPİT1 immünreaktivitesi (PİT1x400) 
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Introduction: Gastric carcinoma remains the second most common cause of cancer death 

worldwide. However, its incidence has declined rapidly over the last 70 years, especially in 

western countries, which may be attributable to changes in diet (more fruits and vegetables), 

food refrigeration(allowing more fresh foods and reduced salted, smoked, preserved foods), 

reduced toxic environmental exposures, and a decline in Helicobacter Pylori. The incidence of 

gastric cancer remains high 70/100000 in Japan and many developing regions, including 

Eastern Asia, Eastern Europe, Chile, Colombia, and Central America. There are two main 

histologic variants of gastric cancer; intestinal type and diffuse type. Intestinal type is more 

common (70-80%), occurs twice as often in men as women, primarily affects older people 

(mean age 63 years), and is more strongly associated with environmental factors 
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Aims and Methods: The aim of this study was to investigate the incidence, localization and 

histopathological type of gastric cancer. This was a retrospective observational study from a 

university hospital. A total of 6218 cases that underwent upper gastrointestinal endoscopy from 

January 2014  to April 2019. We used the histopathological tissue results of biopsies to 

retrospectively examine the detection rate of neoplastic lesions. 

Results: We detected gastric cancer in 138 (2.2%) of these patients (Table 1). 107 (78%) of 

these patients were male and 31 were female and the mean age was 62.2 years. As for location 

of the lesion, antrum was detected in 62 patients (44%), corpus in 45 patients (33.3%), and 

cardia in 31 patients (22%). Looking at the histological type, 77 (55.5%) of these patients had 

adeno carcinoma and 61 (44.5%) had signet-ring cell carcinoma.  

Table 1. Baseline Characteristics of Patients 

 

Mean age, years                   62,2 (26-78) 

Sex ratio (M/F)                   0.78 (107/31)     

Location 

Antrum 

Corpus 

Cardia 

 

                  62    (44 %) 

                  45    (33 %) 

                  31    (22 %) 

Histological type 

Adeno carcinoma 

Siğnet-ring cell carcinoma 

 

 

                  92    (66,6 %)          

                  46    (32,4 %)                 

 

46 patients (33.4%) had a history of chronic proton pump inhibitor (PPI) (at least 3 months) 

use. 92 patients (66.6%) had no history of chronic PPI use (Table 2). We could not find any 

correlation between PPI use and gastric cancer (P>0.05). 

Table 2. The relationship between chronic PPI and gastric cancer 
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Using PPI  (at least 3 monts)                    92  (66,6 %)  

Does not use PPI                     46  (33,4) P> 0.05 

Conclusion: Although there are publications reporting that the rate of proximal gastric cancer 

is increasing today, we found that gastric cancers are seen in the most frequent antrum. Results 

of histopathological examination showed that, the most common lesions in the stomach are 

epithelial tumors. And our study's results suggest there is no association between gastric cancer 

and chronic PPI use (at least 3 months). 

Disclosure: Nothing to disclose. 
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ABSTRACT 

In this study, DIN St28 steel was boronized with powder boron sourced which was activated 

by mechanical activation process, and investigated in terms of characterization and 

microhardness. The powder was activated for 20 hours and sodium silicate was injected to 

canister for avoiding powder contamination with oxidation reactions. Samples were boronized 

for 973-1073K and 3 hour. The morphology and type of boride formed on the surface of DIN 

St28 steel substrate were analyzed. It was determined from the both XRD analysis and 

microstructure images that a structure in which the single-phase Fe2B was made valid due to 

the wear behavior in the boronizing process was obtained. Boron layer was measured to have a 

depth of 30µm above in specimen borided by the 1073 K. For 973 and 1073 K, microhardness 

of the samples were measured as 880 and 1420 HV, respectively. Although it is known that 

different parameters are also effective on the diffusion process, one of the best ways to achieve 

such borid layer is the using MA process. As a result, boronized surfaces were obtained, albeit 

in a relatively low diffusion temperature and time range.  

Keywords: Boronizing, Mechanical Activation, Diffusion. 

 

1. INTRODUCTION 

Boronizing is a thermo-diffusional process that formed boride layer to enhance material surface 

hardness and wear resistance. Due to another well-known feature of the boronizing is corrosion 

resistance, it is the good way to protect surface against negative effect of environment.  Not 

only used in ferrous materials, the process can also be used in nonferrous and some superalloy 

materials (Yan et al, 2001) (Meric et al, 2000) (Gunen & Kanca, 2017). In addition to different 

applications such as solid, liquid and gas (Subrahmanyam, 1984) (Singhal, 1977), new methods 

such as plasma, electrochemical, physical or chemical vapor deposition and ion implantation 

(Bejar & Moreno, 2006) (Yan et al, 2002) (Ersöz, 2008) can be used to the boronizing 

processes. When the powder-pack boronizing method, which is a kind of solid boronizing, is 

compared with other boronizing methods, it is stated that this method has advantageous in terms 

of simplicity and cost efficiency (Keddam & Chentouf, 2005). Boron source, activator and 

diluent are critical components for the process. The boron source needed to form the boride 

layer is provided by boron and the activators activate the boronizing process. In order to dilute 

the boron source up to a certain level (for free boron concentration to be at the desired level), 

the diluent must be available in the boronizing environment (Turkmen & Yalamaç, 2018). Two 

different boron compounds, which are FeB and Fe2B, could be formed in the boron layer and 

depending on the ratio of boron element by weight in the boron source, it is also possible to 
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occur two compounds at the same time. Since the FeB phase containing 8,83 wt.% B is more 

fragile than the Fe2B phase (Galibois et al, 1980), the formation of a single-phase Fe2B layer 

with saw-tooth morphology is generally preferred over the formation of a biphasic layer 

containing FeB + Fe2B (Özdemir et al, 2006) (Çelebi et al, 2005). In addition to the fact that 

the FeB phase is more fragile than the Fe2B phase, different thermal conductivity coefficients 

also create inconvenience in wear resistance behavior. Considering these disadvantages, the 

formation of a single phase layer makes more sense in terms of surface treatment than double 

phase layer formation.  

Although the process known as a surface treatment, it depends on diffusion mechanism. Particle 

size of used powder is also important to obtain boride layer. In order to obtain boron layers, 

Boron atoms must diffuse over the surface of the material. With the high internal energy 

required for the diffusion of boron atoms, the diffusion process can start at lower temperatures 

(Yılmaz & Karataş, 2013). Mechanical Activation (MA) could both give this internal energy 

and increase the surface area of the powders by reducing the powder particle size. Mechanical 

Activation, which involves the blending of ingredients by high-energy ball milling, is turned 

out to be a versatile technique with high capability for scale up. The ball milling can reduce the 

particle size and create close contact of the powders. Thereby, a decrease in the heat treatment 

time and temperature is usually experienced. In addition to the advantages of the MA process, 

high cost, extremely long mixing time and especially oxygen-containing impurities can be said 

to be the main problems. Here, the problem of contaminants (such as oxygen) can be overcome 

by using inert atmosphere and carefully selecting other tool materials or coating the grounder 

with the same material to be ground.  

 

2. MATERIAL AND METHODS 

DIN St28 steel, contained 0.13 wt.% C, max 0.50 wt.% S and P, was chosen to be boronized 

by using jell boronizing technique. The DIN St28 samples were cut off dimension by Ø20x7mm.The 

surface of the steel samples was cleaned and polished before boronizing. The steel samples 

were placed into a cylindrical stainless steel heat-treatment reactor filled by mechanically 

activated jell agents. The reactor was then placed in a pot furnace and heated to 973–1073 K 

for 3 hours. During the heat treatment, 0,1 L/h N2 (99.999% purity) gas was flowed in the 

reactor to remove oxygen from the boronizing environment. At the end of the treatments, the 

reactor was removed from the furnace and allowed to cool in air. The boronized samples were 

cleaned and polished. Both the powder using as boronizing agent and the sample properties are 

given in Table 1. 

Table 1: The Ratio of Activated Powder Mixing Used as Boronizing Agent for Jell Coating on DIN St28. 

Powder Properties  
 Powder Compound SiC (90 wt.%) B (5 wt.%) KBF4 (5wt.%) 
 Activation Time 20 h (a 15 min-pause for each 30 min.) 
 Ball to Powder Ratio 7:1 
 Rotational Speed 400 rpm 

 

The mechanical activation was performed by planetary type milling machine (Retsch PM100) 

at the 400 rpm rotational speed, and at 7:1 Ball to Powder Ratio (BPR) with ball 10mm in 
diameters. The microstructure of sample surfaces was analyzed by using XRD (GI-XRD 

PANalytical Empyrean), optical microscope (Nikon LV 100) and SEM (Ziess-Sigma 300). The 

micro-hardness was measured by using a Vicker’s hardness tester (Kronic, HV-1000). 
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In fig. 1, SEM images of 20 h activated powder are given. Average particle size is well below 

200 nm because of 20 h activation process. Mechanical Activation reduces the particle size 

and create close contact of the powders and surface of the sub-material. 

Figure 1: The SEM images of the activated powder a) Mag. x10K, b) Mag. x20K. 

Fig. 2 shows the results from the XRD analysis of the samples for 3 h boronizing time 973–

1073 K, respectively. As shown, only Fe2B borid peaks were determined. XRD peaks show 

that only Fe2B boron layer, which is desired boron layer because of its both mechanic 

properties and thermal coefficient, formed in the structure.  

Figure 2: XRD graph of the samples a) boronized at 973 K, b) boronized at 1073 K. 

Fig. 3 shows the optical microscope image of the samples treated by for 3 h 973–1073 

K, respectively. Tooth-root like figures revealed that only one Fe-B layer formed 

during boronizing process.  
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Figure 3: Optical microscope image of the samples a) Boronized at 973 K (500x), b) Boronized at 1073 K (500x). 

SEM images of the samples are given in Fig. 4. The tooth-root like structures in the SEM image 

match the optical images also. Boron layers thickness were determined from the SEM images 

by taking the average of the highest and lowest distances as seen in Fig.4 and values were given 

in Table 2. It is seen that the layer thickness increases with the increasing temperature. Boron 

atoms in the boron agent with increasing temperature show that it diffuses deeper in to the 

material surface.  

Figure 4: The SEM images of the samples a) Boronized at 973 K, b) Boronized at 1073 K. 

Table 2: Boronizing Layer Depth of Samples and Microhardness Results at Every 10 µm from surface. 

Temp. Depth (µm) 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 70-80 80-90 
1073 K 32,16 1420,1 1388,2 946,1 368,6 281,2 259,7 266,5 - 
973 K 12,62 880,0 431,8 306,7 257,5 - - - - 

As the process temperature increases, not only the boron layer depth but also the microhardness 

values from the surface to the center increase. This increase in microhardness values is in 

accordance with previous studies (Yılmaz & Karataş, 2013) (Bejar & Henriquez, 2009). 
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3. CONCLUSION 

It is clearly seen from the SEM images that the average particle size of Mechanical Activated 

powder is below 200 nm. The peaks obtained in the XRD data were exactly compatible with 

the iron diboride (Fe2B) peaks which intended to occur for the wear resistance and heat 

coefficient. Boride layers seen by the SEM and optical analyses were obtained even at relatively 

low temperatures. Obtaining such layers is attributed to the reduction of internal energy by MA 

process. As the powder particle size decreases, the density of dislocation increases and this 

helped the formation of the boron layer. The boron layer thickness increased with the increasing 

heat treatment parameters. The increasing in the boron layer can be explained that the 

mechanical activation process has a positive effect on boronizing process. 
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ABSTRACT 

In the central region of Anatolia, a traditional beverage named “gilaburu” is prepared using 

fruits of Viburnum opulus L. Dark red fruits of this species are edible and its juice is prepared 

from the squeezed fruits. The fruits of V. opulus are known to be used for the treatment of 

several diseases such as cough, cold, shortness of breath, high blood pressure, tuberculosis, 

stomachache, digestive disorders, duodenal ulcers, kidney and bladder infections, bleeding, 

menstrual and stomach cramps in Europe and Asia. Besides, the fruit juice of V. opulus is 

widely used against kidney stones in Turkish folk medicine. This use of the plant has provided 

a starting point for a wide research extending from a folk medicine to a commercial product of 

which bioactivity and phytochemical profile were established. 

In the content of this study, the phytochemical contents of V. opulus and some other Viburnum 

species growing in Turkey were determined using high performance liquid chromatography. 

Antimicrobial, antioxidant, antiurolithiatic activities and the use of the fruits for the treatment 

of endometriosis were evaluated by in vitro and in vivo test models. The chlorogenic acid 

content of the fruit juice was found as 0.3227 mg/mL, antioxidant and antiurolithiatic activities 

were proven yielding a scientific evidence for the traditional use of V. opulus fruit juice. 

Thus, in this study a commercial product Gilaburine® was prepared as a dietary supplement and 

unlike most of the products in the market its content and bioactivity has been proven by 

preclinical studies. 
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ABSTRACT 

Advanced high strength steels (AHSS) become very useful in last few years in many domain 

and industries, and become very good solution specially for automotive industry, which provide 

them an offer of greatest possibilities in terms of weight reduction, improved safety 

performance and determined the behavior of the car in the event of collisions.  

To successfully use the AHSS parts in the industry, it requires a safe and cheap reliable welding 

process. However, Performance of welds of AHSS is of significant interest for automotive and 

industry in general, because welds are often the failure location in service on. After welding 

several defects can be received (longitudinal shrinkage, transverse shrinkage, angular 

distortions…), by adjusting those welding distortions, flame straightening one of common 

technic used for this situation, and with the application of it, several defect can be received in 

the material after straightening. For our research experiment we selected three different AHSS 

(S500MC, S690QL, S960QL) for deformation, microstructure and properties check after flame 

straightening. 

 

The process used for our experiment,  we took two sheets of the same steel (all simples have 

the same geometry), which were GMAW welded and with analogy watch the deformation has 

been measured for all our simples, a microstructural study was performed by optical microscopy 

for our simples, and the same process has been done after the flame straightening.  

 

After optical check, the number of microstructure correlated grain size of our samples does not 

change, the same microstructures received after welding does not change after flame 

straightening. The average of grain size measured increased in all straitened simples, the biggest 

difference received in S500MC, for S690QL and S960QL approximately the same grain size 

difference received, that mean the strength of our steels straitened decreased, this deformation 

received can be visualized as movement of linear defects known as dislocations in an crystal 

lattice. 

 

The current research result provides some data on material property of three different high 

strength steels (S960QL, S690QL, S500MC) as the result of flame straightening. 

 

1.The microstructure change received after welding does not persist after straitening. 

2. Buckling distortion received for all materials (S960QL, S690QL, S500MC). 

3.The average grain size upgraded after straitening applied (the material strength decreased). 
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4.The microstructure change present in HAZ for all simples (S960QL, S690QL, S500MC). 

5.The deformation received after welding can’t be generalized. 

6.Though the values of the deformations vary along the samples, the variations are bigger in 

the middle part of the plates (HAZ). 

 

Keywords: Flame straightening. S960 QL. S500 MC. S690 QL. Microstructure. Mechanical 

and fracture properties. 
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BENEFITS OF MANUFACTURING AUTOMATION IN APPAREL INDUSTRY OF 

BANGLADESH 

Farzad HOSSAIN 

Islamic University of Technology 

ORCID number: 0000-0001-8256-8553 

ABSTRACT 

The apparel industry of Bangladesh has a significant role to play in the country's economic 

growth. In the meantime, the 'Made in Bangladesh' tag gave the country glory and made it an 

internationally renowned brand. However, the traditional system of manufacturing is not coping 

up with the increasing demand of the apparel industry, therefore, automation in this sector can 

be very helpful. It has been noticed that the annual labor cost and the requirement of manpower 

reduce 64% and 75% respectively due to automation in the marker section. Moreover, though 

power, machine, and maintenance costs increase because of manufacturing automation in the 

cutting section, labor cost, processing time and manpower requirement decrease notably. In 

terms of the sewing section, manufacturing automation not only reduces manpower 

requirement, labor cost, and processing time but also noticeably decreases power cost and 

power consumption, while increased machine quantity. Likewise, power cost, power 

consumption, processing time, labor cost, and manpower requirement decline remarkably 

owing to automation in the finishing section. Furthermore, due to automation, the processing 

time of the sewing fall by almost 80%. Meanwhile, automation in the apparel industry reduces 

operation costs more than one fourth in comparison to the traditional machining process, and at 

the same time, it generates comparatively more revenue. In addition, in spite of the higher 

amount of machinery cost, construction and land costs reduce up to 14% owing to automation. 

Keywords: Manufacturing, automation, apparel industry, cost, time, revenue 
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 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜNDE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİLERİN 

KÜRESELLEŞMEYİ ALGILAMA DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE 

GÖRE İNCELENMESİ 

INVESTIGATION OF THE LEVELS OF PERCEPTION OF GLOBALIZATION OF THE 

STUDENTS TRAINED IN THE PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT 

ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES 

 

Keziban YOKA 

Doktora öğrencisi., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, TÜRKİYE, 

ORCID NO:0000-0002-0585-0923 

                                                                Osman YOKA 

Erciyes Üniversitesi, TÜRKİYE 

ORCID NO:0000-0001-7312-0706 

                                                            Arş. Gör. M. Behzat TURAN  

Erciyes Üniversitesi, TÜRKİYE 

ORCİD NO:0000-0002-5332-802X 

ÖZET 

Bu çalışma Beden eğitimi ve spor bölümünde eğitim alan öğrencilerin küreselleşmeyi 

algılama düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Nicel 

araştırma türünde olan bu çalışma için genel tarama yaklaşımlarından biri olan ilişkisel tarama 

modeli kullanılmıştır. 

Çalışma grubunu; 2018-2019 yılında bir devlet üniversitesinde eğitim gören bireylerden 

145 kadın 255 erkek toplamda 400 gönüllü birey oluşturmuştur. Grup oluşumu, seçkisiz 

olmayan örnekleme yöntemlerinden uygun (kolay ulaşılabilir) örnekleme yöntemiyle 

gerçekleştirilmiştir. 

Araştırma verileri anket aracılığıyla toplanmıştır. Anketler araştırmacı tarafından yüz 

yüze görüşme yöntemiyle bireylere ulaştırılmıştır. Bireylerin demografik özellikleri elde etmek 

için ‘Kişisel Bilgi Formu’nun yanı sıra ‘Küreselleşmeyi Algılama Ölçeği’ kullanılmıştır. 

Elde edilen veriler SPSS paket programıyla analiz edilmiştir. Tanımlayıcı istatistiklerin 

yanı sıra; dağılımların normallik yapısı çarpıklık ve basıklık testleri aracılığıyla incelenmiştir. 

Normal dağılım yapılarıyla karşılaşılması sonucu parametrik test kararı alınmıştır. Daha sonra 

t-Testi, One Way Anova ilişki karşılaştırmalarında ise Pearson Korelasyon analizlerine tabi 

tutulmuştur. 
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Yapılan analiz sonuçlarına göre; Küreselleşmeyi algılama düzeyine cinsiyet, eğitim, takip 

edilen programlar, yaş grupları kısmen de olsa etki ettiği tespit edilmiştir. 

         Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Spor, Algılama 

ABSTRACT 

 The aim of this study was to examine the perception of globalization of physical 

education and sports students according to various variables.For this quantitative research, 

relational survey model, which is one of the general screening approaches,was used. 

Working group; In 2018-2019, a total of 400 volunteer individuals consisted of 145 women and 

255 men from a public university. Group formation was carried out by convenient sampling 

method which is one of the non-random sampling methods. 

Research data were collected through a questionnaire. The questionnaires were delivered to the 

individuals by face to face interview method. In order to obtain demographic characteristics of 

individuals, ‘Personal Information Form sıra and‘ Globalization Perception Scale were used. 

 

The data obtained were analyzed with SPSS package program. In addition to descriptive 

statistics; The normality structure of the distributions was examined through skewness and 

kurtosis tests. As a result of encountering normal distribution structures, parametric test 

decision was taken. Later, t-Test and Pearson Correlation analyzes were used for One Way 

Anova relationship comparisons. 

According to the results of the analysis; It has been found that gender, education, programs 

followed, age groups partially affect globalization perception level. 

 

Keywords: Globalization, Sport, Perception 
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ELİT GÜREŞÇİLERDE GEÇİRİLEN SAKATLIKLARIN ÖNEM DERECELERİNİN 

ARAŞTIRILMASI 

AN INVESTIGATION OF THE SEVERITY OF INJURIES SEEN IN ELITE WRESTLERS 

Assist. Prof. Dr. Meliha UZUN 

Asst. Prof. Dr., Sirnak University, High School of Physical Educaiton and Sport, Coaching 

Education Department, Şırnak/TURKEY 

 ORCİD:0000-0002-1691-3504 

Prof. Dr.  Osman İMAMOĞLU 

Ondokuz Mayis University, Faculty of Sport Sciences, Department of Sport Management, 

Samsun/ TURKEY 

ORCİD:0000-0001-6671-6042 

ÖZET 

Bu çalışmada, elit seviyedeki Türk erkek güreşçilerde geçirilen sakatlıkların önem derecelerinin 

araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya Türk Güreş Milli takım kamplarında antrenman yapan 

serbest Stilde 41 ve Greko-Romen stilde 51 güreşçi katılmıştır. Verilerin analizinde student t 

ve  “ki kare” testleri kullanılmıştır.  

Bu çalışmada basit derecede geçirilen sakatlılar baş, yüz ve boyun bölgesinde %41,84 iken; 

sırt, göğüs ve karın bölgesinde %43,02; kalça, diz ve ayak bileği bölgesinde %43,40; uyluk, 

baldır ve kol bölgesinde %41,41 ve toplamda %52,16’dır. Orta ve üzeri sakatlıklar ise toplamda 

%47,84’dür. Antrenman ve müsabakalardan uzak kalma süresi serbest güreşçilerin 

çoğunluğunda 7-21 gün  (%51,22) ve grekoromen güreşçilerde ise 7 günden az (%66,7) olduğu 

tespit edilmiştir. Serbest ve grekoromen güreşçilerin sakatlıklardan dolayı antrenman ve 

müsabakalardan uzak kalma süreleri arasında istatistiksel olarak farklılık bulunmuştur 

(p<0,05). 

Serbest ve grekoromen güreşçilerin sakatlıklardan dolayı antrenman ve müsabakalardan uzak 

kalma süreleri arasında farklılık olduğu sonucuna varılmıştır. Sakatlıkların yarıdan fazlası 7 

günden az sürede iyileşmiştir. Antrenman şartlarının düzeltilmesi, yaralanması muhtemel olan 

ekstremitelere yönelik güçlendirici egzersizler, bazı ekstremite veya organın koruyucular ile 

kuvvetlendirilmesi veya korunmasına özen gösterilmelidir.  

Anahtar kelimeler: Serbest güreş, Grekoromen güreş, Sakatlık, Antrenman, Müsabaka 

ABSTRACT 

In this study, it is aimed to investigate the severity of injuries in elite Turkish male wrestlers. 

41 freestyle wrestlers and 51 Greco-Roman style wrestlers training in Turkish Wrestling 

National team camps participated in the study. "Student t" and "chi square" tests were used in 

the analysis of the data. In this study, the rate of simple injuries in total is 52.16%, which is 

classified and rated as head, neck and face injuries with 41,84%; back, chest and abdomen 

injuries with 43,02%; hip, knee and ankle injuries with 43,40%; thigh, calf and arm injuries 

with 41,41%. Moderate and above disabilities are 47.84% in total. It has been determined that 

the duration of stay away from training and competitions is 7-21 days (51.22%) for freestyle 

wrestlers and less than 7 days (66.7%) for Greco-Roman wrestlers. A statistically significant 
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difference was found between freestyle and Greco-Roman wrestlers' time to stay away from 

training and competition due to injuries (p<0.05). 

It was concluded that there is a difference between the length of time free and Greco-Roman 

wrestlers stay away from training and competition due to injuries. More than half of the injuries 

healed in less than 7 days. Care should be taken to correct the training conditions, strengthening 

exercises for the extremities that are likely to be injured, to strengthen or protect some 

extremities or organs with protectors. 

Keywords: Freestyle wrestling, Greco-Roman wrestling, Injury, Training, Competition 

 

 

GİRİŞ 

 

Spor sakatlığı, genel olarak sakatlık sonrasında kaybedilen süre olarak tanımlanmaktadır 

(Rogers ve Landers, 2005). Amerikan Ulusal Spor Sakatlıkları/ Hastalıkları Kayıt Sistemi spor 

sakatlıklarını kaybedilen zamana göre şu şekilde sınıflandırmaktadır:  

 Eğer 1-7 gün arasında ise çok ciddi olmayan bir sakatlık,  

 8-21 gün arasında ise orta ciddiyette bir sakatlık,  

 21 gün ve üstü ise çok ciddi bir sakatlık olarak belirtilmektedir (Petrie ve Falkstein, 

1998). 

Oluşan anatomik hasara göre yapılan sınıflandırmada ise yaralanmalar hafif, orta ve şiddetli 

olmak üzere üç kategoride değerlendirilmektedir (Renström ve Lynch, 1998). 

Güreş; anaerobik enerji sisteminin baskın olarak kullanıldığı, kuvvet, sürat, çabukluk, esneklik, 

denge, kassal kuvvet, kalp ve damar sistemi dayanıklılığı,  zihinsel yetenek gerektiren bir 

spordur. Güreş sporunda vücudun yüksek bir hareketliliği gerekir. Hızlı ve kuvvetli vücut 

hareketleri sayesinde kaslar ve eklemler kuvvetli zorlanır (Ermiş ve ark., 2019; Kılınç ve Özen, 

2015; Yamaner ve ark., 2012). Yünceviz ve arkadaşları (1997) Türk serbest ve grekoromen 

güreşçilerinde 64 güreşçinin 57’sinde çeşitli sakatlıklar meydana geldiğini belirtmişlerdir. 

Minder güreşindeki sakatlıkların Güreşçiler ve antrenörleri tarafından önceden bilinmesi 

gerekli önlemlerin alınmasına yardım eder (Yamaner ve ark., 2012).  

Güreşçilerin sağlık sorunları üzerine yapılan çalışmalar çoğunlukla sadece turnuvalarda veya 

yaz kamplarında başarılı takımlardaki güreşçileri kapsamaktadır (Kordi ve ark., 2012). 

Geçirilen sakatlıkların önem derecesine bakılmamıştır. Bu bağlamda çalışmada elit seviyedeki 

Türk erkek güreşçilerinde geçirilen sakatlıkların önem derecelerini araştırılması amaçlanmıştır. 
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YÖNTEM 

Çalışma Grubu   

Sporcular gönüllülük ilkesine göre çalışmaya katılmış olup, Türk Milli Takımı güreşçilerinden 

Serbest stilde 41 ve Greko-Romen stilde 51 güreşçi takip edilmiştir.   

Verilerin Toplanması 

Kişisel bilgi formu yanında daha önce Yamaner ve arkadaşları (2012) tarafından kullanılan 

sakatlık takip formuyla güreşçilere maçlar ve kamplardaki geçirmiş oldukları sakatlıklar 

sorulmuştur. Veriler milli takım kamplarında alınmıştır. 

Verilerin Analizi 

İstatistiksel işlemlerde SPSS 23,00 paket programı kullanılmıştır. Verilerin normal dağılıp 

dağılmadığını test etmek için Kolmogorov-Smirnov testi yapılmış ve verilerin normal dağılım 

gösterdiği tespit edilmiştir. Antropometrik özellikler için student t- testi yapılmıştır.  Serbest ve 

grekoromen güreşinde sakatlıkların farklılığı için “ki kare” testi ile kullanılmıştır. Önem düzeyi 

p<0,05 düzeyi kabul edilmiştir. 

BULGULAR 

  

Tablo 1. Güreş türüne göre yaş, spor yaşı, boy uzunluğu, vücut ağırlıkları, beden kütle 

İndeksleri ve haftalık antrenman sıklıklarının karşılaştırılması 

 Stil Ort. SS t-test 

Yaş (Yıl) 
Serbest 21,19 2,31 

2,98* 
Grekoromen 22,80 3,28 

Spor yaşı (Yıl) 
Serbest 8,28 1,19 

-4,35** 
Grekoromen 10,16 1,65 

Boy uzunluğu (cm) 
Serbest 174,06 8,30 

0,49 
Grekoromen 174,14 9,54 

Vücut ağırlığı (kg) 
Serbest 72,68 11,95 

1,10 
Grekoromen 73,30 12,48 

Beden Kütle İndeksi 

(kg/m2) 

Serbest 24,00 2,12 
0,56 

Grekoromen 24,21 2,15 

Haftalık antrenman 

sıklığı (saat) 

Serbest 
5.75 2,3 

0,39 
Grekoromen 5.92 2,4 

*p<0,05       **p<0,001 

Güreş türüne göre serbest ve grekoromen güreşçilerin yaş ve spor yaşları arasında istatistiksel 

olarak önemli olan bir farklılık mevcuttur (p<0,05 ve p<0,001). 
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Grafik 1. Güreşçilerin bölgelere göre geçirmiş oldukları toplam sakatlıkların önem derecesine göre %  dağılımı 

 

Tablo 2. Baş, yüz ve boyun bölgesi sakatlıkları dağılımı ve sakatlık önem derecesi 
 Güreş türünüz  BD OÜD SG Khi kare 

Baş ağrısı-

sersemleme 

 

Serbest  n 5 9 27 3,77 

  %  12,2 22,0 65,9 

Grekoromen  n 13 14 24 

%  25,5 27,5 47,1 

Uyuşma-

bellek kaybı 

Serbest  n 2 0 39 12,17 *  

%  4,9 0,0 95,1 

Grekoromen  n 2 13 36 

%  3,9 25,5 70,6 

Görmede 

zorluk 

Serbest  n 2 9 30 12,91* 

 %  4,9 22,0 73,2 

Grekoromen  n 14 2 35 

%  27,5 3,9 68,6 

Burun 

kanaması 

Serbest  n 20 3 18 6,04*  

%  48,8 7,3 43,9 

Grekoromen  n 13 9 29 

%  25,5 17,6 56,9 

Ağız 

yaralanması 

Serbest  n 2 21 18 8,40 *  

%  4,9 51,2 43,9 

Grekoromen  n 10 13 28 

%  19,6 25,5 54,9 

Kulak kırığı Serbest  n 2 12 27 27,72**  

%  4,9 29,3 65,9 

Grekoromen  n 14 30 7 

%  27,5 58,8 13,7 

Kulak 

şişmesi 

Serbest  n 11 18 12 10,29 *   

%  26,8 43,9 29,3 

Grekoromen  n 8 11 32 

%  15,7 21,6 62,7 
        *p<0,05 ve **p<0,001 (BD:  Basit derecede sakatlık,  OÜD: Orta ve üzeri derecede sakatlık/ SG: Sakatlık geçirmeyen) 
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Tablo 3. Güreşçilerde Önem Derecesine Göre Sırt, Göğüs ve Karın Bölgesi Sakatlıkları 

Dağılımı 
   Sırt bölgesi Göğüs bölgesi Karın bölgesi 

   BD OÜD SG BD OÜD SG BD OÜD SG 

Zedelenme-ezilme-şişlik s n 11 0 30 0 0 41 0 0 41 

%  26,8 0,0 73,2 0,0 0,0 100 0,0 0,0 100 

g n 3 6 42 4 12 35 6 2 43 

%  5,9 11,8 82,4 7,8 23,5 68,6 11,8 3,9 84,3 

Kas zorlanması s n 11 0 30 9 - 32 - - - 

%  26,8 0,0 73,2 22,0 - 78,0 - - - 

g n 7 14 30 6 - 45 - - - 

%  13,7 27,5 58,8 11,8 - 88,2 - - - 

Deri ve alerjik hastalık s n 2 9 30 0 0 41 - - - 

%  4,9 22,0 73,2 0,0 0,0 100 - - - 

g n 4 2 45 4 3 44 - - - 

%  7,8 3,9 88,2 7,8 5,9 86,3 - - - 

Omurga (Sırt)/Kaburga (Karın) s n 2 9 30 - - - 9 0 32 

%  4,9 22,0 73,2 - - - 22,2 0,0 78,0 

g n 0 9 42 - - - 6 2 43 

%  0,0 17,6 82,4    1,8 3,9 84,3 

Kas yırtılması (Sırt) s n 2 9 30 0 - 41 0 - 41 

%  4,9 22,0 73,2 0,0 - 100 0,0 - 100 

g n 8 0 43 4 - 47 4 - 47 

%  15,7 0,0 84,3 7,8 - 92,2 7,8 - 92,2 

 

Tablo 4. Güreşçilerde Önem Derecesine Göre Kalça, Diz ve Ayak Bileği Bölgesi Sakatlıkları 

Dağılımı 
   Kalça 

bölgesi 

Diz bölgesi Ayak bileği bölgesi 

   BD SG BD OÜD SG BD OÜD SG 

Kırık (Kalça, diz ve ayak bileği)/ Diz 

dönmesi (Diz bölgesi 

s n 0 41 11 9 21 
0 11 30 

%  0,0 100 26,83 21,95 52,22 
0,0 26,8 73,2 

g n 4 47 11 8 32 
4 6 41 

%  7,8 92,2 21,57 15,67 62,75 
7,8 11,8 80,4 

Zedelenme-ezilme-şişlik s n 9 32 2 9 30 
0 9 32 

%  22,0 78,0 4,9 22,0 73,2 
0,0 22,0 78,0 

g n 6 45 12 5 34 
10 7 34 

%  11,8 88,2 23,5 9,8 66,7 
19,6 13,7 66,7 

Çıkık s n 0 41 2 9 30 
0 9 32 

%  0,0 100 4,9 22,0 73,2 
0,0 22,0 78,0 

g n 4 47 4 4 43 
6 0 45 

%  7,8 92,2 7,8 7,8 84,3 
11,8 0,0 88,2 

Bağlarda uzama ve yırtık s n - - 11 9 21 
3 27 11 

%  - - 26,8 22,0 51,2 
7,3 65,9 26,8 

g n - - 9 9 33 
6 2 43 

%  - - 17,6 17,6 64,7 
11,8 3,9 84,3 

Kanamalı yara s n 0 41 
2 9 30 0 9 32 

%  0,0 100 
4,9 22,0 73,2 0,0 22,0 78,0 

g n 4 47 
3 8 40 6 4 41 

%  7,8 92,2 
5,9 15,7 78,4 11,8 7,8 80,4 
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Tablo 5. Güreşçilerde Önem Derecesine Göre Uyluk, Baldır ve Kol Bölgesi Sakatlıkları 
   Uyluk ve Baldır bölgesi Kol bölgesi (eklemler hariç) 

 Güreş türünüz  BD OÜD SG BD OÜD SG 

Zedelenme-ezilme-şişlik Serbest  n 2 9 30 
9 9 23 

%  4,9 22,0 73,2 
22,0 22,0 56,1 

Grekoromen  n 7 4 40 
2 11 38 

%  13,7 7,8 78,4 
3,9 21,6 74,5 

Kas zorlanması Serbest  n 2 9 30 
0 0 41 

%  4,9 22,0 73,2 
0,0 0,0 100 

Grekoromen  n 9 0 42 
7 5 39 

%  17,6 0,0 82,4 
13,7 9,8 76,5 

Kasta gerilme Serbest  n 2 9 30 
0 0 41 

%  4,9 22,0 73,2 
0,0 0,0 100 

Grekoromen  n 0 9 42 
4 2 45 

%  0,0 17,6 82,4 
7,8 3,9 88,2 

Kasta yırtık Serbest  n 20 9 12 
6 2 43 

%  48,8 22,0 29,3 
11,8 3,9 84,3 

Grekoromen  n 0 14 37 
0 0 41 

%  0,0 27,5 72,5 
0,0 0,0 100 

Kırık Serbest  n 2 9 30 
0 0 41 

%  4,9 22,0 73,2 
0,0 0,0 100 

Grekoromen  n 4 2 45 
6 2 43 

% 7,8 3,9 88,2 
11,8 3,9 84,3 

 

Tablo 6. Güreşçilerde Önem Derecesine Omuz, Dirsek ve El Bileği Bölgesi Sakatlıkları 
  Omuz bölgesi Dirsek bölgesi El bileği 

   BD OÜD SG BD OÜD SG BD OÜD SG 

Zedelenme-ezilme-şişlik s n 
2 9 30 27 0 14 9 0 32 

%  
4,9 22,0 73,2 65,9 0,0 34,1 22,0 0,0 78,0 

g n 
10 6 35 4 12 35 6 5 40 

%  
19,6 11,8 68,6 7,8 23,5 68,6 11,8 9,8 78,4 

Kırık s n 
2 9 30 9 0 32 9 0 32 

%  
4,9 22,0 73,2 22,0 0,0 78,0 22,0 0,0 78,0 

g n 
10 13 28 0 11 40 6 5 40 

%  
19,6 25,5 54,9 0,0 21,6 78,4 11,8 9,8 78,4 

Çıkık s n 
2 9 30 0 0 41 0 - 41 

%  
4,9 22,0 73,2 0,0 0,0 100 0,0 - 100 

g n 
4 2 45 4 2 45 4 - 47 

%  
7,8 3,9 88,2 7,8 3,9 88,2 7,8 - 92,2 

Burkulma s  
      0 - 41 

 
      0,0 - 100 

g  
      8 - 43 

 
      15,7 - 84,3 

  Bu çalışmada her iki stil güreşçilerde de omuz bölgesinde çıkıklar görülmüştür. 

 
Page 229



 
1. INTERNATIONAL BAKU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

Baku, Azerbaijan 

 

 

August 21-22,2020 Proceedings Book www.izdas.org 

 

Tablo 7. Geçirilen sakatlıkların antrenman veya müsabakalardan uzaklaştırma süresi 
Güreş stili  7 günden az 7-21 gün arası 21 günden 

fazla 

Ki kare 

Serbest güreşçiler n 17 21 3 10,44* 

%  41,46 51,22 7,32 

Grekoromen 

güreşçiler 

n 34 12 5 

%  66,7 23,5 9,8 

Toplam n 51 33 8 

%   55,43 35,87 8,70 

 

Sakatlıkların yarıdan fazlası 7 günden az sürede iyileşmiştir. 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ  

Çalışmaya dahil edilen güreşçilerin yaşları serbest güreşçiler 21,19 ve grekoromen güreşçiler 

22,80 yıl şeklindedir. Spor yaşları serbest güreşçilerde 8,28 yıl ve grekoromen güreşçilerde 

10,16 yıl olarak tespit edilmiştir. Haftalık antrenman sıklığı serbest güreşçilerde 5,96 ve 

grekoromen güreşçilerde 5,92 saat olarak saptanmıştır.  Güreşçilerin yaş ve spor yaşları 

arasında anlamlı bir farklılık bulunurken (p<0,05 ve p<0,001); boy uzunlukları, vücut 

ağırlıkları, beden kütle indeks ve haftalık antrenman yapma sıklığı arasında anlamlı farklılık 

tespit edilmemiştir (p>0,05). 

Yazarlar güreş sakatlıklarının çoğunun ciddi olmadığını bildirmişlerdir. Ciddi olan sakatlıklar 

ise oldukça nadir oluşmaktadır (100,000 güreşçide 1) (Boden ve ark., 2002). Güreş 

sakatlıklarını sınıflandırma adına Snook ciddi sakatlıkların düşük bir oluşum sıklığı olduğuna 

inanmıştır (Yamaner ve ark., 2012). Roy (1979) Yüksekokul güreşçilerinde sakatlıkların büyük 

çoğunluğunun ciddi olmadığını bildirmektedir.  Bu çalışmada basit derecede geçirilen sakatlılar 

baş, yüz ve boyun bölgesinde %41,84 iken; sırt, göğüs ve karın bölgesinde %43,02, kalça, diz 

ve ayak bileği bölgesinde %43,40, uyluk, baldır ve kol bölgesinde %41,41 ve toplamda 

%52,16’dır. Orta ve üzeri sakatlıklar ise toplamda %47,84’dür (Grafik 1). 

Yamaner ve arkadaşları (2012) yaptıkları çalışmada baş, yüz ve boyun bölgesi sakatlıkları 

dağılımı ve sakatlık önem derecesini incelemişlerdir. Bu bağlamda araştırmacılar stillere göre 

uyuşma ve bellek kaybı, görmede zorluk, burun kanaması, ağız yaralanması, kulak kırığı ve 

kulak şişmesinde sakatlık derecelerinde farklılıklar bulduklarını belirtmişlerdir. Onların 

çalışmasında Grekoromen güreşçilerde uyuşma ve bellek kaybı, görmede zorluk çekme, ağız 

yaralanması, kulak kırığı ve şişmesi ile karşılaşanlar serbest güreşçilerden fazladır. Burun 

kanaması ise serbest güreşçilerde grekoromen güreşçilere göre daha fazladır. Bu çalışmada 

Grekoromen güreşçilerde uyuşma ve bellek kaybı, görmede zorluk çekme, ağız yaralanması, 

kulak kırığı ile karşılaşanlar serbest güreşçilerden fazladır. Burun kanaması ve kulak şişmesi 
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ise serbest güreşçilerde grekoromen güreşçilere göre daha fazladır. Burun kanamasının serbest 

güreşçilerde daha fazla olması dalma anında dize çarpma gibi nedenlerden kaynaklanabilir. 

Grekoromen güreşçilerde kulak kırıklarının fazla olması ise güreş stilinden kaynaklanabilir. 

Güreşçilerin yaklaşık yarısı burun kanaması geçirdiklerini belirtmişlerdir. Ama bu kanamalar 

çoğunlukla basit derece olarak belirtilmiştir.  Ağız yaralanması geçirenlerde ağız yaralanmasını 

orta ve üzeri derece sakatlık olarak belirtenler basit sakatlık olarak belirtenlere göre daha 

fazladır. Kulak kırığında grekoromen güreşçiler serbest güreşçilere göre sakatlıkların önem 

derecesini orta ve üzeri olarak daha fazla oranda belirtmişlerdir. Kulak şişmesini serbest 

güreşçiler grekoromen güreşçilere göre daha fazla orta ve üzeri derece sakatlık olarak 

belirtmişlerdir.  

Bu çalışmada zedelenme, ezilme ve şişlik sırt, göğüs ve karın bölgesinde hemen hemen yok 

gibidir. Kas zorlanmaları, deri ve alerjik durumlar her sırt bölgesindedir denilebilir. Omurga ve 

kaburga sakatlıkları doğal olarak sırt ve karın belgesindedir. Kas yırtılmaları ise sırt ve karın 

bölgesi kaslarındadır. Yine çalışmada kalça, diz ve ayak bileğinde sakatlıklara bakıldığında diz 

ve ayak bileği bölgesinde orta ve üzeri derecede sakatlık geçirenler mevcuttur. Serbest 

güreşçilerde kalça bölgesinde çıkık, bağlarda uzama ve yırtık ile kanamalı yara görülmemiştir. 

Grekoromen güreşçilerde ise sadece kalça bölgesinde bağlarda uzama ve yırtık görülmemiştir. 

İlaveten çalışmada uyluk, baldır ve kol bölgesi sakatlıklarına bakıldığında hem serbest hem de 

grekoromen güreşçilerde uyluk ve baldır bölgesinde zedelenme-ezilme-şişlik, kas zorlanması, 

kaşlarda gerilim, yırtık ve kırıklar görülmüştür. Kol bölgesinde (eklemler hariç) zedelenme-

şişlik ve kaslarda yırtıklar görülmüştür. 

Jarret ve arkadaşları (1998)’nın bulguları çoğu sakatlığın ciddi olmadığına dair önceki 

yazarların bulguları ile hem fikirdir. Bir hafta veya daha fazla dinlenme gerektirecek sakatlıklar 

ise % 40’tan daha az olarak bulunmuştur. Liseli güreşçilerde sakatlıktan doğan ortalama zaman 

kaybı 5 gün (1 gün ila 39 gün arası) olarak belirtilmektedir (Pasque ve Hewett, 2000). Yamaner 

ve arkadaşları (2012) yaptıkları bir çalışmada grekoromen stilde sakatlıkların %59,04’ü 7 

günden az antrenman ve müsabakaya katılımda kısıtlamaya neden olurken, serbest stilde bu 

oran %56,98’dır. Çok az sakatlık 21 günden fazla katılımda kısıtlamaya neden olmuştur. En 

fazla antrenman ve müsabakaya katılımı kısıtlamaya neden olan alt ve üst ekstremitelerdeki 

sakatlıklardır. Başka bir çalışmada müsabakada oluşan sakatlıkların antrenmanda oluşan 

sakatlıklara göre çokta ciddi olmadığı görülmüştür (Jarrett ve ark., 1998). Bu çalışmada 

antrenman ve müsabakalardan uzak kalma süresi serbest güreşçilerin çoğunluğunda 7-21 gün  

(%51,22) ve grekoromen güreşçilerde ise 7 günden az (%66,7) olduğu tespit edilmiştir. Serbest 
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ve grekoromen güreşçilerin sakatlıklardan dolayı antrenman ve müsabakalardan uzak kalma 

süreleri arasında istatistiksel olarak farklılık bulunmuştur (p<0,05). 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Serbest ve grekoromen güreşçilerin sakatlıklardan dolayı antrenman ve müsabakalardan uzak 

kalma süreleri arasında farklılık olduğu sonucuna varılmıştır. Sakatlıkların yarıdan fazlası 7 

günden az sürede iyileşmiştir. Antrenman şartlarının düzeltilmesi ve yaralanması muhtemel 

olan ekstremitelere yönelik güçlendirici egzersizler uygulanmasına ilaveten, bazı ekstremite 

veya organın koruyucular ile kuvvetlendirilmesi veya korunmasına özen gösterilmelidir.  
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ÖZET 

Bu çalışmada yüzme havuzları ve fitness merkezlerinde algılanan hizmet kalitesinin 

karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya Samsun ilinde değişik fitness merkezleri ve yüzme 

havuzlarına giden 120 erkek ve 112 kadın olmak üzere toplam 232 birey katılmıştır. Çalışmada 

Uçan (2007) tarafından geliştirilen Spor-Fitness Merkezleri Algılanan Hizmet Kalitesi Ölçeği 

(SFM-HKÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizinde bağımsız t- testi uygulanmıştır. 

Cinsiyete göre etkileşim kalitesi, çıktı kalitesi, fiziksel aktivite kalitesi ölçek puanları arasında 

istatistiksel olarak önemli bir farklılık tespit edilmiştir (p<0,05 ve p<0,001). Egzersiz alet ve 

ekipmanı, program kalitesi ve ortam koşulları kalitesinde ise önemli bir farklılık bulunmamıştır 

(p>0,05). Spor yapılan tesise göre algılanan hizmet kalitesi ölçek puanları karşılaştırılmasında; 

fiziksel çevre kalitesi, egzersiz alet ve ekipman, program kalitesi ve ortam koşulları kalitesi 

ölçek puanlarında farklılık anlamlı bulunmuştur (p<0,001). Buna karşılık etkileşim kalitesi ve 

çıktı kalitesi boyutlarında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05). 

Yüzme havuzları ve fitness merkezlerine gelen bireylerin algılanan hizmet kalitesi 

durumlarında farklılıklar saptanmıştır. Ayrıca cinsiyet, spor yapılan tesis ve medeni durumun 

da algılanan hizmet kalitesinde etkili olduğu gözlenmektedir. Hizmet kalitesini arttırıcı 

düzenlemelerin yapılması önerilir. 

Anahtar kelimeler: Yüzme, Fitness, Hizmet kalitesi 

 

ABSTRACT 

This study aims to compare the perceived service quality in swimming pools and fitness centers. 

A total of 232 individuals, 120 men and 112 women, who regularly go to various fitness centers 

and swimming pools in Samsun, participated in the study. The Sports-Fitness Centers Perceived 

Service Quality Scale (SFM-HKÖ) developed by Uçan (2007), was used in the study. 

Independent t-test was used to analyze the data. 

A statistically significant difference was found between interaction quality, output quality, 

physical activity quality scale scores according to gender (p<0.05 and p<0.001). There was no 

significant difference in the quality of exercise equipment and equipment, program quality and 

environmental conditions (p>0.05). In the comparison of the perceived service quality scale 

scores according to the sports facility; There was a significant difference in physical 
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environment quality, exercise equipment and equipment, program quality and environmental 

conditions quality scale scores (p<0.001). On the other hand, there was no significant difference 

in interaction quality and output quality dimensions (p>0.05). 

Differences were found in the perceived quality of service of individuals visiting swimming 

pools and fitness centers. In addition, it was observed that gender, sports facilities and marital 

status are also effective in the perceived service quality. It is recommended that arrangements 

be made to increase the service quality. 

Keywords: Swimming, Fitness, Quality of service 

 

GİRİŞ 

Hizmet, bir tarafın diğer insanlara sunmuş olduğu, sahipliği başka tarafa 

devredilemeyen ve bilhassa da soyut olan herhangi bir aktivite ya da fayda anlamına 

gelmektedir (Kotler ve ark., 2005). Hizmetler, insanların taleplerini karşılayacak özellikte ve 

genel olarak zamana tabi olan aktivitelerdir (Lovelock ve Wirtz, 2010). 

Zeithaml ve Bitner (2000) hizmeti, en basit şekliyle “eylemler, süreçler ve 

performanslar” şeklinde ifade etmektedir. Lovelock (1996) ise bir taraftan, başka bir tarafa 

sunulmuş olan hareket ya da performans olarak hizmeti belirtmiştir (Lovelock, 1996). 

Fitness merkezleri bireylere sağlık, dinçlik ve dinamiklik bakımından fiziksel aktivite 

hizmetleri sunmaktadır. İlaveten, Türkiye’de son yıllarda sağlık ve spor sektörünün en önemli 

hizmet kollarından biri haline gelmiş olup bu bağlamda dikkat çekmektedir (Yıldız ve ark., 

2016). Benzer şekilde havuz ortamında yapılan su aktiviteleri ile yüzme de bireylerin günbegün 

daha fazla tercih ettikleri etkinlikler arasında yer almaktadır. Havuzlarda uygulanan sportif 

etkinliklerin güvenli ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için tesis yapımı ve doğru bir 

biçimde işletilmesi de oldukça önem arz etmektedir (Gündoğdu ve ark., 2008).  

İnsanlar spor yapmaya ilaveten sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek ve yaşam kalitelerini 

arttırabilmek için spor merkezlerini tercih etmektedirler. Bu durum spor merkezlerinin daha 

fazla müşteri kazanmak için çabalamalarına ve onlara daha kaliteli hizmet sunmak için rekabete 

girmelerine sebep olmaktadır. Bu kapsamda spor merkezlerinin bireylere sundukları ya da 

sunmuş olacakları hizmetin kalitesi ile ortamı çerçevesinde varlıklarını sürdürebilecekleri 

yadsınamaz bir gerçektir (Kim ve ark., 2016; Uçan, 2007; Yıldız ve ark., 2016).  

Bu bağlamda bu çalışmanın amacı yüzme havuzları ve fitness merkezlerinde algılanan 

hizmet kalitesinin karşılaştırılmasıdır. 

YÖNTEM 

Katılımcılar 
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Çalışma grubu, Samsun ilinde değişik fitness merkezleri ve yüzme havuzlarına giden 

120’si erkek ve 112’si kadın olmak üzere toplam 232 erişkin insandan oluşmaktadır. 

Veri Toplama Aracı 

“Spor-Fitness Merkezleri Algılanan Hizmet Kalitesi Ölçeği (SFM-HKÖ)” 

Spor-Fitness Merkezleri Algılanan Hizmet Kalitesi Ölçeği; Uçan (2007) tarafından 

geliştirilmiştir. Ölçekte 31 madde ve 6 alt boyut bulunmaktadır. 5’li likert tipi bir yapıya 

sahiptir. Ölçeğin toplam puan özelliği bulunmamaktadır.  Birinci boyut Etkileşim Kalitesi 10 

maddeden (17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 maddeler), ikinci boyut Çıktı Kalitesi 5 

maddeden (27, 28, 29, 30, 31 maddeler), üçüncü boyut Fiziksel Çevre Kalitesi 7 maddeden (1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7 maddeler) dördüncü boyut Egzersiz Alet ve Ekipmanları 3 maddeden (11, 12, 13 

maddeler) beşinci boyut Program Kalitesi 3 maddeden (14, 15, 16 maddeler) ve altıncı boyut 

Ortam Koşulları Kalitesi 3 maddeden (8, 9, 10 maddeler) oluşmuştur. Maddeler (1) Hiç 

katılmıyorum, (2) Az Katılıyorum, (3) Orta Derecede Katılıyorum, (4) Çok Katılıyorum ve (5) 

Tamamen katılıyorum şeklinde puanlanmıştır. Bu araştırma için Cronbach Alfa katsayısı 

α=0,96 olarak tespit edilmiştir. Ölçek alt boyutlarından yüksek puan almak hizmet kalitesinden 

memnun olma seviyesini gösterir. 

Verilerin Analizi 

Çalışmada SPSS 23 paket programı kullanılmıştır. Verilerin normal dağılıp 

dağılmadığını test etmek için Kolmogorov-Smirnov testi yapılmıştır. İkili karşılaştırmalarda 

Bağımsız t- testi uygulanmıştır.   

BULGULAR 

Tablo 1. Cinsiyete göre antropometrik özellikler 

 Cinsiyet N Ort. SS t-test 

Yaş (Yıl) Erkek 120 27,25 12,11 0,14 

Kadın 112 27,04 8,32 

Boy Uzunluğu (cm) Erkek 120 180,87 8,70 13,12** 

Kadın 112 166,03 6,34 

Vücut ağırlığı (kg) Erkek 120 79,04 9,34 11,72** 

Kadın 112 60,47 8,17 
     **p<0,001 

Tablo 2. Cinsiyete göre algılanan hizmet kalitesi ölçek puanları karşılaştırılması 

 Cinsiyet  N Ort. SS t-test 

Etkileşim kalitesi Erkek 120 44,35 8,56 -2,85* 

Kadın 112 47,43 6,22 

Çıktı kalitesi Erkek 120 22,61 3,94 -2,34* 

Kadın 112 23,80 3,15 

 
Page 235



 
1. INTERNATIONAL BAKU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

Baku, Azerbaijan 

 

 

August 21-22,2020 Proceedings Book www.izdas.org 

 

Fiziksel çevre kalitesi Erkek 120 30,31 5,53 3,42** 

Kadın 112 26,86 8,20 

Egzersiz alet ve ekipman Erkek 120 12,80 2,57 0,76 

Kadın 112 12,53 2,58 

Program kalitesi Erkek 120 13,09 2,50 -,103 

Kadın 112 13,13 2,37 

Ortam koşulları kalitesi Erkek 120 12,91 2,36 1,87 

Kadın 112 12,21 2,93 
*p<0,05       **p<0,001 

 

Tablo 3. Spor yapılan tesise göre algılanan hizmet kalitesi ölçek puanları karşılaştırılması 

 Kategori  N Ort. SS t-test 

Etkileşim kalitesi Fitness salonu 180 46,77 5,62 1,87 

Yüzme havuzu 152 44,73 9,26 

Çıktı kalitesi Fitness salonu 180 23,59 2,78 1,69 

Yüzme havuzu 152 22,72 4,29 

Fiziksel çevre kalitesi Fitness salonu 180 32,78 4,29 9,12** 

Yüzme havuzu 152 24,90 7,40 

Egzersiz alet ve ekipman Fitness salonu 180 13,97 1,71 7,98** 

Yüzme havuzu 152 11,43 2,65 

Program kalitesi Fitness salonu 180 14,01 1,63 5,45** 

Yüzme havuzu 152 12,25 2,77 

Ortam koşulları kalitesi Fitness salonu 180 13,63 1,91 5,83** 

Yüzme havuzu 152 11,60 2,88 
              **p<0,001 

Tablo 4.   Medeni durum göre algılanan hizmet kalitesi ölçek puanları karşılaştırılması 

  N Ort. SS t-test 

Etkileşim kalitesi Evli 96 47,79 4,58 1,87 

Bekar 236 
45,20 8,29 

Çıktı kalitesi Evli 96 23,95 2,22 1,59 

Bekar 236 22,94 3,91 

Fiziksel çevre kalitesi Evli 96 32,71 2,42 4,15** 

Bekar 236 27,75 7,70 

Egzersiz alet ve ekipman Evli 96 13,86 1,97 3,39** 

Bekar 236 12,37 2,62 

Program kalitesi Evli 96 14,42 1,05 3,98** 

Bekar 236 12,78 2,59 

Ortam koşulları kalitesi Evli 96 13,76 1,65 3,19* 

Bekar 236 12,29 2,78 
*p<0,05       **p<0,001 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışmaya katılanların yaş ortalaması erkeklerde 27,25 yıl ve kadınlarda 27,04 yıl 

şeklindedir. Çalışmaya katılanların yaşları benzer iken boy uzunluğu ve vücut ağırlıkları erkeler 

yönünde daha yüksektir (p<0,001). 

Yıldız ve arkadaşları (2013) yaptıkları bir çalışmada algılanan hizmet kalitesinde 

özellikle personel ve fiziksel tesis boyutlarının daha önemli olduğunu belirtmişlerdir. Yine bir 

diğer araştırmada cinsiyet açısından değerlendirildiğinde; personel, program, fiziksel tesis, 

soyunma odası ve genel hizmet kalitesinde kadınlar lehinde anlamlı bir fark tespit edilmiştir 

(Yıldız ve Tüfekçi, 2010). Bir başka araştırmada da kadınların almak istedikleri hizmetlere daha 

fazla önem verdikleri belirtilmektedir (Afthinos ve ark., 2005). Katırcı ve Oyman (2011) ise 

yaptıkları araştırmada, fiziksel tesis ve program boyutlarında erkeklerin olumlu algılarının daha 

yüksek olduğunu izah etmişlerdir. Bu çalışmada cinsiyete göre algılanan hizmet kalitesi ölçeği 

alt boyutlarında etkileşim kalitesi, çıktı kalitesi ve fiziksel çevre kalitesinde istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05 ve p<0,001). Cinsiyete göre algılanan hizmet kalitesi 

ölçek puanları karşılaştırılması, program kalitesi ve ortam koşulları kalitesi bakımından ise 

anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Kadınlar etkileşim ve çıktı kalitesi bakımından 

erkeklere göre daha memnun iken fiziksel çevre kalitesi bakımından erkekler kadınlara göre 

daha memnundurlar. Üzüm ve arkadaşları (2016) tarafından yapılan bir araştırmada, fiziksel 

çevre kalitesi ve ortam koşulları kalitesi alt boyutlarında kadınların erkeklerin hizmet kalitesi 

algı düzeyinin kadınlara göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu bağlamda yapılan bu 

çalışmanın bulguları ile çalışmamızın bulguları örtüşmektedir.  

Bu çalışmada spor yapılan tesise göre algılanan hizmet kalitesi ölçeği alt boyutlarında 

fiziksel çevre kalitesinde, egzersiz alet ve ekipman, program kalitesi ve ortam koşulları kalitesi 

bakımından ise anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05 ve p<0,001). Etkileşim kalitesi ve çıktı 

kalitesi istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). Fitness salonları etkileşim kalitesi, 

fiziksel çevre kalitesi, egzersiz alet ve ekipman program kalitesi ve ortam koşulları kalitesi 

bakımından yüzme havuzlarına göre daha iyi bulunmuştur. Yüzme havuzlarının algılanan 

hizmet kalitesi bakımından fitness merkezlerine göre daha kötü olduğu söylenebilir. Yüzme 

havuzlarında kullanıcıların memnuniyetini artırmak için hizmet kalitesi bakımından daha çok 

dikkat edilmesi gerekmektedir. 

Bu araştırmada medeni duruma göre algılanan hizmet kalitesi ölçeği alt boyutlarında 

etkileşim kalitesi ve çıktı kalitesi ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). 

Fiziksel çevre kalitesi, egzersiz alet ve ekipman, program kalitesi ve ortam koşulları kalitesi 

bakımından ise anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05 ve p<0,001). Üzüm ve arkadaşları (2016) 
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tarafından yapılan araştırmada hizmet kalitesi algı puanları medeni yönden incelenmiştir. Bu 

kapsamda program kalitesi alt boyutunda evliler ile bekarlar arasındaki fark anlamlı 

bulunmuştur. Buna göre bekar olan katılımcıların ortalamasının evlilerden daha düşük olduğu 

saptanmıştır. Yine, yapılan başka çalışmalarda da evli olan katılımcıların aldıkları hizmetten 

memnun olma düzeyleri bekarlara oranla daha yüksektir (Ergin ve ark., 2010; Gençer ve ark., 

2008; Yüzengenç ve Özgül, 2014). 

Bu bulgulara istinaden erişkinlerde algılanan hizmet kalitesinin yüzme havuzları ve 

fitness merkezlerine göre değiştiği sonucuna varılmıştır. Ayrıca bu farklılıkta cinsiyet ve 

medeni durumun bir etken olduğu görülmektedir. Yüzme havuzlarında kullanıcıların 

memnuniyetini artırmak için hizmet kalitesi bakımından daha çok dikkat edilmesi 

gerekmektedir. 
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MİRZƏ  QƏDİM  İRƏVANİ  DÜNYASI 

Ziyadxan ƏLİYEV 

                                                            Azərbaycan Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi 

SUMMARY 

 The history of fine arts in Azerbaijan, which has a centuries-old history and rich artistic 

traditions, bears the names of hundreds of artists. Undoubtedly, the main reason for the 

immortality of each of them is the uniqueness of the works of art they create. One of such 

creators was Mirza Gadim Iravani, a prominent brush maker who lived in the 19th century. His 

works, which combine the artistic and aesthetic principles of the East and the West, have no 

equal in world art, so to speak, we will not allow any exaggeration. The name of MG Iravani 

(1825-1875), who was destined to live 50 years, lives in the history of Azerbaijani art today, of 

course, not how old he is. Undoubtedly, it was not the lack or abundance of that half-century 

that gave this immortality to the ordinary postman, it was his connection with art and the 

creation of wonderful works of art during this period. He worked in many fields of fine arts, 

including monumental painting and graphics. Portraits and ornamental compositions occupy a 

large place in his artistic heritage, which has reached us and is not so much. The artist's works 

on paper, fabric, leather and glass are on display today at the Azerbaijan National Museum of 

Art in Baku, the Georgian State Museum of Art in Tbilisi and the State Hermitage in St. 

Petersburg. 

 Researchers divide Mirza Gadim's work chronologically into three stages. His 

adolescence (1840-1850) is considered the beginning of his career. The 1850s, when he worked 

at the Sardar Palace, are considered the second period. The years 1860-1870, which is 

considered the rise of the artist's work, belong to the third period. 

Miniature oil paintings have a special place in the artistic heritage of MG Iravani. The second 

stage of the artist's work is directly organized by these works. These works decorated the Sardar 

Palace (XVIII century), which was once built as the residence of the Iravan Khanate. They were 

on the second floor of the niches in the great hall of the palace. The spacious interior of this 

palace, which has a rich exterior and interior design, was decorated with elegant and cheerful 

colorful patterns, wall paintings with historical and legendary plots, as well as portraits painted 

in "Gajar style". 

Modern interpretations of the classical miniature style can also be found in his creative legacy, 

which covers the other two stages. Currently, 20 of these works painted with watercolors and 

pencils ("Portrait of Shah Abbas Mirza", "Portrait of Fatali Shah", "Sitting Woman", "Mullah", 

"Soldier", "Turkish Sultan", "Portrait of Gajar Prince Mah Talat" , “Portrait of Gajar Prince 

Majulla Mirza”, “Two-figure composition”, “Nightingale and rose bush”, “Prince Alexander 

and Princess Maria”, “Sitting woman” (mold picture), “Dancing woman” (mold picture), “ 

Manuscript Sample ”,“ Wall Patterns ”(template),“ Artistic Manuscript ”,“ Sample of Artistic 

Manuscript ”) are kept in the Baku Museum 

 Keywords: History, palace, miniature, classic, stylized, interpretation, style, stage. 
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РЕЗЮМЕ 

 История изобразительного искусства в Азербайджане, имеющая многовековую 

историю и богатые художественные традиции, носит имена сотен художников. 

Несомненно, главная причина бессмертия каждого из них - уникальность создаваемых 

ими произведений искусства. Одним из таких создателей был Мирза Гадим Иревани, 

выдающийся мастер, живший в XIX веке. Его произведения, сочетающие в себе 

художественные и эстетические принципы Востока и Запада, не имеют себе равных в 

мировом искусстве, так сказать, не допустим преувеличения. Имя М.Г. Иревани (1825-

1875), которому суждено было прожить 50 лет, сегодня живет в истории 

азербайджанского искусства, конечно, не сколько ему лет. Несомненно, это бессмертие 

рядовому почтальону подарило не отсутствие или изобилие тех полувека, а его связь с 

искусством и создание прекрасных произведений искусства в этот период. 

Он работал во многих областях изобразительного искусства, включая монументальную 

живопись и графику. Портретные и орнаментальные композиции занимают в его 

художественном наследии большое место, дошедшее до нас и не так уж и много. Работы 

художника на бумаге, ткани, коже и стекле сегодня экспонируются в Азербайджанском 

национальном художественном музее в Баку, Грузинском государственном 

художественном музее в Тбилиси и Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. 

 Исследователи делят работу Мирзы Гадима в хронологическом порядке на три 

этапа. Его отрочество (1840-1850) считается началом его карьеры. Вторым периодом 

считаются 1850-е годы, когда он работал во дворце Сардар. К третьему периоду 

относятся 1860-1870 годы, которые считаются расцветом творчества художника. 

Картины маслом в миниатюре занимают особое место в творческом наследии М.Г. 

Иревани. Второй этап творчества художника непосредственно организован этими 

работами. Эти работы украшали Сардарский дворец (XVIII век), который когда-то был 

резиденцией Иреванского ханства. Они находились на втором этаже в нишах большого 

зала дворца. Просторный интерьер этого дворца с богатым внешним и внутренним 

убранством украшен элегантными и веселыми красочными узорами, настенными 

росписями с историческими и легендарными сюжетами, а также портретами, 

написанными в «стиле Каджар». 

 Современные интерпретации стиля классической миниатюры можно найти и в его 

творческом наследии, охватывающем два других этапа. В настоящее время 20 из этих 

работ написаны акварелью и карандашами («Портрет шаха Аббаса Мирзы», «Портрет 

Фатали Шаха», «Сидящая женщина», «Мулла», Воин», «Турецкий султан», «Портрет 

Каджарского принца Мах Талата» , «Портрет Каджарского князя Маджуллы Мирзы», 

«Двухфигурная композиция», «Соловей и куст роз», «Князь Александр и принцесса 

Мария», «Сидящая женщина» (трафарет), «Танцующая женщина» (трафарет), « Образец 

рукописи»,«Образцы стен» (трафарет), «Художественная рукопись»,«Образец 

художественной рукописи ») хранятся в Бакинском музее. 

 

Ключевые слова: история, дворец, миниатюра, классика, стилизация, интерпретация, 

стиль, сцена. 
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 Azərbaycan çoxəsrlik keçmişə və zəngin bədii ənənələrə malik olan təsviri sənəti tarixi 

özündə yüzlərlə sənətkarın adını yaşadır. Heç şübhəsiz onların hər birinin ölməzliyə 

qovuşmalarını şərtləndirən başlıca səbəb yaratdıqları sənət nümunələrində özünəməxsusluq-

bənzərsizlik nümayiş etdirmələridir. Belə yaradıcılardan biri XIX əsrdə yaşamış görkəmli fırça 

ustası Mirzə Qədim İrəvani olmuşdur. Onun özündə Şərqlə Qərb bədii-estetik prinsiplərini 

birləşdirən əsərlərinin dünya rəssamlığında bərabəri yoxdur, desək, heç bir mübaliğəyə yol 

vermərik. Buna əmin olmaq üçün gəlin əvvəlcə sənət tariximizə qısa bir ekskurs edək...  

 Qədim tarixə malik olan və XV - XVI əsrlərdə özünün uğurlu inkişaf dövrünü keçirən 

miniatür sənətimizin duyulası dərəcədə  çiçəklənməsində misilsiz rolu olan Sultan 

Məhəmmədin və onun Təbrizdə çalışan çoxsaylı həmkarlarının zamanında sənətə gətirdikləri 

bədii-estetik məziyyətlərin  Yaxın və Orta Şərqdə, İranda və Türkiyədə, Orta Asiya və 

Hindistanda yayılması isə artıq bütünlükdə Azərbaycan təsviri sənətinin özünəməxsus və 

digərləri tərəfindən də qəbul edilən dəyərlərə malik olmasının təsdiqi idi. Lakin XVI əsrin ikinci 

yarısından başlayaraq ölkədə baş verən təzadlı siyasi hadisələr nəticəsində paytaxtın 

əvəzlənməsi ilə Təbriz miniatür məktəbinin də yaradıcılıq prosesinə öz mənfi təsirini qoydu. 

Bu sənətin inkişafının XVII əsrin əvvəllərindən başlayaraq müşahidə olunan müəyyən 

sönüklük bununla yanaşı, həm də bütünlükdə təsviri sənətə yeni bədii meyllərin gəlişi ilə bağlı 

olmuşdur.  

 Azərbaycan təsviri sənətində ilkin təzahürlərini XVIII əsrdən başlayaraq göstərməyə 

başlayan “Qacar üslub”u əslində Ağa Məhəmməd şah Qacarın hakimiyyəti dövründə bir-çox 

sənətkarların Avropada təhsil almaları ilə əlaqəli idi. Özündə həm  Avropa, həm də Şərq 

rəssamlığı ənənələrini birləşdirən və əsasən kətan üzərində icra olunan bu üslub ölkədə hələ də 

miniatür əsərlərinin yaradılmasına baxmayaraq geniş yayılmağa başlamışdı. Bizim dövrümüzə 

gəlib çatmış  müxtəlif azərbaycanlı rəssamların əsərləri doğrudan da bu üslub qovğağından 

yaranan tabloların özünəməxsus bədii dəyərə malik olduğunu təsdiqləyir.  Bütün baş verənlərin 

sayəsində, yəni  Azərbaycan rəssamlığına həm də yeni icra vasitəsi və texnikalarının daxil 

olması ilə təsviri sənətin tətbiq məkanı daha da genişləndi. Bu mənada binaların divarlarını 

müxtəlif mövzulu rəsmlərin bəzəməsi də bunun göstəricisi sayıla bilər. Vaxtilə Təbriz 

bəylərbəyinin sarayını, Bakıda Hüseynqulu xanın sarayını, İrəvan sərdarı Hüseynqulu xanın 

sarayını, Şəkidə Xan sarayını və Şəkixanovların evini, Şuşada Mehmandarovların və 

Səfibəyovun evini, Quba, Naxçıvan və Şamaxı hamamlarını bəzəyən və bəziləri də bu günə 

kimi qalan divar rəsmləri özünəməxsus bədii məziyyətləri ilə memarlıq tikililərini 

zənginləşdirdiklərini təsdiqləyirlər. Həmin sənət əsərlərinin müəllifləri arasında yaradıcılığında 

Qərb və Şərq bədii ənənələrinin sintezini əks etdirən  Mirzə Qədim İrəvani (1825-1875) 

özünəməxsus dəstxətti ilə seçilmişdir. Müxtəlif janrlarda kətan və kağız üzərində yaratdığı 

əsərlərdə onun öz dövrü üçün yeni sayıla biləcək gözəllik duyumunun ən yaxşı xüsusiyyətlərini 

görmək mümkündür... 

 Tanışlıq üçün deyək ki, Mirzə Qədim 1825-ci ildə qədim Azərbaycan şəhəri olan İrəvan 

şəhərində sənətkar ailəsində anadan olmuşdur. Bəy nəslindən  olan atası Hacı Məhəmməd 

Hüseyn öz dövrünün çox məşhur ağacoyma ustalarından  olub. Elə  balaca Qədimin rəssamlığa 

olan meylinin kökündə də onun göz açdığı vaxtdan evlərində  atasının yaratdığı sənət 

möcüzələri ilə üz-üzə qalmasının   durduğunu söyləmək olar.  Qədimin uşaqlıq illərində çəkdiyi 

rəsmlər onun böyük istedadından xəbər verirdi. Bunu atası da, yaxın qohumları da yaxşı 

görürdülər. Başqa sözlə desək, onun zamanında böyüdükcə  atasının yolunun davamçısı ola 

biləcəyini təsdiqləyəcək istedadı göz qabağında idi. Ancaq sənətə bu qədər böyük sevgisi olan 

Mirzə Qədimin sonradan professional təhsil almaması indiyə qədər də sual doğuran 

məsələlərdəndir. Belə ki,  vaxtı çatanda  atası İrəvanda ibtidai təhsil almış oğlunu  Tiflis 
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gimnaziyasına  başqa bir peşəyə yiyələnmək üçün göndərir və  o, təhsilini bitirəndən sonra 

doğma İrəvana qayıdaraq   ömrünün axırına kimi şəhərdəki poçtda teleqrafçı işləmişdir.  

Bu gün duyulası zaman distansiyasından teleqrafçı - rəssamın yaradıcılığının yüksək 

bədii-estetik dəyərə malik olmasını şərtləndirən səbəblər sırasında heç şübhəsiz ruhunda 

daşıdığı Allah vergisi olan istedadla yanaşı, onun atasının ecazkar əsərlərindən ilhamlanması, 

müasir tipli gimnaziyada rəsm sənətinin ilkin vərdişlərinə yiyələnməsi və sonradan davamlı 

olaraq öz üzərində çalışmasının durduğunu söyləmək olar.  Elə bütün bunların nəticəsidir ki, o, 

Azərbaycan  tarixində dövründə çox böyük nüfuza malik ziyalı kimi qalmışdır. Elə Mirzə 

Qədimin fars, rus və fransız dillərinə bələd olması, musiqi tarixi və nəzəriyyəsi ilə məşğul 

olması da bunun göstəricisidir. Onun evində məşhur Şərq və Qərb, Avropa və rus ədəbiyyatı 

nümunələrinin toplandığı zəngin kitabxananın mövcudluğu da onun öz dövrünün çox savadlı 

adamlarından biri olduğu barədə söylənilənləri təsdiqləyir.   

Taleyinə 50 il ömür sürmək yazılmış M.Q.İrəvaninin adını bu gün Azərbaycan 

incəsənəti tarixində yaşadan   təbii ki, onun yaşının nə qədər olması deyil. Heç şübhəsiz adi 

poçt məmuruna bu ölməzliyi qazandıran həmin yarım əsrin  azlığı və yaxud çoxluğu olmayıb, 

onun bu müddətdə sənətlə bağlı olması, ecazkar bədii nümunələr yaratmasıdır. Rəssamın onun 

qalanlarla qalmasını təmin edən bədii yaradıcılığı - ərsəyə gətirdiyi portretlər və divar rəsmlərin 

bu gün öz xalqına başucalığı və qürur bəxş etməsi isə yəqin ki, həyatdakı ən böyük mənəvi 

qazancıdır.  Varlığında kollej asessoru (çar Rusiyasında mülki rütbə) və rəssam taleyini 

birləşdirən M.Q.İrəvaninin onların hər ikisinə münasibəti demək olar ki, doğma - bərabər olub. 

Onun əsərlərini vaxtaşırı “Mirzə Qədim İrəvani” və “Qədim bəy”, bəzən də “kollej asessoru” 

kimi imzalaması da bunun əyani görüntüsüdür... 

O, təsviri sənətin bir çox sahələrində , o cümlədən monumental rəngkarlıq və qrafika 

sahələrində fəaliyyət göstərmişdir. Onun bizə çatan və bir o qədər də çox olmayan bədii irsində 

portret və ornamental kompozisiyalar geniş yer tutur. Rəssamın kağız, parça, dəri və şüşə 

üzərində işlənmiş əsərləri bu gün Bakıda Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində, Tiflisdə 

Gürcüstan Dövlət İncəsənət Muzeyində və Sant-Peterburqda Dövlət Ermitajında nümayiş 

etdirilir. 

Tədqiqatçılar Mirzə Qədimin yaradıcılığını xronoloji olaraq üç mərhələyə bölürlər. 

Onun yeniyetməlik illəri (1840-1850) yaradıcılığının ilkin dövrü hesab olunur. Onun Sərdar 

sarayında çalışdığı 1850-ci illəri ikinci dövr kimi dəyərlndirirlər. Rəssam yaradıcılığının 

yüksəlişi hesab olunan 1860-1870-ci illər isə üçüncü dövrə aid edilir. 

Onun Sərdar sarayında çalışmasından əvvəli əhatə edən  dövr onun erkən gənclik illərin 

əhatə edir. Bu illərdə onun daha çox insan təsvirləri ilə əlaqəsi olmayan yaradıcılıq işlərilə 

məşğul olması həm də onun gündən-günə, aydan-aya cilalanan istedadının tətbiqi sənət ustası 

olan atasından öyrəndiyi bədii-texniki vərdişləri başqalarına nümayiş etdirməyinin ifadəsidir. 

Onun divar tərtibatı  və  milli  tikmələr (“təkəlduz” və “güləbatın”) üçün  tərtib etdiyi orijinal 

çeşni - eskizlər, hazırladığı trafaret-qəliblər də bunu təsdiqləyir. Gözoxşayan milli naxışlardan 

ibarət belə çeşnilərin əksəriyyətini simmetriya əsasında qurulmuş, nəbatat və yaxud heyvanat 

aləmindən götürülmüş motivlər təşkil edir. Canlılar aləmindən götürülmüş motivlər arasında 

bülbül, qaranquş, tovuz quşu, nəbati ornamentlərdə isə ot kolu, qızılgül və nar gülü əsas yer 

tutur. Onlarla tanışlıq göstərir ki, M.Q.İrəvani milli naxışlar və divar rəngkarlığı ənənələri yaxşı 

bələd olub. 

Hazırda Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin kolleksiyasında qorunan və qızılgül 

şaxəsi üzərində oturan bülbülü təsvir edən rəsm bədii dəyərinə görə xüsusi maraq kəsb edir. 

Qeyd edək ki, məhəbbət rəmzi sayılan  və çox geniş yayılmış bu motivin rəssamın 

yaradıcılığında şüşə, dəri, parça və kağız üzərində çəkilmiş müxtəlif müxtəlif versiyalarına da 
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rast gəlmək mümkündür. Onun bizim dövrə gəlib çatmış “Qırqovul və gülər” rəsm-qəlib  

nümunəsi də diqqətçəkən nümunələrdəndir.  

Rəssamın divar  rəsmlərində və tikmələrdə tətbiq olunmaq üçün hazırladığı qəliblər həm 

motivin aydınlığı, həm də bədii ümumiləşdirmələri ilə diqqət çəkir. Bu mənada Bakı muzeyində 

qorunan iki qəlibin adını çəkmək istərdik. Medalyon formaların bədii tutumunda stilizə edilmiş 

güllərdən istifadə olunmuş bu qəliblər məişət xarakterli əşyaların örtük bəzəklərində tətbiq 

edilmişdir. Onların kənar xətlərinin ifadəsindəki zəriflik və dəqiqlik heyranedicidir. 

Rəssamın digər üç qəlibində isə müxtəlif motivlər yer alıb. Ayrı-ayrı vərəqlərdə icra 

olunmuş qəliblərdə “Güllər və quşlar”, “Gül və qaranquş” və “Güllər və qırqovullar” 

motivlərindən istifadə olunmuşdur. Qəliblərin bədii tutumu göstərir ki, onlar rəssama divar 

rəsmləri çəkərkən yardımçı olmuşdur.  Rəssamın qəliblərdə insan təsvirindən də istifadə etməsi 

öz-özlüyündə maraq doğurur. Belə motivlərin birində kamança çalan kişi və rəqqasə təsvir 

olunmuşdur. 

Rəssamın yaradıcılığında həmin motivlərin rənglə işlənmiş variantlarına da rast gəlinir. 

Onların bədii həllində rəssamın nümayiş etdirdiyi real-gerçəkçi yanaşma və əldə olunan 

ovsunlayıcı canlılıq onun bu texnikanın ifadə potensialına sona qədər bələd olduğunu göstərir.  

Onun yaradıcılığının ilkin mərhələsinə aid edilən əsərlər arasında onun şüşə üzərində 

yağlı boya ilə ərsəyə gətirdiyi təsvirlər də mövcuddur. Onlardan ikisi bu gün Bakı muzeyinin 

kolleksiyasındadır. “Rəqqasə” və “Dərviş” adlanan bu kiçik ölçülü əsərlər yağlı boya ilə 

çəkilmişdir. Yaşıl fon-yerlikdə milli geyimdə qavalla rəqs edən qadının təsviri gənc Mirzə 

Qədimin artıq gələcək uğurlarının astanasında olduğunu göstərir. Bozumtul-yaşıl rənglə 

əhatələnən və ənənəvi geyimdə təqdim olunan dərvişin obrazı da rəssamın ilkin yaradıcılıq 

axtarışlarının uğurundan xəbər verir.  

Rəssamın erkən yaradıcılığına aid edilən “Xəncərli kişi” və “Atlı” lövhələri də obrazın 

xarakterinin-möhtəşəmliyinin ifadəsini əyaniləşdirməklə yanaşı, müəllifin bədii 

ümumiləşdirməyə də meylli olduğunu sərgiləyir.  

Rəssamın vəfatından sonra ailə arxivində onun yüzdən çox əsəri qalıbmış.  Bizim 

günümüzə isə onların  yalnız 23-ü gəlib çatmışdır.  Bunlar da ermənilərin 1918-ci ildə 

İrəvanda yaşayan  azərbaycanlılara qarşı törətdikləri qırğınlardan xilas olmağa çalışan ailə 

üzvlərinin özləri ilə götürdükləri və Bakıya gətirə bildikləri nümunələrdir. Sulu boya və 

qələmlə çəkilmiş həmin əsərlərin  20 ədədi hazırda (”Şah Abbas Mirzənin portreti”, “Fətəli 

şahın portreti”, “Əyləşmiş qadın”, “Molla”, “Əsgər”, “Türk sultanı”, “Qacar şahzadəsi Mah 

Tələt xanımın portreti”, “Qacar şahzadəsi Məculla Mirzənin portreti”, “İki fiqurlu 

kompozisiya”, “Bülbül və qızılgül kolu”, “Knyaz Aleksandr və knyaginya Mariya”, 

“Oturmuş qadın” (qəlib rəsmi), “Rəqs edən qadın” (qəlib rəsmi), “Əlyazma nümunəsi”, 

“Divar naxışları” (qəlib), “Bədii əlyazma”, “Bədii əlyazma nümunəsi” ) Bakı muzeyində 

saxlanılır. Onları zamanında muzeyə rəssamın yaxın qohumları təqdim ediblər. 

Onun bədii irsində yağlı boya ilə çəkilmiş əsərlər də xüsusi yer tutur.  Elə rəssamın 

yaradıcılığının ikinci mərhələsini də bilavasitə həmin işlər  təşkil edir. Bu işlər  vaxtilə İrəvan 

xanlığının iqamətgahı kimi inşa edilən Sərdar sarayını (XVIII əsr) bəzəyirmiş. Onlar sarayın 

böyük salonundakı taxçaların ikinci yarusunda yer almışdılar. Zəngin xarici və daxili tərtibata 

malik olan bu sarayın geniş salonunu zərif və şux koloritli naxışlar, tarixi və əfsanəvi süjetli 

divar rəsmləri, eləcə də “Qacar üslub”unda çəkilmiş portretlər bəzəyirdi. Yeri düşmüşkən, gəlin 

əvvəlcə bu sarayın tərtibatı tarixini xatırlayaq... 

XIX əsrdə ən müxtəlif funksiyalı ictimai tikililərdə monumental-dekorativ rəngkarlığın 

yer almasını Azərbaycan məkanında qədim bədii ənənənin davam etdirilməsi kimi də 
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dəyərləndirmək olar. Bunun ən yaxşı nümunələrindən biri Qərbi Azərbaycanın İrəvan şəhərində 

yerləşən Sərdar sarayının interyerində yer almış sənət nümunələri sayılır.  

Qeyd edək ki, sarayın interyerinin tərtibatını təşkil edən ilk divar rəsmləri Təbriz 

rəssamlıq məktəbinin nümayəndəsi Mir Əbdür Rzanın adı ilə bağlıdır. XIX  əsrin ortalarında 

sarayın interyerinin  yenidən qurulmasına qərar verilmişdir. Bu işə cəlb edilən yerli gənc rəssam 

Mirzə Qədim İrəvani (1825-1875) burada əvvəllər işlənmiş divar bəzəklərini bərpa etməklə, 

daha altı portret də işləmişdir. Deyilənə görə sarayın tərtibatında şuşalı Usta Qəmbər Qarabaği 

də iştirak etmişdir. 

Yeri gəlmişkən, deyək ki, öz dövrü üçün yetərli qədər ciddi olan belə bir sifarişin Mirzə 

Qədimə həvalə olunması, ilk növbədə, gənc rəssamın istedadına olan inamın göstəricisi idi. Bir 

vaxtlar rəssama duyulası şöhrət gətirən bu əsərlərin sonrakı taleyi o qədər də ürəkaçan 

olmamışdır. Belə ki, Sərdar sarayı 1914-cü ildə erməni vandalları tərəfindən dağıdıldıqdan 

sonra Mirzə Qədim İrəvaninin  iri ölçülü bu portretlərinə gürcülər sahib çıxmış və onları 

Gürcüstana aparmışlar. Onlar bu işlərə ermənilərdən fərqli münasibət göstərmiş və əsərləri 

saxlanmaq üçün Tiflisdəki Hərbi-Tarixi Muzeyə təhvil vermişlər. Həmin portretlər 

Gürcüstanda sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra Gürcüstan SSR Dövlət Muzeyinə, sonradan 

isə Gürcüstan İncəsənət Muzeyinə verilib. Yeri gəlmişkən deyək ki, bu portretlər İrəvandan 

gətirilmiş digər Qacar dövrü incəsənət nümunələri ilə birlikdə muzey ekspozisiyasında 

göstərilmirdi. Başqa sözlə desək, çox şey dəyişsə də gürcülər sovet dönəmində “Şah Abbas və 

Gürcüstan” münasibətlərini unutmayaraq, Qacarlar adı ilə bağlı olan hər şeyə laqeyd münasibət 

göstərməkdə idilər. Başqa sözlə desək, Sərdar Sarayından Tiflisə gətirilən sənət nümunələri 

muzey ekspozisiyasında göstərilmədiyindən və bərpa olunmadığından, uzun illər ərzində yalnız 

fondda  qaldığından pis vəziyyətə düşmüşdülər.  Müstəqillik illərində həmin əsərlərin 

mövcudluğundan xəbər tutan Azərbaycan tarixçilərinin (S.Rüstəmova-Tohidi) yerli mətbuatda 

həyəcan təbili çalmaları nəticəsiz qalmadı. 2018-ci ildə Azərbaycan hökumətinin Gürcüstan 

rəhbərliyinə müraciətindən sonra M.Q.İrəvaninin əsərlərinin Bakıda Azərbaycan 

mütəxəssisləri tərəfindən bərpa olunmasına və sərgilənməsinə icazə alındı. Bundan sonra 

Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinə gətirilən əsərlər bir-neçə ay ərzində tanınmış bərpaçı-

rəssam, Əməkdar rəssam Natiq Səfərovun rəhbərliyi altında həyata qaytarıldı. 2019-cu ilin 

mayında isə həmin əsərlər Heydər Əliyev Mərkəzində “Tarixin şah əsərləri” adı altında 

ictimaiyyətə təqdim olundu.  Sərgidə Gürcüstandan gətirilmiş - Qacarlar dövrünə aid qədim 

incəsənət nümunələrinin əksəriyyəti, Fətəli şah dövrünə aid dünyaca məşhur yağlı boya 

rəsmləri, miniatürlər, keramika, metal məmulatları, tekstil və xalçalar da nümayişə çıxarıldı.  

Heç şübhəsiz, bu ekspozisiyada hamının nəzərləri əslində bu sərginin keçirilməsində səbəbkar 

olmuş Mirzə Qədim İrəvaninin portretlərinə zillənmişdi. Belə ki, bu vaxta qədər sənətsevərlər 

daha çox məşhur fırça ustasının kiçik ölçülü qrafika əsərləri ilə tanış idilər... 

Zamanında Sərdar Sarayının interyerini bəzəyən bu əsərlər ilk növbədə ölçülərinin böyüklüyü 

ilə diqqət çəkir. Yağlı boya ilə kətan üzərində çəkilmiş  portretlər 100x200 sm ölçüsündədirlər. 

Onlarda İrəvan xanlığı ilə bağı olan görkəmli  şəxsiyyətlərlə yanaşı,  adları məlum olmayan 

adamlar da təsvir olunmuşlar.  M.Q.İrəvaninin bizə məlum olan bədii irsində  yağlı boya ilə 

yaradılmış əsərlər barəsində bu vaxta qədər əldə edə bildiyimiz informasiyalar yalnız köhnə 

fotoşəkillər olduğundan,  vaxtilə Sərdar Sarayının divarlarını bəzəyən bu portretlərlə Bakı 

sərgisində əyani tanışlıq çox yaddaqalan idi. Məlumat üçün bildirək ki, həmin sarayda divar 

rəsmləri mövcud olsa da, M.Q.İrəvaninin əsərləri kətanda işlənib çərçivələnəndən sonra 

interyerə daxil edilmişdi. Ona görə də onları 1914-cü ildə divardan çıxarıb Tiflisə aparmaq 

gürcülər üçün o qədər də çətinlik törətməmişdi.  

Əgər yağlı boya ilə ərsəyə gətirilmiş bu əsərlərin bədii-estetik xüsusiyyətlərini rəssamın sulu 

boya ilə çəkilmiş portretlər ilə müqayisə etsək, onda onların arasında ciddi fərqin mövcud 

olduğunu söyləyə bilərik. Belə ki, kağız üzərində yaratdığı portretlərdə kifayət qədər bənzərsiz 

və özünəməxsus olduğunu sərgiləyən M.Q.İrəvaninin, kətan üzərində yaratdıqlarında həmin 
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dövrdə Azərbaycan təsviri və dekorativ-tətbiqi sənətində geniş yayılmış “Qacar üslubu” 

estetikasına tapındığı görünməkdədir. Heç şübhəsiz, rəssamın kağız üzərində əldə etdiyi rəng 

axıcılığını və təravətliliyini yağlı boya ilə ifadə etmək çox çətin idi. Əslində, “Qacar üslubu”nun 

özü rəng dekorativliyinə meylli idi və gənc rəssam da çəkdiyi portretlərdə bu estetikanı 

özünəməxsus tərzdə ifadə etməyə çalışmışdı. Bizə müqayisə üçün onun yağlı boya ilə çəkilmiş 

digər əsərləri məlum olmadığından, görünənlərə rəğmən demək olar ki, M.Q.İrəvani klassik 

miniatür rəngkarlığının Avropa bədii ənənələri ilə qovşağından yaranmış “Qacar üslubu”ndan 

istifadə etməklə, yeni ifadə tərzini özünəməxsus çalarlarla zənginləşdirən sənət nümunələri 

yaratmışdır. Bunu onun Bakı sərgisində nümayiş olunan altı əsəri də təsdiqləyir. “Hüseynqulu 

xanın portreti”, “Qəhrəman döyüşçü”, “Zöhrabın portreti” (onu “Rüstəm-Zal” da adlandırırlar), 

”İrəvan sərdarı Hüseynqulu xan”, “Döyüşçü portreti” və “Fətəli şah Qacarın portreti” 

əsərlərində vurğuladığımız  məziyyətləri görmək mümkündür.  

Deyilənə görə rəssamın vəfatından sonra onun bədii irsi arasında həmin portretlərə çəkilmiş 

hazırlıq eskizləri, o cümlədən dörd döyüşçü-pəhləvan portreti də olmuşdur. Lakin müxəlif 

səbəblərdən onlar bizim dövrə gəlib çatmamışdır. 

Əlavə edək ki, rəssamın “Qacarlar üslubu”nun ən səciyyəvi   xüsusiyyətləri sayılan bədii 

prinsiplərdən istifadə etməsi, sifət və əlləri realistik-gerçəkçi, geyim və müxtəlif aksesuarlarının 

isə dekorativ tərzdə təqdimatı, tamaşaçısını duyğulandıra biləcək mənəvi qaynaq yarada 

bilməsi, sözün əsl mənasında, yaradıcılığının üçüncü dövründə çəkdiyi akvarel portretlər kimi 

heyrətdoğurucudurlar.  

Qeyd etmək lazımdır ki, müəllif  Azərbaycanın ilk dəzgah rəngkarlığı nümunələri hesab 

olunan bu əsərlərində portretlərin ikonoqrafik inandırıcılığına nail olmaqla, həm də 

onların monumentallığını əldə edə bilmişdir. Bunun interyerdə yer alacağını, memarlıqla 

əlaqəli təqdim olunacağını nəzərə alan M.Q.İrəvani geniş bədii ümumiləşdirmələrdən 

istifadə etmişdir. Bəzən sarayda, bəzən də neytral və yaxud mənzərə fonunda görüntüyə 

gətirilən bu obrazların bədii tutumunda bütövlüyün əldə olunmasını onun duyulası 

uğurlarından saymaq olar.   

Dekorativliyə bürünmüş bu şərtilik interyerin ümumi memarlığında iri ölçüdə olan bu 

portretlərin “itməməsini” nə qədər şərtləndirmişdirsə, obrazların səciyyəvi cizgilərini 

əyaniləşdirən bədii amillər də görünənlərin inandırıcılığını bir o qədər təmin etmişdir...  

M.Q.İrəvaninin həm saraydakı rəngkarlıq, həm də sonralar yaratdığı qrafik portretləri 

səciyyələndirməli olsaq, onda bu işlərin, xüsusilə də kağız üzərində çəkilmiş portretlərin 

bənzərsiz olduğunu deməliyik. Bu da bizə onun dəstxəttinin və bədii üslubunun özünəməxsus 

olduğunu söyləməyə əsas verir.              

O, xüsusi rəssamlıq təhsili almasa da, görünür  Tiflisdə oxuyarkən burada dünyəvi-

müasir  tədris proqramı çərçivəsində təsviri sənətin  ilkin vərdişlərinə yiyələnməsi, ona burada 

qazandıqlarını və atasının tövsiyyələrini  əski milli dəyərlər - miniatürlər və el sənəti 

nümunələri ilə qovuşdurmağa, özünəməxsus üslubunu - dəstxəttini müəyyənləşdirməyə imkan 

vermişdir. Doğrudan da M.Q.İrəvaninin yaratdıqlarını, xüsusilə də üçüncü dövrdə ərsəyə 

gətirdiklərini  özündən əvvəl mövcud olanların – nə “Qacar üslubu”nun, nə də real - gerçəkçi 

sənət ənənələrinin birbaşa görüntüsü saymaq olmaz. 

Amma onun yaratdıqlarında hər  iki ilhamverici mənəvi qaynağın təsiri olsa da, 

bütünlükdə onların çox fərqli biçimdə təfsiri-interpretasiyası duyulur. Ədalət naminə demək 

lazımdır ki. M.Q.İrəvaninin obrazları bütün mənalarda həm Azərbaycan, həm dünya 

rəssamlığında gördüyümüz bədii şərhlərdən çox fərqlənir.  Bunları həm də milli təsviri 

sənətimizdə  gerçəkləşməyə başlayan  dəzgah rəssamlığı formalarının ilk  görüntüləri hesab 

etmək mümkündür.  Onun ərsəyə gətirdiyi portret-kompozisiyalarda bədii şərh 

özünəməxsusluğunun qabarıq ifadəsi obrazların real, onlar üçün fon - yerlik rolunu oynayan 

məkanın şərti-dekorativ biçimdə təqdim olunmasındadır. Bu vaxta qədər  rast gəlinməyən  bu 
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cür ifadənin təsirli olmasına yardımçı olan bədii məziyyət rəssamın obrazların yerə yaxın 

hissələrini əhatələyən sahənin rəng və naxış örtüyündəki əlvanlığı bütünlükdə qoruyub 

saxlaması, onu şərti təqdim etməsi, onların çöhrələrinin “qonşuluğundakı”  yaxın sahələrin rəng 

tutumunu isə “zəiflətməklə”, obrazların çeşidli yaşantılarını tamaşaçı üçün daha cəlbedici  və 

qabarıq olmasına nail olmasıdır. Bunu onun daha çox sulu boya ilə işlədiyi portretlərdə 

müşahidə etmək mümkündür. Etiraf etmək lazımdır ki, rəssamın  bir-neçə seansa 

gerçəkləşdirdiyi portretlərdə rənglərin təravətli olmasına yetişməsi, bununla da sulu boyanın ali 

ifadə keyfiyyətini qoruyub saxlaması heç şübhəsiz Mirzə Qədimin yüksək sənətkarlığının 

göstəricisidir.  Bu portretlərin çox önəmli və Azərbaycan təsviri sənəti üçün yeni olan bədii-

estetik xüsusiyyəti onlarda insan psixologiyasının yaddaqalan ifadəsinə nail olunmasıdır. Bunu 

rəssamın  müxtəlif yaşlı insanların çöhrələrinə verə bildiyi fərdi cizgilərdə duymaq 

mümkündür.   Duyulası bədii kamilliyi ilə seçilən bu əsərlər Mirzə Qədimin çox da uzun 

sürməyən-on beş ilə qədər davam edən bədii yaradıcılığının elə son – üçüncü mərhələsini təşkil 

edir.   Yeri gəlmişkən deyək ki, ərsəyə gətirilən əsərlərin sayına görə  üçüncü dövr daha 

məhsuldar hesab olunur. Belə ki, həmin vaxt rəssam doqquz portret yaratmışdır.  Onlardan altısı 

Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində (iki fiqurlu kompozisiya, Şahzadə Aleksandrın arvadı 

ilə portreti, iki qadın portreti, gənc oğlanın portreti və tamamlanmamış hesab olunan “Qızılgül 

və bülbül” əsəri), ikisi Gürcüstan Dövlət İncəsənət Muzeyində (ikifiqurlu kompozisiya və qadın 

portreti), biri Dövlət Ermitajında (qatlama güzgü) saxlanılır. 

Bu bədii irsdə yer almış  “Abbas Mirzə”, “Molla”, “Türk sultanı”, “Knyaz Aleksandr 

və knyaginya Mariya”, “Əsgər”, “İki fiqurdan ibarət olan kompozisiya” və “Fətəli şahın 

portreti” əsərlərində “Qacar üslubu” ilə səsləşən bədii məqamlar görünsə də, “Əyləşmiş qadın”, 

“Qacar şahzadəsi Mah Tələt xanımın portreti”, “Qacar şahzadəsi Məculla Mirzənin portreti” və 

“Bülbül və qızılgül kolu” lövhələrində müşahidə olunanlar isə milli rəngkarlığımız üçün 

yenidir.  Son dörd əsərin hər  birində rəssamın sulu boya estetikası xəritəsini özünəməxsus 

cizgilərlə, heyrətamiz rəng keçidləri ilə zənginləşdirdiyini görmək mümkündür. Orijinallığına 

görə “Mirzə Qədim realizmi” kimi dəyərləndirilə biləcək  bu bədii yanaşmada klassik realizm 

bədii prinsiplərinə tapınma duyulsa da, özünəməxsus işıq-kölgə keçidləri, həcmin duyulanlığı 

ilə əldə olunan “estetik nur”un  hesabına o, ərsəyə gətirdiklərinin ecazkarlığına – incəliyə və 

zərifliyə nail ola bilmişdir. Əslində, M.Q.İrəvanini məhz bu portretlərinə görə XIX əsr 

Azərbaycan rəngkarlığında realizmin banisi olduğunu söyləməyə əsas verir.  

Yuxarıda qeyd etdik ki, rəssamın təsviri və tətbiqi sənətin bütün növlərinin bədii-texniki 

sirlərinə bələd olması ona ən müxtəlif materiallarda işləməyə imkan verirdi. Onun Sankt-

Peterburq Dövlət Ermitajında saxlanan bir əsəri (“Qatlama güzgü”) də elə bunu əyani nümayiş 

etdirən sənətkarlıq nümunəsidir. “Bu əsər ilk baxışda orta əsrlərin Şərq əlyazmalarının üz 

qabığını andırır, əslində isə o, qatlama-qovluq şəkilli bir hədiyyədir. Qovluğun içərisində sağda 

güzgü bənd edilmiş, sol tərəfinə isə bir kişi portreti çəkilmişdir. Portretin altındakı yazıdan 

(“General Karvalin üçün”) bəlli olur ki, Mirzə Qədim bu əsərini o vaxtlar Qafqazda olan bir rus 

generalına hədiyyə etmişdir. Bu özünəməxsus sənət nümunəsinin maraqlı cəhəti ondadır ki, 

burada milli ornamental sənətimizin geniş bədii imkanlara malik olduğuna şahidlik etmək 

mümkündür”(6,101). Belə ki, ornamental bəzəklər qovluğun alt və üst qabığında yerləşdirilərək 

dəbdəbəli bir xalça kompozisiyasını andırır. Kompozisiyanın ara sahəsindəki şəffaf boyalarla, 

süsən  və qızılgüldən böyük bir dəstənin, onun da üzərində bülbül təsvir edilmiş görüntüsü 

bütövlükdə estetik baxımdan çox duyğulandırıcıdır. Qovluğa “nəsx” xəttilə fars dilində Sədinin 

şeirlərindən əlsavə olunmuş beyt də ümumi kompozisiyanı zənginliyinə təsir edən bədii 

vasitələrdəndir... 

Sonda deyək ki, müxtəlif məzmunlu əsərlərdə sənətkarlar tərəfindən ifadə olunan 

mənəvi-bədii dəyərlər, həm də onların təmsil etdikləri  xalqın dünyaya baxışının və gözəllik 
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duyumunun estetik tutumlu ifadəsidir. Elə düşünürük ki, bu mənada Mirzə Qədim İrəvaninin 

yaratdıqları da bu mənada bu gün hər birimizə qürur bəxş edən və dəyər baxımından 

ölçüyəgəlməz qiymətə malik incəsənət xəzinəmizin ən yaddaqalan incilərindəndir. Elə bu 

səbəbdən də onun adı və xatirəsi duyulası zaman keçsə hər birimizə doğma və əziz olaraq 

qalmaqdadır... 

Açar sözlər: Tarix, saray, miniatür, klassika, stilizə, interpretasiya, üslub, mərhələ. 
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CƏMİL MÜFİDZADƏNİN ƏSƏRLƏRİNDƏ XARİCİ 

ÖLKƏLƏRİN ƏKSİ 

Musa Əmiraslanov 

                                                                Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının      

                                                                                               dissertantı    

     РЕЗЮМЕ 

 Вернувшись в Баку после окончания учебы, Джамиль Муфидзаде (1934-2019) 

начал свою независимую карьеру в 1960-х годах и продолжал ее до конца своей жизни. 

Его художественное наследие, которое считается очень ценным вкладом в развитие 

изобразительного искусства Азербайджана, включает не только местные темы, но и 

описания зарубежных стран. 

Циклы художника, посвященные жизни зарубежных стран, всегда вызывали интерес,  

потому что они новы для азербайджанской публики, особенно для поклонников его 

искусства. Одна такая цепочка называется Север. Его создание было связано с поездкой 

Джамиля Муфидзаде в северные регионы России в 1975 и 1976 годах в составе 

творческого коллектива Союза художников СССР. До этого, как правило, художнику, 

работающему над темами, связанными с его родным Азербайджаном, было очень 

интересно знакомиться с северной частью СССР, образно говоря, с местами, где природа 

испытывала людей. 

  Новая серия была создана после творческого визита Джамиля Муфидзаде в Монголию 

в 80-е годы. Поводом для создания этой серии, получившей название «На земле 

Монголии», стало его близкое знакомство с этой страной в составе делегации Союза 

художников СССР. В Монголии, которая на первый взгляд не кажется многим очень 

интересной, советские художники в основном находятся в столице страны Улан-Баторе, 

но только одно посещение пустыни Гоби произвело на них, в том числе и на 

азербайджанского художника, богатое впечатление и привело к интересным работам. , 

        Художник, побывавший в творческой поездке в Египет в 2004 году, через два года 

сумел оставить незабываемый след в культурной жизни республики отчетной выставкой 

«Египетские впечатления» в Баку. Зная это место как «Страну пирамид» до приезда 

сюда, Джамиль Муфидзаде не только выказывал восхищение этими знаменитыми 

зданиями, но и в результате своих наблюдений собрал богатые описания уникальных 

ландшафтов, жизни людей и традиций древней земли. созданные работы. 

 В целом серия Джамиля Муфидзаде, посвященная трем зарубежным странам (России, 

Монголии, Египту), а также индивидуальная графика, посвященная Японии, Польше, 

Германии, Ирану и Турции, показывает его бесконечный интерес и симпатию к новым 

местам. Убранство различных музеев и частных собраний этими произведениями 

обусловлено их высокой эстетической ценностью. 
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Ключевые слова: графика, север, смешанная техника, рыбак, сеть, верблюд, пустыня, 

пирамида. 

 

 SUMMARY 

 Returning to Baku after graduation, Jamil Mufidzadeh (1934-2019) began his 

independent career in the 1960s and continued to do so until the end of his life. His artistic 

heritage, which is considered a very valuable contribution to the development of Azerbaijan's 

fine arts, includes not only local themes, but also descriptions of foreign countries. 

The artist's series dedicated to the life of foreign countries have always been met with interest 

because they are new to the Azerbaijani audience, especially fans of his art. One such chain is 

called the North. Its creation was connected with Jamil Mufidzade's visit to the northern regions 

of Russia in 1975 and 1976 as part of a creative group compiled by the Union of Artists of the 

USSR. Until then, as a rule, it was very interesting for an artist working on topics related to his 

native Azerbaijan to get acquainted with the northern part of the USSR, figuratively speaking, 

with the places where nature tested people. 

A new series was created after Jamil Mufidzadeh's creative visit to Mongolia in the 1980s. The 

reason for the creation of this series, called "In the land of Mongolia", was his close 

acquaintance with this country as a member of the delegation of the Union of Artists of the 

USSR. In Mongolia, which at first glance does not seem very interesting to many, Soviet artists 

are mostly in Ulan Bator, the capital of the country, but only one visit to the Gobi Desert made 

a rich impression on them, including the Azerbaijani artist, and led to interesting works. . 

The artist, who went on a creative trip to Egypt in 2004, managed to make a memorable mark 

in the cultural life of the republic two years later with a report exhibition entitled "Egyptian 

Impressions" in Baku. Knowing this place as the "Land of Pyramids" before coming here, Jamil 

Mufidzadeh not only showed his admiration for these famous buildings, but also collected rich 

descriptions of the unique landscapes, people's lives and traditions of the ancient land as a result 

of his observations. created works. 

      In general, Jamil Mufidzadeh's series dedicated to three foreign countries (Russia, 

Mongolia, Egypt), as well as separate graphics on Japan, Poland, Germany, Iran and Turkey, 

shows his endless interest and sympathy for new places. These works adorn various museums 

and private collections due to their high aesthetic value. 

 

Keywords: Graphics, north, mixed media, fisherman, net, camel, desert, pyramid. 

                                                             

 Təhsilsonrası Bakıya qayıdan Cəmil Müfidzadə (1934-2019)  ötən əsrin altmışıncı 

illərindən başlayaraq müstəqil yaradıcılıqla məşğul olmuş və bu işi demək olar ki, ömrünün 

sonuna qədər davam etdirmişdir.  Onun Azərbaycan təsviri sənətinin inkişafına çox dəyərli 
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töhfə hesab olunan bədii irsi özündə yerli mövzularla yanaşı, həm də xarici ölkələrin təsvirini 

ehtiva edir.   

 Rəssamın xarici ölkələrin həyatına həsr olunmuş silsilələri Azərbaycan tamaşaçıları, 

xüsusilə də onun sənətinin pərəstişkarları üçün yeni olduğundan həmişə maraqla qarşılanmışdır. 

Belə silsilələrdən biri “Şimal” adlanır. Onun yaranması Cəmil Müfidzadənin 1975 və 1976-cı 

illərdə SSRİ Rəssamlar İttifaqının tərtib etdiyi yaradıcı qrupun tərkibində Rusiyanın şimal 

vilayətlərinə səfər etməsi ilə bağlı olmuşdur. O vaxta qədər bir qayda olaraq doğma 

Azərbaycanla bağlı mövzular üzərində çalışan rəssam üçün SSRİ-nin şimalına, obrazlı desək, 

təbiətin insanları sınağa çəkdiyi yerlərlə, oraların insanları ilə təmasda olmaq həddindən artıq 

maraqlı idi.  

 Onun ilk səfəri 1975-ci ildə Yakutiyaya baş tutub. Bir aya yaxın davam edən səfər 

zamanı o, həm Yakutsk şəhəri, həm də Lena çayı hövzəsi, Tiksi limanını və qütbarxası Ust-

Olenyok qəsəbəsi ilə tanış olmuş, gələcək əsərləri üçün zəngin təsvir materialı toplamışdır. Bir 

il sonra – 1976-cı ildə Şimala baş tutan ikinci səfərində o, digər respublikalardan olan 

həmkarları ilə Ağ dənizlə tanış olub. Burada onun səfər marşrutu Arxangelsk, Naryan-Mar, 

Kandalakşa, Kovda şəhərlərindən, eləcə də sovet dönəmində daha çox həbsxana və sürgün 

məkanı kimi məşhur olan Solovetski adasından keçmişdir.  

Rəssamın həmin vaxtlarda keçirdiyi hisslər sənətşünas Z.Əliyevin “Cizgilərə hopan 

ömür” kitabında çox dəqiq ifadə olunub: “İndiyə qədər neftçilərin əməyini vəsf edən bır rəssam 

üçün buradakı insanların fərqli sahələrdə fəaliyyət göstərmələri də onun duyulası qədər 

cəlbedici görünürdü. Maral bəsləyənlərin, çörəyi ovdan çıxanların və balıqçıların işlərini 

izləmək, eləcə də bu ətrafda baş verənlərı müşahidə etmək çox maraqlı idi. Mahiyyətcə ilk dəfə 

ayaq basdığı şimal bütün mənalarda doğulub boya-başa çatdığı Odlar yurdundan fərqli idi. Bir 

sözlə, buranın özünəməxsus təbiəti də, fəsillərin sınaqlarını dəf etməkdən usanmayan əmək 

adamları da onun üçün əvəzolunmaz təsvir materialına çevrildi və çox qısa bir müddətdə 

yaddaqalan sənət əsərlərinin yaranmasını şərtləndirdi...” (2,92) 

 Rəssamın “Şimal” silsiləsi əvvəlki əsərlərindən daha real-gerçəkçi olması ilə fərqlənir. 

Qənaətimizcə, bunu şərtləndirən başlıca səbəb rəssamın ilk dəfə qarşıladığı məkanlar və 

situasiyalar barəsində  tamaşaçısına obyektiv bədii informasiya vermək istəyi ilə bağlı 

olmuşdur. Lakin bu heç də o demək deyil ki, müəllif tarixi keçmişimizlə bağlı əsərlərindəki 

yanaşmasından tamamilə uzaqlaşıb və Şimalla bağlı əsərlərində bədii stilizə və obrazlı yanaşma 

yoxdur. Əksinə, silsilə ilə tanışlıq göstərir ki, onun obyektə yanaşmasında rəngarənglik 

duyulmaqdadır. Bunu onun çox qısa bir müddətdə yaratdığı “Ovdan sonra”(1975), “Şimal qütb 

stansiyası”(1975), “Qəsəbədə” (1976), “Müqəddəs gölün önündə” (1976), “Balıqçı” (1976), 

“Şimal mənzərəsi” (1976), “Bəyaz gecələr” (1976), “Pronçişşevlərin məzarı” (1976), “Dairəvi 

torlar” (1976), “Daimi donluqda” (1976), “16 avqust.İlk qar” (1976), “Balıqçı qəsəbəsi” (1976), 

“Kandalakşa” (1976), “Arxangelsk vilayəti.Sakitlik” (1976), “Kandalakşa.Qayıqlar” (1976) və 

s.əsərlərinin timsalında görmək mümkündür.  

 Şimalda hər gün yeni-yeni motivlərlə üzləşən rəssam üçün gördükləri bütün mənalarda 

maraqlı idi. Bu mənada zamanında keçmiş SSRİ-nin əlçatmaz, ünyetməz məkanlarından 

sayılan Şimal bölgəsində onun müxtəlif obyektlərlə qarşılaşması bir-birindən maraqlı əsərlərin 

yaranmasına səbəb olmuşdur.1975-ci ildə ərsəyə gətirilən “Şimal qütb stansiyası” qrafik 

lövhəsi belə əsərlərdəndir. Bu dəfə də düzbucaqlı formatdan istifadə edən müəllif, bununla da 

məkanın malik olduğu əhatəliliyi təsirli tutumda ifadə etməyə nail olmuşdur.  

 Şimalın müasir tarixinin bədiiləşdirilməsi yönündə rəssamın çəkdiyi Kandalakşa 

ünvanlı əsərlər xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, bu yerlər hələ IX əsrdən başlayaraq 
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balıqçılar üçün dayanacaq rolunu oynayıb. Odur ki, “Kandalakşa.Qayıqlar”(1976), 

“Kandalakşa.Balıqçı evləri”(1976), “Kandalakşada səhər.Bostan” (1976), “Kandalakşa sahili” 

(1977) və s. qrafik lövhələri bədii-tarixi maraq doğurur. 

 Rəssamın sahil boyu apardığı davamlı müşahidələrin sayəsində onun balıqçıların 

yaşayış məskənlərini əks etdirən çoxsaylı əsərlər yaradılmışdır.  Bunlardan biri qarışıq 

texnikada işlənmiş “Kandalakşa.Balıqçı evləri”  əsəridir.  Burada müəllif təpəliyin ətəyində 

salınmış balıqçı şəhərciyini görüntüyə gətirib. Yan-yana sıralanmış taxta evlərin bədii tutumu 

burada ucalan kilsə ilə daha da zənginləşdirilmişdir. Evlərin yaxınlığında toplanmış kəsilmiş 

ağac parçaları və torlar, yamacın ətəyindəki ot tayaları və at təsviri zahirən adamsız görünən 

məkana incəliklə duyulası bir həyat işartıları bəxş etmişdir. Rəng çalarlarından uğurla istifadə 

edən müəllif, əldə etdiyi təzadlarla kompozisiyanın gözoxşayan turum almasını 

şərtləndirmişdir. 

 Rəssamın Kandalakşa ünvanlı əsərlərində oranın ab-havasının özünəməxsus təqdimatı 

ilə qarşılaşırıq. Belə təqdimatların bir qayda olaraq azdetallı olması da yaddaqala haldır. Heç 

şübhəsiz, taxta tikililər və qayıqlar, eləcə də balıqçı torları ilə Şimalın sərt “ovqatı”nı bədii dillə 

tamaşaçıya çatdırmaq elə də asan deyildi. Buna baxmayaraq, Cəmil Müfidzadə göz qoymaqdan 

usanmadığı Kandalakşada tapdığı gözəllik qaynaqlaını, həm də həmin yerləri səciyyələndirə 

biləcək bədii məziyyətlərə bələyə bilmişdir.  

 Cəmil Müfidzadənin “Şimal” silsiləsinə daxil edilmiş əsərlərin maraqlı 

xüsusiyyətlərindən biri də onun oxşar ayrıntılardan istifadə etməklə, bir-birindən maraqlı 

kompozisiyalar yarada bilməsidir. Bu mənada rəssamın bir çox əsərlərində balıqçı torunun 

məna-məzmun daşıyıcısı kimi çıxış etməsini xatırlatmaq isdərdik. Bu mənada 

“Qəsəbədə”(1976), “Balıqçı” (1976), “Şimal mənzərəsi” (1976), “16 avqust. İlk qar” 

(1976),”Dairəvi torlar” (1976), “Daimi donluqda”(1976), “Müqəddəs gölün önündə” (1976), 

“Balıqçı koması” (1977), “Əlverişsiz hava” (1977), “Balıqçı xülyası” (1977)  və s. əsərlərin 

adını çəkmək olar.   

 Balıqçıların gündəlik həyatına obrazlı görkəm vermək istəyi ilə bu torlardan “səhnə 

pərdəsi” kimi istifadə edən rəssam, hər yeni motivi onun arxasında baş verən hadisə və yaxud 

da yaşanan məqam kimi təqdim etməklə əmək meydanının “teatrlaşdırılmış” görüntüsünü 

yaratmağa nail olmuşdur.  

 Elə 1976-cı ildə yaradılmış “Şimal mənzərəsi” və “Balıqçı” lövhələrində də rəssamın 

balıqçı torlarına özünəməxsus bədii yanaşması görünməkdədir. Bu iki əsərdə kompozisiyaların 

yuxarı yarısını tutan torların konfiqurasiyası dəyişdiyi kimi, aşağı hissəni təşkil edən və əsas 

məna-məzmun daşıyıcıları olan ayrıntılar da bir-birindən fərqlənməkdədir.  

 “Şimal” silsiləsinin yaddaqalan əsərlərindən biri də “Balıqçı koması” qarışıq texnikada 

işlənmiş lövhəsidir. Onun da kompozisiyasında torlardan istifadə olunmuşdur. Bu dəfə də 

ondan təqdim etdiyi “səhnə”yə qapadıcı pərdə funksiyası bəxş edən rəssam, həm də onun 

bələndiyi zərif-boz rəng çalarları ilə aşağıda ilıq tutumda təsvir olunan motivin qabarıqlığını 

təmin etmişdir. Başqa sözlə desək, “böyük torpaq”da dayanmış balıçı fiquru ilə gölün içində 

qərarlaşmış taxta tikilinin üzərindən asılmış ecazkar görkəmli torun qovşağı əsərin məna-

məzmun daşıyıcısına çevrilməklə, kompozisiyanın bütövlüyünü şərtləndirmişdir. 

 Cəmil Müfidzadənin “Balıqçı xülyası”  lövhəsi elə adından da göründüyü kimi əmək 

adamının mavi arzularını özünə ifadə edir. Bunun üçün təxəyyülünün gücünə tapınan rəssam, 

torları təmir edən qoca balıqçını xəyalında gəzdirdiyi ən böyük istəyi ilə qoşalaşdırmış, yer 

adamın hələ də səmalarda dolaşan arzusu ilə birlikdə təqdim etmişdir. Süjetin təqdimatında 
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rəng təzadlarından uğurlu istifadənin nəticələrini də görmək mümkündür. Balıqçını və onun 

qərarlaşdığı torpağı tünd-isti rənglərlə  təsvir edən rəssam, qocanın başı üzərində-tora düşmüş 

iri balığı isə gümüşü-boz cizgilərə ifadə etməklə, nəyin reallıq, nəyinsə təxəyyül-arzu olduğunu 

tamaşaçıya çatdıra bilmişdir.  

 Rəssamın ilk səfərinin nəticəsi olan “Pronçişşevlərin məzarı”(1976), “Ağ dəniz önündə” 

(1977), “Ovdan sonra” (1978) və s. əsərlərdə də Şimal torpağından alınan təəssüratın yeni-yeni 

çalarları duyulmaqdadır. 

Rəssam 1977-ci ildə "Şimal" silsiləsini ictimaiyyətə təqdim etsə də, onunla Bakı ilə 

yanaşı, Moskva, Arxangelsk və Severodvinsk şəhərlərinin sənətsevərləri tanış olsalar da, o. 

səfər təəssüratını sonrakı illərdə də bədii görüntüyə çevirməkdə davam etmişdir. Onun 

“Şimalda qəsəbə”(1979), “Kovda.Şimalda qəsəbə” (1979), “Qütb stansiyası” (1979), "Sakitlik" 

(1979), "Yakutıyanın təzadları" (1979), “Tiksi limanı”(1979), “Tundra”(1980), “Kovda” 

(1984), Maralçının koması” (1984) və s. əsərləri bu qəbildəndir. Onlarda uzaq Yakutiyanın 

təbiəti, əmək adamlarının məşğuliyyəti barəsində bədiiləşdirilmiş məlumat almaq mümkündür.  

Cəmil Müfidzadənin səksəninci illərdə Monqolustana baş tutan yaradıcılıq səfərindən 

sonra yeni bir silsiləsi yaradılmışdır. “Monqolustan torpağında” adlanan bu silsilənin 

yaranmasına onun SSRİ Rəssamlar İttifaqı nümayəndə heyətinin tərkibində bu ölkə ilə 

yaxından tanışlığı səbəb olmuşdur. İlk baxışda çoxlarına o qədər də maraqlı görünməyən 

Monqolustanda sovet rəssamları daha çox ölkənin paytaxtı Ulan-Batorda olsalar da, cəmisi bir 

dəfə Qobi səhrasına səfər etmələri onlarda, o cümlədən də Azərbaycan rəssamında zəngin 

təəssürat oyatmışdır. 

Cəmil Müfidzadənin Monqolustan ünvanlı  əsərlərinin yığcam detalları ciddi biçimli 

olsalar da, səhra həyatının görünən bu dəyişkən ritmləri müəllif təfsiri sayəsində onlarda lirik 

ovqat, bəzilərində isə hətta romantik başlanğıc yaranmasını şərtləndirmişdir. Görünənlər çox 

ustalıqla ümumiləşdirildiklərindən monumentallıq kəsb edirlər. 

Məhz görkəmli qrafikin məkana yaradıcı yanaşmasının sayəsində çoxlarına adi görünən 

bu səhra obrazlı-bədii görkəm almaqla, duyğulandırıcı təxəyyülün nəticəsi olduğuna 

tamaşaçısını inandırdığından uzun müddət unudulmurlar. Rəssamın Qobi ünvanlı dəvəli 

kompozisiyalarında nəhayətsiz görünən səhranın fonunda dəvələrin siluetləri ecazkar-ifadəli 

göründüyündən, bütünlükdə, onların pauza-fasilə və ritm əsasında qurulan ritmləri əsərlərə 

romantik-dramatik tutum verilməsini şərtləndirmişdir. “Səhər” (1982), “Qobi.Sübh çağı” 

(1983), “Qobi səhrası” (1983), “Qərinələrin görüşü”(1983), “Qobi.Yad” (1983), “Qobidə adi 

görüntü”(1983), "Görüş" (1984), "Hava pisləşir" (1983), "Dostlar" (1983) və digər əsərlərində 

vurğuladığımız bədii-estetik məziyyətləri müşahidə etmək mümkündür. 

Rəssamın bu dəvəli kompozisiyalarında səhranın əvəzolunmaz bəzəyinə çevrilmiş 

heyvanların plastik tutumuna xüsusi diqqət yetirilmiş, bozumtul məkanı yeknəsəklikdən 

çıxarılmasına xidmət edən yaddaqalan bədii münasibət göstərilmişdir.  

Bu silsilədə çoxsaylı kompozisiya üsullarına müraciət edən rəssam, dəfələrlə təsvirlərin 

güzgüəksi ilə təkrarlanmasından uğurla istifadə  etməklə, maraqlı süjetlərin yaranmasına nail 

olmuşdur. “Axırıncı tikan”, “Rəqiblər” və “Yeni dost” əsərlərində dəvələrin təkrarlanmasından 

bacarıqla bəhrələnən müəllifin bunu “Qobi.İlk görüş” lövhəsində də tətbiq etmişdir.  

Üfüqi formatı dörd dəvə təsviri ilə “dolduran”  rəssam, bir-birindən azca aralıda 

dayanmış  bu iki cütün bir-birini təkarlayan pozalarına cəlbedicilik bəxş etməklə, onların 
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tamaşaçıya yönəldilmiş baxışlarını təəccüb hisslərinə bələmişdir. Bu baxışlarda səhrada – 

onların lap yaxınlığında peyda  olan varlıqdan hürkmək əlaməti duyulmaqdadır.  Lakin bu iki 

baxış həm də digər iki dəvənin konfiqurasiyasından yaranan ritmli görüntünün sayəsində həm 

də estetik tutumla bələndiyindən cəlbedici baxılır.  

Qobi səhrasında gördüklərinə bədii görkəm verən Cəmil Müfidzadə yuxarıda da qeyd 

etdiyimiz kimi müşahidə etdiyi motivləri həm də mənalandırmağa çalışmışdır. Belə əsərlərdən 

birini o, 1986-cı ildə ərsəyə gətirmişdir. Qarışıq texnikada işlənmiş bu əsər “Qurumuş çeşmə 

başında” adlanır.  Sənətşünas Z.Əliyevin bu əsər barəsində yazdıqlarında oxuyuruq: “Rəssamın 

“Qurumuş çeşmə başında”(1986) əsərində məzmunla forma vəhdətinin duyğulandırıcılığı 

qeyri-adi dərəcədə təsirlidir. Onu “arzu-kompozisiya” da adlandırmaq olar. Belə ki, burada o, 

digər lövhələrində qoşalaşdırmadığı detalları bir araya gətirib. Üzünün ağlığı duyulan səhra, 

“donsuz”luğu görünən ağaclar, çaş-baş qaldığı hiss olunan dəvə və qürub rənginə bələnmiş 

günəşin təsviri ilk növbədə cəlbediciliyi ilə yadda qalır. Bundan sonra tamaşaçıda onları yerlə 

göyün az qala eyni rəng aldığı məkanda nəyin birləşdirdiyi sualı yaranır. Heç şübhəsiz bunu ilk 

növbədə süjetin təqdimatı və əsərin adı şərtləndirir. Bu qənaətə gəlmək olur ki, adama boy 

verməyən bu ağacların indiki varlığı da nə vaxtsa buraların çeşməli olmasından irəli gəlir. Elə 

çoxdan baş çəkmədiyi bu yerə tək dəvəni çəkib gətirən də, nə vaxtsa buradakı çeşmədən 

susuzluğuna məlhəm tapması olub. İndiki məqamda tuş gəldiyi xoşagəlməz situasiya onun üçün 

də gözlənilməzdir, susuzluğa dözüm rəmzinə çevrilən dəvənin elə qəribə duruşu və baxışı da 

bundan qaynaqlanıb. Bu yerdə rəssamın günəşi qüruba endirməsi necə, təsadüfidirmi? Bəlkə 

çeşmənin bu yoxluğu buradakı həyatın sönməkdə olmasına bir işarədi? Hər halda rəssam 

tamaşaçısına düşünmək üçün geniş meydan açıb, desək, yanılmarıq” (2,152). 

Silsilədə Qobi səhrası ilə bağlı süjetlər çoxluq təşkil etsə də, Monqolustanda rəssamın 

diqqətini başqa motivlərin də cəlb etdiyini görə bilərik.”Ulan-Bator. Dusana gedən rahib” 

(1986), “Kosmosdan xəbər” (1985),”Ulan-Batorda yuxu”(1985), “Suxe-Batorun portreti” 

(1985), “Monqol” (1983), “Aratın portreti” (1983),”Şimali Monqolustan” (1983). 

“Monqolustan bu gün” (1985) və s. lövhələr belə sənət nümunələrindəndir.  

Nəticə olaraq deyə bilərik ki, rəssamın bütün yaradıcılığı boyu müşahidə etdiyimiz 

qrafikanın bədii-texniki imkanlarından istifadə istedadının nümayişini “Monqolustan 

torpağında” silsiləsində də izlənilir.Yüksək rəsmetmə mədəniyyəti özünü silsiləyə daxil olan 

bütün əsərlərdəki detalların konkret təsvirində və inandırıcılığında qabarıq göstərib. Tətbiq 

olunan qarışıq texnika rəssama geniş ümumiləşdirmələrlə yanaşı kompozisiyaları təşkil edən 

təsvir elementlərini həm konkret, həm də irreal görüntüyə çevirməyə imkan vermişdir.  

2004-cü ildə Misirdə yaradıcılıq ezamiyyətində olan rəssam iki il sonra Bakıda “Misir 

təəssüratları” adlı hesabat sərgisi ilə respublikanın mədəni həyatında yaddaqalan iz qoymağa 

nail olmuşdur. Hamı kimi ilk dəfə ayaq basdığı bu məkanı bura gəlişinə qədər “Ehramlar diyarı” 

kimi tanıyan Cəmil Müfidzadə, təkcə həmin məşhur tikililərə heyranlığını nümayiş etdirməklə 

kifayətlənməmiş, müşahidələri nəticəsində qədim diyarın özünəməxsus mənzərələri, insanların 

həyatı və adət-ənənələri barəsində zəngin təsvir materialı toplamışdır. Yeri gəlmişkən qeyd 

edək ki, bu silsilə üzərində çalışarkən o, qarşısında duran birçox yaradıcı vəzifələri həll etməli 

olub. Bunun ən önəmlisi Monqolustana həsr olunmuş silsilədə olduğu kimi yerli təbiətin 

yeknəsəkliyimi aradan qaldırmaq və bu bir-birinə bənzəyən motivlərdə bədii məqamlar 

axtarmaq olmuşdur. Odur ki, rəssam yerli qumluqların üzərində dominant rolunu oynayan 

ehramları Misir gerçəkliyi – məkanın uzaq-yaxın tarixi ilə əlaqəli verməyə çalışmışdır.  

Kompoziyalarda davamlı olaraq yer alan və çox vaxt da onların təqdimatında fon rolunu 

oynayan dəvələrin və ehramların müxtəlif mövzularla əlaqələndirilməsi yüksək sənətkarlıqla 
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icra olunduğundan, silsilənin hər bir lövhəsi daha cəlbedici görünməklə, zəngin estetik qaynaq 

mənbəyi kimi çıxış edir. Müəllifin qarışıq texnikada işlədiyi “Ziyarətçilər” (2004), “Misirin 

tarixi” (2005), “Gəzinti” (2005), “Sinayda günorta” (2005),”Qısa istirahət” (2005), “Gənc 

bədəvilər” (2005), “Doğma yerlər” (2005), “İki dost” (2004), “Ehramlar” (2005), “Karvan” 

(2004) və s. əsərlərində onun dərin müşahidə qabiliyyətinə malik olduğunu, gördüklərinə 

obrazlı görkəm vermək bacarığını görürük.  

Ərəblərin həyatında dəvələrin necə önəmli rol oynadığını rəssamın silsiləni təşkil edən 

bir-neçə əsərində yaxşı hiss etmək olur. Qobi səhrasındakı dəvələrdən fərqli olaraq Misirdəki 

dəvələrin bilavasitə xarici turistlərə xidmətin tərkib hissəsi kimi qəbul edilməsindədir ki, Cəmil 

Müfidzadənin təqdim etdikləri bu heyvanlar bəzədilmiş və cəlbedici görkəmdədirlər. İfadəli 

siluetə malik olan ərəb dəvələrinin “İntizarda”(2004), “Sinayda” (2005), “Qonaqlar” (2004), 

“Ailə” (2005) və “Yolçular” (2005) lövhələrində ifadə olunan dominant rolu kifayət qədər 

yaddaqalandır.... 

Bütünlükdə, Cəmil Müfidzadənin üç xarici ölkəyə (Rusiya, Monqolustan, Misir) həsr 

olunmuş  silsilə, həm də Yaponiya, Polşa, Almaniya, İran və Türkiyə ilə bağlı ayrı-ayrı qrafik 

lövhələrində onun üçün yeni olan məkanlara sonsuz marağı və rəğbəti duyulmaqdadır. Bu 

əsərlərin müxtəlif muzey və şəxsi kolleksiyaları bəzəməsi isə onların yüksək estetik dəyər 

daşıyıcısı olmaları ilə bağlıdır. 

Açar sözlər: Qrafika, şimal, qarışıq texnika, balıqçı, tor, dəvə, səhra, ehram. 
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İNSAN İNKİŞAFI VƏ İNSAN HÜQUQLARI 

Cavid BAĞIROV Bəxtiyar oğlu 

Bakı Dövlət Universiteti 

Davamlı inkişafın idarə edilməsi 

              Nəriman RZAYEV Hüseyn oğlu 

Bakı Dövlət Universiteti 

Davamlı inkişafın idarə edilməsi 

XÜLASƏ 

Biz bu məqalədə insan inkişafı və insan hüquqları haqqında bəhs etmişik. İnsan inkişafı 

insanların seçimlərini genişləndirən və onların bacarıqlarını artıran elə bir prosesdir ki, son 

nəticədə insanlara uzun və sağlam ömür yaşamaq, biliklər əldə etmək, layiqli həyat şəraitinə 

malik olmaq və öz icmalarının inkişafında, eləcə də onların həyatına təsir edən qərarların 

qəbulunda fəal iştirak etmək imkanı yaradır.İnsan inkişafı konsepsiyası BMT-nin İnkişaf 

Proqramı tərəfindən 1990-cı ildə təqdim edilmişdir və hal-hazırda mühüm inkişaf 

müzakirələrinin mərkəzində duran mövzulardan biridir. BMTİP-in hər il nəşr etdiyi İnsan 

İnkişafı Hesabatlarında bütün dünya ölkələrinin nailiyyətlərini sıralayan İnsan İnkişafı İndeksi 

xüsusi yer tutur. 2010-cu ildə Azərbaycan Yüksək İnsan İnkişafı kateqoriyasındakı ölkələr 

sırasına daxil olmuşdur. İnsanlar hər bir dövlətin həqiqi sərvətidir və hər hansı sahədə aparılan 

inkişaf siyasəti məhz insanlara xidmət etməlidir. İnsan hüquqları mövzusunda isə onun anlayışı 

və mahiyyəti haqqında insan hüquqları və ermənilərin insan hüquqlarını pozması haqqında bəhs 

edilmişdir. 

 

Rəyçi:Dos. Allahverdiyeva Sahilə 

 

İnsan inkişafı anlayışı 

BMT-nin İnsan İnkişafı haqqında ilk Hesabatında müəyyən edildiyi kimi, “insan inkişafı 

insanların seçimlərinin genişləndirilməsi prosesidir. Bu seçimlərdən ən vacibləri uzun və 

sağlam həyat yaşanması, təhsil əldə edilməsi və layiqli həyat şəraitidir. Əlavə seçimlərə siyasi 

azadlıq, insan hüquqlarının və özünə hörmət (ləyaqət) hissinin təminatı daxildir.İnsan inkişafı 

– insan həyatının bütün mərhələlərində və aspektlərində adamların daha geniş seçimlərə malik 

olmasının təmin edilməsi prosesidir. “İnsan inkişafı uzun, sağlam və yaradıcı həyat sürmək, 

dəyər verdikləri hər hansı məqsədlərə nail olmaq və hamı üçün ümumi olan planetdə ədalətli. 

və dayanıqlı inkişafa fəal surətdə qoşulmaq üçün insanların azadlıqlarının genişləndirilməsi 

deməkdir. İnsanlar istər fərd kimi, istərsə də qrup olaraq insan inkişafının həm benefisiarları, 

həm də aparıcı qüvvələridir.”İnsan inkişafı sadəcə təhsil və səhiyyəyə sərmayələrin qoyuluşu 

ilə insan qabiliyyətlərinin artırılmasından ibarət deyil. Bu modeldə artım və məşğulluq üçün 

əlverişli mühitdə həmin qabiliyyətlərin bütövlüklə istifadəsi imkanlarının yaradılması da 

nəzərədə tutulur. İnsan inkişafı modeli iqtisadi artımı mühüm şərt kimi qəbul edir, ancaq eyni 

zamanda onun keyfiyyətinə və iqtisadi faydaların paylanması strukturuna, onun insan həyatı ilə 
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əlaqəsinə və onun davamlılığına da xüsusi diqqət ayırır. İnsan inkişafı üç komponent üzərində 

qurulmuşdur:1. İnsanların rifahı, onların həqiqi azadlıqlarının artırılması, tərəqqi üçün 

imkanların yaradılması: İnsan inkişafı konsepsiyasına görə, gəlir insanların həyatında nə qədər 

çox vacib şərt olsa da, yeganə əhəmiyyətli məqsəd deyildir. İnsanlar uzun və sağlam ömür 

sürmək, onlara maraqlı olan mövzular haqqında biliklər əldə etmək, arzuladıqları peşələrə və 

ixtisaslara yiyələnmək, övladlarını sağlam, həyatlarından razı və firavan görmək, öz şəxsi 

ləyaqətini qorumaq və ailələrinin, əzizlərinin təhlükəsizliyinə əmin olmaq istəyirlər. İnkişafın 

məqsədi yalnız insanların gəlir səviyyəsinin yüksəldilməsi deyil, həm də onlar üçün təhsildə, 

səhiyyədə, ictimai qərarların qəbulunda, sahibkarlıqda, yaradıcı həyatda və digər sahələrdə 

imkanların genişləndirilməsidir. Amartya Sen qeyd etdiyi kimi, inkişaf nəticəsində yüksələn 

rifah adambaşına düşən gəlirin artan səviyyəsi ilə deyil, onların ləyaqətli hesab etdiyi həyat 

obrazı yaşamaq imkanları ilə ölçülməlidir.2. Səlahiyyətlənmə və agentlik, insanların və 

qrupların onlar üçün dəyərli olan nəticələr uğrunda fəaliyyət imkanları: Burada səlahiyyətlənmə 

imkanları dedikdə müxtəlif resurslara ədalətli, hamı üçün qanuni və bərabər şərtlərlə çıxışın 

təmin edilməsi, həmçinin belə resursların yaradılması və ya onlardan istifadə. 3.Ədalət: Burada 

bərabərliyin, ədalətliliyin təmin edilməsi, nəticələrin zaman keçdikcə davamlılığı, insan 

hüquqlarına və cəmiyyətin digər ideallarına hörmət nəzərdə tutulur. İnsan inkişafı 

paradiqmasına görə, iqtisadi inkişafın tipi və xarakterinin nəinki gəlirlərin artımına, həm də 

ədalətlilik prinsiplərinin təminatına necə təsir göstərməsi mühüm və aktual məsələdir. İnsan 

inkişafı insanların yoxsullaşmasına, əsarətin güclənməsinə və struktur bərabərsizliyə aparan 

proseslərin qarşısının alınmasını nəzərdə tutur. İnsanların iqtisadi və siyasi həyatda imkanlarını 

məhdudlaşdıran cinsi, irqi, milli, dini və sinfi mənsubiyyəti, yaşadığı yer, statusu və sair ilə 

əlaqədar mənfi stereotiplər, qərəzli münasibətlər və digər maneələr aradan qaldırılmalıdır ki, 

onlar bu sahələrdə qanuni fəaliyyət göstərərək öz imkanlarından tam bəhrələnə bilsinlər. 

Bundan əlavə, bugünkü imkanlardan istifadə yalnız indiki nəsillərə deyil, gələcək nəsillərə də 

qismət olmalıdır. İnkişaf strategiyaları inkişaf prosesinin nəticələrinin dayanıqlığını və 

uzunmüddətli olmasını təmin etməlidir və gələcək nəsilləri ödəməli olacağı “borclar” 

yaratmamalıdır. Nəticələrin davamlılığı (dayanıqlı inkişaf) imkanların həm indiki və gələcək 

nəsillər arasında, həm də mövcud nəslin daxilində elə paylaşmasını nəzərə almalıdır ki, heç 

kəsin və ya heç bir nəslin mənafeyi naminə kimsənin mənafeyi, ehtiyacları və imkanları 

məhdudlaşdırılmasın. Beləliklə ədalət yalnız son nəticələrin paylanmasındakı bərabərlik deyil, 

həm də imkanların bərabərliyidir.Amartya Senin irəli sürdüyü “bacarıqlar yanaşmasına” istinad 

edərək qeyd olunmalıdır ki, insan inkişafı paradiqmasının konseptual quruluşu üç “nəhəngin” 

üzərində qurulmuşdur: insanların malik olduğu imkanları səciyyələndirən həqiqi azadlıqlar, 

insanların öz taleyini yaratmaq qabiliyyətinə təsir edən proses azadlıqları və davamlılığın təmin 

edilməsi, sosial ədalətin möhkəmləndirilməsi, insan hüquqlarının qorunması kimi baza 

prinsiplərinə söykənən ədalətin təminatı. Bu sahələr bir-biri ilə qarşılıqlı təsirdədir, bunlardan 

biri təmin edilməyincə digərində irəliləyişin olmasına ümid etmək olmur. Həmçinin, bu 

sahələrin genişlənməsi, bu sahələrdə irəliləyişin əldə olunması ətraf mühitlə, təbiət vəekoloji 

durumla sıx əlaqəlidir. İnsan inkişafının bu “nəhənglər” üzərində uğurla dirçəlməsi məhdud 

təbii resurslardan düzgün istifadə fonunda baş verə bilər. İnsan inkişafının əsas məqsədi 

insanların maddi firavanlığını təmin edəcək və onlara sağlam və yaradıcı həyat yaşamaq imkanı 

verəcək zəngin bir siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni və ekoloji şəraitin yaradılmasıdır. 

İnsan inkişafında BMT sisteminin rolu 

Ötən əsrin 90-cı illərində formalaşan və BMT tərəfindən fəal surətdə dəstəklənən insan inkişafı 

ideyası insan hüquqları, münaqişələrin həll olunması, insan təhlükəsizliyi, ekoloji cəhətdən 

dayanıqlı inkişaf və digər tərəqqipərvər konsepsiyaları da özündə ehtiva etməkdədir. İnsan 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və insan hüquqlarının qorunması uğrunda dayanıqlı inkişafa 

gedən yolda həyati vacib bir amil kimi sülh şəraitinin təmin edilməsinə insan inkişafı 
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yanaşmasında çox böyük əhəmiyyət verilir.Hər il BMT tərəfindən nəşr edilən İnsan İnkişafı 

Hesabatları “insan inkişafı” anlayışının müxtəlif aspektlərini, dərin mahiyyətini və 

əhəmiyyətini ön plana çəkməkdə davam edir.BMT-nin fəaliyyəti yalnız konseptual 

müzakirələrin və beynəlxalq təcrübə mübadiləsinin təşkilindən ibarət deyildir. Milli 

hökumətlərə inkişaf məqsədlərinin formalaşdırılması və potensial inkişaf perspektivlərinin 

reallaş-dırılmasında yardım göstərmək öhdəliyi daşıyan BMT həmin konseptual ideyaların və 

beynəlxalq təcrübənin yerli inkişaf proqramlarında nəzərə alınmasına çalışır. Minilliyin inkişaf 

məqsədlərinə nail olunması və qlobal səviyyədə qəbul olunmuş digər öhdəliklərin yerinə 

yetirilməsi üçün üzv-dövlətlərə dəstək verməklə BMT eyni zamanda yerli səviyyədə insan 

inkişafını, dayanıqlı inkişafı, uşaqların və anaların sağlamlığını, gender bərabərliyini, düzgün 

idarəçiliyi, elmi-texniki tərəqqini və ədalətli inkişafı dəstəkləyir. BMT fəaliyyətinin ilk 

dövründə (1940-cı illərin sonu – 1950-ci illərdə) əsas diqqət iqtisadi inkişaf sahəsinə 

yönəlmişdi və bu, zəmanənin dominant nəzəriyyələri ilə əlaqədar idi. “BMT-nin inkişaf 

dekadası” elan olunmuş 1960-cı illər bütün dünyada, xüsusilə gənc dövlətlərdə sürətli iqtisadi 

artım templəri ilə səciyyələnsə də, həmin illərdə iqtisadi amillərin inkişaf üçün yeganə şərt 

olma-dığı haqqında təsəvvürlər artıq formalaşmaqda idi. 1961-1971-ci illərdə BMT-nin Baş 

Katibi olmuş U Tan 1962-ci ildə BMT Katibliyinin hazırladığı məşhur “İnkişaf Onilliyi: 

Fəaliyyət Təklifləri” hesabatında o dövrün təsəvvürlərini belə yekunlaşdırmışdı: “İnkişaf 

sadəcə iqtisadi artımdan ibarət deyil; inkişaf artım ilə yanaşı dəyişikliklər deməkdir. 

Dəyişikliklər isə öz növbəsində iqtisadi olduğu qədər də sosial və mədəni, kəmiyyət xarakterli 

olduğu qədər də keyfiyyət xarakterli olmalıdır. Əsas məsələ həyatın keyfiyyətinin 

yüksəldilməsidir.” Həmin hesabatda sonra deyilirdi:“İnkişaf siyasətində ən böyük 

təhlükələrdən biri artımın maddi aspektlərinə üstünlük və qeyri-mütənasib diqqət verilməsi 

tendensiyasıdır. Vasitələrə həddən artıq fikir verməklə əsas məqsəd unudula bilər. İnsan 

hüquqları arxa plana keçə bilər və insan, rifahı və mədəni inkişafı naminə istehsal artımının 

əslində xidmət göstərməli olduğu azad şəxsiyyət əvəzinə, istehsalın bir instrumenti kimi qəbul 

edilə bilər. Bu problemin etiraf olunması iqtisadi inkişafın məqsədlərinin və bu məqsədlərə nail 

olunması metodlarının müəyyənləşdirilməsi işində taleyüklü məsələdir.1990-cı illərdə Soyuq 

Müharibənin bitməsi beynəlxalq konfransların və sammitlərin yeni dalğasına təkan verdi 

(1992-ci ildə Rio şəhərində Yer kürəsi sammiti, 1993-cü ildə Vena şəhərində insan hüquqları 

üzrə ümumdünya konfransı, 1994-cü ildə Qahirədə əhali və inkişaf üzrə beynəlxalq konfrans 

və sair). Bu tədbirlər ətraf mühitin qorunması, sosial inkişafın möhkəmləndirilməsi, gender 

bərabərliyinin və insan hüquqlarının təmin edilməsi kimi müxtəlif sahələrdə BMT-nin üzv-

dövlətləri üzərinə əlavə öhdəliklər qoyurdu. XXI əsrin astanasında bu problemlər qlobal 

səviyyədə bərabərsizliklərin fonunda daha da aktuallaşırdı. Minilliyin Sammiti adını qazanmış 

2000-ci ilin beynəlxalq toplantısı yoxsulluqla və onun müxtəlif təzahürləri ilə mübarizəni 2015-

ci ilədək qlobal inkişaf strategiyalarının ən vacib prioriteti kimi qəbul etdi. Bütün üzv-dövlətlər 

tərəfindən imzalanmış Minilliyin Bəyannaməsi ətraf mühitin qorunması, kəskin yoxsulluq və 

xəstəliklərlə birgə mübarizə üçün bütün dövlətlərin ilk qlobal sazişi kimi qəbul olundu. 

 Azərbaycan Respublikasında insan inkişafı haqqında BMT-nin hesabatları 

Müstəqillik qazanmış Azərbaycan Respublikasında müasir anlamda insan inkişafı ilə bağlı 

vəziyyətin fasiləsiz monitorinqinin aparılması,təhlil və qiymətləndirmələr əsasında insan 

inkişafı prosesinin idarə edilməsi ilk dəfə ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən həyata 

keçirilmişdir. Onun təşəbbüsü ilə Azərbaycan Respublikasında BMT‐nin İnkişaf Proqramı ilə 

birlikdə insan inkişafı haqqında ilk hesabatlar hazırlanmışdır. Azərbaycan Respublikasında 

1994‐cü ildən insan inkişafı ilə bağlı bilik və bacarıqların formalaşması prosesi artıq start 

götürmüşdü. Azərbaycan Respublikasının BMT ilə birgə hazırladığı bu hesabatın ilk olması 

onun mövzusunu müəyyənləşdirmişdi. Birinci hesabat, ilk növbədə, yeni inkişaf 

konsepsiyasının mahiyyətinin izah və təhlilinə həsr edilmişdi. Belə yanaşmanın nəticəsi kimi 
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ölkənin üzləşdiyi konseptual və strateji məsələlər hesabatda təhlil və şərh edilirdi. İqtisadi və 

sosial sahələrdə qarşıda duran məsələlərlə yanaşı, hesabatda Azərbaycan ərazisinin 20 faizinin 

erməni hərbi birləşmələri tərəfindən işğal edilməsi, ölkə də bir milyona yaxın qaçqın və məcburi 

köçkünlərin olması, onların vəziyyəti haqqında məlumatlar dərc edilib beynəlxalq ictimaiyyətə 

çatdırılırdı. Qeyd etmək lazımdır ki, bu mövzu Azərbaycan Respublikasının insan inkişafına 

həsr edilmiş bütün hesabatlarında hər zaman xüsusi yer tutmuşdur. BMT‐nin Azərbaycanda 

insan inkişafına aid ilk milli hesabatı 1995‐ci ildə dərc edilmişdir. Onun ölkə ictimaiyyəti və 

beynəlxalq təşkilatlara təqdimatı ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən şəxsən həyata 

keçirilmişdir. Qeyd edilməlidir ki, insan potensialının formalaşdırılmasının təşkili və idarə 

edilməsi sahəsində müstəsna bilik, bacarıq və təcrübəyə malik olan, bu sahədə hələ Sovet 

İttifaqı dövründə olduqca önəmli işlər görən ümummilli lider Heydər Əliyev yenicə müstəqillik 

qazanmış ölkədə gerçəkləşdirilən bu beynəlxalq əhəmiyyətli layihəyə xüsusi diqqət ayırırdı. 

Bunun nəticəsində BMT‐nin Azərbaycanda İnsan İnkişafına dair 1996‐cı il hesabatı dünyada 

ən uğurlu, inkişaf prosesinin nəzəriyyəsi və praktikasına yenilik gətirən hesabatlar sırasına daxil 

edilmişdir. O zamandan Azərbaycanda insan potensialının zənginləşdirilməsi ölkə inkişafının 

əsas prioritetinə çevrilib. Elə bu səbəbdən də ölkədə insan potensialı inkişafının göstəricisi olan 

insan inkişafı indeksi ilbəil artmaqdadır.Artıq BMT tərəfindən qəbul olunmuş təsnifata əsa sən, 

Azərbaycan Respublikası 2010‐cu ildən insan inkişafı sahəsində yüksək nəticələr əldə etmiş 

ölkələr qrupuna daxil edilib. Həmin zamana qədər ölkə beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən insan 

inkişafı sahəsində orta göstəricilərə nail olmuş ölkələr qrupuna aid edilirdi. BMT‐nin 2015‐ci 

ildə dərc etmiş hesabatına əsasən Azərbaycandaİnsan İnkişafı Əmsalının artımı dünya və insan 

inkişafı sahəsində yüksək nəticələr əldə etmiş ölkələrdən daha sürətli olmuşdur2000‐ci ildə 

BMT‐nin qiymətləndirmələrinə əsasən Azərbaycan Respublikasında İnsan İnkişafı Əmsalı həm 

dünya, həm də insan inkişafı sahəsində yüksək nəticələr əldə etmiş ölkələrin orta 

göstəricilərindən aşağı idi. Lakin ölkədə insan inkişafına yönəldilmiş siyasətin keçirilməsi 

nəticəsində artıq 2010‐cu ildə Azərbaycanın göstəriciləri həm dünyanın, həm də aid olduğu 

insan inkişafında yüksək nəticələr əldə etmiş ölkələrin orta göstəricilərindən yuxarı olmuşdur. 

Bu tendensiya bu gün də müşahidə edilməkdədir. İnsan inkişafı sahəsində əldə edilmiş yüksək 

nəticələr ölkədə həyata keçirilən müasir təhsil strategiyası ilə bağlıdır. Artıq qeyd edilmişdir ki, 

ölkənin təhsil strategiyasına görə, Azərbaycan Respublikasında davamlı insan inkişafı fənninin 

orta ümumtəhsil məktəblərinin proqramlarına daxil edilməsi prosesinə 2001‐ci ildə start verilib.  

Azərbaycan Respublikasının hesabatında, ilk növbədə, qaçqın və məcburi köçkünlərin düşdüyü 

vəziyyət təhlil edilirdi və BMT‐nin bu istiqamətdə qərarlarının qeyd‐şərtsiz yerinə yetirilməsi 

tövsiyə olunurdu.Bununla yanaşı, yaşayış məskənlərinin inkişafının insan potensialından 

asılılığı diqqətə çatdırılırdı. Hesabatdan sonra BMT‐nin terminologiyasına bir neçə yeni termin 

daxil edildi. Onlardan biri “texnoloji geriləmə ilə inkişaf” idi. Digər termin isə “gen axını” idi. 

Bu terminin bəzi hallarda “beyin axını” termininin yerinə işlədilməsi təklif edilmişdi. 2002‐ci 

ilin hesabatı yoxsulluğa həsr edilmişdi. Ölkə ərazisinin 20 %‐nin işğal altında olduğunu, bir 

milyona yaxın vətəndaşın qaçqın və məcburi köçkün statusu daşıdığını əks etdirən bu hesabatda 

eyni zamanda ölkə də yoxsulluq ilə mübarizə sahəsində həyata keçirilən siyasət barədə geniş 

materiallar təqdim edilmişdi. Yoxsulluqla mübarizə beynəlxalq səviyyədə əsas 

məqsədlərdəndir. Təsadüfi deyil ki, XX əsrin başlanğıcında qəbul edilmiş Minilliyin İnkişaf 

Məqsədlərində, indi isə 2015–2030‐cu illər üçün gündəlikdə duran məsələlər arasında 

yoxsulluqla mübarizə ən aktual problem kimi qalmaqdadır. Azərbaycan Respublikasında bu isti 

qamətdə qazanılmış nailiyyətlər bu sahədə aparılan siyasətin nə dərəcədə uğurlu olmasından 

xəbər verir. BMT‐nin hesabatlarında təqdim olunmuş və ölkə tərəfindən ardıcıllıqla həyata 

keçirilən siyasət beynəl xalq səviyyədə örnək ola bilər. Digər bir misal informasiya və 

kommunikasiya texnologiyalarının (İKT) inkişafı və tətbiqi ilə əlaqədardır. Azərbaycan 

Respublikasının BMT ilə birgə hazırladığı 2003‐cü ilə aid İnsan İnkişafı haqqında hesabat İKT‐

yə, bu istiqamətin ölkənin inkişafına təsirinə həsr edilmişdir. Ölkə rəhbərliyinin bu sahədə 
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həyata keçirdiyi ardıcıl siyasət göstərilən istiqamətin böyük əhəmiyyət daşıdığını bir daha sübut 

etdi. Buna misal kimi ölkə Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2013‐cü ilin İKT ili elan 

edilməsi,Azərbaycanın ilk milli peykinin orbitə çıxarılması, məktəblərin sürətli 

kompüterləşdirilməsi və s. göstərmək olar. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 

Əliyev cənablarının həyata keçirdiyi strateji siyasət bir də onunla əlaqədardır ki, dövlətin 

inkişaf proqramları milli proqramlara çevrilir və onların icrasında həm dövlət qurumları, həm 

də vətəndaş cəmiyyəti və fərdi sektor iştirak edir.İdarəetməyə belə müasir yanaşma hər hansı 

bir layihənin uğurunu təmin edir. Bu istiqamətdə Heydər Əliyev Fondu, onun 

prezidenti,UNESCO və ISESCO‐nun xoşməramlı səfiri, millət vəkili Mehriban Əliyevanın 

fəaliyyəti xüsusi qeyd edilməlidir. Məsələn, “Yeniləşmiş Azərbaycana yeni məktəb” proqramı, 

görmə qabiliyyətinə görə xüsusi qayğıya ehtiyacı olan tələbə və gənclər üçün İKT‐dən istifadə 

imkanlarnın yaradılması təşəbbüsü də diqqətəlayiqdir. Ümumiyyətlə qeyd edilməlidir 

ki,Heydər Əliyev Fondu Azərbaycanın dünya miqyasında tanıdılması sahəsində misilsiz 

başlanğıclara və önəmli layihələrə imza atmışdır. 
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 ★ Azərbaycan Respublikasında müxtəlif illərdə qeydə alınan insan inkişafı indeksi 

Azərbaycan BMT-nin “Davamlı inkişaf hesabatı - 2020” sənədində dünyanın 166 ölkəsi 

arasında “davamlı inkişaf məqsədləri indeksi” üzrə 54-cü pillədə qərarlaşıb. Qeyd edək ki, 

“Davamlı inkişaf məqsədləri indeksi”nə görə Azərbaycan regional liderdir. Ölkəmiz 54-cü 

yerdə qərarlaşaraq bütün qonşularını geridə qoyub.Hesabatda Rusiya 57-ci, Gürcüstan 58-ci, 

İran 59-cu, Qazaxıstan 65-ci, Türkiyə 70-ci Ermənistan 75-ci və Türkmənistan 114-cü 

mövqedədir.  Azərbaycan səhiyyə, rifah, yoxsulluq, qidalanma, təmiz su, təmiz enerji, davamlı 

şəhərlər və icmalar, sülh, ədalət və güclü institutlar kimi BMT-nin Davamlı İnkişaf Məqsədləri 

üzrə irəliləyişlər edib. Ölkəmiz “davamlı inkişaf məqsədləri indeksi”nin mümkün 100 balından 

72,6 bal toplayıb. Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya regionunda “davamlı inkişaf məqsədləri 

indeksi” üzrə orta göstərici 70,9-dur. Hesabata əsasən Azərbaycanda gündəlik gəliri 3,2 

dollardan az olan yoxsul qeydə alınmayıb. Azərbaycanda hər 100 min nəfərə ana və körpə 

ölümü kimi göstəricilərdə yaxşılaşma olub. Bərabərsizliyi ifadə edən Cini əmsalı ölkəmizdə 

38,6 olmaqla dünyada ən yaxşı göstəricilərdən biridir. Qeyd edək ki, Azərbaycanın BMT-nin 

davamlı inkişaf məqsədləri üzrə regional liderə çevrilməsi Prezident İlham Əliyevin BMT-nin 

xüsusi sessiyasının keçirilməsi təşəbbüsü ilə üst-üstə düşür. 

İnsan hüquqlarının anlayışı və mahiyyəti  

 İnsan hüquqları müxtəlif təsnifat sistemlərinə tabedir. Əsas təsnifatlardan biri, bunları bir 

tərəfdən mülki və siyasi, digər tərəfdən isə iqtisadi, sosial və mədəni hüquqlara bölməkdir. 80-

ci illərdə bunlara 3-cü nəsil adlanan hüquqlar da əlavə olunub, bunlara da həmrəylik hüquqları 

da deyilir. Lakin bu 3-cü nəsil hüquqlar haqqında fikir birliyi yoxdur, nələrin bu kateqoriyaya 

daxil olduğu və bunların hüquqi rejimi mübahisəlidir. Mülki və siyasi hüquqlar öz əksini 

Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasında,UDHR-in 3 – 21-ci maddələri arasında, habelə 1966 

tarixli BMT Mülki və Siyasi Hüquqlar haqqında Sazişdə (ICCPR) tapıb. İqtisadi, sosial və 

mədəni hüquqlar isə, UDHR-in 22 – 28-ci maddələri arasında, Avropa Sosial Şərtində, habelə 
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yenə 1966 tarixində bu hüquqlar üçün xüsusi olaraq tənzimlənən İqtisadi, sosial və mədəni 

hüquqlar haqqında Beynəlxalq Paktda göstərilib. Üçüncü nəsil hüquqlara gəldikdə, bunlarla 

bağlı hər hansı beynəlxalq sənəd mövcud deyil. Bunun səbəbi, daha əvvəl qeyd etdiyimiz kimi, 

ondan ibarətdir ki, həmrəylik hüquqları haqqında tam bir hüquqi və siyasi uzlaşma mövcud 

deyildir. İnsan hüquqları üçün nəzərdə tutulan bir digər təsnifat, bunları neqativ və pozitiv 

hüquqlar olaraq ikiyə bölməkdir. Neqativlik və pozitivlik yaxşı ya da pis olma mənasında 

nəzərə alınmır. Hüquq, güclə yanaşı, bəşər sivilizasiyasının əsas təməlini təşkil 

edir . Qanunun vacib bir xüsusiyyəti, insanların qanun qarşısında ümumi bərabərliyini təsdiq 

etməsidir. İnsan hüquqları, eləcə də onun azadlıqları (azadlığın ən ümumi mənasında 

hüquqlardır) fərdin şəxs olaraq şəxsiyyətə aid olduğu hüquqlardır. 

Azərbaycan Respublikasında insan hüquqlarının təminatı sahəsində milli normativ aktlar 

Yeni əsrin ilk illərindən Azərbaycan dövləti tərəfindən insan hüquqlarının qorunması, hüquq 

və azadlıqlarının təmin olunması sahəsində ardıcıl tədbirlər həyata keçirildi. Avropa Şurasına 

üzv qəbul olunduqdan sonra Azərbaycan "İnsan hüquqlarının müdafiəsi haqqında Avropa 

Konvensiyasına" qoşuldu. Bu zaman o, öz üzərinə milli qanunvericiliyin beynəlxalq Avropa 

standartlarına uyğun təkmilləşdirilməsi öhdəliyini götürdü. Bu istiqamətdə atılan addımlardan 

ən mühümü Ombudsman təsisatının yaradılması idi. 2001-ci il dekabrın 28-də Milli Məclis 

tərəfindən "Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili haqqında" 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya qanunu qəbul olundu.Məlum olduğu kimi, 

demokratik, hüquqi dövlətin, qanunun aliliyi, insan hüquqları və sosial ədalət kimi fundamental 

əsaslarının möhkəmləndirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 

Əliyev tərəfindən 27 dekabr 2011-ci il tarixdə"Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və 
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azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini artırmaq sahəsində Milli Fəaliyyət Proqramı" qəbul 

olunub. İnsan hüquqları aylığı çərçivəsində “Milli Fəaliyyət Proqramı”nın müddəalarına 

əsaslanmaqla, ölkəmizin bütün regionlarında dövlət qurumları, QHT və KİV-lər, beynəlxalq 

təşkilatlar, icmalar tərəfindən insan hüquqlarının effektiv müdafiəsinə yeni mərhələ açan, 

əhalinin müxtəlif qruplarını əhatə etməklə insan hüquqlarını təbliğ edən mövzularda müxtəlif 

maarifləndirmə tədbirləri və müzakirələr təşkil olunur. 

İnsan hüquqları və qaçqınlar 

 Birləşmiş Millətlər Təşkilatının insan hüquqları sahəsindəki fəaliyyəti və Qaçqınların İşi üzrə 

Ali Komissarın İdarəsinin fəaliyyəti o mənada bir-biri ilə sıx əlaqədədir ki, hər iki təşkilatın 

qarşısında insan ləyaqətlərini qorumaq kimi ümumi məqsəd durur. Birləşmiş Millətlər 

Təşkilatının insan hüquqları sahəsindəki proqramları dövlətin ərazisi daxilində ayrı-ayrı 

şəxslərin hüquqlarının qorunmasına yönəldilmişdir. Qaçqınların məsələləri ilə məşğul olan 

təşkilat isə mənsub olduqları ölkəni tərk edən şəxslərin öz ölkələrini tərk etdikdən dərhal sonra 

minimum hüquqlarının bərpa edilməsi üçün yaradılmışdır.Hamılıqla qəbul olunmuş insan 

hüquqlarının bir çoxu birbaşa qaçqınlara da aiddir. Bunlara yaşamaq hüququ, işgəncələrdən və 

pis rəftardan qorunma hüququ, vətəndaşlıq hüququ, sərbəst hərəkət hüququ, öz ölkəsi də daxil 

olmaqla istənilən ölkəni tərk etmək və öz ölkəsinə qayıtmaq hüququ və məcburən geri 

qaytarılmağa məruz qalmamaq hüququ daxildir. Bu hüquqlar həm vətəndaşlığı olan, həm də 

vətəndaşlığı olmayan bütün insanlara şamil edilən digər mülki, siyasi, sosial və mədəni 

hüquqlarla yanaşı İnsan Hüquqları Ümumi Bəyannaməsində, Mülki və siyasi Hüquqlar 

Haqqında Beynəlxalq Paktda və İqtisadi, Sosial və Mədəni Hüquqlar haqqında Beynəlxalq 

Paktda təsbit edilmişdir. Bu sənədlərin hamısı bir yerdə İnsan Hüquqları haqqında Beynəlxalq 

Billi təşkil edir. 

 a) “Heç kim əsassız həbs edilməyə, tutulub saxlanılmaya və sürgün edilməyə məruz 

qalmamalıdır” (İnsan Hüquqları Haqqında Ümumi Bəyannamə, 9-cu maddə).  

 b) “Hər bir insan təqiblərdən qurtulmaq üçün başqa ölkələrdə sığınacaq axtarmaq və bu 

sığınacaqdan istifadə etmək hüququna malikdir” (İnsan Hüquqları Haqqında Ümumi 

Bəyannamə, 14-cü maddə). 

 c) “Hər bir insan vətəndaşlıq hüququna malikdir” (İnsan Hüquqları Haqqında Ümumi 

Bəyannamə, 15-ci maddə).  

 d) “Hər bir insan sərbəst hərəkət etmək və hər bir ölkə daxilində özünə yaşayış yeri seçmək 

hüququna malikdir. Hər bir insan öz ölkəsi də daxil olmaqla istənilən ölkəni tərk etmək və öz 

ölkəsinə qayıtmaq hüququna malikdir” (İnsan Hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamə, 13-cü 

maddə; Mülki və Siyasi Hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt, 12-ci maddə) 

Ermənilərin insan hüquqlarını pozması 

Erməni millətçilərinin və onların havadarlarının Azərbaycan xalqına qarşı uzun müddət davam 

edən etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin tərkib hissəsi olan, beynəlxalq hüququn norma 

və prinsiplərinin, insan hüquq və azadlıqlarının kütləvi şəkildə, kobudcasına pozulması ilə 

nəticələnən, bəşər tarixinə böyük qanlı faciə kimi daxil olan  hadisələrdən biridə Xocalı 

soyqırımdı.1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Azərbaycanın Xocalı şəhərində erməni 

silahlı birləşmələrinin keçmiş sovet ordusunun Xankəndindəki 366-cı motoatıcı alayı ilə birgə 

törətdiyi cinayət zamanı alayın çoxsaylı ağır texnikası şəhərə yeridilmiş, cinayətkarlar vahimə 

içərisində şəhəri tərk etmək məcburiyyətində qalan dinc insanları amansızcasına qətlə yetirmiş, 

şəhər yerlə yeksan edilmiş, yaşayış evləri və sosial infrastruktur tamamilə dağıdılmış və 

yandırılmışdır.Xocalı soyqırımı zamanı 613 nəfər insanın, o cümlədən 106 qadın, 63 uşaq, 70 

qocanın həyatına son qoyulmuş, yüzlərlə dinc sakin ağır yaralanmış, 1275 nəfər girov 
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götürülmüşdür. Həmin kütləvi qırğın həyata keçirilərkən 8 ailə bütünlüklə məhv edilmiş, 25 

uşaq hər iki valideynindən, 130 uşaq isə valideynlərinin birindən məhrum edilmiş, əsir və girov 

götürülənlərə amansız işgəncələr verilmişdir. Bu zaman soydaşlarımızın əsas insan hüquqları, 

ən başlıcası isə təməl hüquq olan yaşamaq hüququ kütləvi şəkildə pozulmuşdur. Bu faciəni 

törətməklə Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzün miqyasını daha da genişləndirən və ölkəmizin 

ayrılmaz tərkib hissəsi olan Dağlıq Qarabağın hüdudlarından kənara çıxaraq, Laçın, Kəlbəcər, 

Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli, Qubadlı, Zəngilan rayonlarını işğal edən Ermənistanın apardığı etnik 

təmizləmə siyasəti nəticəsində 20 min soydaşımızın həyatına son qoyulmuş, torpaqlarımızın 20 

faizi işğala məruz qalmışdır.Xocalıda erməni qəsbkarları tərəfindən törədilən bu kütləvi insan 

qırğını ağlasığmaz qəddarlığı və işgəncələri ilə birmənalı olaraq, genosid faktıdır. Belə ki, 

beynəlxalq hüquqa əsasən genosid ən ağır cinayətlərdəndir. BMT Baş Məclisinin 1946-cı il 11 

dekabr tarixli 96 (I) saylı qətnaməsində qeyd olunur ki, genosid insan qruplarının yaşamaq 

hüququnu pozmaqla insan mənliyini təhqir edir, bəşəriyyəti insanlar tərəfindən yaradılan maddi 

və mənəvi dəyərlərdən məhrum edir, İşğal edilmiş Dağlıq Qarabağ və yeddi ətraf rayon 

Azərbaycan ərazisinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Bunu beynəlxalq hüquq, o cümlədən BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü il tarixli məlum 822, 853, 874 və 884 saylı Qətnamələri, BMT 

Baş Məclisinin "Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət" adlı 14 mart 2008-ci il 

tarixli Qətnaməsi, AŞPA-nın Azərbaycan ərazilərinin erməni hərbi qüvvələri tərəfindən işğal 

edildiyini və Dağlıq Qarabağ regionunun separatçı rejimi tərəfindən idarə olunmasını təsdiq 

edən 2005-ci il tarixli 1416 saylı qətnaməsi və 1690 saylı tövsiyəsi bir daha sübut edir. İşğal 

nəticəsində bir milyondan artıq azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşərək 

əsas hüquqları kobudcasına pozulmuşdur. ÜmummilliÜmummilli liderimiz Heydər Əliyev 

Xocalı soyqırımının əsl mahiyyətini açıqlamış, hələ 1994-cü ilin fevralında Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisi Xocalı soyqırımına hüquqi-siyasi qiymət vermişdir. Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev hər zaman bu münaqişənin yalnız ölkəmizin 

ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmasının, zəbt edilmiş Azərbaycan torpaqlarından işğalçı 

qüvvələrin çıxarılmasının zəruriliyini daim qətiyyətlə vurğulayır, soyqırımı cinayətini törətmiş 

şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunmasının vacibliyini bəyan edir.Azərbaycan Respublikasının 

İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) təsisatı Xocalı soyqrımının insan hüquqlarını 

kobud şəkildə pozan əməl kimi daim diqqət mərkəzində saxlanılması məqdəsilə geniş 

maarifləndirmə tədbirləri həyata keçirməkdədir. Ermənistanın işğalçılıq niyyəti Azərbaycanda 

insan hüquqlarının pozulmasının təsdiqidir 

 Məlum olduğu kimi son günlərdə Azərbaycan Respublikasının Tovuz rayonu ərazisində 

Ermənistanla dövlət sərhədddində erməni təcavüzkarlarının növbəti təxribatı nəticəsində ağır 

döyüşlər gedir. Tovuz rayonuna Ermənistanın hücumu əslində yeni növ koronavirus 

pandemiyasının yaşandığı bir dövrdə daxili siyasəti dəyişdirmək üçün düşünülmüş təxribatdır 

və Ermənistan bu çirikin əməllərindən çəkinmir. Tovuz rayonu istiqamətində gedən döyüşlər 

zamanı bölmələrimizin gördüyü cavab tədbirləri nəticəsində böyük itkilər verən düşmən geri 

çəkilməyə məcbur edilib. Bu gün öz ərazi bötövlüyünü bərpa etməyə qadir olan güclü 

Azərbaycan dövləti və onun dünya çapında böyük nüfuza malik olan prezidenti var. 

Azərbaycan ordusu öz gücünü 2016-cı ilin aprel ayında tarixə “aprel döyüşləri” kimi düşən 

dörd günlük müharibədə  təkcə ermənistana yox onun havadarlarına göstərmiş oldu. Biz igid-

mərd oğullar böyütmüşük. İşğal altında olan ərazilərimizi silah gücünə azad etmək lazım 

gələrsə, bizlər və bizimki gənclər düşmənin üstünə gedəcək. İnanırıq ki, işğal altında olan digər 

torpaqlarımız düşməndən azad ediləcək. Çünki bunu etməyə qadir Azərbaycan ordusu, mübariz 

ruhlu oğullarımız və biz gənclər var. O gün uzaqda deyil...QARABAĞ 

AZƏRBAYCANINDIR! 
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MİR CƏLAL PAŞAYEVİN BƏDİİ NƏSRİNDƏ SİNTAKTİK BÜTÖVDƏ 

AKTUALLIĞI FORMALAŞDIRAN KOQEZİYA 

 

Vüsalə Kərimli 

Bakı/ Azərbaycan 

Bakı Dövlət Universiteti, Filologiya fakültəsi 

                                                                  ORCİD NO: https://orcid.org/0000-0002-7216-9046  

 

XÜLASƏ  

 

Mətnyaratmada cümlələr özbaşına şəkildə mətnin daxilində toplanmırlar. Onlar 

arasında bir əlaqə olur. Və bu əlaqə aktual üzvlənmənin sayəsində həyata keçirilir. Mir Cəlal 

Paşayevin bədii nəsrində sintaktik bütövlərin aktual üzvlənməsinin öyrənilməsində ilk öncə 

əlaqəlilik (koqeziya) və semantik bağlılıq məsələlərinə diqqət yetirmək lazımdır.  

Aktual üzvlənmə nəticəsində həm sintaktik bütövün daxilindəki cümlələrin, həm də 

mətn daxilində sintaktik bütövlərin bir-birinə bağlanmasında koqeziya önəmli rol oynayır.  

Mir Cəlal yaradıcılığında koqeziyanın köməyi ilə tema-remanın üzə çıxmasında 

anaforik və kataforik münasibətdən istifadə edilir. Bu iki termin sintaktik bütövü təşkil edən 

cümlələri müəyyən nizamla birləşdirir. Həmin cümlələr özləri arasında qarşılıqlı əlaqəyə girir. 

Bir cümlədə haqqında danışılan insan, əşya və ya hərəkət sintaktik bütövün müxtəlif yerlərində 

yenidən təkrarlana bilir. Bu təkrarlanma müxtəlif vasitələrlə həyata keçirilərək cümlələri bir-

birinə bağlayıb vahid kontekst yaradır. Mir Cəlal Paşayevin bədii nəsrində anaforiklik və 

kataforiklik müxtəlif vasitələrlə düzəlir. Linqvistikada əlaqəlilik yaradan vasitələr kimi 

təkrarlar, əvəzliklər, eyni və yaxınmənalı sözlərdən istifadə edilir. Bu vasitələr doğru məqamda 

və yerində işləndikdə sintaktik bütövün semantikasını qısa şəkildə çatdırmağa kömək edir; 

fikrin təkrar-təkrar, eyni formada çatdırılmasının qarşısını alır; sintaktik bütövdəki informasiya 

çox açıq şəkildə olmasa da, anlaşılan formada olur; mikromətndəki məlumatların hansının hansı 

ilə bağlı olmasını göstərir.  

Ədibin yaradıcılığında koqeziyanın əlamətləri olan anaforik və kataforik münasibətin 

ən sadə forması eyni sözün təkrarı ilə yarananlardır. Ən çox istifadə edilən forma isə 

əvəzliklərlə yaranan formadır. 

 

Açar sözlər: sintaktik bütöv, koqeziya, anaforiklik, kataforiklik. 
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MƏMMƏD ORUCUN “QARA GÜZGÜ” VƏ “KÖÇÜRÜLMƏ” ROMANLARINDA 

ERMƏNİ  VƏHŞİLİKLƏRİNİN TÖRƏTDİYİ MÜSİBƏTLƏR 

Hənifə SƏLİFOVA 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat institutunun 

kiçik elmi işçisi, doktorant. 

Açar sözlər: Məmməd Oruc, “Qara güzgü”, ”Köçürülmə”, Vedibasar, soyqırım 

 Məmməd Orucun bir-birini tamamlayan üç romanı-“Qara güzgü”, “Köçürülmə” və 

“Qısa qapanma” romanları müəllifin özünün də dediyi kimi dəfələrlə çap olunmuş, oxucuların 

istifadəsinə verilmişdir. Əvvəlcə ” Köçürülmə” romanı qələmə alınsa da, müəllifin özü “Qara 

güzgü” romanını “Köçürülmə” nin əvvəli, “Qısa qapanma”nı isə “Köçürülmə”nin axırı kimi 

nəzərdə tutaraq bunları bir yerdə “Üç roman” şəklində çap etdirmişdir. 

“Qara güzgü” və “Köçürülmə” romanları  bir-birini daha çox tamamlayır, “Qısa qapanma” bir 

qədər müasir dövrü əhatə edir. 

“Qara güzgü” romanında hadisələr Azərbaycanın əzəli torpağı Vedibasarda cərəyan edir. 

Müəllif Vedibasarın təbiətini, insanların yaşayışını, onların dar gündə bir-birinə necə arxa 

durmasını sanki yaddaşında qalan əziz xatirə kimi danışır. Əsər hadisələri nəql edən on dörd 

yaşlı Kazımın Qaragöz adlandırdığı balaca ürgəni ram etmək cəhdləri ilə başlayır. Qaragözün 

ipə-sapa yatmaması, müəllifin əsərdə bunu sonacan təsvir etməsi və sonda Qaragözün düşmən 

gülləsinə tuş gəlməsi ilə sanki üstüörtülü şəkildə nəyəsə işarə etmiş və bunu romanın sonuna 

qədər açıqlamır. 

 Əsərə verilən epiqrafdan da göründüyü kimi romanda hadisələr 1917-1920-ci illərdə 

cərəyan edir. Müəllifin Əziz Ələkbərlinin “Abbasqulu bəy Şadlinski” kitabından gətirdiyi 

epiqraf romanda əksini tapan tarixi hadisələrin qısa xülasəsi təsirini bağışlayır: 

 “1917-1920-ci illər ərzində Vedibasarı özünə tabe etdirə bilməyən daşnak Ermənistanı 

və onların havadarı olan ingilislər bu mahalı Azərbaycanla “Ermənistan” arasında mübahisəli 

ərazi kimi “neytral zona” elan etmək  məcburiyyətində qaldılar. Vedibasar ərazisi Azərbaycan 

Demokratik Cümhuriyyətinin 1920-ci ilə aid olan məşhur xəritəsinə elə beləcə- “neytral zona” 

kimi daxil edilmişdir.” 

 Romanda Kazım və qardaşı İsmayılın taleyi qabarıq şəkildə verilir. Onların ata-anası 

öldükdən sonra əmiləri Abbasın himayəsində yaşayırlar. 

“Əvvəl anasını, sonra da atasını itirib, özündən beş yaş da kiçik qardaşı İsmayılla əmisi Abbasın 

himayəsində qalmasını da alın yazısı sayırdı və artıq dərk eləyirdi ki, başqa yol yoxdur, taleyi 

ilə barışmalıdır. Bununla belə həmişə fikirləşirdi ki, atası ölməsəydi, indi o, tamam başqa bir 

həyat yaşayırdı və indi şübhəsiz ki, hər gün tay-tuşu Abdulla Məmməd oğlu ilə birlikdə Vedinin 

ikisinifli rus-tatar məktəbinə gedirdi. Atası Məmməd sağlığında ona bir dəfə yox, bir neçə dəfə 

demişdi ki, onu Vedidəki rus-tatar məktəbində oxudandan sonra da göndərəcək Qori 

Seminariyasına”  

Lakin atası öldükdən sonra əmisi onu məktəbə göndərə bilmir, artıq İsmayıl da məktəb yaşına 

çatır və qərara gəlirlər ki, İsmayılı rus-tatar məktəbinə qoysunlar. Qardaşını məktəbə özü aparıb 
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gətirirdi və İsmayıl da məktəbdə öyrəndiklərini Kazıma danışırdı. Lakin balaca qardaşların bu 

sevinci də uzun sürmür. Ermənilərin Vedibasara hücumları başlananda toplardan atılan 

mərmilər məktəbin binasını uçurandan sonra onların arzuları, xəyalları da puç olub dağılır. 

Artıq bütün kənd səngərdə gecələyirdi. Kəndin tanınmış ağsaqqallarından Abbas, sərkərdə 

Abbasqulu bəy, Abbas kişinin oğlu Həsənalı və kəndin bütün cavanları Vedibasarın 

müdafiəsinə qalxır, kəndin qadınlarına, qızlarına da güllə atmaq öyrədirdilər ki, düşməndən 

özlərini müdafiə edə bilsinlər. 

“...Səhər açılsa da, hələ ki Millidərə cəbhəsindən qayıdan yoxdu, amma bir-birini inkar edən 

xəbərlər nə qədər istəsən: kimi deyirdi ki, erməni qaçır, bizimkilər qovur. 

Günortadan sonra adına “daşka” deyilən at arabasında kəndə- məscidin həyətinə üç şəhid, 

səkkiz yaralı gətirdilər və arabaçının sözündən belə məlum oldu ki, daha Millidərədə erməni 

yoxdu, amma yandırılmayan kənd də qalmayıb, erməni qaçır, o da bilinmir ki, bizimkilər onları 

hara kimi qovacaqlar.” 

 Abbas kişi o qədər xeyirxah insandır ki, qardaşının yetim qalmış övladlarına sahib çıxır, 

onlara ata qayğısı göstərir, eyni zamanda, Millidərədən iki körpə balasiyla gətirdiyi Zeynəbi də, 

girov götürülmüş erməni qızı Nazdarı da öz ailə üzvlərindən seçmir, onlara dayaq durmağı öz 

üzərinə götürür. Onun oğlu Həsənalı, arvadı Minəxanım və qızı Fatma da əsl insani 

keyfiyyətlərə malik, zəhmətkeş insanlardır. 

 Romanda Abbasqulu bəy obrazı da bütün təfsilatı ilə, müsbət obraz kimi diqqəti cəlb 

edir. O, həmişə xalqın içindədir, həmişə öz xalqının gücünə və Vedinin dağlarına arxalanır. 

Millidərə döyüşlərindən sonra şəhidlərin dəfni zamanı Abbasqulu bəyin Vedibasarın Paski 

qəbirsanlığındakı nitqi “urra” deyə alqışlanmışdı. 

“-Biz Millidərə döyüşlərindən alnıaçıq çıxdıq, azğın düşmənə öz yerini tanıtdıq! Amma hamıya 

bəllidir ki, erməni yenə gələcək, ona görə də bu gündən başlayırıq səngər qazmağa. Amma 

Böyük Vedi doğrudan da, böyükdü, üç günə, beş günə, on günə, bəlkə heç bir aya da bizə 

yarayan səngəri qazıb, istehkamı qura bilmərik. Ona görə də bu gündən hər evi, hər tikilini 

səngərə, istehkama çevirmək lazımdır. Silahsız ev qalmamalıdı, bütün cavanlarımız, 

qadınlarımız, qızlarımız da silahla davranmağı bacarmalıdı ki, bu savaşdan qalib çıxaq!” 

Onun həmişə işlətdiyi dəyərli ifadələrdən biri də belə idi: “Vedililərin vedililərdən və vedi 

dağlarından başqa arxası yoxdur.” Sərkərdəyə verilən “biz nə qədər vaxta qədər döyüşəcəyik?” 

sualına Abbasqulu bəy belə cavab verir: 

“-Biz o vaxta qədər vuruşacağıq ki, düşmən Vedibasarı neytral zona kimi yox, Azərbaycan 

Demokratik Cümhuriyyətinin bir parçası kimi tanısın, bizim ali məqsədimiz, məramımız da 

budur!” 

 Əsərdə diqqət çəkən obrazlardan biri də Əli Əfəndi adı ilə tanınan müəllim obrazıdır. 

Əli Əfəndi bir müddət rus-tatar məktəbində müəllimlik etmiş, indi isə kənddə bir neçə evə 

gedib, bir neçə uşağa təmənnasız dərs deyirdi ki, onlardan biri də İsmayıl idi. Əli Əfəndi 

romanda müdrik el ağsaqqalı, hadısələrin gedişatını təfsilatı ilə izah edən ziyalı kimi diqqəti 

cəlb edir. Əli Əfəndi obrazında müəllifin prototipini də görmək olur, müəllif sanki öz fikirlərini 

bu obraz vasitəsilə oxucuya çatdırır. Əli Əfəndinin Abbas kişi ilə mükalimələri həmişə maraqlı 

və diqqətçəkən olurdu. O, həmişə qəzetlərdə çıxan sonuncu xəbərləri Abbas kişi ilə müzakirə 

edirdi:  
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“-Kəlbalı xan istəyir ki, - Əli Əfəndi dedi, - Vedibasarı Naxçıvana birləşdirsin. –Məncə, Kəlbalı 

xan haqlıdı, - Abbas kişi dedi,- el sözüdü, deyir, güc birlikdədir. Bəy nə istəyir? –Bəy də istəyir 

ki Naxçıvanı Vedibasara birləşdirsin...” 

 Nəhayət ki, dildə ağızda dolaşan və hamının gözlədiyi xəbər gerçəkləşir. Vediyə bir türk 

alayı, yüz əlli Osmanlı əsgəri gəlir. Kəndin bütün tayfaları uşaqlı-böyüklü türk qoşununu 

qarşılamağa çıxır. Uşaqlar türk əsgərlərinin oxuduğu mahnını oxuya-oxuya onların arxasınca 

gedirdilər: 

   “Ey şanlı ordu, ey şanlı əsgər, 

   Haydı qəzənfər, ümmanı səftər. 

   Bir əldə qalxan, bir əldə xəncər, 

   Sınıra doğru, ey şanlı əsgər.” 

Lakin camaatın sevinci çox da uzun çəkmir, türk ordusu səbəbi bilinmədən gecə vaxtı 

Vedibasarı tərk edib gedir. 

 Daşnak ermənilərin güllə, top səslərindən qulaq tutulsa da, kənd öz gündəlik həyatını 

yaşamaqda davam edirdi: kimi biçinə gedir, kimi taxıl döyür, ot çalır, kimi ərik-alçasını yığır, 

hətta güllə səsləri altında nəvələrinə toy eliyən Təvəkkül bəy də düşmənin acığına toyu 

dayandırmır. 

 Ermənilərin  Vedibasara dəfələrlə hücum etməsinə baxmayaraq, hər dəfə böyük itki ilə 

geri çəkilirdilər. Yerli camaat da öz şəhidlərini təmtəraqla dəfn edir, qapılardan qara bayraqlar 

asılırdı. 

 Lakin artıq silah-sursatın azalmağından çəkinən Abbasqulu bəy camaatı toplayıb 

mühacirətin qaçılmaz olduğunu, köməksiz olduqlarından Vedibasarı lazımınca müdafiə edə 

bilməyəcəklərini və artıq hazırlığa başlamağı tapşırır. Bu vaxt türk ordusu yenidən Vedibasara 

gəlir və qabaqkından da xeyli artıq qoşunla. Ağır günlər yaşayan Vedi camaatının sevincinin 

həddi-hüdudu yox idi. Tezliklə Vedidə əmin-amanlıq yaranır və camaat artıq yaylağa köç edir. 

 Bir neçə ay idi ki, türklər Vedibasarda idi, camaat arasında cürbəcür söz-söhbət gəzirdi, 

kimi türklərdən razılıq eliyir, deyirdilər ki, türklər gələndən Vediyə bir güllə belə atılmayıb, 

kimi də onların arxasınca danışır, Abbasqulu bəyin türklər tərəfindən Vedibasardan 

uzaqlaşdırıldığını deyirdilər. Nəhayət, bu dəfə də türklər vidalaşmadan Vedibasarı tərk edirlər 

və onlar getdikdən sonra xəbər yayılır ki, Abbasqulu bəy Vedidə, öz evindədir. 

 Türklər gedəndən sonra ingilislərin sədası gəlir, Vedibasar camaatı mühacirətin 

çıxılmaz olduğunu anlayır və yol tədarükünə başlayır. Kimi taxıl üyüdür, kimi evinin əşyalarını 

çuvallara doldurur, kimi yollarda acından ölməmək üçün yuxa yayır, qovurma bişirir. 

Zəhmətkeş millətimiz doğma ev-eşiklərinə baxa-baxa, göz yaşları içində ata-baba yurdlarını 

tərk edirlər. 

 Kazımın göz bəbəyi kimi qoruyub saxladığı, illərlə əziyyətini çəkdiyi Qaragözü də 

düşmən gülləsinə tuş gəlir. 

“O, Qaragözün  boynunu qucaqlayıb iki ildən bəri güzgü əvəzinə baxdığı qaraca 

gözlərindən gözünü çəkmir, hətta gülümsəmək istəyirdi. Və o göz bir anda qapandı, qara 
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gözünün üstünə elə bil qara önlük çəkdilər. Bircə şeylə təsəlli tapdı. Əgər doğrudan da, o dünya 

varsa, atası, anası onu Qaragözün gözündə görəcəklər; görəcəklər ki, o necə bir oğlan olub...” 

Vedi camaatı Arazın o tayına- Mərəndə köç etməli olur. Lakin iki ildən sonra yenidən 

vətənə qayıdırlar. 

“Köçürülmə” romanında isə ikinci dünya müharibəsindən sonra Vedibasar əhalisinin 

vaqonlara doldurularaq, əzab-əziyyətlə Azərbaycanın İranla sərhəd ərazilərinə mühacirəti təsvir 

olunur. Romanda o qədər acınacaqlı, təsirli səhnələr var ki, oxucunun qəlbində fırtınalar 

qoparır. Bu köçün balaca iştirakçılarından olan müəllif özü bütün bu hadisələri gözləri ilə 

görmüş, canlı şahidi olmuşdur. 

Hadisələrin əsas iştirakçısı Almurad kişi müharibədən qayıtdıqdan sonra onu tez-tez 

“enkavede” deyilən dövlət idarəsinə, Badalyanın yanına aparıb işgəncələr verirdilər. “Niyə əsir 

düşdün? Niyə əsir düşəndə özünü öldürmədin? Üzbəsurət atasına, anasına, əbəjdadına söyürdü. 

Canından bezmişdi.” 

Müəllif romanda camaatın yaşayış tərzini maraqlı epizodlarla təsvir edir. 

“Bu camaatın arasında kitab oxumaq müharibədən sonra dəb düşmüşdü. Qış gecələrində hansı 

evin qapısını döysəydin, görərdin ki, bir ev, bir nəsil bir çırağın başına yığışıb; biri ucadan 

oxuyur, qalanı da qulaq asır. İçərisində təndir olan evlərdə kitab oxuyana qulaq asmaq bir də 

ona görə maraqlı idi ki, hamı ayağını bir təndirə sallayırdı, hamı bir təndirin istisinə qızınırdı 

və hamı eyni dərəcədə heyranlıqla qulaq asırdı.” 

Beləliklə, bütün günü həyət-bacada, tarlada çalışan zəhmətkeş əhali yorğun, üzücü əməkdən 

sonra ruhən istirahət edir, daxilən özlərində rahatlıq tapırdılar. 

 Lakin mənfur düşmən həmişə olduğu kimi, indi də camaatın həvəsini qursağında qoyur, 

xalq öz sakit, rahat həyatını, ata-baba yurdunu qoyub köçməyə məcbur edilir. “Qara güzgü” 

romanında camaat özü mühacirət yolunu seçmişdisə, indi xalq zorla köçürülməyə məcbur 

edilir. Vedibasar əhalisi qışın soyuğunda, buz kimi vaqonlarda hamılıqla köçməyə məcbur 

olunur. Günlərlə qatarlarda əzab-əziyyət çəkən əhali mənzil başına çatana qədər sanki o biri 

dünyanı gözləri ilə görür. Nə qədər cavan, qoca, körpə vaqonlarda soyuqdan vəfat edib yollarda 

dəfn olunur. İnsanlığa yaraşmayan bir şəkildə, vəhşicəsinə, heyvanlarla, ev əşyaları ilə birgə 

soyuq, qaranlıq vaqonlarda günlərlə yol gedən yazıq millətimiz bu çətinliyə də dözür, sonlarının 

nə olacağını gözləyirdilər. Bu hadisələri təsəvvür eləmək belə insanın beynində qanını 

dondurur. 

“Pəncərə tutulandan sonra vaqonun havası lap ağırlaşdı. Bir yandan Alapaça, bir yandan da 

Əvəzin qarnı belinə dirənmiş inəyi içərini tövləyə döndərmişdilər” 

Hərdən insafa gəlib qatarı saxlayırdılar, bu vaxt camaat nəfəs almaq üçün tökülüşür, çörək, su 

dalınca qaçırdı. Artıq soyuq dözülməz olmuşdu və o həddə çatmışdılar ki, uşaqları 

“fərməş”lərin içinə salıb yatızdırırdılar. Uşaqların hamısı xəstələnir. Mələyin iki aylıq körpəsi 

soyuğa dözməyib ölür. 

“Altıncı gün qatarı yenə elə bir yerdə əylədilər ki, nə arxada qalan stansiyaya əl çatardı, nə 

qabaqdakına ün yetərdi. 
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Bu dəfə vaqonun pəncərəsindən dəmir yolunun qırağında qırmızı bir yorğançanı qarın üstünə 

uzadıb qəbir qazanlara onlar tamaşa eləyirdilər, amma qışqıra-qışqıra soruşmurdular ki, ölən 

kimdir? Xırda, qırmızı yorğança göz qabağında idi.” 

 Çətinliklə mənzil başına çatırlar, qatar onları Aleksandrovka deyilən yerdə boşaldıb geri 

qayıdır. Səhərisi kənd camaatı gəlib onları bir-bir, iki-bir evlərinə aparırlar. 

Almuradın ailəsi də Güllübəyim arvadın toyuq damına yerləşdi. Kolxoz sədri Qırmızı Qızbəs 

ona fermada iş də verir. Ancaq Almurad yenə də doğma torpağına qayıtmaq istəyini fikrindən 

çıxara bilmirdi. 

 Çox çəkmir ki, kəndin qaçqınlar məhəlləsində “qara qızdırma” xəstəliyi yayılır və 

camaatın çoxu bu xəstəlikdən dünyasını dəyişir, iş o yerə çatmışdı ki, heç kim xəstəliyin 

qorxusundan meyitlərə yaxın durmurdu. 

Almuradın bu kənddə başına gəlməyən hadisə qalmır, üstəlik qardaşı oğlu, körpəlikdən öz 

balası kimi saxlayıb böyütdüyü Yunis adam öldürmək üstündə tutulur. Bütün var-yoxunu satsa 

da, onu qurtara bilmir. 

Almuradın ikinci dünya müharibəsindən sonra əsirlikdə keçirdiyi günlər də romanda təfsilatı 

ilə verilir.  

“Bir-birindən aralı üç zabit dayanmışdı, əsirlərin arasında sovet zabitinə sarı yön çevirməyənlər 

də oldu: Almurad isə qəti qərarını, Türkiyəyə getmək qənaətində olan dostu Uluqbəyə 

axşamdan bildirmişdi: o, bu qədər əzaba, zillətə ona görə dözmüşdü ki, gedib Vətəndə ölsün... 

Onu  adına vətən dediyi yer isə balac bir kənddi: Vedi kəndi...” 

Öz övladları Cəmil və Gülsümlə bərabər əmisi oğlu Balaşın da erməni qızından olan Anjelika 

və Marsel adlı uşaqlarını böyüdən Almurad kişi kənd içində xeyirxahlığı ilə ad-san qazanmışdı. 

Lakin yenə də öz doğma yurdunun həsrətini çəkir, o yerlərə qayıtmaq ümidi ilə yaşayırdı. İllər 

keçir elat camaatı yavaş-yavaş Bakıya köçür, Almurad kişinin övladları da Bakıda yaşadığından 

onları görməyə gedərkən qatarda yenə Qafanlı qaçqınlarını görən əsərin qəhrəmanı dərin 

sarsıntı keçirir, əllərini dizinə çırparaq: “Bunun bir hoqqası çıxacaq, -dedi,-allah uzaq eləsin, 

allah baisin evini yıxsın...” 

Əsərin əvvəlindən sonuna qədər Kefli Əvəzin dilində işlənən: 

  Zülmün topu var, gülləsi var, qələsi varsa, 

  Haqqın da bükülməz qolu, dönməz üzü vardır. 

  Göz yumma günəşdən nə qədər nuru qalarsa, 

  Sönməz əbədi, hər gecənin gündüzü vardır. 

Tofiq Fikrətin “Millət şərqisi” şeirindən verilən bu parçada müəllif nə vaxtsa haqsızlıqlara son 

qoyulacağına, qaranlıq günlərin bir gün işıqlı gələcəklə əvəz olunacağına dərin inam bəsləyir. 

Hər iki roman dəfələrlə oxunmuş, müəllifə böyük şöhrət qazandırmışdır. 
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ABSTRACT 

In the 19th and early 20th centuries, many residents of Chettinad emigrated to South and 

Southeast Asia, particularly Ceylon and Burma. By 2010, only 74 villages remained of the 

original 96. According to Guy Trebay in "Houses of the Holy" (New York Times, 17 November 

2010), Chettinad now consists of a network of 73 villages and 2 towns forming clusters spread 

over a territory of 1,550 km in the Districts of Sivagangai and Pudukottai in the State of Tamil 

Nadu. It finds itself in the UNESCO nomination for sites of historic and cultural value.  

The word "Chettinad" means a social caste specializing in the preparation of food. 

Consequently, the Chettinads are considered master chefs, and Chettinad cuisine is one of the 

spiciest and the most aromatic in India. The dishes are usually topped with a hardboiled egg. 

Meals also consist of cooked lentils, Brinjal curry, drumstick sambar, ghee for flavouring rice, 

and sweet meats like payasam and paal paniyaram. For example, Kara kolambu is a highly 

regarded with South Indian sambar.  While Aadi kummayam is a sweet delicacy, made from 

pulses. In general, beef and pork dishes are not served. Some well-known local dishes are 

Chicken Chettinad (Spicy Chicken Curry), Vegetable Chettinad (a vegetable curry) and dishes 

featuring seafood.  

Chettinad is a region named after the Nattukottai Chettiars, who originally came and settled 

from Cauvery Poompattinam in the 13th century after their homeland was destroyed in a 

massive flood. Their migration also brought with them a unique culture of hard work which 

proved useful in the unforgiving Chettinad weather and terrains. Over the centuries, their 

community flourished and spread across the world causing great cultural exchange between 

Tamil Nadu and the world. The Chettiars travelled to various places such as Sri Lanka, 

Singapore, Myanmar, Cambodia, Vietnam and Malaysia.  In addition to having a rich culture, 

they were experts in banking and have been pioneers in the modern banking sector in India as 

well. The modern world has seen many people from Chettinad rise up to the highest echelons 
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of the society through their sheer hard work and perseverance. This paper throws light on the 

Panoramic view of Chettinad culture and heritage through Photographs. 

Keywords: Chettinad, Culture, Heritage, Photographs 
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ROBOTLAR VE HUKUK 

ROBOTS AND LAW 

Arş. Gör. Hasan Ali GÜÇLÜ 

Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı 

ORCİD NO: 0000-0003-0501-7912 

ÖZET 

Robotlar, teknolojinin gelişmesi ile birlikte günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız varlıklar 

olmaya başlamışlardır. Robotlar, insan gücünün etkisiyle çalışan ve insan gücü olmaksızın 

çalışan robotlar olarak iki grupta incelenebilir. Robotlar, endüstride, yemek sektöründe, askeri 

sektörde ve benzeri sektörlerde kullanılmaktadır. 

İnsansız hava araçları olan İHA’lar robot olarak tanımlanabilir. Bu insansız hava araçları, 

robotların askeri alanda kullanıldığının bir göstergesidir. Bu robotlar, insani duygulara doğal 

olarak sahip bulunmamaktadır. İnsani duygulara sahip olmamaları sebebiyle, askeri amaçla 

insan öldürmelerinin etik olup olmadığı tartışmaya açık bir husustur. 

Robotların, insan hayatını kolaylaştırdığı kuşkusuzdur. Robotlar sayesinde birçok iş masraf ve 

emek harcanmadan veya minimum düzeyde masraf ve emek harcanarak halledilmektedir. 

Robotlar, insanların bu yüzyıldaki yardımcılarıdır. 

Robotlar, günlük hayatta ev temizliği yapma, yemek yapma, yaşlılarla ve bakıma ihtiyacı 

olanlarla ilgilenme gibi görevleri üstlenirler. Gelecekte robotların daha fazla iş yapacağı 

düşünülmektedir. 

Bu olumlu yanları olmasına karşılık, robotların kendi aralarında veya bir robotla, bir insan 

arasında ihtilafın çıkması gayet olası bir durumdur. Teknoloji olarak gelişmiş ülkelerde bu 

sorunlar gün yüzüne çıkmaya başlamıştır. 

Robot kavramına baktığımız zaman söz konusu bu kavramın Çekçeden geldiğini görürüz. Bu 

kavram Çekçe “ robota ”kelimesinden türemiştir. Bu kavram zorla çalıştırma manasına 

gelmektedir. 

Robotlar hukuk dünyasını etkilemiştir ve etkilemeye devam edecektir. 

Bu tebliğ kapsamında robotların hukuki statüleri açıklanmaya çalışılacak ve robotların sahip 

olabileceği hak ve yükümlülükler detaylı olarak irdelenecektir. Robotların Borçlar hukuku 

bağlamında da incelemesi yapılacak, sözleşme ve haksız fiilden sorumlu olup olmayacakları 

tartışılacaktır. 
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Robotların sözleşme kurabilme ehliyetleri olup olamayacağı incelenecek ve hangi tür 

sözleşmeleri kurabilecekleri irdelenecektir. Aile hukuku açısından robotların hukuki 

durumlarına değinilecektir. Robotların tüketici olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği 

tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Robot, Ehliyet, Tüketici, sözleşme 

ABSTRACT 

With the development of technology, robots have begun to be assets we encounter in our daily 

lives. Robots can be examined in two groups as robots that work under the influence of human 

power and work without human power. Robots are used in industry, food industry, military 

sector and similar industries. 

UAVs, which are unmanned aerial vehicles, can be defined as robots. These unmanned aerial 

vehicles are an indication that robots are used in the military field. These robots do not have 

human emotions naturally. Whether they kill people for military purposes because of their lack 

of humanitarian emotions is a matter of debate. 

Undoubtedly, robots make human life easier. Thanks to robots, many jobs are handled without 

any expense or effort, or with minimal cost and effort. Robots are people's helpers in this 

century. 

Robots undertake tasks such as cleaning the house in daily life, cooking, taking care of the 

elderly and those in need of care. It is thought that robots will do more work in the future. 

In spite of these positive aspects, it is quite possible that there is a conflict between the robots 

themselves or between a robot and a human. These problems have started to emerge in 

developed countries as technology. 

When we look at the concept of robot, we see that this concept comes from Czech. This concept 

derives from the Czech word "robot". This concept means forced labor. 

Robots have influenced and will continue to affect the world of law. 

Within the scope of this communiqué, the legal status of robots will be explained and the rights 

and obligations that robots can have will be examined in detail. Robots will also be examined 

in the context of the Law of Obligations, and it will be discussed whether they will be 

responsible for the contract and the wrongful act. 

Whether robots have the capacity to establish contracts will be examined and what types of 

contracts they can establish will be examined. In terms of family law, the legal status of robots 

will be discussed. Whether or not robots will be considered as consumers will be discussed. 

Keywords: Robot, Driver's License, Consumer, contract 
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GİRİŞ 

Robotlar günlük hayatımızda birçok alanda karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde karşılaştığımız 

ve gelecekte çok sıkça karşılaşacağımız robotlar tıp alanında, askeri alamda, çocuk bakımı vb. 

alanlarda kullanılmaktadır ( Bozkurt Yüksel; 85). Küreselleşmenin etkisiyle de robotlar artık 

her coğrafya da karşımıza çıkmaya başlayacaktır. Robot ve yapay zekâ kavramı gerek görsel 

gerekse yazılı basın da sıkça duyduğumuz kavramlar olmaya başlamıştır. Zaman zaman bu iki 

kavram birbirinin yerine de kullanılmıştır. İlk önce belirtmemiz gerekir ki bu söz konusu iki 

kavram zaman zaman birbiri yerine kullanılsa da aynı kavramlar değillerdir. 

Günümüzde robot ve yapay zekâ ile tanışmayan kanımca kalmamıştır. Robot ve yapay zekâ 

kavramı, teknolojinin ilerlemesiyle insan hayatının vazgeçilmez bir parçası haline gelmişti( 

Kara Kılıçarslan; 363). Günümüzde gelir düzeyi ne olursa olsun herkesin bir akıllı telefonu 

mevcuttur. Akıllı telefona sahip bir birey ise, hem robotla hem de yapay zekâ ile karşılaşmış 

durumdadır. Yine aynı şekilde birçoğumuzun kullandığı arabaların abs sistemlerinde de yapay 

zekâ ve robotları görürüz. 

Yapay zekâ, insanların sergilediği doğal zekânın aksine, makineler veya bilişim sistemleri 

tarafından gösterilen akıl yürütme, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneğidir ( Akkurt 2019, 39) 

Robotlar kullanımları ile birlikte kuşkusuz işgücünden, zamandan ve masraftan bizleri 

kurtaracaktır( Bozkurt Yüksel; 85). Robotların avantajları olduğu gibi dezavantajları da söz 

konusu olabilir. Robotlar, belli başlı hatta bazı durumlarda şu an öngöremediğimiz hukuki 

meselelere sebebiyet verebilir. Özellikle bu problemler robotların fiillerinde doğan problemler 

olarak karşımıza çıkacaktır. 

Robotların mahremiyet ihlal etmesi, güvenliği sarsıcı davranışlarda bulunması söz konusu 

olabilir. Ülkemizde ve birçok ülkede ne yazık ki robot ve yapay zekâyı özel olarak düzenleyen 

bir kanunumuz yoktur. Yakın zamanda robot ve yapay zekâyı düzenleyen bir kanuna ihtiyaç 

duyulacaktır. 

Robot ve yapay zekânın hukuki statüsünü belirlemek çok önem arz edecektir. Robot ve yapay 

zekâyı fiillerinden dolayı sorumlu tutabilmemiz için öncelikle hukuki statülerini açıklığı 

kavuşturmak gerekecektir. Avrupa Parlamentosu, yapay zekâ ve robotlar için “elektronik 

kişilik” statüsü önerisinde bulunmuştur( Kara Kılıçarslan; 363). 

Avrupa Parlamentosu, robot ve yapay zekâlara, gerçek ve tüzel kişilik vermek yerine alternatif 

olarak elektronik kişilik vermenin daha yerinde olduğu düşüncesiyle bu öneride bulunmuştur. 

Avrupa parlamentosunun raporu, yapay zekâ ile ilgili ilk resmi rapor olma niteliğine sahiptir. 

Robot ve yapay zekâlarla ilgili insan olmayan kişiler olarak nitelendirilmeleri için görüş ileri 

sürenler de olmuştur. Robot ve yapay zekâ ile ilgili birçok görüş ileri sürülmüştür. Bu görüşler, 

yapay zekâ ve robotların hukuki statülerini belirlemeye yönelik görüşlerdir. Kanun koyucunun 
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yapması gereken bu görüşlerden birini benimseyip düzenleme yapmaktır. Yapay zekâlar ve 

robotlar hukuk açısından, sui generis konumdadır. 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Robot meselesi, aslında birçok sosyal alandaki disiplini ilgilendirmektedir. Hukuk da bu 

disiplinlerden biridir. Bu çalışmada, robot ve yapay zekâlara Medeni Hukuk perspektifinden 

bakılmıştır. 

Medeni Hukuk bağlamında baktığımızda, henüz yapay zekâ ve robotların otonom 

davranışlarından doğan karar ve eylemlerinden kaynaklı zararlar için henüz bir kanuni 

düzenleme yapılmamıştır( Akkurt 2019; 39). 

Yapay zekâ ve robotların hukuki statüleri ile ilgili birçok görüş ileri sürülmüştür. Bu 

görüşlerden birisi de yapay zekâ ve robotları köle olarak görmemiz gerektiğini ifade eden 

görüştür. Günümüzde, çağdaş hukuk anlayışında köleliğin kabul edilmez olması sebebiyle bu 

görüş çok ağır bir şekilde eleştirilmekte ve kabul edilemez bulunmaktadır. 

Yapay zekâya, eşya olarak yaklaşan bir görüşte mevcuttur. Bu görüş uyarınca, yapay zekâ, hak 

süjesi olamaz. Bu görüş uyarınca, yapay zekâ ve robotlar, üzerinde mülkiyet hakkının 

kurulduğu bir objedir. Yapay zekâya bu görüş uyarınca Eşya hukuku kuralları tatbik edilecektir( 

Alexandre, 2017; 17). 

Bu söz konusu görüş, robot ve yapay zekânın sadece basit bir şekilde eşya olarak ifade 

edilmeyeceği, bilişsel bazı yeteneklerinin hatta bazı durumlarda insanını bile öngöremediği 

yeteneklerinin olduğu gerekçesiyle eleştirilmiştir. 

Yapay zekâ ve robotlarla ilgili, tüzel kişi olma görüşünün en uygun görüş olduğunu ifade eden 

müellifler de olmuştur( Bayramlıoğlu, 2008; 219). 

Bugün en kabul edilebilir görüş, Avrupa Parlamentosunun raporunda da ifade etmiş bulunduğu 

“ elektronik kişi” görüşü olacaktır. 

Yapay zekâ ve robotlar, pek çok amaç için üretilmeye ve kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, 

hem kendi türdeşi olan robot ve yapay zekâlarla hem de insanlarla etkileşim hâline girmişlerdir. 

Bu etkileşimin olumlu yanlarının olmasının yanı sıra bazı olumsuz sonuçlarının da olduğu bir 

gerçektir. 

Yapay zekânın otonom karar vermesi neticesinde hayat, sağlık, özel yaşamın gizliliği gibi 

birçok alanda hak ihlalleri gündeme gelebilecektir( Akkurt 2019; 43). Bu ihlalleri çözebilmek, 

ihlale uğrayanların mağduriyetini giderebilmek için yapay zekâ ve robotların tabi olacakları 

sorumluluk rejimini belirlemek gerekecektir. 
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Yapay zekâyı ve robotları eşya olarak kabul ettiğimiz takdirde, bunların fiillerinden 

kaynaklanan sorumluluğun, üretici, kullanıcı veya işleten tarafından üstlenilmesi gerekecektir 

( Akkurt, 2019; 47). 

Yapay zekâ ve robotlar, akdi sorumluluğa sebebiyet verebilecekleri gibi akit dışı sorumluluğa 

da sebebiyet verebilirler. Yapay zekânın otonom davranışının sebep olduğu zarar bir 

sözleşmenin kuruluşu veya ifasından kaynaklanıyorsa, zarar gören de sözleşmenin karşı 

tarafıysa, akdi sorumluluk, TBK m, 112 vd. hükümleri uyarınca sorumluluk, yapay zekâyı 

kullanana aittir ( Akkurt, 2019; s.48). TBK m, 116 hükmünden de yararlanılabilinir( Yağcı, 

2018; 48). 

Akit dışı sorumlulukta ise çeşitli ihtimaller değerlendirilmektedir.  “ Adam çalıştıranın kusursuz 

sorumluluğu” bu bağlamda değerlendirilen ilk görüştür. Robot veya yapay zekâyı kullanan ile, 

robot veya yapay zekâ arasında istihdam ilişkisi olmaması sebebiyle bu görüş yerinde değildir. 

Yapı maliki ve ev başkanını sorumluluğu da çözüm değildir. En adil çözüm “ hayvan idare 

edenin sorumluluğudur. 

SONUÇ 

Türk Hukukunda yapay zekâ ve robottan kaynaklanan sorumluluk hakkında henüz bir 

düzenleme olmaması sebebiyle ilk önce yapılması gereken bu hususlarda özel bir kanunun 

çıkarılmasıdır. 

Türk Hukukunda, yapay zekâ ve robotla ilgili hangi görüş ileri sürülürse sürülsün h3alen eşya 

statüsündedir. İnsanüstü yeteneklere sahip robot ve yapay zekâ da henüz eşya statüsündedir. Bu 

durum ise birçok sakıncaya sebebiyet verecektir. 

Yapay zekâ ve robotlar otonom davranışlarından kaynaklı hem akdi hem de akit dışı 

sorumluluklara sebebiyet verebilirler. Yapay zekâ ve robotlarla ilgili evrensel nitelikte 

çalışmalar yapılmalı ve bir sorumluluk rejimi ortaya çıkarılmalıdır. 

Yapay zekâ alanında bundan 10 sene sonra konuşulacaklar bile insanı heyecanlandırmaktadır( 

Ersoy, 2019; 2). 

Robot ve yapay zekâ ile ilgili bazı kimseler umut duyarken bazı kimseler de endişeye 

kapılmaktadır( Özparlak, 2019; 195) 
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ÖZET 

Keban Baraj Gölü Koçkale Bölgesinden temin edilen 586 adet Acanthobrama marmid 

parazitolojik olarak Ligula intestinalis yönünden incelenmistir. A. marmid’lerin 52 tanesinde 

L. intestinalis tespit edilmiştir. Parazitin yaygınlığı % 8,87, ortalama yoğunluğu 9,34 ve 

ortalama bolluğu 0,83 olarak hesaplanmıştır. Ortalama ağırlıkları 61,4 ± 28,6 g ve ortalama 

uzunlukları 17,05 ± 2,65 cm olan 40 adet parazitle enfekte olmayan, 40 adet parazitle enfekte 

olan olmak üzere toplam 80 adet balık belirlenmiştir. Balıkların kas dokularındaki yağ asitleri 

düzeylerini belirmek amacıyla gaz kromatografisi - kütle spektrometresi (GC-MS) 

kullanılmıştır. Balık dokusu yağ asidi kompozisyonun, zengin bir yağ asidi çeşitliliğinden 

oluştuğu tespit edilmiştir. A. marmid’lerin kas dokusundaki doymuş yağ asit düzeyleri, omega 

3 yağ asit düzeyleri, tekli ve çoklu doymamış yağ asit düzeylerine göre enfekte olan balık ile 

olmayan balık arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmiştir (p<0.05). Ancak, 

Omega 6 yağ asidi düzeylerine göre enfekte olan balık ile olmayan balık arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark gözlenmemiştir (p>0.05). Doymuş yağ asitlerinin doymamış yağ 

asitlerine oranı L. intestinalis ile enfekte balıklarda 3.24 ± 3.30 L. intestinalis ile enfekte 

olmayan balıklarda 2.17 ± 0.82 olarak hesaplanmıştır. Omega 3 yağ asitlerinin Omega 6 yağ 
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asitlerine oranı L. intestinalis ile enfekte balıklarda 2.84± 1.85 L. intestinalis ile enfekte 

olmayan balıklarda 3.02 ± 3.38 olarak hesaplanmıştır.  

 

 

Anahtar Kelimeler: Keban Baraj Gölü, Acanthobrama marmid, Ligula intestinalis, Yağ Asit 

Kompozisyonu 

 

 

ABSTRACT 

A total of 586 Acanthobrama marmids, obtained from the Keban Dam Lake Koçkale 

Region, were studied parasitologically for Ligula intestinalis. L. intestinalis was detected in 52 

of A. marmids. The prevalence of the parasite was calculated to be 8.87%, average density 9.34 

and average abundance 0.83. A total of 80 fish, 40 of which were not infected with parasites 

and 40 were infected with parasites, with an average weight of 61.4 ± 28.6 g and an average 

length of 17.05 ± 2.65 cm were determined. Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) 

was used to determine the levels of  fatty acids in the muscle tissues of fish. The fish tissue fatty 

acid composition has been found to consist of a rich variety of fatty acids. According to A. 

marmids' saturated fatty acid levels in muscle tissue, omega 3 fatty acid levels, mono and 

polyunsaturated fatty acid (MUFA and PUFA) levels, a statistically significant difference was 

observed between infected and non-infected fish (p <0.05). However, no statistically significant 

difference was observed between infected fish and non-infected fish according to omega 6 fatty 

acid levels (p> 0.05). The ratio of saturated fatty acids to unsaturated fatty acids was calculated 

as 3.24 ± 3.30 in fish infected with L. intestinalis and 2.17 ± 0.82 in fish not infected with L. 

intestinalis. The ratio of Omega 3 fatty acids to Omega 6 fatty acids was calculated as 2.84 ± 

1.85 in fish infected with L. intestinalis and 3.02 ± 3.38 in fish not infected with L. intestinalis. 

 

Keywords: Keban Dam Lake, Acanthobrama marmid, Ligula intestinalis, Fatty Acid 

Composition 
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ÖZET 

İnsanlığın varlığı anlama ve bilgi edinme süreçlerinde başvurduğu en temel kavramlardan biri 

nedenselliktir. Çünkü doğada meydana gelen bir olayı açıklamak için onun nedenlerini 

araştırmak hem insan zihninin doğal bir eğilimidir hem de çağlar boyunca kullanılan en temel 

yöntemdir. Bu kapsamda Doğa Filozoflarının yaptığı “arkhe” sorgulamaları düşünce tarihinde 

nedenselliğe dair ilk sistemli araştırmalar olarak kabul edilmektedir. Antik Düşüncede 

evrendeki tüm olguları tek bir maddeye indirgeyen bu monist yaklaşımların yanı sıra evrenin 

dört unsurun birleşiminden meydana geldiğini ya da maddî nedenlerin sonsuz sayıdaki 

bölünemez atomlar olduğunu savunanlar da olmuştur. Ancak bu yaklaşımlar tabiatı sadece 

maddi ilkelerle açıklama eğiliminde olmuştur. Bazı filozoflar ise maddî nedenin dışında hareket 

ettirici bir gücün varlığını kabul etmekle birlikte tabiatı açıklarken bu nedene yeterince yer 

vermemişlerdir.    

Sokrates ve Platon ile birlikte nedensellik düşüncesi daha sistematik bir forma kavuşmuştur. 

Sokrates, kendinden önceki filozofların maddeci açıklamaları yerine gayeci bir modeli tercih 

etmiş, Platon ise onun anlayışını idealar öğretisi çerçevesinde daha ileriye taşımış ve 

geliştirmiştir. Nedensellik konusundaki en kapsamlı açıklama ise nedenleri maddî, formel, etkin 

ve ereksel neden olmak üzere dörtlü bir tasnife tabi tutan Aristoteles’e aittir. Bu tasnifte maddî 

ve formel nedenler varlığa, etkin ve ereksel nedenler ise oluşa ilişkindir. İslam filozofları ise 

nedensellik konusunda ana hatlarıyla Aristoteles’i takip etmekle birlikte hem onun düşüncesini 

daha sistematik hale getirmiş hem de “İlk Neden”, “Zorunlu Varlık” ve “sudûr” kavramları 

çerçevesinde yeni bir model geliştirerek onun dört neden öğretisini İslam düşüncesine uygun 

bir şekilde yorumlamışlardır. Böylelikle onlar Allah’ı tek hakiki neden olarak kabul etmiş, 

bunun dışındaki tüm nedenleri mecazi neden statüsüne indirerek ilahi etkinliğe alan açmışlardır. 

Bu tebliğde, ilk filozoflardan İslam filozoflarına, neden ve nedensellik düşüncesinin geçirdiği 

bu dönüşüm ve gelişim aşamalarına ilişkin tespit ve değerlendirmeler yapılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Neden, nedensellik, Antik Yunan, İslam filozofları. 

GİRİŞ 

Nedensellik kavramı, zaman dizisi içinde biri olmadan diğerinin de ortaya çıkamayacağı iki 

olay, fenomen, ya da süreç arasındaki ilişki şeklinde tanımlanmaktadır. Felsefî bir ilke olarak 

ise “hiçbir şey sebepsiz değildir” veya “her olgunun bir sebebi veya illeti vardır” şeklinde ifade 
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edilmektedir (Cevizci, 2000, s. 618; Ertuğrul, 1341, s. 85; Saliba, 1982, s. 649). Nedenselliğin 

kendisinden türetildiği neden kavramı ise bir şeyi değiştirmeye, bir fenomen ya da olayı 

meydana getirmeye yetili olan, bir şeyi ortaya çıkaran, kendisi olmadan o şeyin kesinlikle 

varlığa gelemeyeceği şey anlamına gelmektedir (Cevizci, 2000, s. 617). Tarihinin ilk 

dönemlerinden itibaren insanlar içinde yaşadıkları doğaya ilişkin bir takım efsanevi açıklamalar 

yaptığı gibi, gözlem ve deneyden hareketle tutarlı tasavvurlar da ortaya koymuşlardır. Bazı 

temel doğa olayları arasındaki nedensel ilişkiler ilk insanlar tarafından rahatlıkla tespit 

edilebilmiştir. Güneşin toprağı ısıtması, bulutların yağmura neden olması, atılan taşın yere 

düşmesi, delinen geminin batması ve küreklerin sandalı hareket ettirmesi gibi basit nedensel 

ilişkiler bunun örnekleri olarak zikredilebilir. Ancak zehirli bir bitkinin insan üzerindeki 

etkileri, varlığın kökenindeki neden gibi sofistikte durumların açıklanması için daha kuramsal 

ve üst düzey nedensel açıklamalara ihtiyaç duyulmuştur (Arslan, 2006a, s. 76). Buna bağlı 

olarak da neden ve nedensellik kavramları felsefe tarihinde çok farklı şekillerde anlaşılmış ve 

açıklanmıştır. Bu çalışmada ilk filozoflardan İslam filozoflarına, neden ve nedensellik 

düşüncesinin geçirdiği dönüşüm ve gelişime ışık tutulmaktadır. 

1. SOKRATES ÖNCESİ FİLOZOFLAR 

Doğa Filozoflarının yaptığı “arkhe” sorgulamaları düşünce tarihinde nedenselliğe dair ilk 

sistemli araştırmalar olarak kabul edilmektedir. Bu sorgulamalar neticesinde onlar tabiatın 

menşeini, her şeyin kendisinden geldiği ilk unsuru/ilkeyi/nedeni tespit etmeye çalışmışlardır 

(Erdem, 2010, ss. 66-67). Thales’e (M.Ö. 625-546) göre her şeyin kendisinden geldiği bu ilke 

su iken; Anaksimandros’a (M.Ö. 610-547) göre ezelden beri var olan, sonsuz ve sınırsız olan 

“apeiron”; Anaksimenes (M.Ö. 585-528)’e göre hava; Herakleitos’a (M.Ö. 535-475) göre ise 

ateştir (Aristoteles, 1996, ss. 91-92; Kranz, 1994, ss. 25-27). Pytagorasçılar ise varlığın kökeni 

arayışında somuttan soyuta yönelmiş ve sayıları her şeyin ilkesi olarak tespit etmişlerdir. 

Onların düşüncesinde sayılar hem var olan her şeyin maddî nedeni hem de bunlarda meydana 

gelen değişimin fâil nedeni olarak kabul edilmektedir (Aristoteles, 1996, s. 91). 

Varlık ve oluşu tek bir tanrıyla açıklayan ilk filozof Ksenophanes (ö. M.Ö. 478) olmuştur 

(Aristoteles, 1996, s. 105). Ancak hiçbir insana ve canlıya benzemeyen, kendisi hareket 

etmeyen fakat evrendeki her şeyi zihniyle hareket ettiren bu mükemmel tanrı, tek tanrıcı 

dinlerdeki gibi aşkın bir varlık değildir. Aksine onun tanrısı evrenle özdeş bir tanrıdır. Bundan 

dolayı Ksenophanes’in panteist bir filozof olduğu kabul edilmektedir (Arslan, 2006a, ss. 170-

172). Benzer şekilde Herakleitos da evrenin tabi olduğu bir yasadan (logos) ve tanrıdan söz 

etmektedir (Kranz, 1994, ss. 50-51, 54). Ancak onun düşüncesinde de evren, tanrı, ateş ve logos, 

bunların hepsi bir ve aynı şeylerdir. Yani evrenin tabi olduğu yasa (logos) evrenin dışında aşkın 

bir varlık değil, evrenin içinde, bizzat ateşin kendisinde olan veya ateşin kendisi olan bir yasadır 

(Arslan, 2006a, ss. 187-189, 195-196). 

Empedokles (M.Ö. 494-434) çoğulcu bir yaklaşım benimseyerek evrenin hava, toprak, su ve 

ateşten meydana geldiğini savunmuştur (Kranz, 1994, s. 83). Evrendeki oluş ve bozuluş 

süreçleri bu dört unsurun birleşmesi ve ayrılması ile meydana gelmektedir. Ayrıca o, evreni 

meydana getiren maddî nedenin yanı sıra, ondan ayrı bir hareket ettirici ilkenin, Aristoteles’in 
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terminolojisiyle fâil nedenin varlığını kabul etmiştir (Aristoteles, 1996, ss. 96-98). Maddî 

nedenlerin sonsuz sayıda olduğunu kabul eden re Anaksagoras’a (M.Ö. 500-428) göre ise 

evren, her şeyin her şeyle tam bir karışım durumunda olduğu bir başlangıç anında akıllı ve 

düzen verici bir ilke olan Nous’un, sahip olduğu bilgi ve kudretin bir sonucu olarak 

başlangıçtaki bu karışıma evreni meydana getirecek ilk hareketi vermesiyle meydana gelmiştir 

(Arslan, 2006a, ss. 298-300). 

Leukippos (M.Ö. V. Yüzyıl) ve Demokritos’a (M.Ö. 460-370) göre ise tüm varlıkların ve 

değişimlerin nedeni varlığın nihai temel yapıtaşları bölünemez olan atomlardır. Bu atomlar 

ezelî, ebedî, sürekli, eş türden, değişmez ve kendinden hareketlidir. Atomların hareketlerinin 

bir başlangıcı olmadığı gibi onlara ilk hareketi veren bir hareket ettirici de yoktur. Ruh, 

düşünme, soğuk-sıcak gibi duyu algıları dâhil olmak üzere tüm varlıkları oluşturan şey, şekil 

ve büyüklükleri bir birinden farklı olan atomların tamamen mekanik bir şekilde gerçekleşen bir 

araya gelme, çarpma ve vurma hareketleridir (Kranz, 1994, s. 126).  

Görüldüğü üzere tabiatın nedenini araştıran doğa filozoflarından bir kısmı evrendeki tüm 

olguları tek bir maddeye indirgeyen monist bir yaklaşım sergilemiş, bazıları ise evrenin dört 

unsurun birleşiminden meydana geldiğini ya da maddî nedenlerin sonsuz sayıdaki bölünemez 

atomlar olduğunu savunmuştur. Ancak tüm bu filozofların ortak yönü tabiatı maddî ilkelerle 

açıklama eğiliminde olmalarıdır. Bazı filozoflar ise maddî nedenin dışında hareket ettirici bir 

nedenin varlığını da kabul etmekle birlikte tabiatı açıklarken bu hareket ettirici nedene yeterince 

yer vermemiş, yine fiziksel süreçleri ön plana çıkarmışlardır (Aristoteles, 1996, ss. 106, 117). 

Sokrates ve Platon ile birlikte nedensellik düşüncesinin daha sistematik bir görünüme 

kavuştuğunu görmekteyiz. 

2. SOKRATES, PLATON VE ARİSTOTELES 

Platon’un (M.Ö. 428-348) Phaidon diyaloglarında anlattığı bir hikâyeye göre Sokrates (M.Ö. 

469-399) Anaksagoras’ın “her şeyin nedeninin Nous/zihin olduğu” şeklindeki düşüncesinden 

çok etkilenmiş, onun eserlerinde evrendeki düzenin ve var olan her şeyin gerçek nedeninin bir 

açıklamasını bulabileceğini umut etmiştir. Bu amaçla Anaksagoras’ın eserlerini edinmiş ve 

hararetli bir şekilde okumuştur. Ancak onun evreni açıklarken hava ve çevrinti gibi fiziksel 

nedenlerden söz ettiğini, Akıl veya Zihin’i hiç işe karıştırmadığını görerek hayal kırıklığına 

uğramıştır (Platon, 1963, ss. 78-83). Anaksagoras’ın açıklamalarından tatmin olmayan 

Sokrates, doğa filozofları ve atomcuların evrene getirdikleri mekanist açıklama yerine gâyeci 

bir model ortaya koymaya çalışmıştır (Arslan, 2006a, ss. 101-102). Bu modelde evrenin 

varoluşu ve varlığını sürdürmesi, yağmurun yağması, ay ve güneş tutulması, havaya atılan bir 

cismin yere düşmesi, deprem olması gibi doğa olaylarının tümünün nedeni her şeyi yöneten 

akıllı, bilinçli bir varlık yani Tanrı’dır. 

Platon, hocası Sokrates’in gâyeci nedensellik anlayışını idealar öğretisi çerçevesinde geliştirmiş 

ve sistematik bir yapıya kavuşturmuştur. Gâyesel nedenleri ve böylece âlemin bir anlamı 

olduğunu inkâr eden atomcu materyalizme karşılık evrenin var oluşunu ve işleyişini tümüyle 

teolojik temelli açıklamıştır (Thilly, 1995, s. 107; Weber, 1998, ss. 61-62). Fizik nedenleri kabul 

etmekle birlikte Platon, bunları tabiatın gerçek nedenleri olan gâyesel nedenlerin 

 
Page 283



 
1. INTERNATIONAL BAKU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

Baku, Azerbaijan 

 

 

August 21-22,2020 Proceedings Book www.izdas.org 

 

gerçekleşmesine yarayan yardımcı etmenler olarak değerlendirmiştir. Onun Timaios 

diyaloglarındaki “her şey bir nedenden dolayı zorunlu olarak meydana gelmektedir, ne olursa 

olsun herhangi bir şey nedensiz ortaya çıkamaz” şeklindeki sözleri her şeyi bir nedene bağlı 

olarak açıklama eğiliminde olduğunu göstermektedir (Platon, 2001, ss. 28, 49).  

Platon’nun nedensellik düşüncesi üç unsur üzerine bina edilmektedir. Birincisi her zaman var 

olan, değişmeyen idealar dünyası; ikincisi sürekli olarak değişen, varlığa gelen ve yok olan 

duyusal dünya/tabiat; üçüncüsü ise duyusal dünyayı idealar dünyasına bakarak meydana getiren 

sanatkâr tanrı yani Demiurge’dir (Arslan, 2006b, s. 347). Duyusal dünyaya mutlak iyi olan, 

dünyayı da iyiliğinden ve cömertliğinden dolayı yaratan Demiurge biçim kazandırmıştır 

((Platon, 2001, s. 29).  Ancak ona göre Demiurge gerçek bir yaratıcı değildir. O, yalnızca bir 

mimardır, ideal ve maddî iki varoluş ilkesi varlık içinde zaten bulunmaktadır. Bunlar yaratıcı 

tarafından yaratılmamıştır. Demiurge’nin işlevi, önceden var olan madde üzerinde biçim 

oluşturmaktır: toprak, hava, ateş, su. Bu dört unsurun yanı sıra dünyaya yaşam sağlayan 

evrensel ruh/iyilik ideası vardır. Bu ruhun kendine özgü bir hareketi vardır, aynı zamanda bütün 

hareketlerin de nedenidir. Evrensel ruh idealar dünyası ile fenomenler dünyasının ara 

aşamasında bulunur. Sabit kanunlara göre hareket eden evrensel ruh aynı zamanda tabiattaki 

ütün kanunların, matematiksel ilişkilerin, uyumun, düzenin, birliğin, yaşamın ve bilginin 

kaynağıdır (Thilly, 1995, ss. 106-107).  

Platon’un öğrencisi Aristoteles (M.Ö. 384-322) ise, “bir şeyin bilgisini elde etmek, ancak o 

şeyin nedenlerinin araştırılması ve tespit edilmesiyle mümkün olabilir” diyerek doğa biliminin 

konusunun fiziksel değişme ve oluş olduğundan hareketle doğa bilimcisinin değişmenin 

nedenlerini tespit etmesi ve bilmesinin gerekliliğine vurgu yapmıştır (Aristoteles, 1996, s. 86, 

2005, ss. 9, 61). Onun nedensellik kavramına yaptığı önemli bir katkı da Antik düşüncenin en 

önemli kabullerinden biri olan “hiçten hiçbir şey oluşmaz” ilkesini “her şeyin bir nedeni vardır” 

şeklinde yorumlayarak genişletmesidir. Bu iki ilke hem “varlık ne yoktan var olabilir ne de 

vardan yok olabilir” düşüncesini içerirken, öte yandan hiçbir şeyin nedensiz var olamayacağını 

da ifade etmektedir (Özçınar, 2003, s. 82).  

Aristoteles’in nedenler konusundaki tasnifi ise İslam filozofları dâhil olmak üzere felsefî 

çevrelerde yüzyıllar boyunca kabul görmüştür. Kendisinden önceki filozofların bu nedenlere 

belirsiz bir tarzda işaret ettiklerini, fakat kendisinin bu nedenleri ele aldığı tarzda ortaya 

koyamadıklarını ifade eden (Aristoteles, 1996, s. 143) Aristoteles’e göre nedenler dört tanedir.  

a. Maddî neden: Bir şeyi meydana getiren ve onda içkin olan madde veya dayanaktır. Örneğin 

tunç heykelin, gümüş bardağın nedenidir. 

b. Formel/sûrî neden: Bir şeyin formu (şekli) veya modeli ve aynı zamanda ne olduğunun 

tanımıdır. Çünkü bir şeyin “niçin”i, sonuçta onun tanımına indirgenir. 

c. Fâil/etkin neden: Değişmenin kendisinden ileri geldiği şeydir. Diğer bir ifadeyle değişmenin 

ya da durağanlığın ilk başlangıcının kaynağıdır. Örneğin karar veren, eylemin; baba, çocuğun 

nedenidir. Genel olarak yapan yapılan şeyin; değiştiren değişmeye uğrayan şeyin nedenidir. 
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d. Gâi/ereksel neden: Bir şeyin yapılma amacıdır. Örneğin sağlık, yürüyüş yapmanın nedenidir; 

çünkü insan niçin yürüyüş yapar sorusuna, sağlıklı olmak için cevabının veririz. En genel 

anlamda erek iyi olandır. Çünkü iyi olan her türlü oluş ve değişmenin ereğidir (Aristoteles, 

1996, ss. 87-89, 236, 2005, ss. 61-65).  

Aristoteles bu sınıflandırmayı heykel örneği üzerinden daha açık bir şekilde izah etmektedir. 

Buna göre bir heykeltıraşın yaptığı güzel bir aslan heykelini düşünecek olursak; heykelin 

maddesini oluşturan mermer onun maddî nedeni, heykelin şekli (aslan formu) formel nedeni, 

mermeri oyarak heykeli meydana getiren heykeltıraş fâil nedeni, heykeltıraşın kafasında bir 

aslan heykeli tasarımına sahip olması ve heykelin yapılış amacı ise (güzellik, estetik) gâi nedeni 

olmaktadır. 

Aristoteles’in dörtlü tasnifinde maddî ve formel nedenler varlığa, fâil ve gâi nedenler ise oluşa 

ilişkindir. Bunlardan fâil ve gâi neden formel nedene indirgenebilir ((Aristoteles, 2005, s. 81). 

Çünkü erekler henüz gerçekleşmemiş formlardır; formlar ise tamamen gerçekleşmiş ereklerdir. 

Yani heykeltıraşın zihninde önceden bulunan aslan formu onun aslan heykeli yapmasının 

nedenidir. Aynı şekilde fâil nedeni de formel nedene indirgemek mümkündür. Çünkü fâil 

nedenler en nihayetinde sahip oldukları veya taşıdıkları formlardan dolayı neden olurlar. 

Örneğin heykeltıraşın bir heykelin fâil nedeni olması onun insan formunu taşımasından 

dolayıdır (Arslan, 2006a, ss. 179-180). Böylelikle Aristoteles gerçek nedenleri maddî ve formel 

neden olmak üzere ikiye indirmektedir. Nedenleri bu şekilde sınıflandırması Aristoteles’in 

düşüncesinde nedenselliğin, olgular arasındaki ilişkiyi belirlemeye yarayan bir açıklama ilkesi 

olmanın ötesinde, aynı zamanda varlığın kendisini yani özsel doğasını oluşturan bir varlık ilkesi 

olduğunu göstermektedir (Özçınar, 2003, s. 81). Yani o nedenselliğe hem epistemolojik hem 

de ontolojik bir değer atfetmektedir. 

Aristoteles’in nedensellik ile ilgili bu sistemli ve kapsamlı düşünceleri ilk İslam filozofu Kindî 

başta olmak tüm İslam filozoflarını önemli ölçüde etkilemiştir.  

3. İSLÂM FİLOZOFLARI 

İlk İslam filozofu ve Meşşâî geleneğin İslam dünyasındaki öncüsü olarak kabul edilen Kindî 

(ö. 252/866) Aristoteles’in eserlerinin tümünü tanımış ve onun felsefesini benimsemiştir. 

Nedensellik düşüncesini de bu doğrultuda kurgulayan Kindî’ye göre varlık hakkındaki bilgiler 

dört terimle araştırılır: Bunlar “mıdır (hel), “nedir” (mâ), “hangisidir” (eyyu) ve “niçin” 

(lime)dir. “Mıdır” bir şeyin varlığını, “nedir” cinsini, “hangisidir” faslını, “nedir” ve 

“hangisidir” ikisi birlikte onun türünü soruşturur. “Niçin” ise onun gâi (mütemmim) nedenini 

soruşturur; çünkü niçin sorusu mutlak sebebi araştıran bir sorudur. Buna göre bir şeyin maddî 

sebebine ait bilgi edindiğimiz zaman onun cinsine ait bilgiyi; formuna ait bilgi edindiğimiz 

zaman onun türüne ait bilgiyi edinmiş oluruz ki türün bilgisi içinde faslın bilgisi de vardır. 

Varlığın maddî, formel ve tamamlayıcı (gâi) sebebine ait bilgi edindiğimizde onun tarifine ait 

bilgiyi edinmiş oluruz, çünkü her tarif edilene ait gerçeklik tarifinde bulunmaktadır (Kindî, 

2014, s. 127). 
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Kindî’ye göre felsefenin en değerlisi ve mertebe bakımından en yücesi “ilk felsefe” 

(metafizik)dir. İlk felsefeden kasıt ise her gerçeğin sebebi olan “İlk Sebep”tir. Bu bakımdan İlk 

Sebep’in bilgisi, diğer tüm alanları kuşatmış durumdadır. Çünkü bu bilgi hem değer ve cins 

bakımından hem de bir şeyin kesin bilgisine ulaşmadaki tertip ve zaman bakımından ilktir. 

Varlık felsefesini “İlk Gerçek”, “İlk Sebep” ve “İlk Fâil” olarak isimlendirdiği her şeyin 

varlığının ve sürekliliğinin sebebi olan Allah’ı merkeze koyarak şekillendiren Kindî’ye göre 

âlemdeki tertip, düzen ve nedensellik ilişkisinden hareketle O’nun varlığına ulaşmak 

mümkündür (Kindî, 2013a, s. 206, 2013e, ss. 208-209, 2013d, ss. 126-127).  

Tabiattaki nedensellik zincirinin Allah’ın varlığına delil getirilmesinin arka planında Kindî’nin 

nedensellikle ilgili öne sürdüğü dört ilke vardır. Bunlardan ilki, hiç bir şey kendi kendisinin 

sebebi olamaz, hareketin sebebi hareket, hareketlinin sebebi hareketli değildir. Aksini iddia 

etmek imkânsız bir çelişki meydana getirir. İkincisi, nedensellik zinciri sonsuza dek geriye 

götürülemez. Üçüncüsü, hiyerarşik düzende neden nedenlinin dışındadır, ondan öncedir ve 

ondan üstündür. Dördüncüsü ise, oluşan varlıklar mutlaka bir nedene bağlıdır, neden ortadan 

kalkarsa nedenli de ortadan kalkar. Kindî’ye göre bu ilkeler dikkate alındığında, bütün 

varlıkların var oluşunun ve varlığını sürdürmesinin sebebi olan, bu varlıklardan daha üstün, 

cinsi, benzeri ve ortağı olmayan bir “İlk Sebep”in olduğu anlaşılmaktadır (Kindî, 2013d, ss. 

126, 134, 144, 158-160, 2013c, s. 234).  

Tabiat söz konusu olduğunda Kindî, Aristoteles’in dört nedenini olduğu gibi benimser. Ona 

göre her oluş ve bozuluş için, oluş ve bozuluşun üzerinde gerçekleştiği bir maddî neden (mevzu) 

bulunmalıdır. Çünkü madde olmasa, oluş ve bozuluş da olmaz. Formel sebep ise, formun madde 

ile birleşmesi ile oluşun; ayrılmasıyla da bozuluşun meydana gelmesine sebep olan şeydir. Fâil 

sebebin varlığı ile biz gâi sebebe ulaşırız. Çünkü gâi sebep ya fâili fiil işlemeye sevk eden bir 

şeydir veya fâil sebebin bizzat kendisidir. Yani fâil sebebi fiil işleyeme zorlayan kendisi dışında 

hiçbir şey yoktur, onun etkinliği başkasından değildir. Bu şekilde fâil sebep ile gâi sebebin aynı 

olduğu durumlarda, fâil sebep mevcut değilse, gâi sebep de mevcut değildir (Kindî, 2013e, s. 

211). 

Aristoteles’in ay-üstü ve ay-altı âlem ayırımını kabul eden Kindî’ye göre Dört unsurun 

parçalarında gerçekleşen oluş ve bozuluşun uzak fâil sebebi Allah Teâlâ, yakın fâil sebebi ise -

Allah’ın iradesiyle- felekler ve bunların hareketleridir. Varlıklar da onların en yakın eseridir 

(Kindî, 2013e, s. 218, 2013c, s. 231). Başka bir deyişle her oluş ve bozuluşun, her duyulur ve 

akledilir (mahsûs ve ma’kûl) olayın meydana gelişindeki uzak fâil sebep, her fâili yaratan ve 

kemâle erdiren sebepler sebebi Yüce Allah’tır. Ancak tabiî alanda bir cismin başka bir cisme 

etki etmesi, yani bir cismin başka bir cisimdeki hareket ve değişmenin sebebi olması 

mümkündür (Kindî, 2013e, s. 212). Ancak ona göre Allah dışındaki bütün nedenler ancak 

mecâzî olarak bu şekilde isimlendirilirler. Çünkü gerçek fiil (el-fi’lu’l-hakîki) var olanları 

yoktan var etmektir. Bunun dışındaki fiillerin tamamı fâilin mefʻuldeki etkisinden ibarettir. 

Gerçek fâil (fâilu’l-hak) etki türlerinden hiç birinin etkisinde kalmadan varlığa etki edendir. 

Diğer bütün fâiller ise bir bakımdan etkide bulunurken, başka bir bakımdan etki altında 
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kalabilirler. Dolayısıyla diğer bütün fâiller aslında edilgin durumdadır. Çünkü mecâzî fâillerin 

ilki yüce Allah’tan etkilenmiş, daha sonra başka varlıkları etkilemeye başlamışlardır (Kindî, 

2013b, s. 190).  

Görüldüğü üzere Kindî Aristoteles’in felsefî sistemini büyük oranda benimsemekle birlikte, bu 

felsefenin İslam’a aykırı yönlerini kabul etmemiştir. Örneğin âlemin yaratılışı konusunda İslam 

düşüncesine uygun olarak ezelîlik fikrini reddetmiş, yoktan yaratılışı temellendirmeye 

çalışmıştır (Kindî, 2013a, ss. 204-206). Aynı hassasiyeti nedensellik konusunda da gösteren 

Kindî “İlk Sebep” olarak isimlendirdiği Allah’ın âlemi “iradesiyle” ve “yoktan” yarattığına 

vurgu yapmıştır. Böylelikle o, hem Aristoteles’in yoktan yaratma kudreti olmayan, ezelî 

maddeye ilk hareketi ve şekli veren tanrısını hem de kendisinden sonraki İslam filozoflarının 

savunduğu âlemin kendisinden zorunlu olarak sudûr ettiği tanrı fikrini reddetmiş olmaktadır. 

Öte yandan tabiattaki bütün varlıkların gerçek sebebi olarak Allah’ı görmesi, diğer tüm 

sebepleri mecâzî ve ikincil sebepler olarak nitelemesi onun İslam düşüncesine sadık kalmaya 

çalıştığını göstermektedir. 

Meşşâî felsefeyi sistematik hale getiren ve Aristoteles’in en büyük şârihlerinden biri olarak 

kabul edilen Fârâbî (ö. 330/950), nedensellik düşüncesinde büyük oranda Yeni Platonculuğun 

etkisinde kalmıştır (Fahri, 1996, s. 123). Fârâbî’ye göre mantıksal açıdan varlık için iki kategori 

söz konusudur: Birincisi zâtı itibariyle varlığı zorunlu olmayan “mümkin varlık” (mümkinü’l 

vücûd), ikincisi ise zâtı itibariyle varlığı zorunlu olan “zorunlu varlık” (vâcibü’l-vücûd)tır. 

Mümkin varlık yokluğu düşünülebilen varlıktır. Onun varlığının bir an için yok sayılması 

imkânsızlığa (muhâl) yol açmaz. Öte yandan onun varlığı bir sebebe dayanmak zorundadır. 

Ancak mümkin varlıkların sebeplilik zincirinin sonsuza dek sürüp gitmesi (teselsül) imkânsız 

olduğu gibi, devir şeklindeki bir kısır döngü de imkânsızdır. Öyleyse mümkin varlıkların 

mutlaka bir zorunlu varlıkta son bulması gerekir ki, işte bu “İlk Varlık”tır. Var olan her şeyin 

ilk sebebi olan bu zorunlu varlık her çeşit eksiklikten uzaktır. Onun varlığının mâhiyeti, cinsi, 

faslı ve tanımı yoktur. Zâtı itibariyle O’nun varlığı ezelî ve ebedîdir. O’nun varlığı hakkında 

yokluk söz konusu değildir. O’nun varlığında herhangi bir değişme olmaz. O birdir, uzamı ve 

niceliği olan şeyler gibi bölünme kabul etmez (Fârâbî, 2003b, ss. 118-119).  

Zorunlu varlık olan Allah Teâlâ ile mümkin olan âlem arasında bu şekilde ayırım yapan Fârâbî 

Allah-âlem ilişkisini ise sudûr teorisi ile izah etmeye çalışır. Bu teoriye göre bütün varlıklar 

irade ve ihtiyarı olmaksızın Allah’ın zatından taşmak suretiyle meydana gelmiştir. Ancak bu 

tam bir hiyerarşik düzen ve nedensel zorunluluk içerisinde gerçekleşmiştir. “Birden bir çıkar” 

ilkesine uygun olarak Allah’ın kendi zâtını bilmesi ve düşünmesi sonucunda O’ndan “ilk akıl” 

çıkmıştır. Bu varlık zâtı itibariyle mümkin, Allah Teâlâ’nın varlığı itibariyle zorunlu olduğu 

için çokluk karakteri taşımaktadır. Bu ilk aklın varlığı zorunlu olduğu ve Allah’ı bildiği için 

ondan ikinci bir akıl; varlığı mümkin ve kendini bildiği için de ondan en yüksek felek (el-

feleku’l-aʻlâ) meydana gelir. İkinci akıldan da başka bir akıl ve en yüksek feleğin altında başka 

bir felek daha meydana gelir. Bu şekilde her akıldan bir akıl ve bir felek meydana gelir. Bu 

durum güneş sistemindeki gezegenlerin sayısınca devam ederek ay küresinin aklı olan Faal 
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Akıl’da son bulur. Faal Akıl tabiattaki tüm oluş ve bozuluşun ilkesi sayıldığından ona 

“vâhibü’s-suver” (varlılara suret veren) denilmektedir (Fârâbî, 1986, ss. 57-58, 2003b, s. 120; 

Kaya, 1995, s. 150). 

Fârâbî Aristoteles’te olduğu gibi varlığı ay-altı ve ay-üstü olmak üzere ikiye ayırmaktadır. Ay-

üstü âlemde mutlak bir determinizm hakimdir, çünkü ilk akıl Allah’ın zatından, diğer akıllar ve 

felekler ise bir öncekinden zorunlu olarak çıkmaktadır. Ona göre ay-üstü âlemi oluşturan gök 

küreleri esîr denilen, havadan daha hafif bir maddeden meydana gelmiş olup; nitelik olarak da 

sıcak, soğuk, ağır ve hafif olmanın dışında beşinci bir yapıya sahiptir. Bu gök küreler bir merkez 

etrafında kesintisiz olarak dâirevî bir şekilde hareket ederler. Onların bu hareketi mekanik değil, 

dinamik bir harekettir. Her birinin bu şekilde hareket etmesini sağlayan bir aklı vardır. Göklerin 

hareketinden ve bunların bir düzene göre bir birine temas etmelerinden dört unsur (hava, ateş, 

su ve toprak) meydana gelir. Onların farklı hareketleri dört unsurun suretlerinin farklı olmasına, 

durumlarının değişmesi oluş ve bozuluşa sebep olur. Onuncu akıl olan faal akıl bir yönüyle 

yeryüzündeki canlıların, gök kürelerinin hareketleriyle birlikte de dört unsurun var oluşunun 

sebebidir (Fârâbî, 1986, s. 66, 2003b, ss. 120, 123).  

Görüldüğü üzere Fârâbî’nin düşüncesinde âlemdeki her varlık ve olay bir sebep-sonuç ilişkisi 

içerisinde meydana gelmekte ve varlığını da bu ilişki içerisinde sürdürmektedir. Bu sebep-

sonuç ilişkisi ay-üstü âlemde mutlak bir zorunluluk şeklinde gerçekleşmekte,  yani neden 

sonucunu mutlak anlamda zorunlu kılmakta ve her şey mükemmelden daha az mükemmele 

doğru dikey bir hiyerarşi içinde var olmaktadır (Aydın, 2009, s. 131). Metafizik âlemde mutlak 

determinist bir tablo çizen Fârâbî, fizik âlemde (ay-altı) dört neden, irade, tabiat ve gök 

cisimlerinin etkilerinin de içinde olduğu daha esnek bir yapı ortaya koymuştur. Ona göre tabiî 

alanda canlı varlıklar için nefis, cansız varlıklar için ise tabiat, ortaya konan fiillerin gâî nedeni 

olarak etkili olmaktadır (Fârâbî, 2003b, s. 122). Gök cisimleri de yaydıkları parlak ışıklar 

aracılığıyla bu varlıklar üzerinde, onların tabiatına göre bir etkide bulunmaktadırlar. Ancak o, 

varlıkların sahip oldukları tabiatın ve bir birleri üzerindeki etkilerin mutlak bir zorunluluk 

içermediğini de belirtmektedir. Çünkü cisimlerin tabiatı ve bir birleri üzerinde meydana 

getirdikleri etkiler sadece nedenin bulunmasıyla meydana gelmez, etkinin üzerinde meydana 

geleceği nedenlinin de bu etkiyi kabule hazır olması gerekir (Fârâbî, 2003a, ss. 186-188). Bu 

ifadeleriyle o her ne kadar nedenin sonucunu mutlak olarak gerektirmediğini söylese de, 

maddenin kabule hazır olmamasını gerekçe olarak öne sürmesi konuyu yine fizik kanunları 

çerçevesinde ele aldığını göstermektedir. 

Sonuç olarak Fârâbî’nin nedensellik düşüncesinin merkezinde İlk Sebep olan Allah’ın olduğu, 

O’nun doğrudan ilk aklın dolaylı olarak ise diğer akılların, gök cisimlerinin ve tüm varlıkların 

nedeni olarak tasvir edildiğini görmekteyiz. Ay-üstü âlemde zorunlu bir nedensellik hakim 

iken, ay-altı âlemde ise dört nedenin yanı sıra nefs ve tabiatın devreye girdiği, bu şekilde ay-

üstü alemdeki katı determinist yapının esnetildiği görülmektedir.  

Meşşâî filozoflar arasında nedensellik konusunu en sistematik biçimde ifade eden kişi İbn Sînâ 

(ö. 428/1037) olmuştur. Eserlerindeki ilgili pasajlara bakıldığında onun sebep ve illet 
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kavramlarını eş anlamlı olarak bir birinin yerine kullandığı, fakat çoğunlukla illet kavramını 

tercih ettiği görülmektedir (Kılıç, 2013, s. 7). Ona göre varlıktaki nedensellik ilişkisi kabul 

edilmeden, yani sebepli şeylerin varlığının kendilerinden varlık bakımından önce gelen şeylerle 

ilişkili oldukları kabul edilmeden mutlak sebep olan Allah’ın varlığına ulaşılamaz (İbn Sînâ, 

2014a, s. 24). Bu bakımdan o, doğa ilminin konusunu cisimlerdeki hareket, değişim ve bunların 

sebepleri olarak tespit ederken; metafizik alanın konusunu ise fiziksel varlıkların ilk 

sebeplerinin ve ilkelerinin incelenmesi olarak belirlemektedir. 

İbn Sînâ’ya göre varlık için mantıksal olarak üç durum söz konusudur: Bir şeyin varlığı ya 

zatıyla zorunludur, ya da zorunlu değildir. Varlığı zorunlu olmayan şey imkânsız veya mümkün 

olabilir. Mümkün varlık ise nedenin varlığına ve yokluğuna bağlı olarak imkânsız veya zorunlu 

olabilir: Nedenin meydana gelme şartı onun gerektirici sebebi olarak alınınca zorunlu olur; 

nedenin meydana gelmeme şartı onun sebebi olarak alınınca imkânsız olur. Varlığı bizatihi 

zorunlu olanın hiçbir sebebe bağlı olması mümkün değildir, aksi halde zâtıyla zorunlu varlık 

olamaz (İbn Sînâ, 2013, ss. 212-214). Zâtı gereği zorunlu varlık, var oluşunda başka varlığın 

tesiri olmaksızın var olmuştur. Varlığı zâtı gereği zorunlu olanın varlığı bütün yönlerden 

zorunludur. Kısacası zorunlu varlık ne değişkendir, ne görelidir, ne çokluktan oluşmuştur ve ne 

de kendine özgü bir varlığında başka bir varlıkla ortaktır.  Zorunlu varlık tek bir varlık olmalıdır 

((İbn Sînâ, 2014a, ss. 104-108, 118).  Zorunlu varlığın cinsi, niteliği, nicelik ve mahiyeti yoktur; 

O, mekân, zaman ve hareketten münezzehtir. O’nun dengi, ortağı ve zıddı yoktur. Bütün 

yönlerden Bir’dir (İbn Sînâ, 2014b, s. 382). Sebepsiz olan ve bizatihi zorunlu olan varlık sadece 

Allah'tır ve O, sebeplerin ilkesi ve “İlk Sebep”tir (Kutluer, 2000, s. 121).  

Zorunlu varlık dışında kalan ve zâtı bakımından “mümkin” olan âlemin varlığı ve yokluğu bir 

illete bağlıdır. Bu yönüyle o sebep-sonuç zinciriyle bir birine bağlı olayların oluşturduğu bir 

bütündür. Bir sebeple meydana gelen mümkin varlıklar var oluşları bakımından zorunludur; 

çünkü hem sebeplerinin ilkesi hem de illet-malûl arasındaki ilişki zorunludur; ancak varlık ve 

zorunluluklarını Allah’tan aldıklarından onların mahiyetleri yine mümkindir (İbn Sînâ, 2014a, 

s. 108; Kutluer, 2000, s. 121). Görüldüğü üzere İbn Sînâ’nın zorunlu varlık-mümkin varlık 

ayırımı tamamen nedensellik ilkesi referans alınarak yapılmıştır. Buna göre zorunlu varlık 

nedensiz, mümkin varlık ise nedenlidir.  

Tabiat alanında etkili olan nedenler konusunda İbn Sînâ Aristoteles’in izinden giderek dört 

nedenin varlığını kabul etmektedir (İbn Sînâ, 2014b, ss. 4-6). Ancak Aristo'nun dört sebep 

teorisi, onun sisteminde dâhilî ve hâricî sebepler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Maddî/unsurî 

ve sûrî/şeklî sebepler meydana gelen şeyin varlığına dâhil iken; fâil ve gâî sebepler ise o şeyin 

varlığının bir parçası değildir ve onun dışındadır (Kutluer, 1994, s. 218). Madde ve sûretin 

dâhili sebepler oluşu, onların tabiî cisimleri meydana getiren iki prensip oluşuyla ilgilidir. 

Dolayısıyla mahiyete ilişkin olarak bir nesnenin kuvve halinde var olmasını sağlayan maddî 

illetlerle fiil halinde var olmasını sağlayan sûri illetler hakkındaki bilgiler tabiat ilmini 

oluşturmaktadır(İbn Sînâ, 2013, s. 198, 2014b, ss. 6-8). Maddî ve sûrî sebepler hem fiziki 

varlığın dinamik yönünü hem de tabiatını yansıtır (Kutluer, 2000, s. 121). 
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Nedenlinin zâtı dışında olan nedenler ya o şeyin kendisinden dolayı olduğu nedendir, ya da 

şeyin kendisinden dolayı olmadığı, fakat ondan olan bir şeydir. Birincisine gâi/tam neden denir. 

Evin nedeni olan örtme böyledir. Eğer örtme sebebi bulunmasaydı ev var olmazdı. Diğerine ise 

evin ustası örneğinde olduğu gibi fâil neden denir. Kısacası fâil ve gâî sebepler mümkin varlığın 

harici ve var oluşuna ilişkin sebepler olup, mümkin varlık mevcudiyetini bunlardan alır veya 

bunlar sayesinde varlık alanına çıkar. Öte yandan bütün nedenleri nedenin amacı yapar. Ustanın 

zihninde gâyenin sureti olmasaydı o usta olmazdı, iş yapmazdı, çamuru evin unsuru yapmazdı 

ve ev var olmazdı. Öyleyse gâyenin olduğu yerde bütün sebeplerin sebebi gayedir (İbn Sînâ, 

2013, ss. 198-200). 

Doğal durumlarda fâil neden kendisinden başka bir varlıktaki hareketin ilkesi anlamında 

kullanılır (İbn Sînâ, 2004, ss. 59-60). Ancak burada İbn Sînâ’nın doğa filozofları ve 

Aristoteles’ten ayrıldığı bir nokta ortaya çıkmaktadır. O, fâil neden ile doğa filozoflarının 

kastettikleri gibi sadece hareket ettirmenin ilkesini değil, âlem için Tanrı gibi varlığın ilkesini 

ve ona varlık vereni kast etmektedir (İbn Sînâ, 2014b, s. 6). Ona göre fâil, ya tabiî ya irâdî ya 

da arızîdir. Tabiî olan, kendi tabiatıyla yakan ateş gibidir. İrâdî fâil, bir şeyi hareket ettiren insan 

gibidir. Arazî fâil ise bir şeyi doğal olarak değil de içindeki arazî bir hal nedeniyle yakan su 

gibidir (İbn Sînâ, 2013, s. 202). Fâilin etkide bulunduğu bir maddesi olmalıdır. Madde 

üzerindeki bu etkiyi fâil bazen aniden yapar, bazen hareket ettirmeyle yapar ve hareketin ilkesi 

olur. Bazen fâil, zatıyla fâil olur; bazen de bir güçle fâil olur. Sıcaklık gibi zatıyla fâil olan, eğer 

soyut olarak mevcut olursa etkide bulunur ve ondan çıkan, yalnızca sıcaklık olması bakımından 

ondan çıkar. Bir güçle fâil ise sıcaklıkta etki eden ateş gibidir. ((İbn Sînâ, 2014b, s. 44) 

Gâye, varlığın kendisinden dolayı varlık kazandığı sebep olup fâili de yönlendirdiği için bir 

bakıma ondan daha öncedir; yani öteki bütün illetler gâye yüzünden fiili illet olur. Aslında 

bütün fâiller ve gâyeleri, sebeplilik zincirinin kendisinde son bulduğu zorunlu varlığa (Fâil-i 

evvel, Muharrik-i evvel) yönelmiştir; dolayısıyla her şeyin en yüksek gâyesi O'dur (Kutluer, 

2000, s. 121). İbn Sînâ’ya göre fâil ve gâye bazı durumlarda bir birinin sebebi olabilir. Çünkü 

gâyenin var oluşunu meydana getiren fâildir. Öte yandan fâil de ancak gâye için fiilde 

bulunmaktadır. Örneğin “neden egzersiz yapıyorsun?” sorusuna cevap olarak “sağlık için”; 

“niçin sağlıklısın” sorusuna ise “egzersiz yaptığım için” denilmesi gibi. Burada egzersiz 

sağlığın fâil sebebi sağlık ise egzersizin gâye sebebi olmaktadır (İbn Sînâ, 2004, s. 65). 

Meydana gelen fiile etki etme şekilleri bakımından nedenler hakiki neden ve mecâzî neden 

olarak ikiye ayrılır. 1 Bunun dışında nedenler bazen bizzat (özüyle), bazen bilaraz (araz 

bakımından), bazen yakın, bazen uzak, bazen özel, bazen genel, bazen tikel, bazen tümel, bazen 

yalın, bazen bileşik, bazen bilkuvve, bazen bilfiil olur ve bazen de bunlardan bir kısmı 

diğerleriyle bileşik halde bulunur (İbn Sînâ, 2004, s. 68). İbn Sînâ’ın sebepleri bu şekilde 

ayırıma tabi tutması sebep -sonuç arasındaki ilişkiyi daha ayrıntılı bir terminoloji içinde 

                                                      
1 Örneğin, bir kimsenin çatının altındaki sütunu kaldırması çatının yıkılmasına neden olur, fakat çatıyı asıl yıkan 
bu kimse değil, çatının ağırlığıdır. Çünkü sütun çatının yıkılmasını önler. Sütun ortadan kalkınca ağırlık kendi işini 
yapar. Burada çatının kaldırılması mecâzî neden, ağırlık ise hakiki neden olmaktadır (İbn Sînâ, 2013, s. 202).  

 
Page 290



 
1. INTERNATIONAL BAKU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

Baku, Azerbaijan 

 

 

August 21-22,2020 Proceedings Book www.izdas.org 

 

açıklamaya elverdiği gibi fizik ve metafizik sebepleri ayırmaya da yardımcı olmaktadır 

(Kutluer, 2000, ss. 121-123). 

İbn Sînâ’nın neden ile sonuç arasında bir zorunluluk öngörüp görmediğini onun “gerçek illetler, 

malûlle birlikte illet olur;  malûlden önce gelen illetler ise ya bilaraz ya da yardımcı illetlerdir” 

sözlerinden çıkarmak mümkündür. Ona göre bir şeyin zatının bilfiil var olmasını sağlayan zâtî 

illetlerin, o şeyle birlikte olması gerekir. Bunun aksi zâtî olmayan veya yakın olmayan illetlerde 

mümkündür. Bir şey zâtı gereği bir başka şeyin varlığının sürekli kılınmasının sebebi 

olduğunda zatı var olduğu müddetçe onun sebebi olmaya devam eder. Eğer onun varlığı sürekli 

ise malûlünün varlığı da süreklidir (İbn Sînâ, 2014b, ss. 32, 36). Bu ifadelerden anlaşıldığı 

kadarıyla İbn Sînâ’ya göre zâtî illetlerin malûlüyle birlikte var olması, illet var olduğu müddetçe 

de malûlün varlığının zorunlu olması gerekmektedir. 

Ona göre bizzat illet olan ve hiçbir şeyin malûlü olmayan kâmil illet, varlık veren ve onu o 

halde baki kılan İllet-i Ûlâ’dır. Yani gerçek fâil sebep olan sadece Allah'tır.  Bunun dışında 

fâilden daha önce olmayan bir fiilin meydana gelmesinin ya içsel ya da dışsal bir nedeni olmak 

zorundadır. Fakat bu nedensellik zincirinin sonsuza dek sürmesi mümkün değildir, bu zincirin 

nedeni olmayan bir ilk nedende son bulması gerekir. Çünkü nedenler sonsuz olsaydı onların 

hiçbiri nedeni olmadıkça var olamazdı (İbn Sînâ, 2013, ss. 202-204, 206). O halde illetler bütün 

yönlerden sonludur; her illet tabakasında bir ilk ilke vardır; hepsinin ilkesi birdir ve o bir ilke 

de bütün mevcutlardan farklıdır. Yalnızca O’nun varlığı zorunludur ve bütün mevcutların 

varlığının başlangıcı ondandır ((İbn Sînâ, 2014a, s. 230). 

İbn Sînâ tabiat alanında uygun şartlar oluştuğunda ve bir direnç ve engel ile karşılaşılmadığında 

neden ile sonuç arasındaki ilişkinin zorunlu olduğunu kabul etmektedir. Ancak onun da 

Aristoteles gibi kurduğu sistemde gâye nedeni nedenselliğin merkezine aldığını ve evrende 

mutlak bir gâyeliliğin hüküm sürdüğünü kabul ettiğini görmekteyiz (Macit, 2012, s. 44). Ona 

göre tabii olayların gerçekleşmesinin nedeni olan bu gâye hayırdır.  Mutlak hayır olan ve 

evrensel hayır nizamını bilen Allah gâyeler gâyesi olarak âlemdeki teleolojik düzenin de 

ilkesidir (Kutluer, 2000, s. 121).  

SONUÇ 

Sokrates öncesi dönemde daha çok monist bir yaklaşımla ve maddî nedenle sınırlı olarak ele 

alınan nedensellik kavramı zamanla hareket ettirici bir ilke ya da fâil bir neden olarak tanrı 

fikrini de içerecek şekilde genişlemiştir. Ancak bu dönemde tanrı daha çok evrenle özdeş bir 

varlık olarak düşünülmüştür. Aşkın bir varlık olarak düşünüldüğünde bile tabiattaki olayları 

açıklarken ona yeterince atıfta bulunulmamıştır. Sokrates ve Platon ile birlikte tanrı fikri ve 

gâye neden daha fazla ön plana çıkmış ve teolojik temelli açıklamalar ağırlık kazanmıştır. 

Ancak onların düşüncesinde tanrı yoktan yaratan gerçek bir yaratıcı olmaktan çok var olan 

maddeye biçim veren bir mimar gibi tasvir edilmiştir.  

Nedensellik kavramının en sistematik formuna Aristoteles ile kavuştuğu görülmektedir. 

Nedenselliğin hem epistemolojik hem de ontolojik statüsüne dair tahliller ve tespitler yapan 

Aristoteles, en nihayetinde nedenleri maddî, formel, etkin ve ereksel olmak üzere dört grupta 

tasnif etmiş ve varlık üzerinde bu dört nedenin birlikte etkili olduğunu kabul etmiştir. İslam 
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filozofları da nedensellik konusunda ana hatlarıyla Aristoteles’i takip etmiş ve hem fizik alanda 

hem de metafizik alanda nedensellik ilkesini kabul etmişlerdir. Bununla birlikte onlar hem 

nedensellik teorisini daha sistematik hale getirmiş hem de “İlk Sebep”, “Zorunlu Varlık” ve 

“sudûr” kavramları çerçevesinde yeni bir model geliştirerek Aristoteles’in dört neden öğretisini 

İslam düşüncesine uygun bir şekilde yorumlamışlardır. Bu bağlamda geliştirdikleri yeni kavram 

setleri ve yaptıkları yakın-uzak ve mecâzî-hakîkî ve dâhilî-hâricî neden ayrımı fizik ve 

metafizik alandaki nedenselliğin ayrıştırılmasına imkân sağladığı gibi yaratıcı özelliği olmayan 

ve sadece ilk hareketi veren bir tanrı anlayışı yerine, varlığın ve oluşun gerçek sebebi ve mutlak 

yaratıcısı bir tanrının kabul edilmesine olanak sağlamıştır. Onlara göre bizzat illet olan, hiçbir 

şeyin malûlü olmayan, her şeyin nedeni ve kâmil illet olan tek varlık Allah’tır. Metafizik 

alandaki tüm sebepler sebep olma özelliğini O’ndan almaktadır ve bundan dolayı bu alanda 

mutlak bir determinizm hakimdir. Fizik âlemdeki sebepler ise varlıkların sadece yakın sebepleri 

olarak kabul edilmektedir. Bunlar belli bir gâye ve düzen çerçevesinde işlev görmekte; bu da 

ilim, hikmet ve kudret sahibi bir varlığa işaret etmektedir.  
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ÖZET 

Abdurrahman b. Avf Mekke’de doğdu. Genç yaşından itibaren ticaretle uğraştı. Câhiliye 

devrinde de içki içmeyen ve güzel ahlâka sahip biri olarak tanınırdı. Hz. Ebû Bekir ile olan eski 

dostluğu, onun vasıtasıyla Müslüman olmasını sağladı. İlk sekiz Müslümandan biri olan 

Abdurrahman, Mekke müşriklerinin baskı ve işkenceleri yüzünden önce Habeşistan’a, sonra da 

Medine’ye hicret etti. Hz. Peygamber (s.a.s.) onu ensardan Sa‘d b. Rebî ile kardeşleştirdi. 

Hz. Peygamber’le birlikte bütün savaşlara katıldı. Uhud’da yirmiden fazla yara aldı, hatta 

ayağındaki yaralar sebebiyle topal kaldı. Hicretin altıncı yılında Dûmetülcendel üzerine yapılan 

bir seferde, Hz. Peygamber onu seriyye kumandanlığına getirdi ve başına sarık bağladı. Tebük 

Seferi sırasında imamlık ettiği bir namaza Hz. Peygamber de iştirak etti. Böylece Hz. Ebû Bekir 

gibi o da Resûlullah’a imamlık yapmış oldu. Vefatında Hz. Peygamber’i kabre indiren dört 

sahâbîden biri Abdurrahman idi. 

Hz. Ebû Bekir’in halifeliği sırasında ona müsteşarlık yaptı. Nitekim Hz. Ebû Bekir, ölümünden 

önceki hastalığı sırasında, Ömer b. Hattâb’ı yerine halife seçme düşüncesini ilk defa ona 

açmıştı. Abdurrahman b. Avf, Hz. Ömer’in hilâfetinde de istişare edilenler arasında yer aldı. 

Ashâb-ı kirâm halifeye arz etmekten çekindikleri meseleleri onun vasıtasıyla intikal ettirirlerdi. 

Hz. Ömer’e bu derece yakınlığı sebebiyle zaman zaman geceleri Medine sokaklarında onunla 

birlikte dolaşarak asayişi kontrol ederlerdi. Bu dönemde Abdurrahman, hac emirliği ve 

beytülmâl muhafızlığı da yaptı. Halife Ömer, Mecûsî bir köle tarafından hançerlenince 

Abdurrahman’ı imamlığa geçirdi ve kendisinden sonra iş başına gelecek halifeyi belirlemek 

üzere tayin ettiği altı kişilik şûraya Abdurrahman’ı da dahil etti. Hz. Osman ve Hz. Ali’nin yanı 

sıra başta kendisi de aday olduğu halde, adaylıktan çekilerek halifeyi bizzat tayin etme yetkisini 

üzerine aldı. Daha sonra şûra üyeleriyle ayrı ayrı görüştüğü gibi, kadın erkek Medine halkı ve 

dışarıdan gelenlerin fikirlerini de aldıktan sonra Osman b. Affân’ı halife ilân etti. Hz. Osman’ın 

halifeliğinde de müsteşarlık ve hac emirliği görevlerine devam eden Abdurrahman, halifeye 

zaman zaman çeşitli ikazlarda bulunmuştur.(Önkal, 1988, 1/157-158) 

Abdurrahman b. Avf yetmiş beş yaşlarında Medine’de vefat etti; vasiyeti üzerine cenaze 

namazını Hz. Osman kıldırdı. Bu tebliğde aşere-i mübeşşereden sayılan Abdurrahman b. Avf’ın 

İslâm’a girişi, kısaca hayatı ve faaliyetleri üzerinde durulacaktır. 
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Anahtar Kelimeler: İslâm Tarihi, Abdurrahman b. Avf, Aşere-i mübeşşere, Sahâbî 

ABSTRACT 

Abdurrahman b. Avf was born in Mecca. From a young age he engaged in trade. During the 

ignorance period, he was known as a man who did not drink and had a good morality. His old 

friendship with Abu Bakr enabled him to become a Muslim. Abdurrahman, one of the first eight 

Muslims, first emigrated to Abyssinia and then to Madinah because of the oppression and torture 

of the Meccan pagans. The Prophet Muhammad and Sa'd b. He established a fraternal bond 

between Rebi. 

He participated in all wars with the Prophet. Uhud suffered more than twenty wounds, and even 

lame due to injuries to his foot. In an expedition on Dûmetülcendel in the sixth year of the Hijra, 

The Prophet brought him as seriyya commander and bound him with a turban. During the Tebuk 

Expedition to a prayer The Prophet also participated. Thus, like Abu Bakr, he became the imam 

of the Messenger of Allah. Abdurrahman was one of the four Companions who sent down the 

Prophet to the grave. 

He served as undersecretary during Abu Bakr's caliphate. In fact, Abu Bakr, during his illness 

before his death, Omar b. He first opened the thought of choosing Khatab instead of the caliph. 

Abdurrahman b. Avf He continued this task in the caliphate of Omar. Companions to the caliph 

of the Companions were hesitant to submit them through him. Because of this close proximity 

to Omar, from time to time they would wander the streets of Medina with him and control the 

public order. During this period, Abdurrahman also served as a pilgrim emirate and baitülmâl 

guard. When Caliph Omar was daggered by a Mecûsî slave, he appointed Abdurrahman as an 

imam and included Abdurrahman in the six-person council he appointed to determine the 

successor to succeed him. Although Osman and Ali himself was a candidate, he withdrew his 

candidacy and took the authority to appoint the caliph himself. Later, as discussed separately 

with members of the council, men and women of Medina after having interviews with people 

from outside Osman b. The Caliph declared the affanate. Abdurrahman continued his duties as 

undersecretary and pilgrim emirate in Osman's caliphate and made various warnings to the caliph 

from time to time. 

Abdurrahman b. Avf passed away in Medina at the age of seventy-five; On the will of the funeral 

prayer Osman made it. In this paper, Abdurrahman b. Avf's introduction to Islam, life and 

activities will be briefly discussed. 

Keywords: History of Islam, Abdurrahman b. Avf, heralded, Companion 
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GİRİŞ 

ABDURRAHMAN B. AVF’IN AİLESİ VE MÜSLÜMAN OLUŞU 

Abdurrahman b. Avf, cennetle müjdelenen on kişiden biridir. Tam adı Abdurrahman b. Avf b. 

Abdiavf b. Abdi’l-Hâris b. Zühre b. Kilâb el-Kureşî ez-Zührî’dir.(İbn Ḥacer, 1429/2008, 6: 543) 

Abdurrahman b. Avf, fil vakasından on yıl sonra dünyaya gelmiştir. Annesi eş-Şifâ bint Avf b. 

Abd b. el-Hâris b. Zühre b. Kilâb’tır.(Annesinin adının Safiyye olduğu, “es-Safâ” ve/veya “eş-Şifâ” 

da denildiği rivayet edilmektedir. İbn Ḥacer, 1429/2008, 6: 544) Cahiliye döneminde adı “Abduamr” 

olan sahabî,(İbn Ḥacer, 1429/2008, 6: 544) Müslüman olduğunda Resûlullah (s.a.s.) ona 

“Abdurrahman” ismini vermiştir.(İbn Saʻd, 1421/2001, 3: 115) Aynı şekilde isminin 

“Abdülkaʻbe” olduğu da bildirilmekte olup Resûlullah’ın (s.a.s.) kendisine “Abdurrahman” 

ismini verdiği rivayeti de bulunmaktadır.(İbn Saʻd, 1421/2001, 3: 116) Oğlu Muhammed 

sebebiyle “Ebû Muhammed” olarak künyelenmiştir.(İbn Saʻd, 1421/2001, 3: 115, 118) 

Abdurrahman b. Avf, Resûlullah’ın (s.a.s.) Darü’l-Erkam denilen İslâm’ın ilk tebliğ evi olarak 

bilinen evde davete başlamasından önce Müslüman olmuştur.(İbn Saʻd, 1421/2001, 3: 115; İbn 

Ḥacer, 1429/2008, 6: 544) Abdurrahman b. Avf; Osman b. Affân, Zübeyr b. Avvâm, Saʻd b. Ebû 

Vakkâs ve Talha b. Ubeydullah’la beraber Hz. Ebû Bekir’in davetine öncelikle icabet edenler 

arasında bulunmaktadır.(İbn Ḥibbân, 1417/1996, 1: 68) Abdurrahman b. Avf birçok evlilik 

yapmış ve bu evlilikler sonucunda yirmi sekiz tane çocuğu dünyaya gelmiştir.(Çocukları 

hakkında geniş bilgi için bkz. İbn Saʻd, 1421/2001, 3: 119) 

 

HZ. PEYGAMBER DÖNEMİNDE ABDURRAHMAN B. AVF 

Abdurrahman b. Avf Mekke’den Medine’ye hicret ettiği zaman Resûlullah (s.a.s.), kendisini 

Saʻd b. Rebî adlı sahâbîyle kardeş ilan etti ve Abdurrahman ona konuk oldu. Saʻd b. Rebî ona 

“İşte malım! Onu seninle paylaşayım. Nikâhımın altında iki tane kadın var. Bak, onlardan 

hangisi hoşuna giderse onu senin için boşayayım.” şeklinde bir teklif sunmuş, Abdurrahman ise 

cevaben “Allah aileni ve malını sana mübarek kılsın! Ancak sabah olunca bana çarşınızın 

yolunu göster.” demiştir.(Konunun geniş bir tahlili için bkz. Özçelı̇k, 2019, 175-193) Saʻd ona 

çarşıyı göstermiş, o da yaptığı alışverişlerle iyi kâr elde etmiştir.(İbn Saʻd, 1421/2001, 3: 116) 

Resûlullah’ın (s.a.s.) sahâbîleri birbirleriyle kardeş yaptığı zaman Abdurrahman b. Avf’ı, Saʻd 

b. Ebû Vakkâs ile kardeş ilan ettiğine dair de rivayetler bulunmaktadır.(İbn Saʻd, 1421/2001, 3: 

116) Abdurrahman b. Avf, Medine’ye hicretinden sonra yapılan Bedir, Uhud, Hendek savaşı ve 

bütün seferlere Allah Resûlü (s.a.s.) ile beraber katılmıştır. İnsanlar geri dönüp kaçıştıklarında 

o, Resûlullah (sas) ile beraber kalıp yerinden ayrılmamıştır.(İbn Saʻd, 1421/2001, 3: 119) 

Resûlullah (s.a.s.) hicrî 6. senenin Şaban ayında Abdurrahman b. Avf ’ı yüz kişilik bir kuvvetle 

Dûmetülcendel’e gönderdi. Onun sarığını kendi eliyle çözdü, sonra siyah bir sarık sardı. Sarığın 

bir kısmını iki omuzundan aşağıya salıverdi. Abdurrahman, oraya gelince onları İslâm’a davet 

etti ama onlar kabul etmediler. Sonra Hıristiyan olan liderleri el-Asbağ b. Amr el-Kelbî 
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Müslüman olunca Abdurrahman bir adam gönderdi ve durumdan Hz. Peygamber’i haberdar 

etti. Bunun üzerine Hz. Peygamber, liderlerinin kızıyla evlenmesini tavsiye etmiş, 

Abdurrahman da evlenmiştir.(İbn Saʻd, 1421/2001, 3: 120; Ḫalîfe b. Ḫayyâṭ, 1397/1977, 79; 

Demircan, bu evliliğin siyasî ilişkileri geliştirme amacına matuf evliliklerden saymaktadır. Bkz. 

Demircan, 2016, 499) 

Abdurrahman b. Avf, kendisinde bulunan kurdeşen hastalığından dolayı ipek giyiyordu. İpek 

gömlek giyme konusunda Allah Resûlü’nden izin istedi, o da ona izin verdi. Ayrıca Resûlullah 

(s.a.s.) bir seferde Abdurrahman b. Avf’ın cildinde bulunan bir hastalıktan dolayı onun ipek 

gömlek giymesine izin verdi. Hz. Ömer halifeliği döneminde, üzerinde ipek bir gömlek olduğu 

halde Abdurrahman’ı gördüğünde bunu uygun karşılamamıştı. Abdurrahman, Allah 

Resûlü’nün kendisine hastalığından dolayı müsaade ettiğini söyleyince Hz. Ömer kendisine izin 

vermiştir.(İbn Saʻd, 1421/2001, 3: 121) 

 

RÂŞİD HALİFELER DÖNEMİNDE ABDURRAHMAN B. AVF 

Hz. Ebû Bekir vefat ettiği hastalığı sürecinde Hz. Ömer’i yerine bırakmayı düşündü ve 

Abdurrahman b. Avf’ı çağırdı. Ona Hz. Ömer hakkındaki görüşlerini sordu, Abdurrahman, 

genel anlamda olumlu görüş beyan etti. Hz. Ömer’in biraz sert mizacı olduğunu söylemesi 

üzerine de Hz. Ebû Bekir, göreve geldiğinde bazı vasıflarının değişeceğini, kendi halifeliği 

döneminde olan bazı olaylarda Hz. Ömer’in tavrından örnekler vererek ifade etti.(Ṭaberî, 

1387/1967, 3: 428)  

Ömer b. el-Hattâb hicrî 13. yılda halife olunca o sene içinde hacca Abdurrahman b. Avf’ı 

gönderdi. O da böylece insanların hac vecibelerini yerine getirmelerine nezaret etti.(Ḫalîfe b. 

Ḫayyâṭ, 1397/1977, 120) Ondan sonra Hz. Ömer sonraki yılların tümünde bizzat kendisi bu 

vazifeyi yerine getirdi.(Ṭaberî, 1387/1967, 3: 479) Aynı zamanda o, Hz. Ömer’in hicrî 23. Senede 

yaptığı son haccında Hz. Ömer ile beraber hac ibadetini yerine getirdi. Hz. Ömer o sene 

Peygamber’in eşlerine hac ibadetini yapmaları için izin vermişti. Onlar hevdeclerde seyahat 

ediyorlardı. Hz. Ömer, Osman b. Affân ile Abdurrahman b. Avf’ı onların beraberinde 

gönderdi.(Ḫalîfe b. Ḫayyâṭ, 1397/1977, 129) Hz. Osman ve Abdurrahman b. Avf, onları koruyor 

ve hac vazifelerini güzel ve güvenli bir şekilde yerine getirmeleri için gayret sarfediyorlardı.(İbn 

Saʻd, 1421/2001, 3: 124) 

Osman b. Affân hicrî 24 senesinde halife olunca o sene Abdurrahman b. Avf ’ı hacca gönderdi. 

Abdurrahman da insanlarla beraber hac görevini yerine getirdi.(İbn Saʻd, 1421/2001, 3: 117) 

Abdurrahman b. Avf, Hz. Osman’dan 40.000 dinara bir arazi satın aldı ve bunu 

Zühreoğulları’nın fakirleri, insanlardan ihtiyaç sahipleri ile müminlerin anneleri arasında 

paylaştırdı. Misver, bu taksimden hissesine düşen payı Hz. Âişe’ye getirdi. Hz. Âişe bunu 

kendisine kimin gönderdiğini sorduğunda Misver, “Abdurrahman b. Avf” diye cevap verdi. 

Bunun üzerine Hz. Âişe Allah Resûlü’nün (s.a.s.) “Benden sonra size şefkat gösteren sadece 

sabırlı olanlardır. Allah İbn Avf’a cennetin selsebil şarabından içirsin!” şeklinde sözler 
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söylediğini ve son kısımda geçen duayı ettiğini dile getirmiştir. Ayrıca Resûlullah’ın (s.a.s.) 

eşlerine, kendisinden sonra onların haklarını koruyan kişinin gerçekten dürüst ve iyi bir kimse 

olduğunu söylemiş ve “Ey Allah’ım! Abdurrahman b. Avf’a cennetin şarabından içir!” şeklinde 

dua ettiği bildirilmektedir. Yine Abdurrahman b. Avf, Keydeme’nin Nadîroğulları’ndan 

kendisine düşen hissesini 40.000 dinara satıp parayı Peygamber’in eşlerine paylaştırmış ve bu 

durum da Resûlullah’ın (s.a.s.) vefatından sonra Abdurrahman’ın Peygamber eşlerine yardımcı 

olduğunu göstermektedir.(İbn Saʻd, 1421/2001, 3: 123) 

 

ABDURRAHMAN B. AVF’IN ŞEMAİLİ VE KİŞİLİĞİ 

Abdurrahman b. Avf; uzun boylu, güzel yüzlü, ince tenliydi. Kırmızıya çalan beyaz tenli idi. 

Sakalını ve saçını boyamazdı. Uzun saçlı, uzun kirpikliydi.(İbn Ḥacer, 1429/2008, 6: 548) 

Abdurrahman’da kamburluk vardı. Yaşlandığında fazla değişmemişti.(İbn Saʻd, 1421/2001, 3: 

123) 

Abdurrahman b. Avf, şahitliği geçerli bir kişi olarak bilinirdi.(İbn Saʻd, 1421/2001, 3: 117) 

Abdurrahman, Hz. Peygamber tarafından dürüst, iyi, şefkatli, sabırlı ve güvenilir bir kimse 

olarak nitelenmiştir.(İbn Saʻd, 1421/2001, 3: 124) Medine’deki kıtlık dönemin kervanının hepsini 

sadaka olarak vermesi cömert kişiliğini göstermektedir. Ayrıca bazı arazileri alıp fakirlere ve 

özellikle Peygamber eşlerine vermesi de cömertliğini gösteren bir diğer durumdur.(İbn Saʻd, 

1421/2001, 3: 123) 

Resûlullah (s.a.s.) Abdurrahman’a hitaben “Ey İbn Avf! Sen zenginlerdensin. Cennete ancak 

sürünerek gireceksin. Allah’a borç ver ki, ayaklarını salıversin.” Abdurrahman da Resûlullah’a 

(s.a.s.) neyi borç vermesi gerektiğini sorduğunda, Resûlullah (s.a.s.) içinde akşamladığı şeyle 

başlamasını tavsiye etti. Abdurrahman ise “Hepsinden mi hazırlayayım ey Allah’ın Resûlü 

(s.a.s.)” diye sorduğunda Resûlullah’tan (s.a.s.) evet cevabını almıştı. İbn Avf buna üzülmüş 

bir şekilde oradan ayrıldı. Ardından Allah Resûlü (s.a.s.) ona şu haberi gönderdi: “Cibrîl dedi 

ki: ‘İbn Avf ’a emret, misafir kabul etsin, fakiri doyursun, dilenciye ihsanda bulunsun ve 

ailesinden başlasın! Bunu yaparsa içinde bulunduğu malı temizlemiş olur.” 

Medine’de kıtlık zamanı Abdurrahman b. Avf ’a ait bir kervan Medine’ye geldi. O gün Medine 

halkı kıtlıktan dolayı çok zor durumdaydı. Abdurrahman b. Avf, kervandaki malların tamamını 

Allah yolunda tasadduk etti.(İbn Saʻd, 1421/2001, 3: 122) 

 

ABDURRAHMAN B. AVF’IN VEFATI 

Abdurrahman b. Avf, hicretin 32. senesinde yetmiş beş yaşında iken vefat etti. Tabutunu 

taşıyanlar arasında bulunan Saʻd b. Ebû Vakkâs’ın Abdurrahman için “Vah dağ gibi yiğidim 

vah!” dediği bildirilmektedir. Abdurrahman’ın ölümünden sonra Hz. Ali “Git, ey Avf ’ın oğlu! 

Hayatın saf ve duru haline kavuştun, bulanık halini geride bıraktın.” şeklinde sözler söylemiştir. 
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Amr b. el-Âs ise “Haydi, git ey Avf ’ın oğlu! Gerçekten sen hiçbir şeyi eksik bırakmayan bir 

toklukla üzerine düşen dinî ve dünyevî tüm görevleri eksiksiz olarak yerine getirmiş bir halde 

gidiyorsun.” sözlerini dile getirmiştir.(İbn Saʻd, 1421/2001, 3: 126) 

Abdurrahman b. Avf, Hz. Peygamber’den hadis rivayet etmekte son derece titiz davranmış, bu 

sebeple de pek fazla hadis nakletmemiştir.(Önkal, 1988, 1/157-158) Hz. Peygamber ve Hz. 

Ömer’den hadis rivayetinde bulunmuştur. Kendisinden de çocukları, oğlunun oğlu, kız 

kardeşinin çocukları ve başka bazı raviler rivayette bulunmuşlardır.(Kendisinden hadis rivayet 

eden ravi isimleri için bkz. İbn Ḥacer, 1429/2008, 6: 544) Kaynaklarda ondan rivayet edilen altmış 

beş hadis bulunmaktadır. Hz. Peygamber, Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman 

dönemlerinde fetvaya ehil görülen ve sayı bakımından, “orta derecede fetva veren 

sahâbîler”den(İbn Ḥacer, 1429/2008, 6: 545) sayılan Abdurrahman b. Avf’ın fetvaları, küçük bir 

risâle oluşturacak hacimdedir.(Önkal, 1988, 1/157-158) 

 

SONUÇ 

Abdurrahman b. Avf ilk Müslümanlardandır. Kureyş kabilesinin benî Zühre koluna mensuptur. 

Resûlullah (s.a.s.) “Abdüamr” veya “Abdülkâ‘be” olan ismini Müslüman olduktan sonra 

değiştirmiş ve ona Abdurrahman ismini vermiştir. Yirmi sekiz çocuk babası olan Abdurrahman, 

oğlu Muhammed sebebiyle “Ebû Muhammed” diye künyelenmiştir. İlk Müslümanlardan 

olduğu için ilk dönem Müslümanlarının başına gelen çeşitli işkenceler onun da başına gelmiştir. 

Yaşanan sıkıntılar sonucunda Müslümanların Habeşistan’a hicret etme zamanı geldiğinde 

Abdurrahman da hicret edenler arasında yerini almıştır. Habeşistan hicretlerinin ikisine de 

katılmıştır.  

Medine’ye hicret ettiği zaman Resûlullah (s.a.s.) onu, ensârdan Saʻd b. er-Rebî ile kardeş ilan 

etmiştir. Medine’ye geldikten sonra Hz. Peygamber’le (s.a.s.) birlikte Bedir, Uhud, Hendek ve 

sonrasında yapılan seferlere katılmıştır. 

Hz. Ebû Bekir ile birlikte, Resûlullah’a (s.a.s.) namaz kıldırma şerefine nail olan iki kişiden 

biridir. Bunun sonucunda Hz. Peygamber’in söylediği şu sözlerin sahibi olmuştur. “Hiçbir 

peygamber, ümmetinden salih bir adamın arkasında namaz kılmadıkça ruhu kabzedilmez.” 

Resûlullah’ın (s.a.s.) vefatından sonra hem Hz. Ömer hem de Hz. Osman döneminde hac 

emirliği gibi önemli bir görevi yerine getirmiştir. Hz. Ömer’in şehadeti sonrası halife seçimi 

için toplanan şûrada yedi kişiden biri olmuş ve halifelik hakkından vazgeçmiştir. 

Resûlullah’ın (s.a.s.) vefatından sonra Peygamber eşlerinin hakkını koruyan dürüst ve iyi bir 

kimse olarak nitelenmiştir. Hz. Osman’dan satın aldığı araziyi Zühreoğulları’nın fakirleri, 

insanlardan ihtiyaç sahipleri ile müminlerin anneleri arasında paylaştırmıştır. 

Cömert biri olarak bilinen Abdurrahman, kıtlık yılında Medine’ye gelen kervanının tamamını 

Müslümanlara sadaka olarak dağıtmıştır. Abdurrahman, cömertliğinin yanı sıra güvenilir, 
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dürüst, şefkatli ve sabırlı bir kişiliğe sahiptir. Uzun boylu, güzel yüzlü, ince tenli ve kırmızıya 

çalan beyaz renkli olan Abdurrahman, yetmiş beş yaşında iken hicretin 32. senesinde vefat 

etmiştir. Abdurrahman b. Avf saymaya çalıştığımız birçok hasleti sebebiyle İslâm tarihinde 

önemli bir yere sahip olmuştur. 
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ÖZET 

Talha b. Ubeydullah’ın nesebi Hz. Peygamber ile birleşir. İki erkek kardeşinden Osman 

Müslüman olmuş, diğeri ise Bedir Gazvesi’nde müşrik saflarında ölmüştür. İslâm öncesi 

Mekke’nin önemli tüccarlarından biri olan Talha ticaret için bulunduğu Busrâ’da karşılaştığı 

bir rahipten Hz. Muhammed’in (s.a.s.) peygamberliğini öğrenince hemen Mekke’ye döndü ve 

Hz. Ebû Bekir vasıtasıyla İslâmiyet’i kabul edip ilk Müslümanlar arasında yer aldı. Vahiy 

kâtipliği de yapan Talha aynı zamanda cennetle müjdelenen on sahâbîden biridir. Suriye’de 

bulunduğu dönemde gerçekleşen Habeşistan hicretine katılamadı. Uhud Gazvesi’nden itibaren 

bütün savaşlarda yer aldı. Kahramanca savaştığı Uhud Gazvesi’nde Resûlullah’ı korurken 

birçok yerinden yaralandı ve eli çolak kaldı. O gün üzerinde iki zırh bulunduğu için Uhud 

kayalığına çıkamayan Resûl-i Ekrem (s.a.s.) Talha’nın sırtına basarak oraya çıktı bu sebeple de 

“Talha’ya (cennet) vâcip oldu” buyurdu. 

Hz. Osman’ın hilâfetinin ikinci döneminde görülen yönetim zaafları yüzünden onu eleştirenler 

arasında Talha da vardı. Hz. Osman’ın öldürülmesinden sonra Hz. Ali’ye biat ettiyse de bu 

biatın kendisinden zorla alındığını söyledi. Halife’nin yeni valiler tayin edeceğini öğrenince 

kendisine ait geniş toprakların ve taraftarlarının bulunduğu Basra valiliğini istedi, fakat halife 

bunu kabul etmedi. Bunun üzerine Zübeyr b. Avvâm ile birlikte hareket ederek Mekke’ye 

gittiler ve Hz. Osman’ın katillerinin cezalandırılmasını isteyen Hz. Âişe’nin safına katıldılar. 

Onun ve Zübeyr’in bu tutumunda Hz. Osman’a karşı yaptıkları şiddetli muhalefetten 

duydukları pişmanlığın etkili olduğuna dair rivayetler vardır. Basra Valisi Abdullah b. Âmir’in 

ısrarı üzerine gittikleri Basra yakınlarında Hz. Ali’nin ordusuyla karşılaştılar. Burada Hz. Ali 

ile görüşen Talha savaşmaktan vazgeçti ve geri safta durdu. O sırada genellikle bir çarpışmanın 

gerçekleşmeyeceği düşünülüyordu. Ancak umulanın aksine iki ordu arasında Cemel Savaşı 

olarak isimlendirilen savaş meydana geldi. Talha bu sırada kendisini Hz. Osman’ı öldürenler 

arasında yer almakla suçlayan Mervân b. Hakem tarafından öldürüldü. 

Bu tebliğde Aşere-i mübeşşereden sayılan Talha b. Ubeydullah’ın hayatı ve faaliyetleri üzerinde 

durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İslâm Tarihi, Talha b. Ubeydullah, Aşere-i Mübeşşere, Sahâbî 
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ABSTRACT 

Of the companions heralded with Heaven Talha b. Ubeydullah merges with the Prophet. 

Osman, one of his two brothers, became a Muslim and the other died in the polytheist ranks of 

the Badr Gaza. One of the important merchants of pre-Islamic Mecca, Talha, when he learned 

about the prophecy of Muhammad (pbuh), he immediately returned to Mecca and asked, he 

accepted Islam through Abu Bakr and was among the first Muslims.  

Talha, who is also a scribe of revelation, is one of the ten companions who are heralded with 

heaven and one of the twelve people known as the apostle of the Messenger of Allah. He took 

part in all wars since Uhud War. While protecting the Messenger of Allah, he was wounded in 

many parts and remained unscathed in the Uhud War where he fought heroically. The 

Messenger of God, who could not climb to the Uhud rock because he had two armors on that 

day, stepped on the back of Talha, so he said, "He became the Talha (heaven)". 

Hz. Talha was among those who criticized him for the administrative weaknesses in the second 

period of Osman's caliphate. Although he allegedly paid Ali to Ali after Osman's murder, he 

said that this allegiance was forcibly taken from him.  When he learned that Ali would appoint 

new governors, he wanted the governor of Basra, where he had his own land and his supporters, 

but the caliph did not accept it. Thereupon, Zübeyr b. Avvâm, who wanted Osman's murderers 

to be punished. So, acting with Zubayr, he joined the ranks of Aisha, who wanted Osman's 

murderers to be punished, and went to Mecca. There are rumors that his and Zubayr's regret 

about the violent opposition they made against Osman was effective in this attitude. At the 

insistence of the Basra Governor Abdullah, they met Ali's army near Basra, where they went. 

Talha, who met with Ali here, stopped fighting and stood back. It was generally thought that a 

collision would not take place at that time. However, contrary to the expectations, a war called 

Cemel War occurred between the two armies. Meanwhile, the Prophet taught herself. 

Meanwhile, Talha was killed by Marwan, who accused him of being among those who killed 

Osman. 

In this paper, the life and activities of Talha, who is considered to be a Ashere-i charter, will be 

emphasized. 

Keywords: History of Islam, Talha b. Ubeydullah, heralded, Companion 

 

GİRİŞ 

TALHA b. UBEYDULLAH’IN AİLESİ VE MÜSLÜMAN OLUŞU 

Talha b. Ubeydullah, Teym kabilesine mensuptur. İslâmiyet’ten önce cömertliği ile meşhur 

Abdullah b. Cüdʻân ile bilinen kabile, İslâmiyet’le birlikte Hz. Ebû Bekir ve Talha b. 

Ubeydullah gibi önemli şahsiyetlerle şöhretini devam ettirmiştir.(Levi Della Vida, 1997, 12/1/224) 

Talha b. Ubeydullah’ın oğlu Yakub, Hz. Ebû Bekir’in soyundan Talha b. Abdullah b. 
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Abdurrahman ve İsa b. Mûsâ b. Talha b. Ubeydullah, İslâm devrinde cömertlikleriyle ünlü 

şahsiyetlerdir.(Sabuncu, 2017, 145-146) 

Şeceresi Talha b. Ubeydullah b. Osman b. Amr b. Kaʻb b. Saʻd b. Teym b. Mürre(İbn Saʻd, 

1421/2001, 3: 196) b. Kaʻb b. Lüey b. Gâlib el-Kureşî’dir.(İbn Ḥacer, 1415/1994, 3: 430) Künyesi 

Ebû Muhammed’dir. Annesi es-Saʻbe bint Abdullah b. İmâd el-Hadramî’dir. es-Saʻbe’nin 

annesi de Âtike bint Vehb b. Abd b. Kusay b. Kilâb’tır.(İbn Saʻd, 1421/2001, 3: 196) Annesi Saʻbe 

bint Abdullah b. Ammâr el-Hadramî, Hz. Peygamber, Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer devirlerinde 

Bahreyn valiliği yapan Alâ b. Hadramî’nin (ö. 21/642)(Hayatı bakkında bilgi için bk. İbn Ḥacer, 

1415/1994, 4: 445) kız kardeşidir.(İbn Ḥacer, 1415/1994, 3: 430) Talha’nın dört kızı ve her birine 

peygamber ismi verdiği on erkek evlâdı vardır.(İbn Saʻd, 1421/2001, 3: 196) Talha, Resûlullah’ın 

(s.a.s.) eşlerinden dört tanesinin kız kardeşleri olan şu dört hanımla evlenerek ona bacanak 

olmuştur: Hz. Ebû Bekir’in kızı, Hz. Âişe’nin kız kardeşi Ümmü Külsûm; Zeynep’in kız kardeşi 

Hamne bint Cahş; Ümmü Habibe’nin kız kardeşi Fâria bint Ebû Süfyân ve Ümmü Seleme’nin 

kız kardeşi Rukıyye bint Ebû Ümeyye.(İbn Ḥacer, 1415/1994, 3: 432) Çocukları hakkında detaylı 

bilgi aktarmak tebliğ sınırlarını aşacağı için sadece bir çocuğuna yer vermek istiyorum. Âişe 

bint Talha b. Ubeydullah (ö. 101/719): Hz. Âişe’nin öğrencilerindendir. Annesi Hz. Ebû 

Bekir’in kızı Ümmü Külsûm olup Hz. Âişe’nin yeğenidir. Hz. Âişe’den hadis rivayet etmiştir. 

Kendisinden de oğlu Talha b. Abdullah, üç yeğeni Talha b. Yahyâ, Muâviye b. İshak ve Mûsâ 

b. Ubeydullah, ayrıca Atâ b. Ebû Rebâh gibi muhaddisler hadis nakletmişlerdir. Rivayetleri 

Kütüb-i Sitte’de yer almıştır. Arap tarihi, edebiyatı ve özellikle Arap şiiri konusunda geniş 

bilgisi vardı. Teyzesi Hz. Âişe’den dolayı sağlam bir hadis kültürüne sahip olmuştur. 

Emevîlerin ileri gelenleri onun Arap tarihi, edebiyatı ve özellikle Hz. Âişe’den öğrendiği 

yıldızlara dair engin bilgisi karşısında takdir ve hayranlıklarını ifade etmişlerdir.(Meşhur hadis 

tenkitçilerinden Yahyâ b. Maîn onun hakkında, “sika ve hüccettir”; İclî, “Medineli güvenilir bir 

tâbiîdir”; Ebû Zür‘a ed-Dımaşkî de, “İnsanlar ondan edep ve fazilet sahibi olması sebebiyle hadis 

nakletmişlerdir” demektedirler. İbn Hibbân da onu güvenilir râviler arasında zikretmektedir. Kazancı, 

1989, 2/206-207; Sabuncu, 2017, 234-235)   

İslâm’a girişiyle ilgili olarak İbn Saʻd’da şöyle bir rivayet kaydedilmektedir: 

İslâm öncesi Mekke’nin önemli tüccarlarından biri olan Talha b. Ubeydullah, ticaret için 

bulunduğu Busrâ’da karşılaştığı bir rahipten Hz. Muhammed’in (s.a.s.) peygamberliğini 

öğrenince hemen Mekke’ye döndü. Abdullah’ın oğlu Muhammed’in peygamberliğini ilan 

ettiğini, Ebû Bekir’in de ona tabi olduğunu haber alınca hemen Ebû Bekir’in yanına geldi ve 

‘Bu adama tabi oldun mu?’ dedi. ‘Evet, ona git, huzuruna gir ve tabi ol! Çünkü o Hakka davet 

ediyor.’ deyince birlikte Allah Resûlü’nün (s.a.s.) huzuruna gelirler. Talha hemen Müslüman 

olur.(İbn Saʻd, 1421/2001, 3: 196; Talha b. Ubeydullah; Osman b. Affân, Zübeyr b. Avvâm, 

Abdurrahman b. Avf ve Saʻd b. Ebû Vakkâs’la birlikte Hz. Ebû Bekir’in davetine öncelikle icabet 

edenler arasında bulunmaktadır. İbn Ḥibbân, 1417/1996, 1: 68) Hz. Ebû Bekir ve Talha b. 

Ubeydullah Müslüman oldukları zaman “Kureyş’in Aslanı” olarak çağrılan Nevfel b. Huveylid 

b. el-Adeviyye onları yakaladı ve her ikisini tek bir ipe bağladı. Teymoğulları buna engel 
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olmadılar. Bundan dolayı Ebû Bekir ve Talha’ya “ ِِاَْلَقِرينَان - iki kader yoldaşı” adı verildi.(İbn 

Saʻd, 1421/2001, 3: 196) 

 

HZ. PEYGAMBER DÖNEMİNDE TALHA B. UBEYDULLAH 

Talha b. Ubeydullah Medine’ye hicret ettiği zaman Esʻad b. Zürâre’ye konuk oldu. Allah 

Resûlü (s.a.s.) Talha b. Ubeydullah ile Saʻîd b. Zeyd b. Amr b. Nüfeyl’i veya Übey b. Kaʻb’ı 

kardeş ilan etti. Kaynaklarda kardeşleştirildiği farklı isimler de zikredilmektedir. Resûlullah 

(s.a.s.) Kureyş kervanının Şam’dan ayrılış vaktini beklerken Medine’den çıkışından on gece 

önce Talha b. Ubeydullah ile Saʻîd b. Zeyd’i, kervan hakkında istihbarat toplamak üzere 

gönderdi. Bunlar Medine’ye döndüklerinde ashab Bedir’e gittiği için bu savaşa katılamadılar 

ama Resûlullah (s.a.s.) ganimetlerden onlara pay verdi, Bedir ashabı arasında sayıldılar. Talha 

Resûlullah (s.a.s.) ile bütün savaşlara katıldı.(İbn Saʻd, 1421/2001, 3: 198) 

Talha’nın Uhud savaşındaki gayretini göstermesi açısından iki kızı Âişe ile Ümmü İshâk’ın 

aktardıkları önemlidir: “Babamız Uhud günü yirmi dört yerinden yaralandı. Bu yaralardan biri 

başında oluşan dört uçlu bir yarıktı. Ayrıca onun bacak damarı kesilmiş, parmağı sakat kalmıştı. 

Diğer yaralar ise bedeninin başka yerlerindeydi. Allah Resûlü’nün (s.a.s.) ön dişleriyle azı 

dişleri arasındaki iki dişi kırılmış ve yüzü yarılmışken ona baygınlık gelmişti. Allah Resûlü 

(s.a.s.) baygın iken Talha onu taşıdı. Resûlullah’ın (s.a.s.) önünde onu korumak için savaştı.” 

Hz. Ebû Bekir ise, “Uhud günü Allah Resûlü’ne (s.a.s.) dönen kişilerin ilki ben idim. Allah 

Resûlü (s.a.s.) bize Talha’yı kastederek ‘Arkadaşınıza bakın!’ dedi. Biz Allah Resûlü’ne (s.a.s.) 

yönelmişken o, kan kaybediyor ve buna aldırmıyordu.” Talha o gün birçok yerinden 

yaralanmıştı.”(İbn Saʻd, 1421/2001, 3: 199) demiştir. 

Talha b. Ubeydullah hakkında Allah Resûlü (s.a.s.) “Adağını yerine getirmiş olarak yeryüzünde 

yürüyen bir adama bakıp sevinmek isteyen kişi Talha’ya baksın!” buyurduğu rivayet 

edilmektedir.(İbn Saʻd, 1421/2001, 3: 200) Bu hadis-i şerifte “Müminler içinde Allah’a verdikleri 

sözde duran nice erler var. İşte onlardan kimi, sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir; 

kimi de (şehitliği) beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde (sözlerini) değiştirmemişlerdir.” (Ahzâb 

33/23) mealindeki âyete işaret edilmektedir. 

 

RÂŞİD HALİFELER DÖNEMİNDE TALHA b. UBEYDULLAH 

Talha, Hz. Ebû Bekir’in halifeliği döneminde sakin bir hayat sürmüştür. Hz. Ebû Bekir halife 

seçildiğinde Hz. Ali ve Zübeyr’le birlikte halifeye biat etmeyenler arasındadır. Daha sonra biat 

eden Talha bu gecikmenin hastalığından kaynaklandığını ifade etmiştir.(Çakır, 2006, 176) Talha, 

Hz. Ebû Bekir zamanında irtidad eden Hârice b. Hısn b. Huzeyfe ve beraberindekiler ile 

çarpışanlar arasındaydı. Kur’ân-ı Kerîm’i toplamak için oluşturulan heyette yer aldı.(Çakır, 

2006, 178) 
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Talha, Hz. Ömer döneminde de pasif bir konumdaydı. Buna rağmen bazı savaşlarda önemli 

görevler aldı. İstişareye önem veren halifenin istişare ettiği kişiler arasında Talha da 

vardı.(Çakır, 2006, 177) Hz. Ömer’in halifeliğe aday gösterdiği altı kişilik şûra üyelerinden biri 

Talha b. Ubeydullah, diğerleri Hz. Osman, Hz. Ali, Zübeyr b. Avvâm, Abdurrahman b. Avf ve 

Sa’d b. Ebî Vakkâs’tı. Bu esnada Talha, Medine’de bulunmuyordu ama orada olduğu var 

sayılarak bu altı kişinin içine dahil edildi. Hz. Ömer, “Talha bu işte sizin ortağınızdır. 

Kardeşinizi üç gün bekleyiniz. Eğer bu süre zarfında gelmezse, işlerinizi yerine getiriniz.” 

dedi.(Çakır, 2006, 178) 

Hz. Osman halife seçildikten sonra istişare ettiği kişiler arasında Talha da yer alıyordu. Hz. 

Osman’ın hilâfetinin ikinci döneminde görülen yönetim zaafları yüzünden onu eleştirenler 

arasında Talha da vardı. Hz. Osman’ın öldürülmesinden sonra Ali’ye biat ettiyse de bu biatın 

kendisinden zorla alındığını söyledi. Hz. Ali’nin yeni valiler tayin edeceğini öğrenince 

kendisine ait geniş toprakların ve taraftarlarının bulunduğu Basra valiliğini istedi, fakat halife 

bunu kabul etmedi. Bunun üzerine Zübeyr b. Avvâm ile birlikte hareket ederek Mekke’ye gitti. 

Onun ve Zübeyr’in bu tutumunda Osman’a karşı yaptıkları şiddetli muhalefetten duydukları 

pişmanlığın etkili olduğuna dair rivayetler vardır. Basra Valisi Abdullah b. Âmir’in ısrarı 

üzerine gittikleri Basra yakınlarında Hz. Ali’nin ordusuyla karşılaştılar. Burada Hz. Ali ile 

görüşen Talha savaşmaktan vazgeçti ve geri safta durdu. O sırada genellikle bir çarpışmanın 

gerçekleşmeyeceği düşünülüyordu. Ancak umulanın aksine iki ordu arasında Cemel Savaşı 

denilen savaş meydana geldi. Talha bu sırada kendisini Hz. Osman’ı öldürenler arasında yer 

almakla suçlayan Mervân b. Hakem tarafından öldürüldü.(İbn Saʻd, 1421/2001, 204; Ḫalîfe b. 

Ḫayyâṭ, 1397/1977, 181; Erul, 2010, 39/505) 

 

TALHA b. UBEYDULLAH’IN ŞEMAİLİ VE KİŞİLİĞİ 

Talha esmer bir tene sahipti. Ne fazla kıvırcık ne de tam düz olan gür saçlara sahipti. Yüzü 

güzel, burnu ince idi. Yürüdüğü zaman hızlı yürürdü. Saçını boyamazdı. Safranla boyanmış 

elbiseler giyerdi.(İbn Saʻd, 1421/2001, 3: 200) Göğsü geniş, iki omuzu arası açıktı. Ayakları 

kalınca idi. Döndüğü zaman tüm vücuduyla birden dönerdi.(İbn Ḥacer, 1415/1994, 3: 430) 

Yumuşak huylu bir kişi olan(İbn Saʻd, 1421/2001, 3: 202) Talha aynı zamanda cömert bir insandı. 

Büyük miktarlarda bağış yaptığı aktarılmaktadır. Bu güzel hasletinden dolayı Hz. Peygamber 

tarafından o, “Talhatü’l-Hayr”, “Talhatü’l-Feyyâd” ve “Talhatü’l-Cûd” olarak 

isimlendirilmiştir.(İbn Ḥabîb, 1428/1942, 355) Bir defasında eşi onu canı sıkkın bir şekilde görüp 

sebebini sorduğunda elindeki malın kendisini kaygılandırdığını söylemiş ve tasadduk etmişti. 

Yine bir seferinde Talha b. Ubeydullah’ın kendisine ait bir araziyi Osman b. Affân’a 700.000 

bin dirheme sattığı Hz. Osman paraları alıp geldiğinde Talha’nın şöyle dediği rivayet 

edilmektedir: “Yanında bu kadar parayla evinde geceleyen ve kapısını Allah’ın emrinden neyin 

çalacağı bilinmeyen bir adam gerçekten Allah hakkında aldanmıştır.” Ardından bu parayı 

Medine sokaklarında ihtiyaç sahiplerine tasadduk etmiştir. Talha, kendisinden istenmediği 
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halde malını en çok tasadduk eden bir sahâbî olarak zikredilmektedir.(İbn Saʻd, 1421/2001, 3: 

201) 

Talha b. Ubeydullah Resûlullah’tan (s.a.s.),(İbn Ḥacer, 1415/1994, 3: 430) Hz. Ebû Bekir ve Hz. 

Ömer’den rivayette bulunmuştur.(İbn Saʻd, 1421/2001, 3: 200) Kendisinden oğulları Yahya, 

Musa ve İsa; Kays b. Ebû Hâzim, Ebû Seleme b. Abdurrahman, Ahnef ve Mâlik b. Ebû Âmir 

rivayette bulunmuşlardır.(İbn Ḥacer, 1415/1994, 3: 430) 

 

SONUÇ 

Aşere-i Mübeşşereden olup Hz. Peygamber’in havarileri içinde yer alan, hicret öncesi ve 

sonrasında İslâm’a maddi-manevi büyük hizmetler yapmış Talha b. Ubeydullah’ın kısaca 

hayatı ve faaliyetlerini aktarma amacıyla hazırlanan bu tebliğde sahâbînin; soyu, ailesi, 

Müslüman oluşu, Hz. Peygamber’in onunla ilgili görüşü ve hizmetleri anlatılmıştır. Kureyş 

kabilesinin bir kolu olan Teymoğulları kabilesine mensuptur. Hz. Ebû Bekir’le birlikte İslâm’a 

hizmetlerinden dolayı bu ailenin ismi yönetimde duyulmuş ve kabilenin söz sahibi olmasına 

vesile olmuştur. Talha b. Ubeydullah, İslâm tarihçileri için gerçekten üzerinde önemle 

durulması gereken -dinî kimliğinin yanında- siyasî bir şahsiyettir.  Yaptığı dört evliliğinde de 

Hz. Peygamber’e bacanak olmuştur. Ayrıca Hz. Âişe’nin yeğeni de olan aynı adlı kızı da bizzat 

Hz. Âişe’den ders alarak İslâm’ın kadın âlimleri arasına girmiştir.  

Talha b. Ubeydullah, Bedir savaşı esnasındaki istihbarat faaliyetleri, Uhud savaşında kendini 

feda etme noktasındaki Hz. Peygamber’i korumalığı ve birçok sebepten dolayı Hz. Peygamber 

huzurundaki önemli bir konuma sahiptir. Ridde savaşlarında önemli rol oynamıştır. Devlet 

yönetiminde halife seçimi için söz sahibi olan altı kişilik şura içinde bulunup şehir dışında 

olması hasebiyle Hz. Osman’ın halife seçiminde oy kullanma imkânı bulamamıştır. Devlet 

yönetiminde veya muhalefetinde her zaman toplum nezdinde söz hakkına sahip sahâbîlerden 

olmuştur. Nitekim Hz. Osman’ın muhaliflerinden olan Talha b. Ubeydullah, onun 

öldürülmesiyle birlikte katillerinin cezalandırılması için Hz. Ali’ye karşı Hz. Âişe ve Zübeyr b. 

Avvam ile birlikte hareket etmiş ve Cemel savaşında Mervân b. Hakem tarafından 

öldürülmüştür. Talha b. Ubeydullah siyasî, dinî ve kişilik yönüyle araştırılması gereken tarihî 

bir şahsiyet olup bu çalışmada mütevazı bir şekilde incelenmeye çalışılmıştır. 
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ÖZET 

Mekke’de doğdu. Soyu Hz. Peygamber’in dedelerinden Kusay b. Kilâb’da Resûl-i Ekrem ile 

birleşir. Zübeyr çocukluğunun büyük bir kısmını Resûlullah’ın çocuklarıyla birlikte geçirdi. 

Babası çok küçükken vefat ettiğinden annesi onu kendi akrabaları olan Hâşimoğulları arasında 

büyüttü. Zübeyr’in putlara hiç tapmadığı, Câhiliye inanışlarına meyletmediği, İslâm’a davetin 

ilk günlerinde on altı yaşında iken dört, beş veya yedinci Müslüman olarak İslâmiyet’i kabul 

ettiği, bunda Hz. Ebû Bekir’in etkisinin bulunduğu nakledilir. 

Ok atmayı, kılıç kullanmayı ve ata binmeyi öğrenerek yetişen Zübeyr, Mekke döneminde İslâm 

adına ilk kılıç çeken kişi oldu. Evinde istirahat ederken dışarıdan gelen, Hz. Peygamber’in 

müşrikler tarafından öldürüldüğüne dair seslerle uyanmış, hemen kılıcını kuşanıp dışarıya 

fırlamış, yolda Resûl-i Ekrem’le karşılaşmış, telâşının sebebini soran Resûl-i Ekrem’e durumu 

anlatınca onun duasını almıştı. Bu dönemde Hz. Peygamber, Zübeyr’i ilk Müslümanlardan olan 

Abdullah b. Mes‘ûd ve Talha b. Ubeydullah ile kardeş ilân etti. Müşriklerin Müslümanlara karşı 

baskısı artıp Habeşistan’a hicret izni verilince Zübeyr ilk kafileyle oraya gitti. Ardından 

müşriklerin iman ettiği yolunda bir haberin yayılması üzerine geri döndüyse de haberin asılsız 

olduğunu anlayınca Zem‘a b. Esed’in himayesinde Mekke’ye girdi. Ancak baskıların artarak 

devam etmesi üzerine ikinci defa Habeşistan’a hicret etmek zorunda kaldı. Hz. Peygamber, 

şehre geldiğinde atından başka bir mal varlığı bulunmayan Zübeyr’e Nakî bölgesinde tarım 

yapılmayan bir araziyi tahsis etti. O da bir yandan bu araziyle uğraşırken bir yandan da Bakî 

çarşısında kasaplık yaptı. 

Zübeyr esmer, iri yapılı, uzun boylu, cesur ve kahraman bir kişiydi. Raşid halifeler döneminde 

ziraat ve ticaretle meşgul olduğundan büyük bir servet edinmişti. Ayrıca değişik şehirlerde 

ashabın önde gelenlerine dağıtılan boş arazilerden aldığı paylarla birçok yerde gayri menkul 

sahibi olmuştu. Cömertliği zenginliği kadar meşhurdur. Hakkında çeşitli eserler 

yazılmıştır.(Efendioğlu, 2013, 44/522-524) 

Bu tebliğde aşere-i mübeşşereden sayılan Zübeyr b. Avvâm’ın hayatı ve kişiliği üzerinde 

durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İslâm Tarihi, Zübeyr b. Avvâm, Aşere-i Mübeşşere, Sahâbî 
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ABSTRACT 

Born in Mecca. The prophet the grandfather of the Prophet Kusay b. Kilâb, the Messenger of 

Allah unites with. Zubayr spent most of his childhood with the children of the Messenger of 

Allah. As his father passed away when he was very young, his mother raised him among his 

relatives. Zubayr never worshiped idols, ignorance of the beliefs of Ignorance, the first days of 

the invitation to Islam at the age of sixteen, four, five or seventh Muslims as Islam, accept that 

Islam. The influence of Abu Bakr is mentioned. 

Zubayr, who learned to shoot arrows, use swords and ride horses, was the first person to draw 

swords in the name of Islam during Mecca. While resting at home from outside, awakened by 

the voices that the Prophet was killed by the idolaters, immediately surrounded his sword and 

jumped out, encountered the Messenger of the Prophet on the way, asked the cause of the 

Prophet Muhammad's prayer when he told the situation. In this period, The Prophet, Zubayr, 

Abdullah b. Masud and Talha declared a brother to Ubeydullah. When the pressure of the 

Mushriks against the Muslims increased and the permission to emigrate to Abyssinia, Zubair 

went there with the first convoy. Then he came back after the spread of the news that the pagans 

believed, but when he realized that the news was unfounded, Zem'a entered Mecca under the 

auspices of Assad. However, as the pressures continued to increase, he was forced to emigrate 

to Abyssinia for the second time. When the Prophet came to the city, he assigned Zebayr, which 

had no assets other than his horse, to a land that was not cultivated in the Naki region.  

He also worked as a butcher in the Bakî market while dealing with this land. 

Zubeyr was a brunette, large, tall, brave and heroic. Rashid had made a fortune because he was 

engaged in agriculture and trade during the caliphs.  In addition, in many cities with the shares 

of empty land distributed to the leading companions of real estates in many places had. His 

generosity is as famous as his wealth. Various works have been written about him. 

In this paper, Zubayr b. The life and personality of Avvam will be emphasized. 

Keywords: History of Islam, Zubayr b. Avvâm, heralded, Companion 

 

GİRİŞ 

ZÜBEYR B. AVVÂM’IN AİLESİ VE MÜSLÜMAN OLUŞU 

İslâm tarihinin şekillenmesinde birçok şahsiyetin rolü vardır. Bu şahsiyetlerden bazıları ön 

saflarda yer alırken bazıları ise tarihin görünmeyen kısımlarında yer almışlardır. Kimi İslâm 

davası uğruna malını, canını verirken kimisi ise son nefesine kadar bu davanın daha da ileriye 

gitmesi için gayret sarf etmiştir. İslâm tarihi açısından önemli bir şahsiyet olan Zübeyr b. 

Avvâm da onlardan biridir. Erken dönemde Müslüman olup Resûlullah’ın (s.a.s.) nebevî 

ikliminde yetişmiş ve daha dünyada iken Cennet’le müjdelenen on seçkin sahabîden biri 

olmuştur.(İbn Ḥacer, 1415/1994, 2: 457)  
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Tam adı Zübeyr b. el-Avvâm b. Huveylid b. Esed b. Abdüluzzâ b. Kusay’dır.(İbn Saʻd, 

1421/2001, 3:93) Mekke’de biʽsetten 15 yıl kadar önce doğmuştur. Babası Hz. Hatice’nin kardeşi 

Avvâm b. Huveylid, annesi ise Hz. Peygamber’in halası Safiyye bint Abdülmuttalib b. Hâşim 

b. Abdümenâf b. Kusay’dır.(İbn Ḥibbân, 1417/1996, 1: 53) Soyu Hz. Peygamber’in baba 

tarafından dördüncü dedesi olan Kusay b. Kilâb’da birleşir. Annesi Safiyye, oğluna büyük 

kardeşi Zübeyr b. Abdülmüttalib’in adını vermiştir.(Efendioğlu, 2013, 44/522) Oğlu Abdullah 

sebebiyle ‘Ebû Abdullah’ olarak künyelenmiştir.(Ṭaberî, 1387/1967, 11: 555) Zübeyr’in 11 erkek, 

9 kız olmak üzere toplamda 20 çocuğu vardır.(Çocukları hakkında geniş bilgi için bkz. İbn Saʻd, 

1421/2001, 3: 93; Ṭaberî, 1387/1967, 11: 616) Zübeyr ise çocuklarına isim verirken özellikle şehit 

olmaları ümidiyle isim koymaya dikkat ettiğini belirtmiştir.(Bu sebeble, Abdullah’a, Abdullah b. 

Cahş; el-Münzir’e, el-Münzir b. Amr; Urve’ye, Urve b. Mesʻûd; Hamza’ya, Hamza b. Abdülmuttalib; 

Caʻfer’e, Caʻfer b. Ebû Tâlib; Musʻab’a, Musʻab b. Umeyr; Amr’a, Yermûk günü şehit edilen Amr b. 

Saʻîd b. el-Âs’ın adını vermişti. İbn Saʻd, 1421/2001, 3: 94) 

Zübeyr, babasını çok erken bir zamanda kaybetmiş, küçük yaşta yetim kalmıştır. Annesi 

Safiyye ise Zübeyr’i kendi akrabaları olan Hâşimoğulları arasında büyütmüş ve oğlunun eğitimi 

sırasında bazen katı davrandığı için eleştirilmiş, ancak kendisi Zübeyr’in iyi bir şekilde 

yetişmesi için böyle davrandığını dile getirmiştir.(Efendioğlu, 2013, 44/522) 

Zübeyr’in Müslüman oluşu, Hz. Ebû Bekir’den sonra dördüncü veya beşinci kişi olarak 

gerçekleşmiştir.(Ṭaberî, 1387/1967, 11: 555) Müslüman olduğunda on altı yaşındadır. Zübeyr’in, 

Müslüman olmadan önce putlara tapmadığı, câhiliye inanışlarına ilgi duymadığı ve İslâm daveti 

başladığı gibi tereddüt etmeden İslâm’a girdiği, bunda Hz. Ebû Bekir’in tesirinin olduğu 

aktarılır.(İbn Saʻd, 1421/2001, 3: 95) Hz. Ebû Bekir’in davetine öncelikle icabet edenler arasında 

Osman b. Affân, Zübeyr b. Avvâm, Abdurrahman b. Avf, Saʻd b. Ebû Vakkâs ve Talha b. 

Ubeydullah bulunmaktadır.(Ṭaberî, 1387/1967, 2: 317; İbn Ḥibbân, 1417/1996, 1: 68) 

Erken dönemde Müslümanlığı kabul edenlerden olduğu için o dönemde yapılan işkencelerden 

de nasibini almıştır. Amcası Nevfel b. Huveylid, Zübeyr’in Müslümanlığına karşı çıkmış ve bu 

inançtan vazgeçmediği takdirde kendisine işkence yapacağına yemin etmiştir. Zübeyr’in kararlı 

duruşu neticesinde amcası onu bir hasıra sararak tavana asmış, alttan ateş yakarak dumanıyla 

ona işkence etmiştir. Yapılan bu işkenceye rağmen Zübeyr inancından bir an olsun 

vazgeçmemiş; kendisini bu durumdan annesi Safiyye kurtarmıştır.(Efendioğlu, 2013, 44/522) 

 

HZ. PEYGAMBER DÖNEMİNDE ZÜBEYR B. AVVÂM 

Zübeyr, küçük yaşlardan itibaren sıkı bir eğitimden geçmiş; bu sayede ok atmayı, kılıç 

kullanmayı ve ata binmeyi öğrenmişti. Bir defasında evinde dinlendiği sırada, Hz. 

Peygamber’in (s.a.s.) müşrikler tarafından öldürüldüğüne dair gelen sesler üzerine anında 

kılıcını kuşanıp aceleyle dışarıya çıkmıştı. Yolda karşılaştığında telaşının sebebini soran 

Resûlullah’a (s.a.s.) olanları anlatınca Allah Resûlü’nün duasını almış ve böylece Mekke 

döneminde İslâm adına ilk kılıç çeken kişi olmuştur.(İbn Ḥacer, 1415/1994, 2: 459; Efendioğlu, 
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2013, 44/522) Allah Resûlü (s.a.s.) bu dönemde Zübeyr’i, ilk Müslümanlardan İbn Mesʻûd ve 

Talha b. Ubeydullah’la kardeş ilan etmiştir.(İbn Saʻd, 1421/2001, 95) 

Müşriklerin Müslümanlara sayısız ve dayanılmaz işkenceleri sonucu Habeşistan’a hicret izni 

verildiğinde ilk kafilenin içinde Zübeyr de yer aldı. Sonrasında Müslümanlar arasında 

müşriklerin iman ettiği şeklindeki asılsız haberlerin yayılması üzerine geri dönen Zübeyr, 

haberin doğru olmadığını öğrendi ve Zem‘a b. Esed’in himayesinde Mekke’ye girdi.  

Müslümanlar üzerinde baskı ve şiddetin devam etmesi sebebiyle ikinci defa Habeşistan’a hicret 

etmek zorunda kaldı.(Ṭaberî, 1387/1967, 11: 555; İbn Ḥacer, 1415/1994, 2: 458) Habeşistan’a gelen 

Zübeyr, bu sırada Habeşistan’da Necâşî Ashame’ye karşı oluşturulan bir ayaklanmayı 

bastırmak için yapılan savaşta Ashame’ye yardım etti ve onun yanında yer aldı. Yapılan savaş 

Ashame’nin lehine galibiyetle sonuçlandı ve Zübeyr’e bu savaş sonucunda değerli bir mızrak 

hediye edildi. Zübeyr de Habeşistan dönüşünde bu mızrağı Allah Resûlü’ne verdi. Zübeyr’in 

Habeşistan’dan dönüşü Medine hicretinden önceydi. Mekke’ye döndüğünde Hz. Ebû Bekir’in 

kızı Esmâ bint Ebû Bekir ile evlendi ve Mekke’den farklı şehirlere seyahat ederek ticaretle 

uğraşmaya başladı. Ticaret amacıyla gittiği bir Şam yolculuğundan dönerken Medine’ye yakın 

bir bölgede Medine’ye hicret eden Allah Resûlü ve Hz. Ebû Bekir ile karşılaştı ve onlara beyaz 

renkli elbiseler hediye etti.(İbn Ḥibbân, 1417/1996, 1: 133) Ardından Zübeyr hızlı bir şekilde 

Mekke’ye dönüp işlerini bitirdi ve Medine’ye hicret etti.(Efendioğlu, 2013, 44/522) Zübeyr, 

Medine’ye geldiği zaman el-Münzir b. Muhammed b. Ukbe b. Uhayha b. el-Cülâh’a konuk 

oldu. Kardeşleştirme olayında Resûlullah (s.a.s.) onu Ensar’dan Kaʻb b. Mâlik ile kardeş ilan 

etti.(İbn Saʻd, 1421/2001, 3: 95) Ayrıca Seleme b. Selâme b. Vakş ile kardeş ilân edildiği de 

nakledilir. Zübeyr, Medine’ye geldiğinde atı dışında başka bir malı yoktu. Hz. Peygamber, 

Zübeyr’e Nakî bölgesinde tarım yapılmayan bir arazi verdi. O da bu araziyle uğraşmanın 

yanında Bakî çarşısında ise kasaplık yaptı.(Efendioğlu, 2013, 44/522) 

Mekke’den gerçekleşen hicret sonrasında Muhacirler belirlenen yerlere yerleşmeye ve evlerini 

yapmaya başladılar. Resûlullah (s.a.s.) Medine’de ev planlarını çizerken Zübeyr’e geniş bir 

arazi tahsis etti. Ayrıca yıllar sonra Nadîroğullarıyla yaşanan olaylar neticesinde Medine’yi terk 

eden Nadîroğullarından geriye kalan mallar içerisinde hurma ağaçları bulunan bir araziyi 

Zübeyr’e tahsis etti.(İbn Saʻd, 1421/2001, 3: 97) 

Zübeyr, Medine’de Resûlullah’ın (s.a.s.) her daim yakınında oldu, bütün savaşlarda yer aldı. 

İslâm tarihinin ilk gazvesi olan Bedir Gazvesi esnasında orduda iki attan başka at yoktu. Bu iki 

attan birinin üzerinde Zübeyr vardı.(İbn Saʻd, 1421/2001, 3: 96) 

Zübeyr b. Avvâm, Bedir Gazvesi’nin yanı sıra Uhud ve diğer bütün seferlere Resûlullah (s.a.s.) 

ile beraber katıldı. Onunla (s.a.s.) beraber Uhud’da sebat edenlerdendi. Resûlullah’a her şartta 

ölüm üzerine biat etti.(İbn Saʻd, 1421/2001, 3: 97) Uhud Gazvesi’nde Zübeyr, muhacirlerden 

Hamza b. Abdülmuttalib, Mus‘ab b. Umeyr, Ömer b. Hattâb, Talha b. Ubeydullah ve Ali b. 

Ebû Tâlib ile beraber cephenin en ön safında yer aldı. Mekke müşrikleri arasında yer alan 

ordunun sancaktarı Talha b. Ebû Talha öne atılıp meydan okuması sonucu öldürüldü. Talha’nın 

öcünü almak için gelen Kilâb b. Talha’nın karşısına Zübeyr çıktı ve Kilâb’ı öldürdü. Uhud’un 
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Müslümanların aleyhine devam ettiği sırada en zorlu anlarda Hz. Peygamber’in etrafını sarıp 

onu Mekke müşriklerine karşı canı pahasına koruyanlardan biri de Zübeyr idi. Savaş bittikten 

sonra Resûlullah (s.a.s.)  Hz. Ebû Bekir ile beraber Zübeyr’i yetmiş kişilik bir grubun başında 

müşrikleri takip etmesi için görevlendirdi.(Efendioğlu, 2013, 44/522) 

İslâm tarihi açısından önemli bir yere sahip olan Ahzâb (Hendek) Gazvesi’nde kuşatmanın ilk 

günlerinde müşriklerin önde gelenlerinden Nevfel b. Abdullah el-Mahzûmî, Müslümanlara 

karşı meydan okuduğu sırada başlangıçta hiç kimse meydana çıkmadı, fakat sonrasında Zübeyr 

b. Avvâm öne atıldı, onunla çarpıştı ve onu öldürdü. Farklı grupların dâhil olduğu Hendek 

Gazvesi devam ederken aynı şehri paylaştıkları Benî Kurayza Yahudilerinin Müslümanlara 

ihanet ettiği haberi geldiğinde Resûlullah (s.a.s.) gelen bu haberden emin olmak için birinin 

derhal gidip bu durumu araştırmasını istedi. Zübeyr orada bulunan herkesten önce bu göreve 

talip oldu.(Efendioğlu, 2013, 44/522) Resûlullah (s.a.s.) Kurayzaoğulları hakkında kendisine 

kimin haber getireceğini sorduğunda Zübeyr, “Ben!”diye karşılık verdi. Resûlullah (s.a.s.) bu 

soruyu üst üste birkaç kez sordu ve cevap değişmedi. Bunun üzerine Peygamber, (s.a.s.) İslâm 

tarihine geçen o çok değerli sözü söylemiş ve “Her peygamberin bir havarisi vardır. Benim 

havarim de Zübeyr’dir.” demişti.(İbn Saʻd, 1421/2001, 3: 98; İbn Ḥacer, 1415/1994, 2: 459) 

Gelen ihanet haberi üzerine ihtimal dahi olsa Benî Kurayza’dan gelebilecek saldırıya karşı 

önlem olarak Resûlullah, (s.a.s.)  Zübeyr’i bir birliğin başında görevlendirdi. Ayrıca 

Müslümanlara ihanet eden Yahudilerin ihanetleri sebebiyle ölüm cezasına çarptırılmaları 

sonucu cezalarının infazı zamanında orada bulunanlardan biri de Zübeyr idi. Gazve sonucu 

yapılan ganimet taksiminde hem kendisine hem de önemli hizmeti sebebiyle atına pay verildi. 

Hudeybiye Antlaşması, Hayber Savaşı, Vâdilkurâ Seriyyesi ve Fedek’in fethi de katıldığı diğer 

mücadelelerdi.(Efendioğlu, 2013, 44/522) Mekke’nin fethi için yola çıkan İslâm ordusunun çok 

sayıda kumandan ve sancaktarları vardı. Muhacirlere ait olan üç bayraktan biri de Zübeyr’e 

verilmişti.(İbn Saʻd, 1421/2001, 3: 97) 

 

RÂŞİD HALİFELER DÖNEMİNDE ZÜBEYR B. AVVÂM 

Zübeyr b. Avvâm, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde başlayıp Hz. Ebû Bekir’in halifeliği 

döneminde de devam eden irtidat olaylarında kararlı bir duruş sergiledi. Medine yakınlarına 

kadar gelen mürtedlere karşı taviz vermeyerek onlarla mücadelede etti. Bu dönemde önemli bir 

yere sahip olan Yermük Savaşı’na on üç yaşındaki oğlu Abdullah’la beraber katıldı. Zübeyr, 

bu savaşta büyük kahramanlıklar göstermesinin yanında ciddi yaralar aldı ve bu yaralar 

iyileşmesine rağmen bedeninde çukur halinde izlere sebebiyet verdi.(İbn Ḥacer, 1415/1994, 2: 

459; Efendioğlu, 2013, 44/522) 

Hz. Ömer dönemine gelindiğinde ise Zübeyr’in, halifenin en yakınındaki kişiler arasında 

olduğu görülmektedir. Zübeyr, idarî konularda halifeye danışmanlık yapmak gibi önemli bir 

görevi yerine getirdi. Ayrıca Hz. Ömer’le görüşüp taleplerini bildirmek isteyenlere yardımcı 

olma, halifeye halka karşı daha yumuşak ve daha müsamahalı davranması için nasihatlerde 
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bulunma gibi toplum yararına olan görevler de yerine getirdi. Yine bu dönemde gerçekleşen 

İran, Suriye-Filistin ve Mısır taraflarındaki fetihlerde mücadele etti.  Amr b. Âs, Mısır’ın Fethi 

konusunda Halife’den yardımcı kuvvet istemesi üzerine 4000 veya 5000 kişilik bir ordunun 

başında Zübeyr b. Avvâm’ı gönderdi. Zübeyr’in bu fetih sürecinde Babilon ve İskenderiye gibi 

önemli şehirlerin alınmasında mühim görevler üstlendi. Babilon şehri yedi ay gibi uzun bir süre 

kuşatılmasına rağmen alınamamış, Zübeyr’in şehre gizli bir şekilde sızıp kale kapısını açması 

sayesinde Müslüman ordusu şehre girebilmişti. Fetih sonrası Mısır’ı inşâ ve iskân faaliyetleri 

başlamış ve orada farklı şehirler kurulmasına karar verilmiştir. Fustat bu şehirlerden biriydi ve 

Fustat şehrinin planlama çalışmalarında Zübeyr de görev aldı. Ayrıca kendisine ayırdığı arsaya 

bir ev yaptırdı ancak yaptırdığı bu evde fazla kalamadı. Hz. Ömer, suikaste uğradıktan sonra 

vefat etmeden hemen önce halife adayı olarak tavsiye ettiği altı kişiden biriydi.(Konu hakkında 

geniş bilgi için bkz. İbn Ḥibbân, 1417/1996, 2: 499-502; Efendioğlu, 2013, 44/523) 

Hz. Osman’ın halifeliği döneminde ise Zübeyr, başta Taberistan’ın fethi olmak üzere çeşitli 

seferlere katıldı. Zübeyr, bu dönemde önemli fetihlere katılmakla birlikte son yıllarda daha çok 

ticaret ve ziraatla uğraşmaya başladı. Zübeyr, Hz. Osman’ın şehadet olayından sonra 

Müslümanların çoğu gibi o da Hz. Ali’ye biat etti ve ondan Hz. Osman’ı şehit eden âsileri 

cezalandırmasını ve vali politikası konusunda aceleci davranmamasını istedi. Ancak 

nasihatlerinin dikkate alınmadığını ve isyancı grubun başkent Medine’de kalıp burayı terk 

etmemeleri sebebiyle umre yapma maksadıyla halifeden izin alarak Talha b. Ubeydullah ile 

birlikte Mekke’ye gitti.(Geniş bilgi için bkz. Çı̇çek, 2006; Efendioğlu, 2013, 44/523) 

 

ZÜBEYR B. AVVÂM’IN VEFATI 

Tarih sahnesinde bazen öyle olaylar yaşanır ki o olaylar hiç yaşanmamış olması ve tarih 

sayfalarında hiç bahsedilmemesi istenir. İslâm Tarihi’nde de bu gibi olaylar yaşandı ve tarih 

sayfalarında yerlerini aldı. İslâm tarihindeki Cemel Vakʽası sözünü ettiğimiz olaylardandır. 

Karşı karşıya gelen iki ordu da Müslümanlardan oluşuyordu. Bir tarafta Hz. Ali dururken karşı 

tarafta ise Hz. Âişe, Zübeyr b. Avvâm ve Talha b. Ubeydullah yer alıyordu. 

Cemel Vak‘ası diye anılan bu savaşın hararetli anlarından birinde Hz. Ali, Zübeyr b. Avvâm 

ile karşılaştı; aralarında geçen konuşmadan sonra Zübeyr Medine’ye dönmek için savaş alanını 

terketti. Bunu gören Benî Temîmli Umeyr (Amr) b. Cürmûz birkaç arkadaşıyla birlikte 

Zübeyr’in peşine düştü. Vâdissibâ denilen yerde kendisine yetişti ve namaz kıldığı sırada onu 

şehit etti.(Ṭaberî, 1387/1967, 4: 535; İbn Ḥacer, 1415/1994, 2: 460) Haberi alan Hz. Ali çok üzüldü, 

göz yaşı döktü ve katilini cehennemlik diye niteledi. Zübeyr’in, savaş alanından ayrıldığını 

gören Mervân b. Hakem tarafından okla vurulup şehit edildiği de nakledilmiştir. Zübeyr b. 

Avvâm öldürüldüğünde altmış dört yaşındaydı.(İbn Saʻd, 1421/2001, 3: 105; Ṭaberî, 1387/1967, 

11: 555) 
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ZÜBEYR B. AVVÂM’IN ŞEMAİLİ VE KİŞİLİĞİ 

Zübeyr b. Avvâm ne uzun ne kısa orta boylu bir insandı. Ten rengi esmer olmakla birlikte hafif 

etliydi. Saçları sık ve uzun, sakalı ise seyrekti. Saçlarının uzunluğunu tarif eden biri, büyük bir 

çocuk iken Zübeyr’in omuzlarının üstündeki saçı tutup onun vasıtasıyla sırtına tutunduğunu 

dile getirmiştir.(İbn Saʻd, 1421/2001, 3: 100) 

Kişilik olarak cesur ve kahraman biriydi. Çeşitli sebeplerle Resûlullah’ın duasını almış ve vahiy 

kâtipliği yapmıştır. Raşit halifeler döneminde ticaret ve ziraatla uğraşması neticesinde büyük 

bir servet kazanmıştı.(Sahip olduğu yüklü miktardaki serveti Müslümanların kendilerine emanet 

olarak bıraktığı malların istismarı sonucu elde ettiği iddiasına verilen cevaplar hakkında bkz. Coşkun, 

2000) Halife Hz. Ömer’in vefatıyla birlikte ismini divandan sildirdi ve divandan pay almadı. 

Güvenilir kişiliğinden dolayı Hz. Osman, Abdullah b. Mes‘ûd, Abdurrahman b. Avf ve diğer 

bazı sahâbîler vefat etmeye yakın ailelerini ve mallarını Zübeyr’e emanet etmiştir. Zübeyr’den 

sonraki dönemlerde çocukları ve torunları ilmî ve siyasî alanlarda ön plana çıkmış ve Zübeyrîler 

olarak anılmaya başlanmışlardır.  Abdullah b. Zübeyr ve kardeşi Urve b. Zübeyr ilmî alanda; 

Mus‘ab b. Zübeyr, Abdullah b. Mus‘ab b. Zübeyr, Bekkâr b. Abdullah b. Zübeyr ve Zübeyr b. 

Bekkâr ise siyasî alanda ön plana çıkmışlardır.(Efendioğlu, 2013, 44/523) 

Resûlullah’ın (s.a.s.) vefatından sonra ihtiyaç duyulduğunda Hz. Peygamber’in hadisleri 

zikredilirdi. Ashâb’tan bazıları Resûlullah’tan (s.a.s.)  duydukları her şeyi rivayet ederken, bazı 

sahabîler ise daha temkinli davranarak daha az rivayette bulunmuşlardır. Zübeyr b. Avvâm da 

bu konuda temkinli davrananlardan biri olmuştur. Zübeyr’e, başkalarının rivayet ettiği gibi 

neden kendisinin de Resûlullah’tan (s.a.s.) hadis rivayet ettiğini duymadıklarını sorduklarında 

cevap olarak şöyle derdi. “İslâm’la tanışıp Müslüman olduğum günden bu yana Resûlullah’tan 

(s.a.s.) hiç ayrılmadım. Resûlullah’la (s.a.s.) birlikteyken şu sözleri söylediğini duydum: “Kim 

benim adıma yalan bir söz söylerse Cehennem’deki bir yere hazırlansın!”.(İbn Ḥacer, 1415/1994, 

2: 458) Zübeyr b. Avvâm söz konusu hadis nedeniyle temkinli davranmış, hadisleri olduğu gibi 

aktaramamaktan korkmuş ve bu sebeple az sayıda hadis rivayet etmiştir.(İbn Saʻd, 1421/2001, 3: 

99) Rivayet ettiği hadislerin sayısı toplamda otuz sekiz idi. Rivayet ettiği hadislerden ikisi 

sahîhayn dediğimiz Buhârî ve Müslim’de, yedi tanesi ise sadece Buhârî’de 

geçmektedir.(Efendioğlu, 2013, 44/523) 

 

SONUÇ 

Zübeyr b. Avvâm, “Sâbikûne’l-evvelûn” diye tabir edilen ilk Müslümanlardandır. Kureyş 

kabilesinin Benî Esed koluna mensup olan Zübeyr’in annesi Safiyye bint Abdülmüttalib, Hz. 

Peygamber’in (s.a.s.) halasıdır. Oğlu Abdullah sebebiyle “Ebû Abdullah” olarak 

künyelenmiştir. İlk Müslümanlardan olan Hz. Ebû Bekir’in etkisiyle erken dönemde Müslüman 

olma şerefine nail olmuştur.  
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Müslüman olduktan sonra Bedir başta olmak üzere bütün seriye ve gazvelere katılmış, bu 

savaşlarda önemli görevler almıştır. Ok atmayı, kılıç kullanmayı ve ata binmeyi çok iyi bildiği 

için savaşlarda ön saflarda yer alan ve düşmanlarına üstünlük sağlayan biri olmuştur. 

Resûlullah (s.a.s.), Hendek Gazvesi’nde Benî Kurayza Yahudilerinin Müslümanlara ihanet 

ettiği ile ilgili gelen haberin teyit edilip araştırılmasını istediğinde herkesten önce bu göreve 

talip olması sonucu Allah Resûlü’nün “Her ümmetin bir havarisi vardır. Benim havarim de 

halamın oğlu Zübeyr’dir.” sözünün muhatabı olma onuruna erişmiştir. Ayrıca her alanda örnek 

yaşayışı sonucunda cennetle müjdelenen on sahabîden biri olmuştur. 

Resûlullah’ın (s.a.s.) vefatından sonra, Hz. Ebû Bekir’in halifeliği döneminde büyük 

hizmetlerde bulundu. İrtidat olaylarında ve özellikle Yermük Savaşı’nda büyük kahramanlıklar 

gösterdi. Zübeyr, Hz. Ömer döneminde halifenin yakınında yer aldı ve idarî konularda halifeye 

danışmanlık yaptı. İdarî işlerin yanı sıra özellikle de Mısır’ın Fethi’nde büyük başarılar 

gösterdi. Hz. Osman döneminde ise başta Taberistan fethi olmak üzere çeşitli fetihlere katıldı. 

Bu dönemin sonlarına doğru ise daha çok ticaret ve ziraatla uğraştı. Bu dönemin sonunda Hz. 

Osman’ın evini kuşatan isyancılara karşı, oğullarını halifeyi korumakla görevlendirmişti. Hz. 

Osman’ın şehadeti sonrası Hz. Ali döneminde ise gerçekleşen Cemel savaşında öldürülmüştür.  
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ÖZET 

İnsanlık tarihine baktığımız zaman insanoğlunun yapısı gereği; sürekli olarak kavga ve ihtilaf 

içerisinde yaşadıklarını görürüz. İşte insanlara çok büyük bir değer veren ve bu durumu Kur’an-

ı Kerim’de de vurgulayan yüce Allah, onlara yol gösterici olarak hem birlik ve beraberliklerini 

sağlama hem de kendilerine huzurlu bir meydana getirme bağlamında onlara yol gösterici 

elçiler göndermiştir. İlahi kitaplardan öğrendiğimize göre bu elçiler bizzat zalim idarecilere 

karşı hak ve adaleti savunmuş ve sürekli olarak zayıf ve mazlumun yanında yer almışlardır.  

Buna göre; Peygamberler haktan ayrılıp yolumu şaşırmış birey ve toplumları fıtrat çizgisine 

çekmek için gönderilmişler ve adeta birer yol gösterici işaret ışığı olmuşlardır. Çünkü tarih 

boyunca insanlar çeşitli menfaatler uğruna sosyal kurallara aykırı hareket etmiş ve böylece 

birtakım huzursuzlukların kaynağı olmuşlardır. İşte Yüce Allah, Peygamberler vasıtasıyla 

insanların doğruyu nasıl elde edeceklerini aydınlatmıştır. Bu bağlamda Resul ve Nebileri fert 

ve toplumun huzuru için görevlendirmiş ve kendilerini örnek alınacak olan kişiler olarak 

donatmıştır.  

İnsan oğlu beden ve ruhtan ibarettir. Yeme ve içme vb. bedensel ihtiyaçları olduğu gibi inanma 

ve aşkın bir boyun eğip ibadet etme gibi bir takım ruhî ihtiyaçları da söz konusudur. Bedenî 

gıdasızlık vücudunu bozduğu gibi; ruhî gıdasızlık da ruh sağlığını bozar...  

İlk insan ve ilk peygamber Hz. Adem’den son peygamber Hz. Muhammed’e varıncaya kadar 

gelmiş-geçmiş peygamberlerin tamamı hep bu fonksiyonu icra etmişlerdir. 

Dünden bugüne insanlık tarihi içerisinde zaman zaman peygamberlerin gereksiz olduğuna 

dikkat çeken ya da varlıklarını kabul etmeyen insanlar olduğu gibi peygamberlik ve risalet 

kurumunun zorunluluğunu vurgulayan görüşler de söz konusudur. Hatta peygamberlerin beşeri 

özelliklerini de unutarak farklı bir takım tasavvurlara sahip olan insanların varlığından da söz 

etmemiz gerekir. 

Hicri yedinci asırda yaşamış olan Muhammed b. Eşref es-Semerkandi’nin nübüvvet ve risaletle 

ilgili görüşlerine baktığımızda klasik İslam düşüncesinin tam merkezinde yer aldığını ifade 
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edebiliriz. Müellifimiz, nübüvvet ve risaleti zorunlu gördüğü gibi peygamberleri saadetin 

kaynağı olan örnek şahsiyetler olarak değerlendirir. Peygamberlerin görevlendirilmesini 

insanoğlu bir ihsan ve ikram olarak telakki eder.  

Anahtar Kelimeler: Semerkandî, Nübüvvet, Risalet 

 

GİRİŞ 

İnsanlık tarihine baktığımız zaman insanoğlunun yapısı gereği; sürekli olarak kavga ve ihtilaf 

içerisinde yaşadıklarını görürüz. İşte insanlara çok büyük bir değer veren ve bu durumu Kur’an-

ı Kerim’de de vurgulayan yüce Allah, onlara yol gösterici olarak hem birlik ve beraberliklerini 

sağlama hem de kendilerine huzurlu bir meydana getirme bağlamında onlara yol gösterici 

elçiler göndermiştir. İlahi kitaplardan öğrendiğimize göre bu elçiler bizzat zalim idarecilere 

karşı hak ve adaleti savunmuş ve sürekli olarak zayıf ve mazlumun yanında yer almışlardır.  

 

1-SEMERKANDÎ’NİN KİMLİĞİ 

Asıl adı Muhammed olup daha çok Şemseddin es-Semerkandî ve Şemseddin el-Hüseynî olarak 

tanınmıştır. Açık bir bilgi bulunmamakla birlikte Semerkandî diye meşhur olmasından 

hareketle, Semerkand’ta doğduğu söylenebilir. İsminin sonundaki el-Hüseynî nisbesi ise büyük 

bir ihtimalle soy bakımından Hazreti Ali’nin oğlu Hz. Hüseyin’e dayandığı dolayısıyla da 

Seyyidlerden olması ihtimalini akla getirmektedir. 1 

Katip Çelebi Keşfu’z-zunûn’da, Ömer Rıza Kahhale de Mu’cemu’l-müellifîn’de müellimizden 

söz ederken: “Muhammed b. Eşref Şemseddin es-Semerkandî, mantık, astronomi hendese ve 

diğer bilimlerde meşhur olmuş bir bilgindir”2 ifadelerini kullanmaktadırlar. 

Keşfu’z-zunûn’un bir başka yerinde Katip Çelebi şöyle der: Muhammed b. Eşref el-Hüseyni 

es-Semerkandî, es Sahaif isimli eserin sahibidir.3 

Semerkandî gerek ilim tahsil etmek gerekse değişik görevlerde bulunmak maksadıyla çeşitli 

merkezlere seyahetler yapmış ve değişik yörelerde ikamet etmiştir. Mardin’de de bir süre 

Mutasarrıflık yapmış, özel olarak talebeler yetiştirmiş ve Mardin’in ilim hayatına katkıda 

bulunmuştur. Hatta Mardin’de bulunduğu sıralarda bir kısım talebelerinin Miftahu’n-nazar 

                                                      
*Bu tebliğ, hazırlanırken “Muhammed b. Eşref es-Semerkandî ve Kelam İlmindeki Yeri” adlı Doktora tezimden 

yararlanılmıştır. 
1 Kadızade er-Rumî, Şerhu Eşkâli’t-te’sis, İstanbul 1268, s. 2. 
2 bk. Kahhale, Mu’cemu’l-müellifîn, Dımaşk 1957, IX, 63; Katip Çelebi, Keşfu’z-zunûn, I, 39. 
3 Katip Çelebi, Keşfu’z-zunûn, I, 105. 
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isimli eserini kendisinden yazmayı talep ettikleri, onun da bu isteği kabul ederek, söz konusu 

eseri yazıp Kızılarslan’a takdim ettiği belirtilir.4 

Bereketli bir Ömür geçiren Semerkandî, Hâcende beldesinde 702 yılında vefat etmiştir. 5 

 

2-NÜBÜVVET VE RİSALET 

Nübüvvet kelimesi “nebe”’ kökünden türemiştir ve “haber verme” anlamına gelir. 

Semerkandî’ye göre peygamberlik için gerekli şartlar üç noktada toplanır: 

Birincisi, mucizenin ortaya konması. 

İkincisi akla aykırı bir çağrıda bulunmaması. 

Üçüncüsü halkı Allah’a itaata çağırması ve isyandan uzak durmalarını tavsiye etmesi.6 

Semerkandî, nübüvvet bahsinde önce genel olarak peygamberlik, ardından Hz.Peygamber 

(s.a)’in nübüvveti son peygamber oluşu ismeti ve tafdili konularını inceler. 

Genel olarak nübüvveti ele aldığı kısımlarda peygamberliği inkâr edenlerin itirazları ile 

nübüvvete iman edenlerin delillerini ortaya koyar. Peygamberliği inkâr edenler arasında 

filozofları ve Brahmanizmi zikrettikten sonra her bir itiraza cevap vermeye çalışır. 

Ona göre Brahmanizmin ileri sürdükleri itiraz şudur: “Eğer peygamberin getirdiği ilkeler, akıl 

nezdinde iyi ise peygambere gerek yoktur. Yok eğer kötü ise akıllı kimselerin bunları kabul 

etmesi mümkün değildir. Şu halde peygamberlere ihtiyaç yoktur.” 

Bu itiraza şöyle cevap verir: “Nice şeyler vardır ki akıl onların iyi veya kötü olduklarına 

hükmedemez. Bu itibarla peygambere ihtiyaç vardır. 

Mucize ile sihrin birbirine karışması ihtimalini ileri sürerek peygamberliğe yapılan itiraza 

mukabil mucize ile sihrin ayrı ayrı şeyler olduğunu, dolayısıyla bu noktada herhangi bir 

karışıklığın meydana gelemeyeceğini söyler.7 

Kısaca Semerkandî’ye göre insanlara peygamber gönderildiği doğru haberle bilinmektedir. 

Çünkü peygamberlik iddiasında bulunanların mucizeler gösterdikleri inkarı mümkün olmayan 

mütevatir haberle sabittir.8 Burada şunu da belirtmek gerekir ki, peygamberliğin gerekliliğine 

insan tabiatı itibariyle kabul edilmesi gereğine temas eden filozofların görüşlerini dile getirdiği 

halde yüce Allah’a peygamber göndermek zorunludur gibi fikirler ileri süren kelamcılara hiç 

yer vermemiştir.9 

                                                      
4 Semerkandî, es-Sahâifu’l-ilahiyye, Süleymaniye, Şehit Ali Paşa nr.1688, vr. La. 
5 Semerkandi, es-Sahâifu’l-ilahiyye, Süleymaniye Ktp., Laleli, nr.2432/5 vr.l41a. 
6 Semerkandî, es-Sahaif, s.417. 
7 Semerkandî, es-Sahaif, s. 420 vd. 
8 Semerkandî, el-Maârif, 117a. 
9 Bu grup Kelâmcıların görüşleri için bk. Sabunî, el-Bidaye fî usuli’d-din, (nşr. ve trc. Topaloğlu, Maturidiyye 

Akaidi), Ankara 1979, s.45. 
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Peygamberlerin gönderilmesi ile ilgili olarak, Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruluyor: “Bu 

Allah’ın kimi dilerse ona vereceği bir ihsanıdır.” 10 Diğer bir ayet-i kerime de aynen şöyledir: 

“O peygamber de kendisine Rabbinden indirilene iman etti. Müminler de her biri Allah’a O’nun 

meleklerine kitaplarına, peygamberlerine inandı ve dediler ki, Allah’ın peygamberlerinden 

hiçbirini diğerlerinden ayırmayız’11 

Buna göre peygamberlerden bir kısmına inanıp bir kısmına inanmamak küfrü gerektirir. 

Peygamberlerin, gönderiliş hikmeti zaten tüm insanlığı yola getirmek olduğuna göre, her 

dönemde gönderilen peygamberlere inanmak aynı zamanda aklın da gereğidir. Ayrıca, 

peygamberlerin gönderilmesi insanları bahaneler arkasına sığınmaktan da kurtarır. Çünkü, 

peygamber gönderilmemiş olsaydı, insanlar Allah’a karşı mazeret beyan edebilirler; azabı 

gördüklerinde ise “Ey Rabbimiz, eğer vaktiyle bizi uyarmış olsaydın, belki de bu duruma 

düşmezdik” gibi bahaneleri ileri sürmeleri söz konusu olabilirdi. 12 

Peygamberlerde bulunması zorunlu olan özellikler kaynaklarda genellikle şöyle dile getirilir: 13 

a-Sıdk: Doğru olmak demektir. Buna göre, her peygamberin mutlaka doğru sözlü ve dürüst bir 

insan olması gerekir. Yalancı bir insanın toplumdaki durumu göz önünde bulundurulursa, bu 

özelliğin önemi kolaylıkla anlaşılır. Nitekim, Kur’an’da Hz. İbrahim’den söz edilirken onun 

doğruluğuna dikkat çekilir.14 

b-Emanet: Güvenilir olmak demektir. Hain olan bir insanın itimat telkin etmeyeceği açıktır. 

Nitekim, Kur’an-ı Kerim’de peygamberlerin emin olmalarının zorunluluğuna ve bunun tersinin 

imkansız olduğuna dikkat çekilir.15 

c-İsmet: Günahtan korunmuş olmak demektir. Peygamberlerin günah işlemekten korunmuş 

olmaları gerektiği hususunda Ehl-i sünnet kelamcılarının şu görüşleri dikkat çekicidir: 

1-Peygamberler tebliğ ve irşad konularında yalancılıktan masum oldukları ittifakla kabul 

edilmiştir. 

Hem peygamberlik öncesi hem de peygamberlik sonrası, küfür ve şirk günahından 

masumdurlar. 

Peygamberler nübüvvetten sonra kasten büyük günah işlemezler. 

Peygamberlerin sehven bir takım hatalar işlemeleri, ismet sıfatlarına zarar vermez. 

Peygamberlerin küçük günah işlemeleri bir kısım âlimlere göre mümkündür. 

                                                      
10 el-Cum’a (62), 4. 
11 el-Bakara (2), 285. 
12 Bu konu için bk. Teftazanî, Şerhu’l-Akaid, İstanbul 1980, s.62. 
13 bk. Harputî, Tenkihu’l-Kelâm, İstanbul 1330, s.282 vd. 
14 Meryem (19), 41. 
15 Al-i İmran (3), 161. 
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Fetanet: Zeki ve uyanık olmak demektir. Buna göre peygamberler dönemlerinin en akıllı 

kimseleridir. 

e-Tebliğ: Bildirmek ve ulaştırmak demektir. Buna göre peygamberler rablerinden aldıkları emir 

ve yasakları eksiksiz olarak ümmetlerine tebliğ ederler.16 

Semerkandî, bunlar arasından Özellikle peygamberlerin ismeti konusuna geniş yer verir. Bu 

hususta âlimlerin ismetle ilgili görüşlerini ortaya koyar ve der ki: “ismet fikrini ileri sürenler 

iki gruptur. Bir kısmı, masum olan kişi günah işleyemediği için masumdur, der. Diğer bir 

kısmına göre ise, günah işlemeleri mümkündür. Birinci grup, söz konusu masumların 

bedeninde, günah işlemeyi engelleyen bir yapının bulunduğunu ileri sürer. Nitekim Eş’ariyye 

bu görüştedir. Günah işlemeleri mümkündür diyenler ise, bu masumiyetin Cenab-ı Hakk’ın 

lütuf ve keremi ile mümkün olduğunu ileri sürerler. Bize göre bu görüş daha isabetlidir. 

Nitekim, Cenab-ı Hak, Kur’an-ı Kerim’de: “De ki: ‘Ben sizin gibi bir insanım, ancak bana 

vahiy gönderildi’” 17 buyurur. 

 

3. HZ. MUHAMMED’İN PEYGAMBERLİĞİ 

Hz. Peygamberin, peygamberliği ile ilgili olarak öncelikle zikreder: 

1-Hz. Peygamber, peygamberlik iddiasında bulunmuş ve mucize ortaya koymuştur. Bu 

durumda olan kimsenin peygamber olması kaçınılmazdır. 

Peygamberliğini ileri sürmesi tevatürle sabit olduğu gibi mucizeler gösterdiği de bilinmektedir. 

Bunları üç noktada toplamak mümkündür. 

Birincisi Kur’an-ı Kerim’dir. Kur’an-ı. Kerim onun en büyük mucizesidir ve başka hiç kimse 

tarafından ileri sürülmemiştir. Mucize oluşu ise meydan okumasından ve insanların buna cevap 

verememesinden anlaşılmıştır. 

Kur’an-ı Kerim, hem söz hem mana yönünden mucizedir. Söz yani lafız yönünden mucizedir. 

Çünkü Arap edebiyatının en üst düzeyde olduğu bir dönemde gelmiş, Arapları meydana 

çağırmış, ancak hiç kimse karşılık vermeyerek, aciz kalmışlardır. Bu konudaki ayetlerin bir 

kısmı aynen şöyledir: “Eğer kulumuza indirdiğimizden şüphe ediyorsanız, haydi onun 

benzerinden bir sûre siz de getirin. Allah’tan başka şahidleri de yanınıza çağırın. Eğer 

iddianızda samimi iseniz? Fakat bunu yapamazsanız ki elbette yapamayacaksınız. Kâfirler için 

hazırlanmış bulunan ve yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten korkunuz.” 18 

                                                      
16 Teftazanî, a.g.e., s.67; Harputî, Tenkihu’l-kelâm, fi akaidi ehli’l-İslam, İstanbul 1330, s.283. 
17 Kehf (18), 110. 
18  el-Bakara (2), 23-24. 
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Mana itibariyle, mucize oluşu ise, önceden verdiği haberlerin gerçekleşmesi, ilim ve tekniğin 

sonradan ulaştığı gerçekleri asırlar önce bildirmiş olması, hususundan anlaşılmaktadır. 

Gerçekten, yüce Allah, ümmî Peygamberini, Kur’an-ı Kerim’le desteklemiş, ve çok katı 

gönüllerin fethi böylece kolaylaşmış, insanlık çok adi bir durumdan, hidayet ve faziletin 

doruğuna ulaşmıştır. 

Kur’an-ı Kerim’i diğer ilahî kitaplardan ayıran başlıca özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz: 

a-Kur’an-ı Kerim, toplu halde değil, zamana ve ihtiyaca göre, ayet ayet, sûre sûre, belirli bir 

zaman dönemi içinde inmiştir. 

b-Kur’an-ı Kerim en son ilahî kitab olup, hükümleri kıyamete kadar geçerlidir. 

c-Kur’an-ı Kerim orijinalliğini muhafaza etmiştir. 

d-Peygambere gönderilen mucizelerin en büyüğüdür. 

e-Ezberlenmesi ve anlaşılması kolaydır. 

f-İçerdiği hükümler uygulanabilir niteliktedir. 

İkincisi inşikaku’l kamer (ayın yarılması), hayvanların kendisiyle konuşması, pek çok kimseyi 

az bir yemekle doyurması, parmaklarından suyun akması gibi hususlar, gösterdiği diğer hissî 

mucizeleridir. 

Bunlar her ne kadar tevatür yoluyla nakledilmemişse de ahad haberlerin bir araya gelmesiyle 

bir bakıma manevi bir tevatür derecesine ulaşmıştır. Bu da gösteriyor ki Hz. Peygamber mucize 

sahibidir. 

Üçüncüsü ileriye yönelik bir takım haberler vermiş ve verdiği haberler bütünüyle 

gerçekleşmiştir. 

Hz. Peygamberin peygamberliğini ispatlayan diğer önemli bir husus da ahlakı, davranışları, 

hayat çizgisi, verdiği hükümler ve gücü yettiği halde dünyalık peşinde koşmaması gibi 

hususiyetlere sahip olmasıdır. Kuşkusuz tüm bunlar, ancak bir peygamberde bulunabilir. 

Geçmiş peygamberlerin kitaplarında yer alan bir takım bilgiler onun peygamberliğini ispatlar. 

Örneğin, Tevrat’ta şunlar kaydedilir: “Onların ilahı, Sina dağında tecelli etti, nuruyla her tarafı 

aydınlattı ve Faran dağından bir nur çıkardı.” Burada, Faran dağından maksat, Mekke yolu 

üzerindeki dağdır. 19 

Semerkandî, Hz. Peygamberin nübüvvetini ispat etme konusuna çok önem verir. Özellikle 

Tevrat ve İncil’den nakiller yapmak suretiyle bu konuyu kanıtlama çalışır. 

Şemseddin es-Semerkandî’nin üzerinde fazlaca durduğu diğer bir husus da, Hz. Peygamberin 

son peygamber oluşudur. Ona göre Hz. Peygamberin son peygamber oluşu aklen de zorunludur: 

                                                      
19 Semerkandî, es-Sahâif, s.422 
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Zira, peygamberlik müessesesi Hz. Muhammed’le zirveye ulaşmış ve kemale ermiştir. Bu 

husus O’nun son peygamber olduğunu kanıtlar. Ayrıca, O’nun getirdiği ibadet ve inanç esasları, 

mükemmel olduğu gibi getirdiği kitap, ortaya koyduğu hayat prensipleri ve yaşama tarzı da 

bunun en belirgin kanıtıdır. Üstelik Hz. Peygamberin hayatı, tüm araştırıcıların araştırma sahası 

olmasına rağmen, kayda değer bir tenkit ileri sürememeleri yine son peygamber olduğunu 

gösterir. 

İnsanları en düşük derecede olanlar, kâmil olup mükemmelleştiremeyenler ve kâmil olup 

mükemmelleştirenler şeklinde üç gruba ayırırsak, bunlardan birinci kısmının cahil halk tabakası 

ikinci kısmının veliler, üçüncü kısmının ise peygamberler olduğu anlaşılacaktır. İşte, kemallerin 

en üstünü Allah’a kulluktur. Bu yüzden peygamberlik derecesi derecelerin en üstünüdür. Ve en 

üstün özellikleri taşıyan Hz. Peygamber de, bu mükemmeller zincirinin son halkası olacaktır. 

Semerkandî’nin dikkat çektiği diğer bir husus da yürürlükten kaldırılan dinlerin, insanları 

saadete ulaştırmaktan uzak kaldığı hususudur. Tüm bunlar, Hz. Peygamberin, son peygamber 

olması gerektiğini gösterir. 20 

 

SONUÇ: 

Peygamberler haktan ayrılıp yolumu şaşırmış birey ve toplumları fıtrat çizgisine çekmek için 

gönderilmişler ve adeta birer yol gösterici işaret ışığı olmuşlardır. Çünkü tarih boyunca insanlar 

çeşitli menfaatler uğruna sosyal kurallara aykırı hareket etmiş ve böylece birtakım 

huzursuzlukların kaynağı olmuşlardır. İşte Yüce Allah, Peygamberler vasıtasıyla insanların 

doğruyu nasıl elde edeceklerini aydınlatmıştır. Bu bağlamda Resul ve Nebileri fert ve toplumun 

huzuru için görevlendirmiş ve kendilerini örnek alınacak olan kişiler olarak donatmıştır.  

İnsan oğlu beden ve ruhtan ibarettir. Yeme ve içme vb. bedensel ihtiyaçları olduğu gibi inanma 

ve aşkın bir boyun eğip ibadet etme gibi bir takım ruhî ihtiyaçları da söz konusudur. Bedenî 

gıdasızlık vücudunu bozduğu gibi; ruhî gıdasızlık da ruh sağlığını bozar...  

İlk insan ve ilk peygamber Hz. Adem’den son peygamber Hz. Muhammed’e varıncaya kadar 

gelmiş-geçmiş peygamberlerin tamamı hep bu fonksiyonu icra etmişlerdir. 
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20 Semerkandî, es-Sahâif, s.432. 
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NEHCÜ’L-ENÂM’DA İLİM VE HİKMET   

 

Dr. Mehmet Cüneyt GÖKÇE 

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Temel İslam Bilimleri Bölümü 

ORCID ID orcid.org/0000-0002-8382-3787 

 

ÖZET 

Siirtli Molla Halil, Arapça diline çok iyi vakıf olan ve aynı zamanda şair olan ve dini ilimlerin 

pek çok dalında eser yazan bir din âlimidir. Eserlerinin büyük bir kısmını nesirle halinde yazan 

es-Si’irdî, bir kısmını ise şiir olarak kaleme almıştır. Toplam olarak yazdığı yirmi altı eserin 

yirmi beşinde, yaşadığı dönemde medreselerin bilim dili olan Arapça’yı büyük bir ustalıkla 

kullanan es-Si’irdî, medreselerin ilk basamağındaki öğrencilere yönelik olarak şiir halinde 

yazmış olduğu “Nehcu’l-Enâm” isimli eserini Arapça’dan ayrı olarak Kürtçe’nin Kurmancî 

lehçesiyle de kaleme almıştır. 

Es-Si’irdî bütünüyle medreselerde okuyan öğrencilere yönelik olarak eser te’lif ettiği gibi, halk 

kitlesine hitap eden eserler de kaleme almıştır. Müellifin eserleri incelendiğinde, dönemindeki 

medrese eğitimiyle öğrenilebilecek ilimleri en iyi şekilde öğrendiği ve kullandığı görülecektir. 

Es-Si’irdî’nin telif etmiş olduğu bazı eserleri kendisinden sonraki dönemlerde doğu 

medreselerinde ders kitabı olarak hala okutulmaktadır. 

Medreselerin alet ilimlerini çok fazla ön plana çıkarmasından dolayı maalesef müellifin hadis, 

fıkıh ve kelam gibi dini ilimleri ilgili eserlerinin yeteri kadar üzerinde durulmasını ve 

yaygınlaşmasını engellemiştir. 

Doğu medreselerinde Molla Halil’in “el-Kamusu’s-Sâni fi’n-Nahvi ve’s-Sarfi ve’l-Ma’âni”’ ve 

“el-Kafiyetü’l-Kubrâ fin-Nahvi’ isimli eserlerinin çok iyi bilinmesi ve İbn-i Hacib’in Kafiyesi 

yerine Molla Halil’in Kafiyesi ders kitabı olarak okutulması, buna karşılık tefsir, hadis usulü, 

fıkıh usulü ve kelam sahasındaki eserlerinin bilinmemesi söylediğimizi destekler mahiyettedir. 

Es-Si’irdî’nin yetiştiği çevrede maddi imkânların kısıtlı olması, Osmanlı merkezinden uzakta 

bulunması ve buna bağlı olarak da ilmi çevrelerle irtibatın istenilen düzeyde olmaması gibi 

sebeplerden medrese müderrislerinin eser telif etme geleneği nispeten zayıftı. Fakat üzülerek 

ifade edelim ki inceleyebildiğimiz kadarıyla es-Si’irdî’nin kendisi bölge dışına çıkmadığı gibi, 

eserleri de aynı akıbete uğramış ve müellifin yaşadığı bölge ile sınırlı kalmıştır. Müellifin 

eserlerinin çeşitli nedenlere bağlı olarak kütüphanelere girmemiş olması da ilim çevrelerinde 

bilinmesini ve araştırmacıların söz konusu eserler üzerinde çalışmasına imkân tanımamıştır. 

Söz konusu ettiğimiz Nehcu’l-Enam adlı eserinde müellif, başlıca  

 İman ve İslam alanında bilinmesi ve yapılması zorunlu olan Farz-ı Ayn 

mesabesindeki bilgiler, 

 İslam’ın şartları ile İmanın rükünleri, 

 Allah’a iman, 

 İlahi Sıfatlar, 

 Meleklere iman, 

 Nübüvvet ve Risalet, 
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 Hz. Peygamber’in Şemail-i şerifi 

 Miraç ve Rüyetullah, 

 Fazilet sırası, 

 Duanın etkisi, 

 İmamet 

 İrade, 

 Kıyamet alametleri, 

 Kabir suali ve Kıyamet sahneleri, 

 Amelî mezhepler  

 Allah Yolunda İlim Öğrenme,   

 Bedendeki Temel Yedi Organın Görevleri,   

 Yemek Adabı,  

 Giyinme Adabı ve  

 Namaz Kılma Adabı… gibi konuları ele alır… 

İşte biz bu tebliğimizde ilim, hikmet, edep ve âdâp ile ilgili görüşlerini irdeleye ve 

anlamaya gayret edeceğiz. 

 

Anahtar Kelimeler: Nehcu’l-enâm, es-Siirdî, Molla Halil, İlim, Hikmet. 

 

GİRİŞ 

Klasik kitaplarımızın önemli bir özelliği halkın ihtiyaçlarını gidermeye yönelik amaç 

takip etmeleridir. Bu bağlamda halkın ihtiyaç duyduğu ve hayatına yansıttığı belli başlı 

konular kitapların bölümleri arasında yer alır. Böylece halk kitlesi ihtiyaç duyduğu 

konuları başucu niteliğindeki bu eserlerde bulur ve hayatını ona göre tanzim eder. 

İşte Siirdî’nin Nehcu’l-Enam adlı eseri bu tür başucu eserlerden bir tanesidir. 

Bu çalışmada halkın ihtiyaçları bağlamında ilim ve hikmet içeren bazı konulara işaret 

edilecektir. 

 

DUA 

Dua konusu bir kısım insanların gereksiz gördüğü ya da varlığına inanmadığı bir konu olması 

hasebiyle müellif özellikle bu mevzuya vakit ayırmış ve şu noktaya dikkat çekmiştir: 

 تأثير ال اوال تنكروا 
ً
 ةفقد تكتشف البلوى وتعىل المعالي دعيةيضا

 
 
ن الس    وحق   وء سحر المعاديةكعير

 
 ةفع آيات عظام وادعيوللد

Yani; Duanın gücünü ve etkisini inkar etmeyin; çünkü dua, pek çok belayı def etmekte ve yüce 

makamlar kazandırmaktadır. Ayrıca “nazar” çirkin bir davranış olan sihir vardır diye ürkmene 

gerek yok; zira bunları def edecek dualar ve ayetler vardır. 

Nitekim hadis-i şeriflerde “muavvizeteyn” denilen felak ve nas surelerinin özellikle bugün bu 

gibi durumlarda okunması tavsiye edilmiştir.: 

 

KALBİN HASTALIKLARI 

Müellif kalbi karartan ve maddi Ma’nevi hastalıklara sebebiyet veren bazı durumlara işaret 

ederek çaresine de beraber sunmaktadır bu hastalıkların başlıca beni şunlardır: 
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 فعىل كلكم فلتضبطوها  هائوللقلب أمراض ففرض دوا
 
 هاان

 وعجلة أمر رياء وكير عجب  كما قيل حرص حسد قهر شهوة

ة مال سوء ظن   من الناس بخل جهل علم وشبعة ةوطمعوكير

  هل المذاهبجدال وتحقير ل
 
از وهاربفمن كل  ها كن ذا احير

 

Kalbin birtakım hastalıkları vardır bu yüzden tedavisini öğrenmek farzdır örneğin hırs, haset, 

şehvet, riya, kibir, ucup, acelecilik, çok mal peşinde koşmak, sû-i zan, tamahkarlık, cimrilik, 

ayrıca özellikle mezhep imamlarını ve ulemayı tahkir etmek küçümsemek; bütün bunlar 

sakınılması gereken hususlardır. 

Yazarımız, bütün bunları sakınılması gereken hastalıklar olarak değerlendirilmiş ve yukardaki 

mısralarda bu noktalara açıkça işaret etmiştir. 

 

KALB HASTALIKLARININ TEDAVİSİ 

Müellifimiz hastalıkları saydıktan sonra bunların tedavisi için de aşağıdaki tavsiyelere dikkat 

çekmektedir: 

 

 
 
ن الد ن قبلنايحوال الحر اوتذكير  واء لحرصناقناعتنا عير  صير

 يأتيك وهو براحة أذى والحظ ومحسودك امدح وادع عن ظهر غيبة

ي القهر الحظ حال أهل التحلم
ن
 وترغيب شيطان فخالفه تسلم وف

ن مسو  تبهم تخ النسوة والو وال تختلط بالمرد  ي اللعير
 الىل يأتر

ي الر   نان ال نفع من غير رب  ايقن بأو 
ن
 دينناسوى هدم  نفع يا وما ف

 

Hırsa karşı kanaatkâr olmak ve bizden önce hırslı davrananların düştükleri akıbeti düşünmek 

iyi bir ilaçtır. Haset ettiğin kimseye ne kadar imrensen o kadar sıkıntı yaşarsın. Kendisi ise 

huzur içerisindedir. Öfkelendiğin zaman hilim sahibi insanların durumlarını düşün ve sakın 

şeytanın teşvikine kapılma hatta hep ona aykırı davran kurtulursun… Özellikle karşı cinslerle 

yalnız kalma şeytan devreye girebilir ve şuna da inan ki Allah’tan başka kimseden sana fayda 

dokunmaz. Riya ise sadece dinimizi yıkmaya katkı sağlar. Başka hiçbir faydası yoktur. 

Evet gerçekten hırs hasarete sebebiyet verir; haset insanın kendi kendisini yemesine katkı 

sağlar; öfkeyle kalkan zararla oturur… Riya ise amellerimizi boşa çıkarır… O zaman üzerimize 

düşen bu hastalıklardan uzak durmaktır. 

 

 

DAVRANIŞLARIN YÖNLENDİRİLMESİ 

Yazarımız davranışlarımıza doğruya ve hakka yönlendire bilmemiz için bazı tavsiyelerde 

bulunmakta ve şu noktalara dikkat çekmektedir: 
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  همتواضع لرب العرش والخلق كل

ن  ه من ماء موقل اتن   مائهمكير

 عىط لقدرةفتوفيق ذي التوفيق م واياك من عجب لدى حسن خصلة

 
ً
ي بوجاهد مداما

ن التأتن  ي   وكن متير
 فضد التأتن 

 
  ليس اّل

 
ن  من ال  لعير

  موال فوق كفايةوال تطلب اال 
 
ن الذى هاتا ونقص الد  يانةفعير

 
 
ك حاطكاأ بعيب وال تشتغل اّل  اوالحظ نصوص الزجر عن عيب غير

 

Arşın ve bütün mahlukatın Rabbine karşı mütevazi ol ve de ki: “Ben basit bir damla sudan 

yaratılmışım” … 

Sakın kendinde bir güzellik gördüğün zaman ucbe kapılma, kendini beğenme; unutma ki o 

noktadaki başarıyı sana veren ve o gücü bahşeden yine yüce Allah’tır; gücün sahibidir… 

Sürekli teenni ile hareket et; aceleden uzak dur, çünkü acele şeytandadır. 

Gücünün üstünde mal peşinde koşma; bütün bunlar sadece bir eziyet ve dindeki zayıflıktan 

kaynaklanmaktadır. 

Sadece kendi ayıbınla uğraş ve başkasının ayıbı ile uğraşmayı yasaklayan uyarıları sakın 

unutma. 

Gerçekten tevazu insanı yüceltir; ucup insana maskara eder; acele insanı sıkıntıya sokar, teenni 

başarıya ulaştırır… İnsanın gücünü aşan mal ve mülk her zaman beladır, sıkıntıdır… Başkasının 

ayıbıyla uğraşmak ise sadece ve sadece boş bir meşguliyettir ve büyük bir vebaldir.. 

 

İLİM TAHSİLİNİN TEMEL HEDEFİ 

İlim hem dünya hem ahiret saadetini kazandırır. Bu yüzden ilim tahsil ederken hedefe 

koyduğumuz niyet çok önemlidir. Biz sadece dünya saadetimiz için ilim tahsil etmeye 

niyetlenirsek belki dünyada başarılı oluruz ancak ahiretimize herhangi bir fayda sağlamaz. 

Ahireti nazar-ı itibara alsak o zaman hem dünyamız hem ahiretimiz mamur olur. Bu konuda 

müellifimize kulak verelim: 

 فحسبها
ً
 سوى واجباتها أ قر تمن العلم ال  وان كنت للعقبر مريدا

 
 
ي قلوبناكعلم الفروض والد

ن
ي الذي ي وا ف

ر
ي وباف

 الحكام ديننا  بغن

 من الّص   لةآكفقه وتفسير حديث و 
 
ي القر ف والن

 ئةاحو المعاتن

 
 
 ال لرتبةولكن

ً
 ةرتبومال وتدريس وفخر و  ك اقرأ خالصا

 

Eğer ahiretini düşünüyorsan sadece zorunlu olan ilimleri elde et; mesela Feraiz ilmi ya da 

kalplerimizi tedavi eden ilimler veya dinimizin hükümlerini öğrenmek için gerekli olan ilimleri 

oku… Mesela fıkıh, tefsir, hadis, sarf-nahiv gibi alet ilimleri ve kıraat ilimleri… Fakat bütün 

bunları herhangi bir dünyevi makam-mevki elde etmek ya da okuduklarınla övünmek niyet ve 

düşüncesiyle okuma 
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YEMEK USÛL VE ÂDÂBI  

Bedenimizin maddi ihtiyacı olan yiyeceği aldığımız zaman mutlaka başıboş olarak 

yaratılmadığımızı düşünmemiz gerekir.  

Müellifimiz yemek adabı ile ilgili şu noktalara dikkat çekmektedir: 

 عطاك او 
ً
 وعذب المياه واللباس المناعم طيبات المطاعم أيضا

 وال حظ لدى االكل لوالي المطاعم فمن دون شكر ال تكن كالبهائم

 كل لكيف و شهوةوال تطلب ال  تيان طاعةاجل أفكل خاصة من 

 ولو 
ً
  ابيتك أهلوهئ له صحبا

ً
ة االيدي يعود مباركا  فمن كير

 له كل وقبلهأ ها بعد ناغسليديك 
ً
ن كن راعيا  وال تمسحن بالخير

 
ً
 مؤدبا

ً
 ناك فانصبامضع الركبة اليرسى وي ومن بعد ذاك اجلس كريما

ن اكلك  اوقت جوعك غتنمو تاشم توال تخ اوال تضجعن او تتكي حير

 ف
ً
 من الملح كل قبال وبعدا

 
 بعجيب لد هان

 
 غ المعد

 
كن  هة ال تير

 وشبهةصال اوال تأكلن 
ً
 منك دعوة حراما

َ
 فال يقبل الباري اذا

 اتاك بسهلة
ً
 اكال

ً
ي االطيب كل رغبة وكن راضيا

ن
ن ف  وال ترغير

 كذك احمدنه انت عند انتهائه االله عند ابتدائه وسم  

 لحبطهحار   هوبرد وال تأكل
ً
 وال تأكلن من رأس أكل ووسطه ا

 يان كنت ضف
ً
 واشهر ما قلنا اعم   ولكن   دب أكير ال   كانفا

ب المياه اجلس ونفس ثالثة  واحمد هللا تارة سم   لدى الكل   لرسر

 لحلوها
ً
ي حموضها من الفاكهات ارغب مداما

ن
 ففيها دواء المرء ال ف

 

Yüce Allah sana çeşit çeşit yiyecekler ikram etmiş tatlı sular ve güzelim elbiseler ihsan etmiştir. 

Bu yüzden sakın hayvanlar gibi şükürsüz olma; yemek esnasında o yemeği sana ikram edeni 

düşün.  

Bütün bu ikramlar kulluğunu rahatça yerine getire bilmen içindir; sakın lezzet ve şehvet 

düşüncesiyle yemek yeme… 

Mutlaka ev halkıyla birlikte yemeğini ye; unutma ki çok eller bereket getirir. 

Yemekten önce de sonra da ellerini yıka ve sakın ekmekle elini silme; ekmeye saygılı ol! 

Yemeğe edep ve terbiye içerisinde otur; yerde yemek yiyorsan sağ bacağını dik ve sol bacağının 

üstüne otur… 

Yemek esnasında yaslanma, uzanma; burnunla oynama…  

Yemeğe tuz ile başla; unutma ki bu miden için çok faydalıdır.  
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Haram ve şüpheli şeylerden uzak dur; aksi takdirde Allah dua ve ibadetlerini kabul etmez. 

Önüne gelen yiyeceğe dudak bükme; niye daha güzeli yok, gibi bir anlayışın içerisinde olma. 

Yemeye başlarken besmele çek sonunda elhamdülillah deyip şükret.. 

Yemeğin soğumasını bekle; çok sıcak yeme; yemeğin tepesinden ve ortasından değil önünden 

ye… 

Misafir sen bu noktalara daha fazla dikkat etmen lazım; ancak bu kurallar tabii ki geneldir, 

herkes için geçerlidir…  

Su içmek için otur ve üç nefesle iç; her seferinde besmele çek ve elhamdülillah demeyi unutma  

Meyvelerden ekşi olanlarını değil de tatlı olanlarına rağbet et çünkü onlar insan için faydalıdır. 

 

GİYİNME ÂDÂBI 

Yemek yemenin kural ve ilkeleri gibi giyinmenin de bir tefekkürî yönü vardır. 

Müellifimiz şu tespitleri yapar: 

 ل
ً
 ولكن لمحض الطاعة البسه باشتهار افتخارال كير و لوال تلبسن لبسا

 باهتمام أ فمنها ضياع طاعة المر  وال تلبسن نحو الحرير وال الحرام

 

Sakın kibir ve böbürlenmek için giyinme; tam aksine kulluk görevini yerine getirme 

çerçevesinde ve niyetinde giyin. Ayrıca erkeklere yasaklanmış ipek elbise ya da haram yolla 

elde edilmiş giysileri giyme. Unutma ki bunlar kulluğu zedeler… 

 

SONUÇ 

Hal hareket ve davranışlarımızın kitap ve sünnet doğrultusunda şekillendirilmesi hem 

hayatımızın huzurlu geçmesine hem de dinimize uygun bir yaşam tarzı sergilememize katkı 

sağlayacaktır. Kalp hastalıklarından davranış bozukluklarına kadar her şeyin çaresinin 

dinimizde ve temel ilkelerimizde olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. 
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Dr. Mehmet Cüneyt GÖKÇE 

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Temel İslam Bilimleri Bölümü 

ORCID ID orcid.org/0000-0002-8382-3787 

 

ÖZET 

İman; Allah’tan alıp din adına tebliğ ettiği kesinlik kazanan hususlarda Hz. Peygamber’i tasdik 

etmek ve ona inanmak şeklinde tanımlanır.  Bu inanca sahip olan kimseye “mümin” denildiği 

gibi; inancının gereğini tam bir teslimiyetle yerine getiren kişiye de “müslim” adı verilir. Buna 

göre mümin ve müslim birbirini tamamlayan iki kavramdır. 

Kuran-ı Kerim’in pek çok ayetinde iman eden müminlere dikkat çekilir ve onların birtakım 

özellikleri sayılır. Aynı şekilde hadis-i şeriflerde de iman konusuna genişçe yer verildiğini 

görmekteyiz.  

Kelam ilminde de özellikle imanın üzerinde fazla durulmuştur. Bunun sebebi olarak ilahi 

mesajın ana gayesinin; insanları gerçek müminler seviyesine çıkarmak olduğu ifade edilebilir. 

Ancak İslam âlimleri, imanın hakikati ile ilgili olarak farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Ehl-i 

sünnet kelamcılarına göre iman, kalbin tasdikinden ibarettir. Zira, ayet ve hadislerde iman dilin 

ikrarına değil kalbin tasdikına bağlanmıştır. 

Ancak; İslam kalpte hapsedilen bir husus değildir. Kalpteki imanın ibadet ve amellerle ortaya 

çıkması gerekir. İbadette ihlas şarttır. Sonuç olarak bunların hepsinin bir bütün teşkil ettiğini 

ifade edebiliriz. Elbette Müslüman olmak için Kelime-i tevhid ve Kelime-i şehadet getirmek 

yeterlidir; hatta bir kişinin Müslüman olması için bunları dille söylemesi şart değildir. Ancak 

dil ile ikrar, kişinin; ikinci şahıslar tarafından Müslüman olarak bilinmesini ve kendisine 

Müslüman muamelesi yapılmasını sağlar; bunun için gereklidir. Bir kişi kalpten ve içten 

Allah’ın varlığını ve birliğini inanırsa mümindir. Mümin, Hz. Peygamber’in Allah tarafından 

getirdiği kesin olan vahyi tasdik edip kabul eden kişidir. Hz. Peygamberin Allah tarafından 

getirdiği kesin olarak bilinen hususlar Kur’an ayetleri ve mütevatir hadislerle açıklanmıştır. 

Buna göre bir kimsenin mümin olabilmesi bütün bunlara toptan ve ayrı ayrı inanmasına 

bağlıdır. Müminin son derece güvenilir birisi olması gerektiğini bilmemiz lazımdır. Dolayısıyla 

bizim imanımız ile yaptıklarımız arasında mutlak bir bağlantı vardır. İnanç ve eylemlerimizin 

uyumlu olması oranında imanımızın derecesinden söz edebiliriz. 

İşte bu çalışmada Şemseddin Semerkandi’nin iman amel arasındaki ilişkisi ele alınacaktır. 
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Anahtar Kelimeler: Şemseddin es-Semerkandi,  İman-Amel, Büyük Günahlar.  

 

GİRİŞ 

İman; Allah’tan alıp din adına tebliğ ettiği kesinlik kazanan hususlarda Hz. Peygamber’i tasdik 

etmek ve ona inanmak şeklinde tanımlanır.  Bu inanca sahip olan kimseye “mümin” denildiği 

gibi; inancının gereğini tam bir teslimiyetle yerine getiren kişiye de “müslim” adı verilir. Buna 

göre mümin ve müslim birbirini tamamlayan iki kavramdır. 

Kuran-ı Kerim’in pek çok ayetinde iman eden müminlere dikkat çekilir ve onların birtakım 

özellikleri sayılır. Aynı şekilde hadis-i şeriflerde de iman konusuna genişçe yer verildiğini 

görmekteyiz.  

Kelam ilminde de özellikle imanın üzerinde fazla durulmuştur. Bunun sebebi olarak ilahi 

mesajın ana gayesinin; insanları gerçek müminler seviyesine çıkarmak olduğu ifade edilebilir. 

Ancak İslam âlimleri, imanın hakikati ile ilgili olarak farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Ehl-i 

sünnet kelamcılarına göre iman, kalbin tasdikinden ibarettir. Zira, ayet ve hadislerde iman dilin 

ikrarına değil kalbin tasdikına bağlanmıştır. 

 

ÎMAN-AMEL MÜNASEBETİ 

Muhammed b. Eşref es-Semerkandî’ye göre iman Hz. Peygamberin getirdiği kesin olarak 

bilinen vahiyleri tasdik etmekten ibarettir. 1 

Semerkandî’de, iman ve İslam birbirinden ayrı kavramlardır. İman, din olarak alındığı takdirde, 

iki kavram aynı manaya gelse de din, sadece tasdikin değil, bir takım kulluk görevlerinin 

toplamıdır. 2 Dolayısıyla ibadetlere iman adını vermek, ancak tasdik ve itikadı kapsamış 

olmaları açısından imkân dâhilindedir. 3 

Semerkandî, Mu’tezile’nin: “Yol kesicinin mümin olması gerekirdi” şeklindeki iddiasına 

değinerek, onların görüşünün, “ Peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri, utandırmayacağı 

günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan Cennetlere sokar “ 4 ayetinde “ Ve’l-lezine “ deki 

“vav”ın iptidaiyye “vav”ı olduğu görüşündedir. Şayet, atıf harfi kabul edilse bile, maksat 

peygamberle birlikte iman eden sahabeler olur. Burada5 ayrıca, “Allah imanınızı zayi etmez.” 

ayetine dayanarak buradaki “iman kelimesinden maksat Beytü’l-makdis’e doğru kılınan 

namazlardır” şeklinde yorumlayan Mu’tezile’ye karşı, şöyle cevap vermektedir: “Biz buradaki, 

                                                      
*Bu tebliğ, hazırlanırken “Muhammed b. Eşref es-Semerkandî ve Kelam İlmindeki Yeri” adlı Doktora tezimden 

yararlanılmıştır. 
1 Semerkandî, es-Sahaif, 450. 
2 Semerkandî, el-Maârif, vr. 124b. 
3 Semerkandî, el-Maârif, vr. 124b; İsferayinî, Eltafu’l-latâif, vr. 89a, es-Sahâif, 453. 
4 et-Tahrim, 66/8. 
5 Semerkandî, es-Sahâif, 454. 
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iman kelimesinden maksadın sadece namaz olduğunu kabul etmiyoruz. Çünkü, buradaki 

maksadın söz konusu namazın vücubunu tasdik etmek olduğu neden olmasın!” 6 

Ayrıca, iman, sadece tasdikten ibaret olsa, onun artıp eksilmesi de sözkonusu olmazdı. Çünkü, 

tasdik için böyle bir husus sözkonusu değildir.7 

 

ÎMANIN ARTIP EKSİLMESİ MESELESİ 

İman, sırf tasdik manasında alındığında, artıp eksilmeyeceği çünkü bunun bir kavram olduğunu; 

ancak, ibadetlerin imanın hakikatına dâhil edilmesiyle artması ve eksilmesi sözkonusu 

olabileceği Kelamcılarca genellikle kabul edilir. 8 

Bu konudaki görüşleri üç grupta toplamak mümkündür: 

İman artar ve eksilir: Mu’tezile, Selefiyye ve Haricîler bu görüştedir.9 

İmanın artmaz ve eksilmez. Ebû Hanife ve onun çizgisinde olan matürîdîler ayrıca Eş’arilerden 

Cüveynî bu görüştedir. 10 

İman artar, fakat eksilmez: Mürcie’den Gassaniye bu görüştedir.11 

Semerkandî’ye göre, imanın artması ve eksilmesi söz konusudur, ancak bu mutlaka taatla 

bağlantılı kılınması veya kılınmaması yahut tasdik manasına alınıp alınmaması ile ilgili 

değildir. Çünkü “İman ibadet ve taat anlamında kullanılsa artıp eksilmesi bedîhîdir. Tasdik 

manasına alındığı takdirde de yine artma ve eksilmeyi kabul edebiliriz. Zira kalb ile tasdik 

etmek kalben benimsemek demektir. Bu benimsemenin kuvvetliliği veya zayıflılığı her zaman 

söz konusu olabilir. Nitekim bu takdirde itikat en açık şeylerden en derin şeylere kadar kendi 

gücüne göre farklı farklı çizgiler ortaya koyabilir.” 12 

BÜYÜK GÜNAH İŞLEYENİN DURUMU 

Büyük günah işlemek kelâmda “mürtekibul-kebire” tabiri ile ifade edilir. Sünnî kelâmcılara 

göre mürtekibul-kebire mümindir. Bununla birlikte fasıktır. Mu’tezile ise, mümin olduğunu 

kabul etmedikleri gibi, kâfir olduğunu da ileri sürmezler. Haricîler ise, özellikle “Kim Allah’ın 

                                                      
6 Semerkandî, es-Sahâif, 454. 
7 Semerkandî, es-Sahâif, 454 

 
8 Hakim es-Semerkandî, es-Sevadü’l-a’zam, 38; Cüveynî, el-İrşad, 399; Nesefî, Ebu’I-Muin Tabsiretü’l-

edille, (nşr. Claud Salame). Dimaşk, 1993, s.809, er-Razi, el-Muhassal, 175; Teftazanî, Şerhu’l-Makasıd, 

193; Cürcanî, Şerhu’I Mevakıf, 596; Sadrü’s-Şeria, Şerhu Tadili’l-ulûm, vr. 273a; İbnu’l-Humam, 

Kemaleddin Muhammed b. Abdulvahid, el-Musâyere, İstanbul, 1979, s. 326, Sırrı Giridî, Nakdü’l-kelâm fi 

akaidi’l-İslâm, İstanbul, 1324, s.273. 
9 Lekanî, İbrahim, Cevheretü’t-tevhid, Mısır 1375, s.62. 
10 Cüveynî, el-İrşad, .336. 
11 el-Bağdadî, Ebû Mansur Abdulkahir b. Tahir b. Muhammed, el-Fark beyne’l-firak, Mısır, ts. (Mektebetu 

Dâri’t-Türâs).s. 180. 
12 Semerkandî, es-Sahâif, 455; Semerkandî, el-Mu’tekadat, vr. 51b; Semerkandî, el-Maârif, vr. 125a; 

Semerkandî, el-Envaru’l-ilahiyye, vr. 158b, İsferayinî, Eltafu’l-latâif, vr. 89a. 
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indirdiği ile hükmetmezse, onlar kâfirlerin ta kendileridir” 13 ayetini ileri sürerek mürtekibu’l-

kebire’nin kâfir olduğunu kabul ederler. 

Semerkandî, bu son görüşü tenkit ederek özellikle hükmetmenin ayrı, amel etmenin ayrı 

olduğunu, bu yüzden onlara kâfir denilemeyeceğini söyler.14 

Gerçekten de mürtekibu’l-kebire’nin kâfir olduğunu iddia etmek son derece müşkilatlıdır. 

Nitekim, adam öldürmek büyük günahlardan olduğu halde, ayette, “Eğer müminlerden iki grup 

birbirini öldürürlerse” 15tabiri geçer. Şu halde, mürtekibul-kebire’ye kâfir denilemez. 

Semerkandî’ye göre mürtekibul-kebire imanı sebebiyle, mutî’, fıskı sebebiyle de âsîdir. 16 

Semerkandî, büyük günahın hangi fiilleri kapsadığı meselesinin tartışmalı olduğunu belirtir. O, 

bu konuda İbn Ömer, Ebû Hureyre ve Hz. Ali’ye dayandırdığı iki ayrı rivayeti naklederek 

büyük günahları şöyle sıralar: 

Allaha’a şirk koşmak 

Bilerek adam öldürmek 

Müslüman anne-babaya asi olmak 

Büyücülük yapmak 

Yetim malı yemek 

Harem bölgesinde anarşi çıkarmak 

Zina yapmak 

Savaştan kaçmak 

İffetli bir hanıma iftirada bulunmak 

Hırsızlık yapmak 

İçki içmek 

Faiz yemek 

Semerkandî büyük günahı şöyle tanımlar: “Büyük günah, Şariin (kanun koyucunun) özellikle 

yapılmasını istediği şeyi yapmamaktır.” 

O “Allah kendine eş koşulmasını bağışlamaz. O’ndan başkasını dilediği kimse için bağışlar17 

ayetine dayanarak yüce Allah’ın fasık bir kimseyi affetmesinin mümkün olduğunu kabul eder 

                                                      
13 el-Maide, 5/44. 
14 Semerkandî, es-Sahâif, 456. 
15 el-Hucûrat, 49/9. 
16 Semerkandî, es-Sahâif, 455; Semerkandî, el-Mu’tekadat, vr. 51b; Semerkandî, el-Maârif, vr. 125a; 

Semerkandî, el-Envaru’l-ilahiyye, vr. 158b; İsferayinî, Eltafu’l-latâif, vr. 89a. 
17 en-Nisa, 4/48. 
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ve “Facirler cehennemdedir”18, “Kim bilerek bir mümin öldürürse onun cezası sürekli 

cehennemdir” 19 ayetlerine dayanarak mürtekibu’l-kebire’nin sürekli olarak cehennemde 

kalacağını ileri sürenlere karşı şu açıklamaları yapar:20 

a- Facirlerin cehenneme gitmesi, orada sürekli kalacakları manasına gelmez. 

b- İkinci ayetteki “onun cezası” kelimesinden de anlıyoruz ki, bu onun hakettiğidir. Hakketmek 

ayrı, sürekli orada kalmak ayrıdır. 21 

 

İMANDA İSTİSNA 

İmanda istisna, kişinin “Ben gerçekten mü’minim” diyerek, inancını doğrudan doğruya mı ifade 

etmesi gerekir, yoksa “Eğer Allah dilerse” müminim diyerek kendi şahsi inancının Allah’ın 

iradesine dayalı olduğuna işaretle, ifadenin güçlülüğünü zayıflatması mı gerekir şeklinde 

tartışılan bir itikadi meseledir. 

Aslında bu konu kelam tarihi boyunca tartışılmıştır. Buna göre Ebû Hanife ve onun ekolüne 

bağlı olanlar, imanda istisna meselesini kesinlikle kabul etmezler. 22 

Matüridî’nin de benimsediği bu görüşün bir kaç dayanağı vardır: 

1- İmanda istisna yani, şart tabirinin ilave edilmesi şüpheye delildir. Şek ile karışık iman ise, 

makbul değildir.23 Ayrıca, “Yüce Allaha iman edenler, ancak Allah’a ve Peygamberine 

inanmış, sonra şüpheye düşmemiş, Allah için malları ile canları ile cihad etmiş olanlardır” 
24ayeti ile imanda şüphenin olmayacağı vurgulanmıştır. Hatta, “Allah dilerse ben müminim” 

cümlesindeki şart edatı şüphe ifade ediyorsa, her halu karda kişi kafir olur. 

b- Normal hayatta bile, şart tabiri, bütün sözleşmeleri geçersiz kılar. Mesela bir kimse, “Allah 

isterse bu fiyatla şunu satıyorum” demesi geçersiz bir ifadedir. Bu yüzden şart cümlesi, imanı 

da zedeler. 25 

Semerkaridî Matüridî’nin görüşüne katılmıştır. Ona göre bir kimsenin kafir kelimesi ile bir şeyi 

örttüğünü söylemek nasıl doğru değilse her hangi bir yoruma girerek imanda bu tür ifadeleri 

kullanmak da doğru değildir 26 

Bu arada, “Eğer Allah dilerse Mescid-i Harama gireceksiniz “ 27ayetini şu şekilde açıklar: 

                                                      
18 el-İnfitar, 82/14. 
19 en-Nisa, 4/93. 
20 Semerkandî, es-Sahâif, 458-459. 
21 Semerkandî, es-Sahâif, 458. 
22 Ebû Hanîfe, Numan b. Sabit, İmam Azam, el-Vasiyye (Çev. Mustafa Öz), İstanbul, 1981, s. 77. 
23 Maturidî, Kitabu’t-Tevhid, 388. 
24 el-Hucûrat, 49/15. 
25 Teftazanî, Şerhu’I-Akaid, İstanbul, 1308, s. 127. 
26 Semerkandî, el-Maârif, vr. 126b. 
27 el-Fetih, 48/27. 
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“Buradaki istisna, büyük bir ihtimalle Hz. Peygambere veya Cebrail’e isnad edilmiştir. O 

takdirde, ayetten Öncelikle ikisinden birine hitaben, ‘Söyle’ tarzında bir sesleniş takdir edilmiş 

olur ki, bu husus ayetin devamından da anlaşılmaktadır. Çünkü ayetin devamında şöyle 

buyurulur: “Sizin kesin olarak bilmediğinizi, Allah kesin olarak bilir “ 28 

Şu halde Semerkandî’ye göre ister içinde bulunulan zamana, ister geleceğe ait olsun, imanda 

istisna inancın zayıf olduğu anlamına gelir. Ayrıca imanın sözlük manası ‘onaylamak’ 

olduğundan, söz veya davranışı bu tanımın içine sokmak doğru değildir ve sonuçta istisna ile 

tasdik birbirine zıttır. 29 

Kuşkusuz, tüm bunlar, şart edatının şüphe manasına alınması durumundadır. Ancak tevazu ve 

teberrük niyetiyle şart edatı söylendiğinde bunda herhangi bir problem yoktur. Öyle anlaşılıyor 

ki amelleri imanın bir cüzü sayıp imanda istisnayı kabul edenler veya ileriye yönelik istisna 

düşünenler yahut imanın tasdik manasında olduğu halde, istisnayı kabul eden İbn Fûrek 30gibi 

zatlar veya buna karşı çıkan Ebû Hanife gibi bilginler şek durumunu göz önünde 

bulundurmuşlardır. 

 

ÎMANDA TAKLİT 

Semerkandî bu konuyla ilgili olarak kaleme aldığı bölüme Ehl-i sünnetin görüşlerini zikrederek 

başlar ve bu konuda müctehid âlimlerden Ebû Hanife, Şafii, İmam Malik, İmam Ahmed, Evzai, 

Sevri’nin yanısıra birçok kelamcınm söz konusu görüşü paylaştığını ifade eder. Semerkandî’nin 

görüşü şöyledir: 

“Dinî meselelerde, mukallidin durumu şüpheden kaynaklanıyorsa, yani dinî esasların 

sıhhatında şüphesi varsa ve bir bakıma bu meselelerin şüpheden hali olmadıklarını iddia 

ediyorsa, kuşkusuz o kâfirdir. Ancak, bu taklit, böyle bir durumdan kaynaklanmıyorsa, 

günahkâr olsa bile mü’mindir.”31 

 

SONUÇ 

İslam kalpte hapsedilen bir husus değildir. Kalpteki imanın ibadet ve amellerle ortaya çıkması 

gerekir. İbadette ihlas şarttır. Sonuç olarak bunların hepsinin bir bütün teşkil ettiğini ifade 

edebiliriz. Elbette Müslüman olmak için Kelime-i tevhid ve Kelime-i şehadet getirmek 

yeterlidir; hatta bir kişinin Müslüman olması için bunları dille söylemesi şart değildir. Ancak 

dil ile ikrar, kişinin; ikinci şahıslar tarafından Müslüman olarak bilinmesini ve kendisine 

                                                      
28 el-Fetih, 48/27. 
29 Semerkandî, es-Sahâif, 461. 
30 İbn Fûrek Muhammed b. Hasan bin Fûrek, el-Ensarî el-Isfahanî, Kelâm ve usul bilgini olup, Şafiî 

âlimlerindendir. Basra, Bağdat ve Nisabur’da yaşamıştır, bk. Zirikli, el-A’lam, VI, 313, Kahhala, Mu’cemü’l-

müellifîn, IX, 208. 
31 Semerkandî, es-Sahâif, 462. 
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Müslüman muamelesi yapılmasını sağlar; bunun için gereklidir. Bir kişi kalpten ve içten 

Allah’ın varlığını ve birliğini inanırsa mümindir. Mümin, Hz. Peygamber’in Allah tarafından 

getirdiği kesin olan vahyi tasdik edip kabul eden kişidir. Hz. Peygamberin Allah tarafından 

getirdiği kesin olarak bilinen hususlar Kur’an ayetleri ve mütevatir hadislerle açıklanmıştır. 

Buna göre bir kimsenin mümin olabilmesi bütün bunlara toptan ve ayrı ayrı inanmasına 

bağlıdır. Müminin son derece güvenilir birisi olması gerektiğini bilmemiz lazımdır. Dolayısıyla 

bizim imanımız ile yaptıklarımız arasında mutlak bir bağlantı vardır. İnanç ve eylemlerimizin 

uyumlu olması oranında imanımızın derecesinden söz edebiliriz. 

 

KAYNAKÇA 

Bağdadî, Ebû Mansur Abdulkahir b. Tahir b. Muhammed, el-Fark beyne’l-firak, Mısır, ts. 

Cürcanî, Şerhu’l Mevakıf, İstanbul, 1327. 

Cüveynî, el-İrşad, İstanbul, 1980. 

Hakim es-Semerkandî, es-Sevadü’l-a’zam, Kahire, 1982. 

Harputî, Tenkihu’l-Kelâm, İstanbul, 1330. 

İbnu’l-Humam, Kemaleddin Muhammed b. Abdulvahid, el-Musâyere, İstanbul, 1979 

Ebû Hanîfe, Numan b. Sabit, İmam Azam, el-Vasiyye (Çev. Mustafa Öz), İstanbul, 1981 

Kadızade er-Rumî, Şerhu Eşkâli’t-te’sis, İstanbul 1268 

Kahhale, Mu’cemu’l-müellifîn, Dımaşk 1957. 

Katip Çelebi, Keşfu’z-zunûn, İstanbul, 1941.  

Lekanî, İbrahim, Cevheretü’t-tevhid, Mısır 1375. 

Maturidî, Kitabu’t-Tevhid, İstanbul, 1979. 

Nesefî, Ebu’I-Muin Tabsiretü’l-edille, (nşr. Claud Salame). Dimaşk, 1993 

Razi, el-Muhassal, Kahire, 1980. 

Sabunî, el-Bidaye fî usuli’d-din, (nşr. ve trc. Topaloğlu, Maturidiyye Akaidi), Ankara 1979.  

Sadrü’s-Şeria, Şerhu Tadili’l-ulûm, Kahire, 1324 

Semerkandî, Muhammed b. Eşref, es-Sahâifu’l-ilahiyye, Kuveyt, 1985.  

Semerkandî, es-Sahâifu’l-ilahiyye, Süleymaniye, Şehit Ali Paşa nr.1688. 

Semerkandi, es-Sahâifu’l-ilahiyye, Süleymaniye, Laleli, nr.2432/5 

Semerkandî, es-Sahâifu’l-ilahiyye, Semerkandî, el-Maârif, Selimağa, nr. 632. 

Sırrı Giridî, Nakdü’l-kelâm fi akaidi’l-İslâm, İstanbul, 1324,  

Teftazanî, Şerhu’l-Akaid, İstanbul 1980. 

 
Page 336



 
1. INTERNATIONAL BAKU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

Baku, Azerbaijan 

 

 

August 21-22,2020 Proceedings Book www.izdas.org 

 

Teftazanî, Şerhu’l-Makasıd, İstanbul 1980. 

Zirikli, el-A’lâm, Kahire, 1954. 

 

  

  

 

 
Page 337



 
1. INTERNATIONAL BAKU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

Baku, Azerbaijan 

 

 

August 21-22,2020 Proceedings Book www.izdas.org 

 

KUR’AN’A GÖRE HİCRETİN VE MUHACİRLERİ DESTEKLEMENİN 

GEREKLİLİĞİ   

Doç. Dr.  Mahmut ÖZTÜRK 

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

ORCİD No: 0000 0002 5846 7135  

ÖZET 

Kur’an- Kerim’in Medeni sûrelerde üzerinde sıklıkla durduğu konulardan birisi de Hicret, 

Muhacirler Ensar ve bunlar arasındaki ilişkidir. Kur’an ve sünnete göre hicret sadece baskıdan 

kurtulmak ya da bir yer değişikliği değildir. Hicret bir duruştur. Müslümanların Allah’ı ve onun 

gösterdiği yolu tercih ederken gözü arkada kalmadan tıpkı Hz. İbrahim gibi kötülükle arasına 

mesafe koyabilmektir. Aynı zamanda hicret bir tercih de değildir. Zamanı geldiğinde 

Müslümanların hicret etmesi bir zorunluluk olur. Nitekim Medine’ye Hicret İslâm tarihinde çok 

önemsenen bir hadisedir. Tabakat kitapları sahabe hayatlarına yer verirken Muhacir olanların 

bu özelliklerine özellikle değinmişlerdir. Kur'ân-ı Kerîm’e göre hicret Müslümanlara yeni 

yurtlar, imkanlar sağlayabilecek fırsatlar sunar. Tarih boyunca hicret eden milletlerin kendi 

kültürleri gittikleri yerdeki kültürle mezcederek büyük medeniyetler kurdukları bilinmektedir. 

Nitekim Medine’ye hicrette de benzer bir durum gerçekleşmiştir. Ensar mallarını, mülklerini, 

evlerini muhacirlere açtılar. Müşriklerin aslında muhacirlere karşı yaptıkları savaşlarda onları 

yalnız bırakmadılar. Ensar’ın muhacire kucak açmasıyla İslâm devletinin temeli atıldı, o 

günden bu yana İslâm büyük medeniyetlere vesile oldu.  

Anahtar Kelimeler: Kur’an, Hicret, Muhacir, Ensar 

Giriş  

Kur'ân-ı Kerîm’in üzerinde önemle durduğu konulardan birisi de hicrettir. Hicret hemen her 

ümmetin yaşadığı, Müslümanların peygamberleriyle beraber inançları uğruna yurtlarından, 

akrabalarından ve mallarından ayrılmak zorunda kaldığı, son derece önemli sonuçlar doğuran 

bir hadisedir. Daha çok Medeni sûrelerde geçen hicret konunun önemi, yoğun olarak 

işlenmesinden değil; Müslümanların hayatındaki güçlü etkilerinden kaynaklanmaktadır.  

Hicret denilince akla gelen ilk şey çoğunlukla feraha çıkmak için bir memleketi terk etmektir. 

Fakat biraz dikkatle incelendiğinde görülür ki hicret “sadece zulümden kurtulmak gibi edilgen 

bir tavır değil, fakat aynı zamanda zulme karşı çıkmak ve son vermek gibi bir anlamı da 

içermektedir.”1 Bir Müslüman için sosyal şartlar oluştuğunda hicretin kaçınılmaz olması, 

hicretin aksiyon yönüne işaret eder. Bu manada hicret bir eylemsizlik değil, amaçlı ve planlı bir 

harekettir denilebilir. 

Tıpkı Hz. İbrahim’in hicretinin sebebi kavminden iman edecek kimsenin kalmaması olduğu 

gibi Hz. Muhammed’in (s.a.s) de hicret sebebi Mekke’de artık tebliğ imkânının 

                                                      
1 (Özdenören 1990:2: 164). 
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kalmaması,(Demircan 2017:1) öte yandan Medine’de de tebliğe ihtiyaç duyan insanların 

sayısının giderek artmasıdır. Bu gerekçelerle gidilecek yerde kalınacak yerden daha çok hizmet 

etme imkânı varsa, aynı şekilde hidayete ereceğine inanılan daha çok insan varsa hicret 

zorunluluk kesp eder. “Bu hicrette her ne kadar Kureyş'in zulmünün tahammül edilmez 

noktalara ulaşması önemli bir sebep ise de İslâmî mücadeleyi, (Kureyş’in) Mekke'nin dışına 

çıkararak bağımsız bir düzlemde sürdürme”(Özdenören 1990:2: 162) gayesi göz ardı edilemez.  

Hicretin asıl nedeninin özgürce ibadet etme nedeni olduğunu Hz. Peygamber’in Kuba’ya 

vardığında orada derhal bir mescid ihdas etmesinden de anlaşılmaktadır. Demek ki hicretin 

yegâne amili maddi eziyetlerden kurtularak daha müreffeh bir hata kavuşmak değildir. Örnek 

vermek gerekirse Habeşistan hicreti sadece eziyetlerden kaçmak için yapılmış olsaydı, 

Mekke'den sadece zayıf olan mü'minler ayrılırdı. Hâlbuki Habeşistan'a yapılan her iki hicrette 

Kureyş'in ileri gelenlerinden daha sonra İslâm tarihinde önemli fonksiyonlar icra edecek 

mü'minlerin de bulunduğunu görmekteyiz.2  

Öneminden dolayı Kur’an ve Sünnet hicretin maddi ve manevi boyutlarını göz önünde 

bulundurarak hicretin şartları, şekli, önemi, zorunluluğu konusunda açıklamalar yapmış, 

muhacirlerin desteklenmesini tavsiye etmiş, kurumsal olarak muhacirleri korumaya alan ve 

onların ekonomik olarak desteklemeyi sağlayan bir sistem oluşturmuştur. Bu çalışmada hicretin 

manası ve önemi üzerinde durulduktan sonra muhacirlerin desteklenmesini öngören emirleri 

bazı pratik yansımalar ışığında incelenecektir. 

1. Hicretin Anlamı ve Hicretle İlgili Kavramlar 

Kur’an-ı Kerim, hicret bağlamında dört ayrı gruptan söz edildiği görülmektedir. Hicretin öznesi 

olan fedakâr muhacirler, onlara kucak açan yardımsever ensar, mü’minlere baskı kurarak onları 

inançlarından vazgeçirmeye çalışan müstekbirler ve hicret etmeye imkân bulamayan, ya da 

müstekbirlerce hicret etmelerine engel olunan mustaz‘aflar.  

a) Muhacir 

Hicret insanın birisinden veya bir şeyden bedenen, lisanen ya da kalp ile ayrılmasıdır.(Ragıb 

İsfahânî 1997:567) Hicret edenler Kur'ân-ı Kerîm’de “muhacir” olarak nitelendirilmekte ve 

onlardan sitayişle söz edilmektedir. Allah için vatanını, ailesini, yakınlarını terk etme şeklindeki 

maddi ayrılmalar hicret olarak nitelendirileceği gibi, kötü davranışlarını terk etmek de hicret 

kapsamında değerlendirilebilir.(Kurtubî 1964:10: 107) Hz. Peygamber’in “Muhacir Allah’ın 

yasakladığı şeyleri terk edendir”3 sözü hicretin bu şeklini anlatmaktadır ve en az fiili manadaki 

hicret kadar zordur. Hz. İbrahim’in hicreti ise hem maddi hem de manevi anlamdaki hicreti 

ifade etmektedir. O inkarcıların beldesini fiilen terk ettiği gibi onların inancından da sonsuza 

kadar uzak olduğunu ilan etmiştir. Bu hicret Hz. İbrâhîm’in Kur'ân-ı Kerîm’de örnek olarak 

gösterilen gençlik döneminde kendisiyle müşrikler arasına kalın çizgiler çizerek verdiği Tevhid 

                                                      
2 (Polat 1988:108–109)  
3 (Buharî 1980:1: 11“İman” 3)  
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mücadelesinin son sahnesini oluşturmaktadır: Hz. İbrahim ve ona iman edenler kavimlerine 

demişlerdi ki: "Biz sizden ve Allah'ı bırakıp taptıklarınızdan uzağız. Sizi tanımıyoruz. Siz bir 

tek Allah'a inanıncaya kadar, sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve öfke 

belirmiştir.”(Mümtehine, 60/4) Hz. İbrahim’in kenti terk edişinin bir son değil, bir başlangıç 

olduğunu onun “Doğrusu ben Rabbim'e (emrettiği yere) hicret ediyorum. Şüphesiz O, mutlak 

güç ve hikmet sahibidir.” sözünden de anlaşılmaktadır. (Aknebût, 29/27) O gün Hz. İbrahim’le 

beraber hicret eden Hz. Lût da daha sonra kavminin sapkın davranışlarından mustarip olarak 

onlardan tiksindiğin dile getirdiğinde ve kent halkının artık hidayete ermeyecekleri 

netleştiğinde Allah tarafından ona iman edenlerle beraber kurtarılmış ve geride kalanlar helak 

edilmişlerdir. (Şuara, 26/168-170) 

b) Ensar 

Ragıb el-İsfahânî, nasr’ın da ‘avn anlamında olduğunu söylemektedir. İkisinin de ortak anlamı 

“yardım etmek”tir. Allah’ın kullarına yardımı bilinen manada açıktır. Kulun Allah’a yardımı 

ise onun kullarına yardım etmesi, onun çizdiği sınırlarını koruması, Allah’a verdiği sözde 

durması, hükümlerine boyun eğmesi ve yasaklarından kaçınmasıdır.(Ragıb İsfahânî 1997:550)  

İslâm literatüründe ensar denildiğinde Mekke’den Medine’ye hicret edenlere maddi manevi her 

türlü desteği veren, zaman zaman onları kendilerine tercih eden fedakar Müslümanlar anlaşılır.  

c) Müstekbir 

Müstekbir “ ك ب ر ” fiilinin istif‘al kalıbından ismi faildir. كبير ve صغير  kelimelerinin anlamları 

birbirine mukayese ile söylendiğinde anlam daralması veya genişlemesi söz konusu 

olabilmektedir. Yani büyük olarak nitelenen bir şey kendisinden büyük bir şeyle mukayese 

edildiğinde küçük olarak nitelenmek zorunda kalır. Normalde büyük veya küçük olmak kötü 

bir şey değildir. Kötü olarak görülen kişinin kendisini başkasından büyük görmesidir. 

müstekbirin iki anlamı bulunmaktadır. Birinci anlamı kişinin büyümek istemesi, bunun için 

çareler aramasıdır ki bunun kötü bir yanı bulunmamaktadır. Kötü olarak görülen ise kişinin 

kendisinde olmayan bir şeyi varmış gibi göstermesidir. Şeytanın gerçekte bir üstünlüğe sahip 

olmadığı halde kendisini büyük görmesi / göstermesi (Bakara, 2/34) peygamberlere kafa tutma 

(Bakara, 2/87) bu anlamdadır.(Ragıb İsfahânî 1997:470–471) Genel olarak peygamberlerin 

kavimlerinden olumsuz tutum sergileyenler Kur'ân-ı Kerîm’de müstekbir olarak 

nitelendirilmiştir. Müstekbirlerin hicret konusundaki tutumları çok farklıdır. Onlar bazen 

peygamberleri ve inananları yurtlarından çıkarmakla tehdit etmişler, bazen de yurtlarından 

kendi istekleriyle ayrılmak isteyen müminleri engellemeye kalkışmışlardır. Asr-ı Saadet’te 

Ümmü Gülsüm, Ebu Cendel, Ümmü Seleme, Ayyaş b. Velid b. Velid, Ebî Rai‘a, ve Seleme b. 

Hişam gibi müminler hicret ederek Medine’ye gitmek istediklerinde müşrikler onları hapsedip 

gitmelerini engellerken, tarihte aynı zihniyetin ürünü bir davranışla Medyen halkı, Hz. Şuayb 

ve inananları yurtlarından sürgün etmekle tehdit edebilmişlerdir.  

d) Mustaz‘af,  
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 Kökünden türemiş bulunan da‘f (Türkçe ifadesiyle zaaf) kuvvetin zıddı olup zayıflık ” ض ع ف“

manasındadır. Bu zayıflık, nefiste, beden de ve halde olabilir.(Ragıb İsfahânî 1997:331) Naslarda 

güçlü için kullanılan müstekbir ve zayıf için kullanılan müstaz‘af kelimelerinin başındaki “sîn” 

harfi kelimelerin gerçekte kuvvet ve zaaf ifade etmediğini göstermektedir. Müstekbir “kendini 

güçlü ve üstün gören”, mustazaf ise başkalarınca “zayıf sayılan” demektir.(Topaloğlu 2006:139) 

Zamanı geldiği halde hicret etmeyenler mustaz‘af olarak nitelendirilse de geride kalmaları 

makul bir sebebe dayanmıyorsa ne dünya da ne de ahirette mustaz‘aflara tanınan haklardan 

faydalanamazlar. Nisa sûresi 97 âyet hicret imkânı olduğu halde hicret etmeyip bulundukları 

hal üzerine vefat edenlerin melekler tarafından nasıl sorgulanacağına işaret etmektedir. 

Meleklerin neden hicret etmediklerine dair sorularını, mustaz‘af oluşlarını bahane eden bu 

şahıslara “Allah'ın yeri geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya!" diye cevap vereceklerdir.4 Bu 

kişilerin kimler olduğu hususunda farklı bilgiler bulunmakla beraber hepsinin bileştiği nokta 

onların hicret etme hususunda samimi bir adım atmamış olmalarıdır. Bunların iman ve küfür 

arasında tereddüt ederken bedirde Müslümanların sayıca azlığını görünce kafirlerin arasında 

kalan ve öldürülenler, samimi Müslüman olsa bile Bedir meydanına gelince fikrini değiştirenler 

olabileceği söylenmiştir. Bunların samimi Müslüman olsalar bile farz olan hicret emrini yerine 

getirmeyip Mekke’de kalan ve zamanla küfre düşen kimseler de olabileceğini söyledikten sonra 

Mâtüridî, ortaya koydukları davranış karşısında gördükleri ceza belli olduktan sonra bunların 

kimler olduğunun bilinmesinin şart olmadığını belirtir.(Mâtürîdî 2005:3: 334-335) 

Fahreddin Râzî Enfâl sûresi 72. âyeti tefsir ederken Hz. Peygamber zamanındaki Müslümanları 

hicret açısından dört grupta ele alır.(Râzî 1999:15: 515-519) 

1. Grup: Hz. Peygamber’le beraber hicret eden öncülerdir. Bunlar bütün iman esaslarına Hz. 

peygamberin tebliğ ettiği haliyle tereddütsüz inanan, Allah rızasını gözeterek vatanlarını, 

akraba ve komşularını terk edenler ve bütün mallarını hicret ettikleri beldelere bıraktıkları halde 

hicret ettikleri yerlerde de kazandıkları sınırlı miktardaki servetlerini de yine Allah yolunda 

harcayıp canlarıyla ve mallarıyla Allah yolunda cihad edip çalışanlardır.  

Hz. Peygamber,  hicret yolculuğuna başlamadan önce Hz. Ebubekir’in yolculuk için hazırlamış 

olduğu iki deveden birisini ısrarla fiyatını sorarak öğrenmiş, onu satın almış ve hicreti kendi öz 

malıyla gerçekleştirmeyi murat etmiştir.(İbn Hişam 1998:2: 113) Bu hassasiyet Allah yoluyla 

sadece bedeniyle değil, malıyla da hicret etmenin önemine işaret etmektedir. Nihayet bu uzun 

yolculukta hayvanların telef olma, zarar görme, düşmanlar tarafından öldürülme ihtimali de 

bulunmaktadır. Hz. Muhammed hicretin manasına uygun olarak bu maddi riskleri kendi 

hesabına üstlenmiş bulunmaktadır.  

                                                      
4 “Kendilerine yazık eden kimselere melekler, canlarını alırken: "Ne işte idiniz!" dediler. Bunlar: "Biz 

yeryüzünde çaresizdik" diye cevap verdiler. Melekler de: "Allah'ın yeri geniş değil miydi? Hicret 
etseydiniz ya!" dediler. İşte onların barınağı cehennemdir; orası ne kötü bir gidiş yeridir.” Nisâ, 
4/97. 
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2. Grup: Hz. Peygamber zamanında yaşayan ensardır. Ensar Hz. Peygamber’in ashabına yardım 

edip canları ve mallarını Hz. Peygamberin hizmetine adayarak hicretten beklenen amaçların 

gerçekleşmesine büyük katkı sağlamışlardır.  

3. Grup: Hz. Peygamberle beraber hicret etmeyip Mekke’de kalanlardır. Bu gruptakiler hicret 

edinceye kadar dostlukları askıya alınanlardır. Hicret etmeleri halinde ise en mükemmel 

manada dostluğu, yardımı hakkedeceklerdir. 

4. Grup: Hz. Peygamber’le beraber Medine’ye hicret etmeyen ancak daha sonra hicret ederek 

Müslümanlara katılanlar. Râzî Hz. Peygamberin “Mekke’nin Fethinden sonra hicret yoktur” 

ifadesinden hareketle, İslâm’ın güçlenmesiyle hicretin son bulduğunu söyler. Hasan el-

Basri’nin hicretin bir sınırının olmadığı çeklindeki görüşünü değerlendiren Râzî, bir zaman 

gelirde Müslümanlar azınlık olarak yaşadıkları bir beldede varlıklarıyla kafirlere bir güç 

sağlıyor ve hicret etmeleri sayesinde kafirlerin kuvvetlerinin azalmasına sebep olacaklar ise bu 

da bir nevi hicret sayılabileceğini söyler. Ama hiçbir zaman Hz. Peygamberle beraber hicret 

eden ilk Müslümanların seviyesine ulaşılamayacağını belirtir.  

2. Hicretin Önemi  

Tarih boyunca insanlar çeşitli sebeplerle yerlerini ve yurtlarını değiştirmişlerdir. Bunların pek 

çoğu savaşlar ya da coğrafi nedenlerden dolayı bölgenin yaşanılmaz hale gelmesinden 

kaynaklanmaktadır. Hicrette ise bunlardan tamamen farklı olarak  hayat koşulları olarak son 

derece elverişli de olsa dini saiklerle bir yeri terk etmek vardır .  

Hicrette tüm malını geride bırakmak zorunda kalanlar olduğu gibi hapsedilenler de vardı. Hicret 

etmek isteyen Suheyb er-Rumi’yi bırakmayan müşrikler, onun elde ettiği malları Mekke’de 

kazandığını söyleyerek, mallarını bırakması halinde izin vereceklerini söylemeleri üzerine 

hepsini onlara bırakarak tek başına Medine’ye hicret etmiştir.(Sabuncu 2006:162) 

Habeşistan muhacirlerinden olan Abdullah b. Suheyl, Mekke’ye dönünce babası Suhely b. Amr 

tarafından hapsedilerek hicret etmesine izin verilmedi. Bedir savaşına zorla götürüldüğünde 

Müslümanlara karşı savaşmayacak olan Abdullah bir yolunu bularak Müslümanların safına 

geçti ve hicretini bu şekilde tamamlamış oldu.  

Normal göçlerden farklı olarak hicrette kişinin sadece evini barkını değil, aile bireylerini terk 

etmesi söz konusudur. Hz. Ebubekir hicret ederken oğlu Abdullah’ı, Hz. Muhammed hicret 

ederken amcası Abbas’ı, Mus’ab hicret ederken Mansur olarak bilinen kardeşi Ebu’r-Rum’u 

geride bırakmıştır. Ebu Seleme gibi bazı sahabiler ise ailesiyle birlikte hicret etmek istese de 

müşriklerce eşinden ve çocuğundan zorla ayrılmıştır. Onların Mekke’den ayrıldığını haber alan 

akrabaları onlara yetişerek, Ümmü Seleme’yi bırakmayınca, Ebu Seleme’nin akrabaları da oğlu 

küçük Seleme’yi alıkoydu. Böylece aile üçe bölünmüş oldu ve Ebu Seleme tek başına hicret 

etmek zorunda kaldı.  Hicreti önemli kılan özelliklerden birisi de budur.  

Hicretin gerekçelerden birisi de m müminler için yaşanılan bir ortam kalmaması, uzun bir süre 

daha şartların değişmeyecek gibi görünmesindendir. Hz. Nuh, kavminden artık inanacak hiç 
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kimsenin kalmayacağı belli olduktan ve doğacak çocukların bu atmosferde hakikati bulmasının 

çok zor olmasından dolayı onlara beddua etmiştir. Duasında onların zürriyetlerinin kesilmesini 

istemesinin anlamı budur. Keza Hz. İbrahim kullandığı akli metotları ve ateşten yanmadan 

kurtulması mucizesine rağmen kimsenin iman etmemesi üzerine sınırlı sayıdaki müminlerle 

beraber hicret etme kararı almıştır.  

Hicretin önemini gösteren bir diğer husus ise bir medeniyet inşa edecek olan Müslümanları 

daha önce bulundukları çevrenin bir parçası olmaktan çıkarmasıdır. Kişinin yaşadığı sosyal 

şartlara bağlılığı zamanla öyle bir alışkanlığa dönüşür ki değişim isteyen kişinin bile yakasını 

bırakmaz onu takip eder. Hz. Musa’nın kavminde bu değişimin farklı tezahürlerini görmek 

mümkündür. Mısır kültürünün ezici kültürü karşısında kendini sıfırlayan ilk nesil, kurtuluşu bir 

şekilde başaran ama yeni bir atılım gerçekleştirme cesaretini gösteremeyen ve alışkanlıklarını 

tümüyle terk edemeyen ara nesil -ki bunlar hiçbir atılım gerçekleştiremeyip çölde helak 

olmuşlardır- ve Mısır kültüründen etkilenmeden yetişen yeni nesil. Hz. Musa ve Hz. Harun 

aralarında Yuşa ve Kalib gibi peygamber-komutanların olduğu yeni nesli yetiştirebilmek için 

ara nesille beraber çölde yaşamaya mahkûm olmuşlardır. Diğer bir ifade ile atılımlar sağlayan, 

fetihler gerçekleştiren yeni nesil arasında Mısır kültürü ile arasına mesafe koyamayan ara 

nesilden hiç kimse bulunmamaktadır. Ali Şeriati’nin şu tespitleri de bu düşünceyi destekler 

mahiyettedir: “Medeniyetlerin doğuşuna hizmet eden en önemli faktörler bu şekildeki 

hicretlerdir. Tarihte bilinen yirmi yedi medeniyetin hepsi bir hicretten sonra ortaya çıkmıştır. 

Bunun bir tek istisnası yoktur.”(Şeriati 1980:50) “Allah yolunda” olanlar, yani Allah’ın rızâsını 

elde etmek, O’nun iradesine uygun bir hayat yaşamak üzere, böyle bir hayatın mümkün 

olmadığı yerden mümkün olduğu yere hicret etmek, bu maksatla doğduğu, büyüdüğü, çevre ve 

imkânlar elde ettiği yurdunu terk etmek isteyen kimseler bilmelidirler ki yeryüzünde gidilecek 

başka yerler vardır; buralarda da maddî ve mânevî nimetler, hürriyet ve rahatlıklar bulmak 

mümkündür. Zillet, baskı ve dinî hayatın devamı bakımından tehlike altında yaşamaktansa bu 

olumsuzlukların bulunmadığı yerleri aramak ve buralarda hayata yeniden başlamak denemeye 

değecektir. (Karaman et al. 2014:2: 124) 

Asr- Saadet’teki hicretin de sonuçları bu manada insanlık tarihinde çok ciddi bir dönüm 

noktasını oluşturmaktadır. Muhacirler Allah’ın vadettiği geçici dünya nimetleri dışında gelecek 

asırlara yön verecek büyük atılımlar da gerçekleştirmişlerdir. Örneğin, Mus’ab Mekke’de 

parmakla gösterilse bile gençlerden bir genç iken, Medine’de yüzlerce kişinin Müslüman 

olmasına vesile olan bir öğretmen olmuştur. Anne ve babası şehitler kervanının ilk yolcuları 

olan Ammar, daha sonra Kûfe’nin valisi olmuş, Mekke’de çobanlık yapan Abdullah b. Mesud 

Kûfe’nin kadısı olmuştur. Zeyd. Harise’nin oğlu Üsame içinde seçkin sahabilerin bulunduğu 

bir orduya komutan olmuştur.  

3. Muhacirlerin Maddi ve Manevi Açıdan Desteklenmesi 

Kur'ân-ı Kerîm’e göre müminlerce destelenmesi gereken gruplardan biri diğeri de 

Muhacirlerdir. Tevbe sûresi 60. âyetinde zekât verilmesi gerekenlerin birçok özelliği 

muhacirlerde bulunmaktadır. Muhacirler ortaya koydukları bu davranışlarıyla Allah yolunda 
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çalışıp cihad ettiklerini ispatlamış olmaktadırlar. Ayrıca onlar önemi ölçüde mallarını geride 

bırakarak hicret ettiklerinden dolayı yoksullar, düşkünler, borçlular ve yolda kalanlarla 

eşitlenmiş olmaktadırlar. Bu özellik muhacirlerin desteklenmesi gereken müminler arasında 

öncelik hakkına sahip olduklarını göstermektedir.  

Kuralları ve tavsiyeleri ile bir bütünlük içinde olan İslâm dini baskı altında olan Müslümanlara 

hicret etmeyi emrederken, nispeten de olsa durumu iyi olan diğer Müslümanlara da hicret 

edecek olanlara yardım edilmesini emretmiştir. Allah Müslümanlara kendi katından da yardım 

edebilme kudretine her zaman sahiptir. Nitekim Ben-i İsrail’e hiçbir maddi sebebe bağlı 

olmaksızın, men, selva, bulut ve su ile yardım etmiştir. Ama Allah’ın istediği müminlerin 

yardımlaşmasıdır. Bu yardımlaşmadan hasıl olacak faydalarla İslâm toplumunun kaynaşması 

istenmektedir.  

Allah Nahl sûresinde bulundukları yerde eziyet edildikten sonra rahatça ibadet etmek için hicret 

edip, ardından da sabrederek kendilerine bu zulmü reva gören gayr-ı müslimlere karşı cihad 

edenlerin yardımcısı olduğunu söylerken (Nahl, 16/109) Enfâl sûresinde de İman edip de Allah 

yolunda hicret ve cihad edenleri ve muhacirleri barındıran ve yardım edenlerin gerçek müminler 

olarak tasvif etmekte (Enfâl, 8/72) Tevbe sûresinde ise muhacirlerin ve Ensar’ın birlikte ahirette 

nail olacakları nimetler şöyle zikredilmektedir: “(İslâm dinine girme hususunda) öne geçen ilk 

muhacirler ve ensar ile onlara güzellikle tabi olanlar var ya, işte Allah onlardan razı olmuştur, 

onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah onlara, içinde ebedî kalacakları, zemininden 

ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük kurtuluştur.” (Tevbe, 9/100) Muhacirlerin 

dünyada nail olacakları nimetler ise Nahl sûresi 41. âyette şöyle ifade etmektedir: “Zulme 

uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince, onları dünyada güzel bir şekilde 

yerleştireceğiz. Eğer bilirlerse ahiretin mükâfatı elbette daha büyüktür.” Zekâsı, samimiyeti ve 

pratik çözümleriyle tanıdığımız müminlerin annesi Ümmü Seleme hicretle ilgili konularda 

Allah’ın erkek siğasini kullanmış olmasından hareketle “Ya Resulallah, biz, hicret eden 

kadınlarla ilgili Kur’an’dan bir şey görmüyoruz”  deyince Allah Âl-i İmrân sûresi 195. âyetini 

indirmiş, hicret eden kadınları da özellikle zikrederek kadınların bu konudaki tereddütlerini 

gidermiştir:(Taberî 2000:7: 487; İbn Kesir 1999:2: 190) “Bunun üzerine Rableri, onların dualarını 

kabul etti. (Dedi ki:) Ben, erkek olsun kadın olsun -ki hep birbirinizdensiniz- içinizden, çalışan 

hiçbir kimsenin yaptığını boşa çıkarmayacağım. Onlar ki, hicret ettiler, yurtlarından 

çıkarıldılar, benim yolumda eziyete uğradılar, çarpıştılar ve öldürüldüler; andolsun, ben de 

onların kötülüklerini örteceğim ve onları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Bu 

mükâfat, Allah tarafındandır. Allah; karşılığın güzeli O'nun katındadır.”  

Kurtubî Müslümanlara dünyada iken verilecek olan nimetler hakkında şu yorumları 

yapar:(Kurtubî 1964:10: 107; Mâverdî de bunları bir eksiğiyle aynen tekrarlar. Mâverdî ts.:3: 188) 

a) Medine’yi yurt edinmeleri 

b) Rızıkları temin edebilecekleri geçim imkânı elde etmeleri, 

c) Düşmanlarına galip gelmeleri,  

d) Dünyadan ayrıldıktan sonra arkalarından iyilikle anılmaları,  
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e) Yeni beldeler fethetmeleri 

f) Dünyada daha sonra çocuklarını gururlandıracak geniş bir itibar kazanmaları. 

Mâtüridî bu âyette zikredilen nimetleri hicretten öncesi ve sonrasını karşılaştırarak baskı altında 

ezilerek yaşamadan sonra, özgürce yaşamak, darlıktan sonra ferahlık, düşmanlarının elinde 

yenilgiye uğramış ve ezilmiş olarak yaşamakta iken Allah’ın yardımıyla güç ve kuvvet sahibi 

olma, onlara galip gelme, aşağılanmadan sonra saygınlık ve hatırı sayılır olma şeklinde 

sıralar.(Mâtürîdî 2005:5: 507) 

Yüce Allah, fethedilen ülkelerden elde edilen ganimetlerden mutlaka muhacirlere de pay 

ayrılmasını emrederek bu destekleri kurumsallaştırırken kendi imkanlarıyla muhacirleri 

destekleyen Ensar’ı ise şöyle övmektedir: “Daha önceden Medine'yi yurt edinmiş ve 

gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler, kendilerine göç edip gelenleri severler ve onlara 

verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık hissetmezler. Kendileri zaruret içinde bulunsalar 

bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar 

kurtuluşa erenlerdir.” (Haşr, 59/9) 

Hz. Peygamber Hayber ganimetlerini muhacirler arasında paylaştığında Ensar bu konuda itiraz 

etmemiş, sair zamanlarda da kendileri ihtiyaç içinde oldukları halde Muhacirlere yardım etmeyi 

vazife bilmişlerdir.(Mâtürîdî 2005:9: 590) Hz. peygamber Ensar’a “İsterseniz mallarınızı ve 

mülklerinizi muhacirlerle bölüşün, ben de onlara verdiğim size de ganimet hisse vereyim. 

İsterseniz mallarınız ve mülklerimiz sizin olsun ganimeti onlara taksim edeyim” dediğinde 

Ensar şöyle demiştir: “Bilakis biz mallarımızı ve mülklerimizi onlarla paylaşacağız, ganimette 

de onlara ortak olmayacağız.” Râzî bu âyetin sebebi nüzulü Hayber ganimetleri olsa da, 

Ensar’ın diğer davranışlarının da Allah’ın Ensar’ı nitelendirdiği “İsâr” kapsamında olmasında 

bir sakınca olmadığını söyler.(Râzî 1999:29: 508) Vahidi bu âyetin sebebi nüzulü için şu ilginç 

hadiseyi zikreder. Sahabeden birisine bir çeki başı hediye edilir. O sahâbî “Falan kardeşim ve 

ailesi buna bizden daha muhtaçtır” diyerek ona gönderir. O sahâbî de aynı şekilde düşünür. 

Keşi başı bu şekilde düşünen yedi kişiden sonra tekrar ilk sahibine döner.(Vâhidî ts:314) 

Ensar’ın bu düzeydeki erdemli davranışlarının temelinde Hz. Peygamberin onlara infak 

hususunda verdiği eğitim yatmaktadır. Hz. Peygamber’in Medine’ye hicret etmesinden sonra 

uygulamaya koyduğu projelerin başında kardeşlik müessesesi bulunmaktadır. Çoğunlukla 

muhacirlerle Ensar arasında gerçekleştirilen bu kardeşlik uygulaması o güne eşi görülmemiş 

bir pratik olarak Müslümanların hem kaynaşmasını sağlamış, hem de İslâm’ın sağlam temeller 

üzerinde yükselmesine zemin hazırlamıştır.(Gökçe 2019:117) 

Bu kapsamda Hz. Ebubekir,  Harice b. Zuheyr’le Hamza b. Eb Talip, Zeyd b. Harise ile, Hz. 

Ömer,  Utban b. Malik ile, Osman b. Affan, Evs b. Sabit’le, Ebu Ubeyde b. Abdullah b. Cerrah, 

Sa’d b. Muaz’la, Abdurrahman b. Avf, Sa’d b. Rebi‘ ile, Zübeyr b. Avvam, Seleme b. Seleme 

ile, Talha b. Ubeyduallah, Ka’b b. Malik ile kardeş kılınmıştır. (İbn Hişam 1998:2: 130) 

Medineli Müslümanlar (Ensar) Mekke’ye hicret eden Müslümanlara evlerini açmışlar, 

mallarını sonuna kadar onlar için harcamışlar, vatanlarını onlarla paylaşmışlar, yani onlara bir 
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çatan vermişlerdir. Onları kendilerine tercih etmekle kalmış, onların düşmanlarını da düşman 

sayıp onlarla savaşmışlardır.(Kasımî 1998:5: 331) Muhacir ve Ensar arasındaki ihdas edilen 

kardeşliğin neticesi olarak -Allah uygulamayı kaldırıncaya kadar- Ensar mirasta muhacirleri 

kendi öz akrabalarına tercih etmişlerdir.(Kasımî 1998:5: 332)  

Sonuç 

Hicret denildiğinde akla ilk olarak zulüm ve baskıdan kurtulmak ve başka bir şehre gitmek 

şeklinde bir anam akla gelse de uygulamalar hicretin bu kadar basit olmadığını göstermektedir. 

Öncelikle hicret müminlerin kendi başlarına karar verip uygulayacakları bir durum olmayıp, 

hayatta ise peygamberin izniyle gerçekleşmesi gerekmektedir. Ayrıca hicret bir tercih de 

değildir. Zamanı geldiğinde hicret etmesi gerektiği halde ve buna imkânı olduğu halde 

müminler için bir farz olur ve hicret etmeyenler İslam toplumundan sayılmazlar. 

Bu özelliğinden dolayı hicret etmek isteyip de buna güç yetiremeyenlerin desteklenmesi, hicret 

eden Müslümanların gittikleri yerlerdeki diğer Müslümanlar tarafından desteklenmesi, 

dezavantajlı durumlarının süratle giderilmesi gerekmektedir. Asr-ı saadette de durum böyle 

olmuştur.  Medineli Müslümanlar mallarıyla ve canlarıyla muhacirlere yardım etmişler onlara 

evlerini açmışlardır.  
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ÖZET 

Mustaz‘af  Müslüman olduğu halde hicret etme imkânı bulamayan ya da hicret etmelerine engel 

olundukları için gayr-ı müslimler arasında yaşamak zorunda kalan, eziyet edilerek din 

değiştirmeye zorlanan, Müslümanlara verilen isimdir. Kur'ân-ı Kerîm çeşitli vesilelerle 

müstahzarlardan söz eder. Kur'ân-ı Kerîm’de Hz. Nûh’tan itibaren inkarcıların baskılarına 

maruz kalan bütün müminler bu kapsamda değerlendirilirken İsrailoğulları özellikle zikredilir. 

Bu  âyetlerde gerçekten dezavantajlı durumda olup hicret etmeye imkân bulamayanlar ile böyle 

bir engelleri olmadığı halde kendilerini bu kategoride değerlendirenler ayrı tutulmuştur. Allah 

birinci gruptakileri affettiğini söylerken, ikinci grupta olanların melekler tarafından sorgudan 

geçirileceklerini ve cehenneme atılacaklarını haber verir. Kur'ân-ı Kerîm birinci gruba yönelik 

olarak Müslümanlara görev vermiş, yaban ellerde zor durumda yaşayan ve kurtulmak isteyen 

Müslümanlara yardım etmelerini emretmiştir. Müslümanların esirlerin kurtarılmaları canla ve 

malla mücadele etmeleri gerektiğinde bu uğurda savaşmayı göze almaları emredilmiştir. Bu 

açıdan dünyanın herhangi bir yerinde baskı altında yaşamak zorunda kalan Müslümanlara 

ayardım etmek, farz mesabesinde bir görevdir. Mustaz‘aflar açısından Müslümanların 

sorumluluk alanı sadece gayr-ı Müslimlerin tahakkümü altındaki müminleri kurtarmakla sınırlı 

değildir. Kur’an’ın mustaz‘af olarak tanımladığı Müslüman toplumlarda yaşayan, buna rağmen 

haksızlığa uğrama ihtimalleri olan kimselerin korunması da yine tanımıyla Müslümanların 

görevidir. Bu amaçları gerçekleştirmek için Müslümanların birlik ve beraberlik içinde hareket 

etmeleri bu açıdan büyük önem arz etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kur’an, Hicret, Muhacir, Mustaz‘af 

Giriş 

Geçmiş milletlere dair kıssaları aktarırken sosyal gerçekliği hiçbir zaman göz ardı etmediği 

görülen Kur'ân-ı Kerîm bu bağlam da fertlerinin hiç günah işlemediği bir toplum inşasında ısrar 

etmezken insanı nefsinin arzularına ve şeytanın hilelerine karşı uyarmaya devam eder, beşerî 

zaaflarından dolayı günaha düşenlere tövbe kapısını açık olduğunu bildirir. Yine Kur'ân-ı   eder 

Kerîm ekonomik olarak bütün insanların eşit düzeyde gelir sahibi olmasını asla öngörmez. 

Helalden kazanmanın kapısını açık tutar ancak zenginle fakir arasında uçurumlar oluşmasına 

da izin vermez. Zekât ve sadaka müessesiyle insanlar arasında ekonomik bir denge kurmayı 

amaçlar.  
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Aynı durum sosyal-siyasal yapı için de geçerlidir. Toplumda yöneticiden  sanatkara, askerden 

esnafa, işçiden memura kadar sayısız statüde konum bulunmaktadır. Kur’an burada da adalet 

ilkesini ortaya koyarak güçlünün egemenliğini değil; hakkın hâkim olmasını ön görür. Ancak 

bazen Allah’ın koyduğu bu ilkeleri göz ardı eden toplumlarda sapmalar olabilmektedir. 

Toplumun ileri gelenleri ellerindeki gücün gitmemesi, bu güçle elde ettikleri maddi-manevi 

menfaatlerin  devam emesi için haksızlığı hak olarak görüp insanlara zulmedebilirler. (Sebe, 

34/35) Eğitilmeyen, iman nuruyla aydınlanmayanların zayıf gördükleri kimseye zulmetleri 

tarih boyunca hep söz konusu olmuştur. Kur'ân-ı Kerîm’de Peygamber kıssalarının bir kısmında 

müstekbirler ve mustaz‘aflara arasındaki bu ilişkiden söz etmektedir.  

1. Mustaz‘af Anlamı 

 Kökünden türemiş bulunan da‘f (Türkçe ifadesiyle zaaf) kuvvetin zıddı olup zayıflık ” ض ع ف“

manasındadır. Bu zayıflık, nefiste, bedende ve halde olabilir.(Ragıb İsfahânî 1997:331) Kur'ân-

ı Kerîm’de “başkalarınca küçük görülen” manasındaki  mustaz‘af  kelimesi de aynı kökten 

türemiş olup, büyüklenen anlamındaki  müstekbirin zıddı olarak kullanılmaktadır.(Bkz. 

Özdemir 2015) (el-A‘râf 7/36, 40; Nûh 71/7; en-Nisâ 4/172; el-Münâfikūn 63/5)  

Naslarda güçlü için kullanılan müstekbir ve zayıf için kullanılan müstaz‘af kelimelerinin 

başındaki “sîn” harfi kelimelerin gerçekte kuvvet ve zaaf ifade etmediğini göstermektedir. 

Müstekbir “kendini güçlü ve üstün gören”, müstaz‘af ise başkalarınca “zayıf sayılan” demektir. 

Gerçekte güçlü olan ise Hakkı benimseyip temsil eden, gerçekte zayıf olan da bâtılı tercih 

edendir.(Topaloğlu 2006:139) Mustaz‘afın çoğulu olan müstad‘afîn kelimesi, hâkim topluluk 

tarafından güçsüz ve önemsiz sayılan, taleplerine kulak asılmayan, adamdan sayılmayan, 

hakkını almaktan aciz bulunan kimseleri ifade etmektedir. Medine’ye hicret ederek bu 

durumdan kurtulma imkânları var iken Mekke’de zillet ve zaaf içinde yaşamayı tercih edenlerde 

olduğu gibi, müstad‘af olmada ve böyle kalmada kişinin kendi etkisi ve kusuru bulunursa 

sorumluluğu söz konusudur. Bilgisiz, amelsiz, imansız kalmaya bu durum mazeret 

olamaz.(Karaman et al. 2014:2: 124) 

Nitekim akıllarını ve iradelerini kullanmayan ve bu yüzden kendilerine dayatılan şirk ve 

putperestlik inancına körü körüne bağlanan kimselerin de ahirette mazeretleri kabul 

edilmeyecektir. Sebe sûresi 31-33  âyetleri cehenneme atılan müstekbir ve bazı mustaz‘afların 

sataşma ve tartışmalarına yer verir.  

2. Mustaz‘afları Konu Edinen  Âyetlerin Tahlili 

Kur'ân-ı Kerîm’de isim olarak “mustaz‘af” kelimesi beş âyette geçmektedir. Bunların dördü 

Nisâ sûresinde birisi Enfâl sûresinde bulunmaktadır. Enfâl sûresi 26.  âyette  genel olarak 

Müslümanların hicretten önce Mekke’deki konumundan söz edilmekte ve Allah’ın 

Müslümanlara yardım edip onlara bir yurt verdiğinden söz edilmektedir: “Hatırlayın ki, bir 

zaman siz yeryüzünde âciz tanınan az (bir toplum) idiniz; insanların sizi kapıp götürmesinden 

korkuyordunuz da şükredesiniz diye Allah size yer yurt verdi; yardımıyla sizi destekledi ve size 
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temizinden rızıklar verdi.” Nisâ sûresindeki âyetleri iki grupta ele almak mümkündür. Nisâ 

sûresi 25. âyette müminlerin mustaz‘aflara karşı görevleri üzerinde durulmakta, Müslümanların 

bu halden kurtarılmaları için savaşa varıncaya kadar her yolun denenmesi istenmektedir. Nisâ 

97. ve 98.  âyetlerde ise tutumlarına göre mustaz‘aflar ele alınmakta, gerçek anlamda mustaz‘af 

olanlar hariç tutularak mustaz‘aflığı bahane olarak kullananların ahirette melekler tarafından 

sorguya geçirilerek cehenneme atılacakları söylenmektedir. “Kendilerine yazık eden kimselere 

melekler, canlarını alırken: "Ne işde idiniz!" dediler. Bunlar: "Biz yeryüzünde çaresizdik" diye 

cevap verdiler. Melekler de: "Allah'ın yeri geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya!" dediler. 

İşte onların barınağı cehennemdir; orası ne kötü bir gidiş yeridir. Erkekler, kadınlar ve 

çocuklardan (gerçekten) âciz olup hiçbir çareye gücü yetmeyenler, hiçbir yol bulamayanlar 

müstesnadır.” Nisâ sûresi  127.  âyette kullanılan mustaz‘af kelimesi düşmanların elinde kalan 

güçsüz Müslümanları değil, zaten Müslüman bir belde de yaşayan ancak hamisiz kalan ve 

dezavantajlı durumda olan çaresiz çocuklar için kullanılmaktadır. Kur'ân-ı Kerîm genel olarak  

müstekbirlerin baskısı altında yaşayanları mustaz‘af olarak nitelerken (A‘raf, 7/75) 

İsrailoğulları’nın mustaz‘af oluşlarını ise özellikler vurgular. A‘raf 137.  âyette ezilmekte olan 

İsailoğulları’nı Firavun’un zulmünden kurtarıp yeryüzüne mirasçı kıldığını söylerken,   Kasas, 

28/4-6.  âyetlerde onlara yapılan zulümlerden, bu zulmün akıbetinden ve İsrailoğullarına verilen 

nimetlerden söz edilmektedir. 

3. Gerçek Mustaz‘afların Durumu 

İnsanlara gücünün yetmediği sorumluluklar yüklemeyen Yüce Allah hicret konusunda da 

insanları aynı şekilde muamele etmiştir. Tebliğde, irşatta, itaatte gücünün yettiğini yapan 

gereğini yapmış sayılmıştır. Kur'ân-ı Kerîm kıssalarında hak ve batıl mücadelesinin ilk 

sahnelerine -Kabil Habil arasındaki bireysel sorunlar hariç tutulacak olursa- Hz. Nûh kıssasında 

karşılaşırız.  Bu kıssalarda müstekbirler ve mustaz‘afların mücadelesine ana hatlarıyla tanık 

olmak mümkündür.  

Hz. Nûh kıssasında toplumun ileri gelenlerinin zayıf gördükleri kişileri hor görüp eziyet 

ettikleri bildirilmektedir. Bazı kaynaklarda Hz. Nûh ve ona tabi olanların çok büyük eziyetlere 

maruz bırakıldıklarına dair rivayetler yer almaktadır. Hz. Nûh halini Allah’a arz ederken 

kavminin ileri gelenlerini müstekbir olarak nitelemektedir: “(Sonra Nûh:) Rabbim! dedi, 

doğrusu ben kavmimi gece gündüz (imana) davet ettim;  Fakat benim davetim, ancak 

kaçmalarını arttırdı. Gerçekten de, (imana gelmeleri ve böylece) günahlarını bağışlaman için 

onları ne zaman davet ettiysem, parmaklarını kulaklarına tıkadılar, (beni görmemek için) 

elbiselerine büründüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler.” (Nûh, 71/6-7)  

 Gerçekten de Hz. Nûh’un kavminin müminlere karşı  tavırlarından onların kibirde ileri 

gittikleri, inanmaya hiç yanaşmadıkları halde müminlerin maddi gelirlerinin düşüklüğünü 

bahane ederek onlarla alay ettikleri çok sûrede tekrar edilmiştir. Bu bağlamda Kur'ân-ı 

Kerîm’de mustaz‘af olarak nitelendirilebilecek ilk topluluğun Hz. Nûh’un kavminden inananlar 

olduğunu söylemek mümkündür. 

 
Page 350



 
1. INTERNATIONAL BAKU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

Baku, Azerbaijan 

 

 

August 21-22,2020 Proceedings Book www.izdas.org 

 

 Kur'ân-ı Kerîm’in açıkça mustaz‘af olarak nitelediği diğer bir kesim ise İsrailoğulları’dır.  

Kur’an’ın “güçsüz düşürülenler” olarak tanımladığı İsrailoğulları’nın soykırım dahil her türlü 

eziyete maruz kaldıkları bilinmektedir. Bir yandan eziyet edilerek sindirilen İsrailoğulları bir 

yandan da Mısır’ın şatafatının ve medeniyetinin insan gücü olarak görülmüştür. “Firavun, 

(Mısır) toprağında gerçekten azmış, halkını çeşitli zümrelere bölmüştü. Onlardan bir zümreyi 

güçsüz buluyor, bunların oğullarını boğazlıyor, kızlarını ise sağ bırakıyordu. Çünkü o 

bozgunculardandı. Biz ise, o yerde güçsüz düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler 

yapmak ve onları (mukaddes topraklara) vâris kılmak istiyorduk. Ve o yerde onları hâkim 

kılmak; Firavun ile Hâmân'a ve ordularına, onlardan (İsrailoğullarından gelecek diye) 

korktukları şeyi göstermek (istiyorduk)” (Kasas, 28/4-6) 

Rivâyet edildiğine göre Nisâ sûresi 97.  âyeti nazil olup Mekke’deki Müslümanlar bundan haber 

dar olunca Cündüb b. Damre adındaki sahâbî yaşlı ve hasta olduğuna aldırmaksızın, 

çocuklarına kendisini bir bineğe bindirip Medine’ye göndermelerini istemiş, çocukları da onun 

emrini yerine getirmişlerdir. Yolda hastalığı artan Cündüb bir elini diğer elinin üzerine koyarak 

“Allah’ım bu senin, bu da Peygamberin Muhammed’in (s.a.v) elidir. O sana nasıl biat ettiyse 

ben de öyle biat ediyorum” demiş ve Tan‘im denilen bölgede  hayatını kaybetmiştir. Hz. 

Peygamber Medine’ye ulaşması halince hicretinin tam olacağını söylemesi üzerine Nisâ 100  

âyeti nazil olmuştur:(Taberî 2000:9: 114; Vâhidî ts:132) “Allah yolunda hicret eden kimse 

yeryüzünde gidecek birçok güzel yer ve bolluk (imkân) bulur. Kim Allah ve Resûlü uğrunda 

hicret ederek evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse artık onun mükâfatı Allah'a düşer. 

Allah da çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.” 

Kur'ân-ı Kerîm kafirler arasında yaşamak zorunda kalan Müslümanlardan başka bir mustaz‘af 

gruba daha işaret etmektedir. Nisa sûresi 75. âyette  mustaz‘aflara arasında sayılan “Çaresiz 

çocuklar”dan maksat da kendisini koruyacak yakınlarını kaybetmiş, merhametsiz velilerin eline 

düşmüş, hakkını korumaktan âciz erkek çocuklardır. Kimsesiz, yetim ve çaresiz çocukları yine 

de akrabalarının yanına vermek, onlar tarafından himaye edilip yetiştirilmelerini sağlamak en 

iyi yoldur. Ancak akraba da olsa bazı kimselerin ahlâkı bozuk, vicdanı zayıf olabileceği için 

her durumda çaresiz kadınların, kız ve çocukların korunması gerekmekte, bazan bu konuda 

görev topluma ve resmî kurumlara düşmektedir. Velisi yanında haksızlığa uğrayan kimse 

hâkim tarafından tayin edilecek bir vasî vasıtasıyla himaye edilir. Vakıflar başta olmak üzere 

ilgili sosyal kurumlar da himaye vazifesini üstlenirler. Çünkü Allah çaresizlerin ve zayıfların 

korunmasını müminlerden istemektedir.”(Karaman et al. 2014:2: 153) 

4. Mustaz‘aflığı Bahane Olarak Kullananların Durumu 

Nisa sûresi 97.  âyeti Müslüman oldukları halde hicret etmeyenlerden söz eder. “Kendilerine 

yazık eden kimselere melekler, canlarını alırken: "Ne işte idiniz!" dediler. Bunlar: "Biz 

yeryüzünde çaresizdik" diye cevap verdiler. Melekler de: "Allah'ın yeri geniş değil miydi? 

Hicret etseydiniz ya!" dediler. İşte onların barınağı cehennemdir; orası ne kötü bir gidiş 

yeridir.” “Kendilerine yazık etmekte iken” ölen kimseler, Mekke’den Medine’ye göç etme 

imkânları bulunduğu halde bunu yapmayan, Mekke müşrikleri arasında yaşamaya devam eden, 
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bu sebeple ya tekrar küfre dönen veya dinlerini tehlikeye atanlardır.(Karaman et al. 2014:2: 

123) Müslüman olduklarını söyledikleri halde hicret etmeyen ve Bedir günü müşrikler arasında 

bulunurken öldürülenlere melekler bu soruyu soracaklardır.(Vâhidî ts:129) Hicret gerektiğinde 

etmenin bir nevi cihad olduğunu söyleyen Elmalılı, kafirlerin baskıcı yönetiminin altında ezilip 

kalmak İslâm’ın inkişafına hizmet edememek sonuç itibarıyla bir dönüşüme sebep 

olabileceğinden az çok kudreti varken Müslümanın bundan kaçınmamasını nefse bir zulüm 

olarak değerlendirir.(Elmalılı 1979:2: 1437)  

Mustaz‘aflık zırhına bürünmek isteyenlerden bir kısmını da Allah’ın kendilerine verdiği aklı ve 

iradeyi kullanmayan, içinde yaşadıkları toplumun bozuk inancına boyun eğen kimseler 

oluşturmaktadır. Hiçbir çaba göstermedikleri ve şirk düzenine zımnen ortak oldukları için bu 

kişilerin de cehenneme atılacağına işaret eden Kur'ân-ı Kerîm onların cehennemdeki sataşma 

ve tartışmalarına da yer verir. Bu tartışmalardan müstekbirlerin gerçekten güçlü olmadıkları, 

mustaz‘afların da pasifliklerinden dolayı bu cezayı hak ettikleri anlaşılmaktadır: “Kâfir olanlar 

dediler ki: Biz hiçbir zaman bu Kur'an'a ve bundan önce gelen kitaplara inanmayacağız. Sen o 

zalimleri, Rablerinin huzurunda tutuklanmış, birbirlerine söz atarlarken bir görsen! Zayıf 

sayılanlar, büyüklük taslayanlara: Siz olmasaydınız, elbette biz inanan insanlar olurduk, 

derler. Büyüklük taslayanlar, zayıf sayılanlara (kıyamet gününde): Size hid âyet geldikten sonra 

sizi ondan biz mi çevirdik? Bilakis siz suç işliyordunuz, derler. Zayıf sayılanlar da büyüklük 

taslayanlara: Hayır! Gece gündüz (işiniz) tuzak kurmaktı. Çünkü siz daima Allah'ı inkâr 

etmemizi, O'na ortaklar koşmamızı bize emrederdiniz, derler. Artık azabı gördüklerinde, için 

için yanarlar; biz de o inkâr edenlerin boyunlarına demir halkalar takarız. Onlar ancak 

yapmakta oldukları günahları yüzünden cezalandırılırlar.”  (Sebe, 34/31-33) 

5. Hz. Peygamber’in Mustaz‘aflara Yönelik Tutumları 

Hz. Peygamber Mekke’de bulunduğu zaman zarfında güçsüz olan Müslümanların haline çok 

üzülmüş, onlara sabır tavsiye etmiş, onların kurtuluşu için mücadele etmiştir. Eziyetler 

dayanılmaz sınırlara ulaştığında iki ayrı zamanda onları Habeşistan’a hicret etmelerine izin 

vermiştir. Onlar Habeşistan’da iken de irtibatı hiç koparmamış, Necâşî’ye mektup göndererek 

hem İslâm’a davet etmiş, hem de ashabına iyi bakılmasını sağlamıştır. 

  Hz. Peygamber Medine’ye hicret ettikten sonra da hicret imkân ve fırsatını bulamayıp 

Mekke’de kalanları da hiçbir zaman unutmamıştır. Daima onlardan haberdar olmuş, 

sıkıntılarını gidermek için ashabını daima onların hizmetine koşturmuştur. (Vâhidî ts:132) 

Kur’an’dan nazil olanlar  âyetlerden haberdar olup dini vecibelerini yerine getirmeleri için 

Abdurrahman b. Avf’ı görevlendirdiği rivâyet edilmektedir.(Vâhidî ts:132) Nisâ 75.  âyette 

kendilerinden söz edilen mustaz‘aflar Müslüman olarak Medine’ye hicret etmek isterlerken 

aşiretleri tarafından yakalanan, eziyet edilen ve dinleri terk etme hususunda eziyetlere maruz 

bırakılan Mekke’deki Müslümanlardır. Allah onların kurtarılmaları için müminler emir 

vermiştir.(Taberî 2000:8: 543; Râzî 1999:10: 141) Bu  âyette Mekke’deki Müslümanlardan söz 

edildiği müfessirlerce ittifak edilmiştir.(Mâverdî ts.:1: 506)  
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Müslümanlarla Müşrikler arasında Hudeybiye antlaşması imzalandığında bu şekilde bireysel 

gayretlerle Medine’ye sığınmanın önüne geçmek için antlaşmanın bir maddesine göre bundan 

sonra müslüman olup Mekke’den kaçanlar iade edilecekti. Böylece hicret imkânı bulamayan 

müslümanlarla bu madde gereği iade edilen müslümanlar, bunların eşleri ve çocukları 

Mekke’de kaldılar, müşriklerin çeşitli zulüm ve baskıları altında yaşamaya devam ettiler. Bu 

müminler, işkence ve baskı dayanılamaz hale geldikçe Allah’a yalvarıyor ve bir kurtarıcı 

göndermesini istiyorlardı.(Karaman et al. 2014:2: 95) 

Hz. Peygamber, Medine’ye hicret ettikten sonra Mekke’de kalıp müstekbir müşriklerin alaylı 

tavırları ve eziyetlerine mâruz kalan bu müminler için rükû ve secdenin arasında zaman zaman 

ismen bazı sahâbîleri de anarak şöyle dua etmiştir: “Allahım! Velîd b. Velîd’i, Seleme b. 

Hişâm’ı ve Ayyâş b. Ebû Rebîa ile Mekke’deki diğer müstaz‘af müminleri kurtar!”(Buharî 

1980:6: 48“Tefsir” H.N. 4598 )   

Ayyaş b. Ebî Rai‘a İslâmiyetin erken dönemlerinde Müslüman olmuş halis bir mümindi. 

Habeşistan’a hicret edenler arasında o da vardı. Hz. Ömer’le beraber Medine’ye hicret etmek 

istediklerinde anne bir kardeşi olan Ebu Cehil annesinin onu görmek istediği bahanesiyle o anda 

Hz. Ömer’le beraber gitmesine mani oldu. Annesini görmek üzere geri dönen Ayyaş’ı Ebu 

Cehil hapsetti ve hicretine mani oldu.(İbnü’l-Esir 1994:4: 308)  

Mustaz‘aflardan bir diğeri ide Seleme b. Hişam’dır. Seçkin sahabilerden ve faziletlilerinden 

olan Selem Habeşistan’a hicret edenler arasındaydı. Müşrikleri onun Medine’ye hicret 

etmelerine engel olup eziyete maruz bırakmışlardı. Hz. Peygamber sabah namazından sonra 

kurtuluşlarına dua ettikleri arasında o da bulunuyordu. Riv âyetlere göre ancak Hendek 

Gazvesi’nden sonra hicret edebildiğinden Bedir gazvesinde bulunamamış, Mute’de şehit 

olmuştur.(İbnü’l-Esir 1994:2: 531)  

Anılan bu iki sahabinin kurtuluşuna Velid b. Velid vesile olmuştur. Velid b. Velid Bedirde 

Müslümanlara kaşı savaşmışken savaş sonunda esir edilenler arasında yer aldı. Bu arada 

İslâmiyet’i ve Müslümanları yakından tanıma ikanı bulan Velid iman etmiş ancak “fidyeden 

kurtulmak için müslüman oldu” denmemesi için imanını gizlemişti. Kardeşleri Halid bin Velid 

ve Hişam b. Velid fidyeyi getirip onu esaretten kurtardıktan sonra Mekke’ye doğru giderken 

yolda onlara müslüman olduğunu ve Medine’ye geri döneceğini açıkladı. Onun bu hareketinden 

hiç hoşlanmayan Halid b. Velid, siyasi bir manevra ile Medine’ye dönmeden önce annesiyle 

vedalaşmasını ona tavsiye etti. Velid bu fikri kabul edip Mekke’ye gittiğinde orada tutuklanıp 

hapse konuldu. Bir fırsat bulup tutuklu bulunduğu yerden kaçan Velid doğrudan Medine’ye 

geldi. Resulüllahın esarette bulunan Ayyaş ve Selem için çok üzüldüğünü görünce büyük bir 

risk aldı gizlice tekrar Mekke’ye gidip Ayyaş ve Seleme’yi esaretten kurtardı.(Ibn S’ad 1968:4: 

131) 

6. Gününüzde Mustaz‘aflık Gerçeği ve Müslümanlara Düşen Görevler 

Adil bir dünya nizamı iddiasıyla öğretilerini insanlara tebliğ eden Kur'ân-ı Kerîm’in bu 

hedefine ulaşması için  son derece sağlam bir bünyeye sahip olan  bireylerin ve toplumun 
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varlığına ihtiyaç bulunmaktadır. Mevsimlerin değişmesi gibi sosyal hayatta da güzel ve kötü 

günler iç içedir. Barış ve savaş her zaman birbirini takip eder. Hiç bitmeyen savaşlar olmadığı 

gibi, barış d sonsuza kadar devam etmez. İşte İslâm’ın ön gördüğü insan yapısı huzuru devam 

ettirebilecek, ancak gerektiğinde huzur ve barış için savaşabilecek karakterde şahsiyetler 

yetiştirmektedir. 

İslam müminleri bir vücudun azaları gibi görür. Nasıl ki bir insanın herhangi bir azası rahatsız 

olduğunda diğer azaları onun için adeta seferber olur. Dünyanın neresinde olursa olsun sıkıntısı 

olan bir müslüman olduğunda da ona yardım etmek zorundadır. Bu vazifesini yerine getirmeyen 

müminler çok sert bir şekilde eleştirilmiştir. “Size ne oldu da Allah yolunda ve "Rabbimiz! Bizi, 

halkı zalim olan bu şehirden çıkar, bize tarafından bir sahip gönder, bize katından bir yardımcı 

yolla!" diyen zavallı erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz!” (Nisâ, 4/75)  

Râzî’ye göre “Size ne oluyor ki savaşmıyorsunuz?” ifadesi cihadın farz oluşuna işaret 

etmektedir. Kafirlerin elinde bulunan kadın,  erkek ve çocukların ne kadar zor durumda 

olduklarına   dair haberi varken bir müslümanın savaşmayı terk etmesinin bir mazereti olamaz. 

Bu durumda savaşın emredilmesi, kafirlerin elinde bulunan Müslümanların kurtulmalarında 

savaşın en etkili araç olmasından kaynaklanmaktadır.(Râzî 1999:10: 141) Bu  âyetler savaşın 

iki önemli amacını ortaya koymaktadır:   Allah rızâsını elde etmek ve Zulmü engelleyip adaleti 

sağlamak. “Allah rızâsı” da fayda bakımından kullara dönmektedir. Allah Teâlâ’nın hiçbir şeye 

ihtiyacı bulunmadığından, O’nun rızâsı için savaşmak, kullarının yararı, din ve vicdan 

hürriyetinin temini için savaşmaktır. (Karaman et al. 2014:2: 95) Müslüman esirlerin malla, 

savaşla veya başka bir yolla kafirlerin elinden kurtarılmaları Müslümanların üzerine farz olan 

bir görevdir. Kafirlerin elinde bırakılmamak esirlerin Müslümanlar üzerindeki 

hakkıdır.(Mâtürîdî 2005:3: 257)  

İslamiyet’in ilk yıllarında Müslümanca yaşanabilecek tek yer Medine olduğundan, ve orası 

devam etmekte olan Kur’an vahyini zamanında öğrenip hayata tatbik etmenin en doğru adresi 

olduğundan baskı altında yaşayan Müslümanların -bu baskıyla din değiştirme ihtimalleri de 

bulunduğundan-  Medine’ye hicret etmeleri farz kılınmıştı. Ancak daha sonra bu gereklilik bazı 

şartlara bağlı olarak yumuşatıldı. Hz. Peygamber’in bu konuda şöyle dediği rivayet 

edilmektedir: “Mekke’nin fethinden sonra hicret etme zorunluluğu kalkmıştır.  Cihad 

gerekliliği ve iyi niyetle memleketinden ayrılmak müstesna. Bu sebepten, ihtiyaç halinde sefere 

çağrıldığınız zaman gereğini yapıp sefere çıkınız.”(Buharî 1980:4: 15“Cihad” 1 )  

O halde Müslümanlar her an böyle bir mecburiyetin hasıl olabileceğini hesaba katarak güçlü 

olmak zorundadırlar. Özellikle sömürgeciliğin hâkim olduğu zaman dilimlerinde halkı 

Müslüman olan ülkelerde  çok büyük zulümler yaşandığı bilinmektedir. Hindistan,  Mısır, 

Cezayir ve Libya’da İngiliz, Fransız ve İtalyanların insanlara reva gördükleri zulümler hala 

yüksek kanatacak cinstendir. Kısmen durumu iyi olan müslüman ülkeleri de o memleketlere 

yardım elini uzatmaması için iç kargaşalarla meşgul etmeyi adet edinen sömürgeci devletler 

asırlarca bu çirkin oyunlarını oynamaya devam etmişlerdir.  
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O halde günümüzde Müslümanların uluslararası arenada başta enerji olmak üzere her alanda 

kendine yeterli, başkasına da yararlı olacak şekilde çalışması farz derecesinde bir mecburiyettir. 

Küresel bir barış için Müslümanın çok güçlü olması gerekmektedir. Güç ve kuvvet 

Müslümanların elinde barışa, inkarcıların elinde kaosa götürür.  

Günümüzdeki savaşlar da, mücadeleler de şekil değiştirmiştir. Müslümanlar yeni dünya 

düzeninde İslâm’ı söz sahibi yapacak çareleri araştırmalı, eğitim, üretim, tanışma ve dayanışma 

yöntemleriyle dünyadaki mustaz‘af Müslümanlara yardım etmelidir. Asr-Sadet’te küfür 

beldesinde kalıp Medine’ye hicret etmemek bir suç sayılırken, günümüze Müslümanların bazı 

ekonomik sebeplerle halkı Müslüman ülkeleri terk edip gayr-ı Müslimlerin arasında yaşamak 

için düzensiz göçmenler yığını halinde hayatlarını tehlikeye atarak seyahat etmeleri çok acıdır. 

Bu olumsuz tabloda her Müslümanın bilgisi ve gücü nispetinde sorumluluğu olduğu hiçbir 

zaman unutulmamalıdır. 
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ABSTRACT 

Seaweed farming based primarily on the culture of Eucheuma and Kappaphycus species has 

grown in the Philippines and Indonesia throughout the most recent two decades, with growth 

also taking place at a  smaller scope in Tanzania, India and a few other nations. Unlike other 

forms of aquaculture, seaweed farming foregoes the use of feed and fertilizers and has least 

mechanical and capital necessities. Given these extraordinary characteristics, seaweed farming 

has generated substantial financial benefits to marginalized coastal communities in developing 

nations, most of which have diminished access to alternative economic activities. This farming 

makes employment generation in many counties. Given the rising worldwide demand for 

seaweed-derived products, seaweed farming has the potential to generate further socio-

economic benefits to coastal communities in tropical regions; however, a number of difficulties 

and limitations (some of which are country-specific) will need to be addressed to fully take 

benefit of these opportunities. 

 

Keywords: Seaweed farming, Aquaculture, Eucheuma and Kappaphycus 
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ABSTRACT 

The experiment was carried out with the aim of determining the effects of weed control and 

poultry manure application on growth and yield of sesame. The field experiment was conducted 

in 2019 raining season in the Modibbo Adama university of technology Yola teaching and 

research farm Adamawa State. The treatments consist of eight treatments,  four from the main 

plot and four from the sub plot ( from the main plot Hoe Weeding @ 3 and 6 WAS, Pre 

emergence, Hoe weeding + Pre emergence and weedy check while Sub plot are 0t/ha, 5t/ha, 

10t/ha and 15t/ha. They were replicated three times in a Split Plot Design. The experiment were 

subjected to Analysis of variance and means were separated using Duncan multiply range test 

at p=0.05. The results show that application of 15t/ha of poultry manure and Hoe weeding at 3 

WAS + pre emergence herbicide gave the highest yield of sesame and performance as they 

were recorded during the sampling period. All the parameters including plant height, number 

branches, number of capsule per plant, sesame dry matter, weed dry matter and yield were 

significant.       
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ABSTRACT 

 

With increasing globalization of developing countries in National Economy and Investments in 

recent years, it is becoming more important for government, researchers and investors and they 

also become worried to have better knowledge, insight and understanding of the role of Real 

Estate in Gross Domestic Product (GDP) in Nigerian. As The dwindling oil and gas revenue 

which started in 2015 has necessitated that Nigeria can no longer rely solely on income from 

petroleum products to fund its expenditures and Nigeria can no longer depend solely on income 

from petroleum products because of the fall in sales price of this federal income-earner and the 

numerous alternatives to petroleum products as sources of energy,  As it is known that Real 

estate sector is a veritable tool for economic development of nations – developing and 

developed.  

In the past as it is become regrettable for Nigeria to fine that the Nation economy  is in   

turbulence due to inefficiency of governments to explore real estate sector, lack of human 

capacity to efficiently manage real estate opportunities and over-dependence of government on 

oil and gas incomes, natural resources and personal and corporate taxes. Real estate is now seen 

as the most valuable asset playing good role in any nation on which other developments, both 

physical and virtual, are premised. Where an efficient, economic and effective management of 

real estate sector will therefore, results into sustainable development of the nation 

 

This paper is set to explore and measure the role of real estate to the production output of 

manufacturing industries and other land production purposes for development in Nigeria and 

considering the roles it play development of  the gross domestic product of Nigeria with a view 

of exploring the pervasive role it can play  enriching the gross domestic product toward building 
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the national economy, potentiality  of the role it can play, and exploring its impact on the 

national economy, 

Key words: real estate, econom, gross domestic product (GDP) and production 

 

 
Page 360



 
1. INTERNATIONAL BAKU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

Baku, Azerbaijan 

 

 

August 21-22,2020 Proceedings Book www.izdas.org 

 

CENTRALIZATION OF PROPERTY MARKET VIA DIGITALIZED 

CONTEMPORARY MODE: AN IMPERATIVE FOR RELIABLE, EFFICIENT AND 

EFFECTIVE MEDIUM FOR EFCC AND FBI TO DICTATE REAL ESTATE 

CORRUPTION RELATED CASES 
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Graduate of Estate Management Abubakar Tafawa Balewa University Bauchi, Bauchi state 

Nigeria 

Dr. Bala Ishiyaku 
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ABSTRACT 

Developed, developing and under developed countries are trying to in cooperate with the level 

of technological development of the globe in all aspect including the real estate and it’s market, 

real estate deal today in the world have become a hide out for many that have involve in the 

money laundry, corruption and other related cases due to the huge amount of money  involved 

in the deal, everyone that have huge amount of money is also thinking of investing in real estate 

sector due security of the income and the profit Marge as compare to other business, today  real 

estate deals has become a hide out for many that have engaged in money laundry and other 

corruption related cases as the property market become the only market in all sort of business 

that will bring huge earning at once, therefore this paper seeks explore the need of centralization 

of property market via digitalized contemporary mode as reliability, efficient and effective in 

dictating corruption link directly or indirectly to real estate sector by EFFC. Centralization of 

property market is great mile achievement toward sustainable development in the land and 

landed property information management. Alongside researchers, real estate investors, some 

nongovernmental organization and institution have shown the need for centralized property 

market, therefore with the increase in such demand, reducing corruption and developing the 
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way for easing corruption detection by EFCC and other organization, Centralization of property 

market via digitalized contemporary mode becomes the way out.  

Key words: property market, centralization, information, crime dictation and use of technology  
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ABSTRACT 

The study aimed at investigating staff perception on outsourced facilities management services 

with a view to enhancing staff satisfaction with outsourced facilities management services and 

work motivation. Survey research was carried out through the use of a questionnaire instrument. 

A total of three hundred and fifty (350) questionnaires were administered to staff, out of which 

three hundred and four (304) were retrieved. The Stratified sampling technique was adopted for 

the study, while data obtained from the field were analyzed using statistical packages for social 

sciences and smart PLS 3. The study found out 9 FM services to be wholly outsourced in the 

hospital. These include;  plant maintenance and repairs, general cleaning services, waste 

disposal services, landscaping maintenance, security services, office furniture and stationery 

provision, catering car park maintenance and restroom management. In addition, the findings 

indicated that there was a strong positive correlation between staff satisfaction with outsourced 

FM services and work motivation as the r value = 0.392, which is significant at 0.01 level (2-

tailed). Further findings revealed that service excellence has the strongest effect on work 

motivation and, on the other way, has a weak effect on satisfaction. The Study concluded that 

staff are quite satisfied with the outsourced FM services in comparison to those rendered by an 
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in-house staff of the hospital. The study recommends that hospitals and companies alike should 

exploit the option of outsourcing not only for FM services but also other none core services to 

have a competitive advantage. 

Key words: facilities management, services, perception and outsourcing. 
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ABSTRACT 

Food composition gives a significant connect to biodiversity and nourishment. Biodiversity at 

three levels of ecosystems, the species theycontain and the genetic diversity within species can 

contribute to food security and improved nutrition. The Food and Agriculture Organization of 

the United Nations (FAO) and the International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI) are 

driving another universal activity on biodiversity for food and nourishment under the umbrella 

of the Convention of Biological Diversity. Agricultural biodiversity is basic for food security 

throughout the world. At the genetic, species, and farming framework levels, biodiversity gives 

significant ecosystem administrations and functions for agricultural production. There is an 

urgent need to receive an agroecosytems approach, past on emphasis on genetic resource 

conservation alone, to implement other biodiversity-enhancing methods in farms, such as 

integrated ecological pest and soil management. Conflicting agricultural politics that promote 

monocultural industrial farming models and uniform technology packages need to be 

eliminated.  If nutrient analysis and data dissemination of the various food species and intra-

species diversity are systematically undertaken, national information systems for food and 

agriculture will be strengthened and can be used to form the basis for priority setting and 

national policy making. Nutrition and biodiversity include legitimately the Millennium 

Development Goals (MDGs): split the extent of individuals who experience the ill effects of 

craving; and guarantee natural manageability. 

 

Keywords: Biodiversity Habitat, Management, Nutrition and Food security. 
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MAIDUGURI METROPOLITAN COUNCIL REQUIRES MUCH MORE THAN 
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Student of  university of maiduguri, Borno state Nigeria  

 

ABSTRACT 

The requirement of drainage has become one of the infrastructural necessity in most of the 

developing town, and most especially in the metropolis in the Nigeria, specifically maiduguri 

metropolitan council MMC have prevail over the board for the need of drainage infrastructure 

due to the flood, 

As housing become prone to the flooding disaster people of the area of maiduguri metropolis 

become worried about their as its virtue in the daily hierarchy of human need, therefore this 

paper is structure to explore the needs of drainage system for sustaining the life and property 

for better living of life status, 

The study use qualitative method to where question survey and direct observation method was 

use to gather data for establishing the basis for discussion, 

Discriptive statistics, correlation and inferential use in exploring the result the study there by 

showing the pervasive impact of the flood. 

Key words: Drainge, Evacuation, Building and flooding. 
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ABSTRACT 

This study investigates the effects of erosion in some randomly selected area in Dutse. The 

study also include to identifying the factors responsible for erosion problem in the area of study, 

types of erosion in the study areas and types of plant diversity present in the eroded areas. The 

selected areas in Dutse are located in the Northern and Southern part of the Azare-Dutse road. 

The areas selected in the southern part include Mobile Base, Sabon Takur, Yalwawa and Bayan 

Gidan Radio. The areas located in the northern part are Zai, Fagoji, Katangare and Yalawa. 

According to the measurement recorded, Zai has the most eroded area with depth of 3.8m and 

a width of 9.9m. In conclusion, the mean value shows the Northern area to be more affected by 

erosion than the Southern area having a mean depth of 0.7755m and width of 

3.776m.Furthermore human activities increase the rate at which erosion occurs such as, 

Agricultural practices,deforestation,road and urbanization, climate change. Conclusion was 

fully drawn and recommendations to overcome the major findings were also given. 
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FGMOS: A TECHNIQUE FOR IMPLEMENTATION OF DIGITAL INTEGRATED 

CIRCUITS

Roshani Gupta 

Department of Electronics, GGM Science College-Cluster University of Jammu, India 

ABSTRACT 

The design of digital circuits has been continuously evolving and being motivated by design 

criteria such as high speed, less power consumption and reduced silicon area. Power 

consumption in CMOS circuits can be significantly lowered by reducing the supply voltage. 

However, the propagation delay increases as supply voltage is reduced. Further, the threshold 

voltage of MOSFET does not scale down proportionally with the supply voltage, thus putting 

a limitation on its suitability for low voltage operation. Therefore, it has become essential to 

look into new design techniques for optimum circuit performance in the realm of sub-micron 

scaling levels of the existing technologies. Floating-gate MOSFET (FGMOS) has been widely 

used for the design of low power and high speed digital circuits owing to its multiple inputs and 

unique feature of threshold voltage tunability. Besides, use of FGMOS enables us to apply 

several inputs on a single transistor gate while in CMOS number of transistors increases with 

number of inputs required. This feature of FGMOS has been exploited for designing high 

performance digital circuits. In this paper, the design of digital circuits using FGMOS has been 

presented and compared with other designs already reported in literature. It has been observed 

that FGMOS based digital circuits show remarkable performance as compared to the existing 

designs available in the literature.  

Keywords: FGMOS, CMOS, Digital, Power, delay 
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ABSTARCT 

 Crime and humanity are two opposite words and they fell on society different way. Law that 

distinguishes right and wrong are variable in respect of regions; And also variant in respect to 

other countries. With expansion of modern city states and hybrid society and culture, crime and 

corruption are the major social evils that exist in any society. But they are viewed differently 

by the existing power structure. Resistance to Crime can sometime signify resistance to society 

and also sometime to the state.  Growth of crime indicates inequality and injustice.  Morality is 

the social values that pertain social ethics in society.  

Through our paper we would like to find out how crime and humanity clash each other for the 

evolution of new resistance and emergence of new laws to adjust society and initiate new era 

in historical journey. The paper also would try to elaborate what resistance is all about and also 

the nature of resistance to crime and criminality. The theoretical and practical implications 

thereof, there seems to be two themes running through both Crime and Humanity: one, an 

asymmetry of power, and two, the question of intention.  So the asymmetry of power and the 
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question of intention are dealt with (and how they subsist in the operation and understanding of 

resistance) are also to be elaborated in the paper.  

We would also like to project the history of crime through highlighting the relationship between 

crime and morality on the one hand and how they interact with the society on the other. The 

interrelationship between the two trends is very well connected by the principle of  social 

contract which is common in both respect.It highlights a special historical discourse in the sense 

that there is a major difference as well as close affinity between them. 

Keywords : Crime,Law,Morality,Society,Corruption;Resistance. 
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ABSTRACT 

In this case report, concomitant hyperplastic polyp and Cystoisosporiasis were described in a 

mass taken from the rectum area of a 3-year-old female Belgian Malinois dog. 

The request was made with the complaints of reluctance to defecation, bleeding and swelling 

in the anal area. Thereupon, the whitish colored mass with a soft consistency, with bleeding in 

the cross-sectional face with a size of 1x0.6x0.5 cm, determined by the examination, was totally 

extirpated at the Selcuk University Faculty of Veterinary Medicine Hospital, and was directed 

to the Pathology Department. Samples taken from this mass were fixed in 10% of the formalin 

solution and then embedded in paraffin blocks after the standard pathological procedure. Then 

5-micron thick sections were stained with haematoxylin-eosin and investigated under a light

microscope. Microscopic examination revealed that this mass was characterized by epithelial 

hyperplasia protruding into the lumen of the rectum. It was determined that the crypt 

architecture in the polyp was broken but there was no branching. No atypical findings were 

observed in epithelial cells. Mononuclear cell infiltrations were detected in the interstitial tissue. 

In addition, Cystoisosporia agents at various developmental stages were observed in lamina 

epithelialis, lamina propria and crypt lumen. As a result, Cystoisosporiasis was diagnosed with 

rectal hyperplastic polyp which was rarely observed in dogs and was formed due to parasitic 

irritation in this case. 

Keywords: Hyperplastic Polyp, Cystoisosporiasis, Proctitis, Cryptosporidiosis, Belgian 

Malinois Dog 
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INTRODUCTION 

Polyps are generally masses that protrude towards the lumen because of thickening of the 

mucosa in a tubular organ. Mucosal thickening in polyps can be caused by hyperplasia or 

inflammation in mucosal cells (non-neoplastic polyps) or due to proliferation on neoplastic 

epithelium (neoplastic polyps) (Table 1). According to their shape, polyps are called protruding, 

superficial, flat and depressed (Walsh, 2017). Protruding lesions are divided into three as 

"pedunculated", "subpedinculated" and "sessile" (Vleugels, Hazewinkel, & Dekker, 2017). In 

dogs hyperplastic polyps of the rectum are extremely rare and are non-neoplastic lesions that 

develop due to altered epithelial maturation (Patnaik, Hurvitz, & Johnson, 1977; Uzal, Plattner, 

& Hostetter, 2016). Hyperplastic polyps are microscopically characterized by thickened 

epithelial foci on papillomatous folds. The thickening of the epithelium can cause to change the 

normal crypt structure. Since thickening is only due to epithelial cell hyperplasia, no changes 

are seen in the stroma. Epithelial cells of polyp are similar in size and appearance to normal 

epithelial cells and dysplasia is not seen in these cells. The size and staining characteristics of 

the nucleus are normal. Mitotic activity in cells may be increased, but this criterion is not used 

to distinguish polyp from adenoma (Taulescu et al., 2014; Uchida et al., 2016; Uzal et al., 2016). 

Table 1. Polyp classification according to WHO (Adapted from Colucci, Yale, & Rall, 2003). 

Neoplastic Non-neoplastic Polyp-like lesions 

Adenomas Hyperplastic polyp Antibiotic associated colitis 

Carcinomas Hamartomas Foreign bodies 

Lymphomatous Inflammatory polyps Condyloma acuminatum 

Submucosal tumours Inflammatory fibrinoid polyps 
Pneumatosis cystoids 

intestinalis 

 Schistosomal polyps  

 

Coccidiosis parasites of the genus Cystoisospora cause intestinal diseases in many mammalian 

host species. These protozoan parasites reproduce in the intestinal cells of their host through 

asexual and sexual reproduction and form oocysts (Lindsay, Dubey, & Blagburn, 1997). Life 

cycles are highly complex, with both exogenous and endogenous cycles exist (Lindsay et al., 

1997). Several types of this parasite also infect dogs. These species are C. canis, C. ohioensis, 

C. burrowsi, and C. neorivolta (Dubey & Lindsay, 2019). C. canis is the only dog species with 

the largest oocysts and can be diagnosed by microscopic examination. There are three 

Cystisospora species with oocysts smaller than C. canis in dogs. These are; C. ohioensis, C. 

burrowsi and C. neorivolta. These species cannot be distinguished by their oocysts (Lindsay et 

al., 1997). Young dogs are more likely to be infected, and research has shown that 3-38% of 

dogs are infected with this disease (Kirkpatrick & Dubey, 1987; Lindsay et al., 1997).  In 

addition according to many studies, Cystoisospora spp. reported among the most common 
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parasites (Garcia-Campos et al., 2019; Scaramozzino, Carvelli, Iacoponi, & De Liberato, 2018). 

It is thought that various stress factors such as delectation, nutritional deficiency and 

transportation contribute to the formation of the disease (Lepp & Todd, 1974; Lindsay et al., 

1997). In infected animals clinical symptoms are dehydration, diarrhoea, weight loss, and rarely 

bleeding. In cases of severe infection, depression, vomiting, anorexia, and death may be added 

to other findings. Stress factors can aggravate the infection and these symptoms. 

Histopathologically, villous atrophy and varying degrees of hyperplasia in the crypt epithelium 

are observed in the intestines. In addition, crypts contain eosinophil granulocytes, neutrophil 

granulocytes, lymphocyte infiltrates and necrotic epithelial cell deposits (Mitchell, Zajac, 

Charles, Duncan, & Lindsay, 2007). Reproductive and proliferative stages of the agent can be 

seen in villus epithelium and lamina propria (Uzal et al., 2016). 

Cryptosporidium is an apicomplexan that found on the epithelial surface of the gastrointestinal, 

bile and respiratory tracts of mammals, birds, reptiles, and fish. Protozoan parasites of the genus 

Cryptosporidium cause disease in more than 170 different host species worldwide. In dogs most 

cases of Cryptosporidiosis have been identified in puppies under 6 months of age (Morgan et 

al., 2000). Cryptosporidium parvum accounts for the majority of infections that occur in 

mammals. Cryptosporidium oocysts in dogs are morphologically like C. parvum. However, 

recent genetic studies show that dogs harbour a genetically different type of Cryptosporidium 

(Xiao et al., 1999). It is known that C. parvum also causes disease in dogs, but the main agent 

of infection in dogs is C. canis (Huber, da Silva, Bomfim, Teixeira, & Bello, 2007; Morgan et 

al., 2000; Rimhanen-Finne, Enemark, Kolehmainen, Toropainen, & Hänninen, 2007; Satoh, 

Matsubara-Nihei, Sasaki, & Nakai, 2006). Although the disease is generally subclinical, it 

causes dehydration and diarrhoea in severe infestations. It usually causes lesions in the small 

intestines, but in cases with immune deficiency, infection is also encountered in the large 

intestine. Histopathologically, villous atrophy and crypts hypertrophy are seen in the intestines. 

Surface epithelium becomes low columnar and takes a round-cubic shape. Degeneration and 

desquamation may be encountered in epithelium (Ates M.B., 2016; Uzal et al., 2016).  

CASE HISTORY 

A 3-year-old, female, Belgian Malinois dog was admitted to Selcuk University Veterinary 

Faculty clinics with complaints of loss of appetite, reluctance to defecate, itchiness, swelling, 

and bleeding in the anal area, herniated mass during defecation, and sometimes vomiting and 

diarrhoea. The mass, which was also confirmed by rectal palpation and imaging techniques, 

was excised by surgical intervention, and directed to the Pathology department. 

MATERIAL AND METHODS 

Surgically excised biopsy specimen was detected in 10% formaldehyde solution for 24 hours. 

Subsequently, routine tissue processing processes were applied on the tissue processing device 

(Leica TP 1020). The tissues embedded in paraffin were then cooled and cut with a microtome 

(Leica RM 2125RT) in 5μ thickness and placed on slides. After waiting for 24 hours in a 37 ° 
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C oven, all sections were stained with Haematoxylin Eosin (HE) (Luna, 1968), and examined 

in a binocular head light microscope (Olympus BX51, Tokyo, Japan). Histopathological 

findings were recorded separately and photographs of characteristic findings (Olympus, DP12) 

were taken. 

RESULTS AND DISCUSSION 

The mass was found to be whitish in color and soft in consistency on macroscopic examination. 

Bleeding foci were observed on the cross-sectional face of this mass, which was determined to 

be 1x0.6x0.5 cm in size (Figure 1). 

  
Figure 1. Macroscopic view and cross-sectional face of the mass. 

 

In histopathological examination; papillomatous folds extending towards the lumen due to 

hyperplasia in the epithelial cells were found (Figure 2A). It was observed that the normal crypt 

order was disrupted due to this thickening in the epithelium. However, no papillary extension 

or branching towards the crypt lumen was found (Figure 2 B-C). When the epithelial cells were 

examined, it was found that they did not show dysplasia and they were in the appearance and 

size of normal epithelial cells (Figure 2D). Mitotic activity was moderate. It was determined 

that the polyp had a light pedicle (Figure 2A). Cell infiltrations of lymphohistiocytic character 

were observed between the lamina propria and crypts (Figure 2E-F). Cystisospora agents at 

various developmental stages were determined in the lumen of the epithelium and crypts 

(Figure 3A-D). In addition, numerous Cryptosporidia parasites were found in the form of small 

black spots on the epithelial surfaces. Bacterial (bacillus) clusters were observed, with the 

epithelium facing the lumen being denser in the tissue (Figure 3A). 
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Figure 2. A: General view of the mass with a light pedicle structure, HE, 2X, B: Thickening in the 

epithelium and deterioration in the crypt architecture, HE, 4X, C: Epithelial thickening and crypt 

architecture deterioration, peduncle (arrows), HE, 10X, D: Hyperplasia in epithelial cells (no atypia), 

HE, 40X, E: Normal crypt epithelium cells and lymphohistiocytic cell infiltration, HE, 40X, F: 

Epithelial thickening and lymph-histiocytic cell infiltration, HE, 40X. 

A B 

C D 

E F 
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Figure 3. A: Merozoite development (cytoisospora) in two meronts in a parasitophus vacuole (black 

arrow), Bacteria clusters (red arrow),  HE, 100X, B : Cytoisospora in the epithelium (arrow), HE, 40X, 

C: Cystisospora  in the crypt lumen (black arrow), HE, 100X, D: Cryptosporidia on the epithelial 

surface (black arrow),  Cystisospora within the parasitophous vacuole (red arrow), HE, 100X. 

 

As a result of the macroscopic and histopathological examination of the samples taken from the 

tissue; the mass was diagnosed with hyperplastic polyp since the normal architectural structure 

of the crypts was degraded, no atypia and branching was observed, the thickening of the mucosa 

occurred as a result of epithelial hyperplasia and lymphohistiocytic cell infiltration, and no 

change observed in the stroma. The fact that Cystisospora and Cryptosporidia factors were 

found intensively in epithelial layers and crypts suggested that this mass may developed due to 

irritation caused by intense parasitic infestation. It was thought that lymphohistiocytic cell 

infiltration was caused by parasitic infestation and secondary bacterial invasion. 

 

CONCLUSION 

As a result of the investigations, this case was diagnosed with rectal hyperplastic polyp with 

concomitant cystisosporosis and cryptosporidiosis. The aetiology and pathogenesis of rectal 

A B 

C D 
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polyps in dogs are still unknown. Therefore, it was concluded that whether multiple 

enteropathogenic parasitic factors contributed to the etiopathogenesis of these hyperplastic 

polyps, which are rarely observed in dogs, should be investigated in more detail. 
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SYNTHESIS OF P-N CoZnO2 PHOTOCATALYST FOR ENHANCED VISIBLE-

LIGHT ASSISTED PHOTODEGRADATION OF METHYLENE BLUEMETHODS 

Dr. Muhammad Saeed 

Department of Chemistry, Government College University Faisalabad, Pakistan 

Mr. Muhammad Adeel 

Department of Chemistry, Government College University Faisalabad, Pakistan 

ABSTRACT 

The synthesis of p-n heterojunction has received much attention in the eradication of organic 

pollutants from water. In this study, p-n CoZnO2 heterojunction is reported as an efficient 

visible-light-driven photocatalyst for degradation of methylene blue. The formation of CoZnO2 

was determined by XRD, XPS, UV-vis DRS, SEM, and EDS analyses. The p-n CoZnO2 

prepared by precipitation method showed an enhanced photocatalytic activity under the 

irradiation of visible light compared to ZnO. A 100 mg/L methylene blue is degraded almost 

completely within 2 hours under visible irradiation. The enhanced photocatalytic efficiency is 

attributed to the synergistic effect of p-n heterojunction that dramatically reduces the 

recombination of holes and electrons initiated by irradiation. The role played by hydroxyl 

radicals in photodegradation of methylene blue was determined by photoluminescence 

emission and fluorescence spectroscopy.  

Keywords: Photodegradation, p-n heterojunction, CoZnO2, Eley-Rideal mechanism 
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 بررسی ضایعات پالستیکی و کاربرد آنها در ساختمان ها

Investigation of Plastic Wastes and Usage Possibilities in Building 

پوهنتون قندوز -نجیبه مرادی  

Najiba Muradi- University of Qunduz 

 چکیده

پالستیک ها از مواد بادوام ، عایق و سبک هستند. از آنجا که می توان آنها را به عنوان انعطاف پذیر یا سفت و سخت با 

طح استفاده آنها گسترد میشود. امروزه استفاده از پالستیک در هر بخش به ویژگی شکل دهی باال تولید کرد ، در این س

این معنی است که میزان زباله به طور حتم روز به روز در حال افزایش است. مهمترین راه حل برای کاهش ضایعات 

ستیکی که پس از پالستیکی روش کاهش منابع ، سپس استفاده مجدد و بازیافت است. استفاده مجدد از زباله های پال

مصرف در کمترین زمان ممکن عمر مفید خود را به پایان رسانده اند یا بازیافت آنها در عملکردهای مختلف در 

ساختمان یا بخشهای مختلف ، از جمله روشهایی هستند که باعث کاهش ضایعات می شوند. کاهش مصرف پالستیک و 

ی ملی و همچنین کاهش ضایعات از اهمیت زیادی برخوردار بازگشت محصوالت پالستیکی دست دوم به بخش اقتصاد

 است.

زباله های پالستیکی ، کاهش زباله ها ، استفاده از پالستیک های زباله در ساختمان کلمات کلیدی:  
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تصویر تشخیص میکروارگانیسم های محیطی توسط تجزیه و تحلیل  

Detection of Environmental Microorganisms by Image Analysis 

دانشگاه تهران -حدیث ملکی  

Hadis Maliki- University of Tehran 

 چکیده

میکروارگانیسم های محیطی طبیعی )دریاچه ها ، رودخانه ها ، دریاها ، هوا ، خاک و ...( و مصنوعی )راکتورهای 

بیولوژیکی ، حوضچه های اکسیداسیون ، تاالب های مصنوعی و ...( موجودات میکروسکوپی مهم زیست محیطی 

رگانیسم های محیطی در نظارت بر کیفیت محیط و هستند که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نیستند. طبقه بندی میکروا

عملکرد راکتورهای بیولوژیکی بسیار مهم است. با این حال ، تجزیه و تحلیل های میکروبیولوژیکی با روش های دستی 

موجود بسیار وقت گیر ، طاقت فرسا و گرانقیمت است. در سالهای اخیر ، پیشرفتهای سریع در تکنولوژی نوری و نرم 

میکرومتر( مانند باکتریها و تک یاخته  100تا  1/0، امکان تشخیص سریع و شمارش سریع موجودات کوچک ) افزاری

ها را با کمک میکروسکوپ فراهم کرده است. تشخیص میکروارگانیسم با مقایسه با تصاویر پردازش شده موجود انجام 

ل می انجامد و روش پردازش تصویر ، که در می شود. در این مطالعه ، روشهای کالسیک پر زحمت که مدتها به طو

مقایسه با روشهای گران قیمت تشخیص میکروارگانیسم مولکولی به عنوان یک مزیت به نظر می رسد ، به طور 

 مفهومی توضیح داده شده و اطالعات مربوط به مطالعات محدود ارائه شده است.

برداری ، میکروسکوپمیکروارگانیسم های محیطی ، تشخیص ، تصویر کلمات کلیدی:  
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