AL

FARABI
8-th International Conference on Social Sciences
21-22 July 2020 / Almaty, Kazakhstan

Proceeding Book
EDITORS
Prof. Dr. Gulmira ABDIRASSILOVA
Prof. Dr. Sarash KONYRBAYEVA

ISBN: 978-625-7898-13-3

AL FARABI JOURNAL
8 International Conference on Social Sciences
th

21-22 July 2020 / Almaty, Kazakhstan
Virtual Conference

Proceeding Book
EDITORS
Prof. Dr. Gulmira ABDIRASSILOVA
Prof. Dr. Sarash KONYRBAYEVA

by
FARABI PUBLISHING HOUSE®
All rights of this book belong to FARABI Publishing House
Authors are responsible both ethically and jurisdically
FARABI Publications – 2020©
Issued: 07.08.2020
ISBN: 978-625-7898-13-3

AL FARABI JOURNAL
AL FARABI PUBLISHING HOUSE

CONGRESS ID
CONGRESS TITLE
AL-FARABI JOURNAL
8th International Conference on Social Sciences

DATE and PLACE
21-22 July 2020 / Almaty, Kazakhstan
Virtual Conference

ORGANIZATION
AL FARABI JOURNAL
AL FARABI PUBLISHING HOUSE

ORGANIZING COMMITTEE
Prof. Dr. Gulmira ABDIRASSILOVA
Honorary Head Of Conference
Dr. Damezhan SADYKOVA
Head Of Organizing Committee
Prof. Dr. Ulbosyn KIYAKBAYEVA
Co-Head Of Scientifi Committee
Prof. Dr. Salih ÖZTÜRK
Co-Head Of Scientific Committee
Prof. Dr. Sarash KONYRBAYEVA
Member Of Organizing Committee
Dinura ADILKHAN
Member Of Organizing Committee
Sholpan ALDIBEKOVA
Member Of Organizing Committee
Elvan CAFEROV
Member Of Organizing Committee
Dautbek ALAN
Member Of Organizing Committee
Dinara ADILKHAN
Member Of Organizing Committee
Atabek MOVLYANOV
Coordinator

NUMBER of ACCEPTED PAPERS-107
NUMBER of REJECTED PAPERS-18
PARTICIPANTS COUNTRY
Kazakhstan-15, Turkey-49, Azerbaijan-13, India-17, Russia-2, Mexico-2, Ukraine-2, UK-1,
Ghana-2, Pakistan-1, Uzbekistan-2, Georgia-1

SCIENTIFIC COMMITTEE
Prof. Dr. Necati Demir, Gazi University
Prof. Dr. Zhaylibay Keles - Kazakh National Women’s Teacher Training University
Prof. Dr. Mustafa TALAS, Nigde Omer Halisdemir University
Prof. Dr. Rysbekov Tuyakbay - M. UtemisovWest Kazakhstan State University
Prof. Dr. Shintemirova Bayan - West Kazakhstan Innovative Technological University
Prof. Dr. Nadyrov Sharipzhan - Al-Farabi Kazakh National University
Prof. Dr. Uaisova Gulnar - Abai Kazakh National Pedagogical University
Prof. Dr. Hacer Huseynova, Azerbijan State Pedagogy University
Prof. Dr. Esimbolova Maira - Kazakh National Women’s Teacher Training University
Prof. Dr. Kalimusheva Bakit - Halel Dosmukhamedov Atyrau State University
Prof. Dr. Akzhanova Akmarzhan - International Information Technology University
Prof. Dr. Zhanzakova Sholpan - Halel Dosmukhamedov Atyrau State University
Prof. Dr. Orazbek Makpal - L.N. Gumilyov Eurasian National University
Prof. Dr. Kozhabekova Akmaral- Kazakh National Women’s Teacher Training
University
Assoc. Prof. Dr. Ziya Att Tamhid Ahmed Khan Pathan-University of Eswatini
As. Prof Azimbaeva Gulbayram - Kazakh National Women’s Teacher Training
University
As. Prof Medeuova Galiya - Kazakh National Women’s Teacher Training University
As. Prof. Dr. Akzholova Aktoty- Abai Kazakh National Pedagogical University
As. Prof Shoibekova Gaziza - Kazakh National Women’s Teacher Training University
As. Prof. Saduakas Gulbanu- Abai Kazakh National Pedagogical University
Scientific Methodologist Sadykova Mariyash - Department of Education of Zhambyl
region
PhD. Nurzhanova Sazhila- Abai Kazakh National Pedagogical University

AL FARABI JOURNAL
8th International Conference on Social
Sciences

21-22 July 2020 / Almaty, Kazakhstan
Virtual Conference

PROGRAM
Participant Countries: Kazakhstan, Turkey, Azerbaijan, Uzbekistan, India, Pakistan, UK, Russia,
Ukraine, Georgia, Mexico, Pakistan

Zoom Meeting Program
Meeting ID: 729 064 4418
Password: 252525

Önəmli, Xahiş edirik diqqətlə oxuyasınız
❖ Konfransımızda Yazı Qaydalarına uyğun göndərilmiş və elmi komissiyadan keçən məruzələr üçün online (video
konfran şəklində) çıxış imkanı veriləcəkdir.
❖ Online məruzə üçün https://zoom.us/join linki üzərindən daxil olaraq “Meeting ID or Personal Link Name”
yerinə ID nömrəsinə daxil olaraq konfransa qoşula bilərsiniz.
❖ ZOOM tədbiqi pulsuzdur və yeni hesab açmağa ehtiyac yoxdur
❖ ZOOM tədbiqi qeydiyyatdan keçmədən istifadə edilə bilir
❖ Tədbiq planşet, telefon və komputerlərdə mümkündür
❖ Hər iclasda məruzəçilər məruzə saatından 5 dəqiqə əvvəl konfransa bağlanmış olmaları lazımdır
❖ Bütün konfrans iştirakçıları canlı qoşularaq bütün məruzələri izləyə bilərlər.
❖ Moderator – iclasdakı çıxış və elmi diskussiyalar (sual-cavab) hissəsindən məsuldurlar
Nəzər Yetirilmasi Vaxib Olanlar – TEXNİKİ BİLGİLƏR
 Komputerlərinizdə mikrafon olduğunə və saz vəziyyətdə olmasına əmin olmalısınız.
 ZOOM-da ekran paylaşma xüsusiyyətini bacarmalısınız
 Qəbul edilən məqalə sahiblərinin mail adresinə ZOOM tədbiqindəki linkə aid İD nömrəsi göndəriləcəkdir.
 Sertifikatlar konfransdan sonra sizlərə PDF olaraq göndəriləcəkdir.
 Konfrans proqramında yer və saat dəyişikliyi kimi tələblər nəzərə alınmayacaqdır.
Önemli, Dikkatle Okuyunuz Lütfen
❖ Kongremizde Yazım Kurallarına uygun gönderilmiş ve bilim kurulundan geçen bildiriler için online (video
konferans sistemi üzerinden) sunum imkanı sağlanmıştır.
❖ Online sunum yapabilmek için https://zoom.us/join sitesi üzerinden giriş yaparak “Meeting ID or Personal Link
Name” yerine ID numarasını girerek oturuma katılabilirsiniz.
❖ Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur.
❖ Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir.
❖ Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalışıyor.
❖ Her oturumdaki sunucular, sunum saatinden 5 dk öncesinde oturuma bağlanmış olmaları gerekmektedir.
❖ Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir.
❖ Moderatör – oturumdaki sunum ve bilimsel tartışma (soru-cevap) kısmından sorumludur.
Dikkat Edilmesi Gerekenler- TEKNİK BİLGİLER
 Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun.
 Zoom'da ekran paylaşma özelliğine kullanabilmelisiniz.
 Kabul edilen bildiri sahiplerinin mail adreslerine Zoom uygulamasında oluşturduğumuz oturuma ait ID numarası
gönderilecektir.
 Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir
 Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır
IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY
❖ To be able to attend a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID “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.
❖ The participant must be connected to the session 5 minutes before the presentation time.
❖ All congress participants can connect live and listen to all sessions.
❖ Moderator is 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.

Before you login to Zoom please indicate your name_surname and HALL number:
exp. Hall-1, Elvan Cafarov

Zoom Meeting Program
Meeting ID: 729 064 4418
Password: 252525

Opening Speech
1400-1430 (Almaty Local Time)
1. Mustafa Latif Emek (Head of İKSAD, Ankara, Turkey)
2. Prof. Dr. Abdirassilova Gulmıra (Kazakh National Women’s Teacher Training University, Almaty, Kazakhstan)
“Open Kazakhstan-Almaty” visual representation

3. Prof. Dr. Konurbaeva Sarash (Kazakh National Women’s Teacher Training University, Almaty, Kazakhstan)
Concert program "Kazakh music - the main value of the nation”

4. Dr. Aldibekova Sholpan (Kazakh National Women’s Teacher Training University, Almaty, Kazakhstan)
“Al-Farabi scholar of the east" is a video about a great scientist

Time/

Kz:1200

Date: 21.07.2020
Time/ Tr:900 -1100
Time/ Az:1000 -1200
Time/ In:1130 -1330
Hall-1
Session-1

-1400

Moderator: Prof. Konyrbaeva Sarash & Prof. Abdirassilova Gulmira
Country

Title

Бейсембаева К.Д.
Момбиева Г.Ə.
Дүйсенбаева А.О.
Ингайбекова Т.А.

Autors

Kazakhstan

ҚАЗІРГІ ТЕЛЕЖАРНАМАНЫҢ ПӘНАРАЛЫҚ
ПРОБЛЕМА РЕТІНДЕ ҚАРАСТЫРЫЛУ МӘСЕЛЕСІ

Қоңырбаева С.С.
Қуандыққызы Пəзия

Kazakhstan

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӘН САЛУ ДАҒДЫЛАРЫ
ҚАЛЫПТАСУЫН БАҒАЛАУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
МЕН КРИТЕРИЙЛЕРІ

Kazakhstan

ЕКІНШІ ТІЛДІ МЕҢГЕРУДЕГІ ГЕНДЕРЛІК
СӘЙКЕСТІКТЕР МЕН АЙЫРМАШЫЛЫҚТАР

Kazakhstan

ҚАЗІРГІ БІЛІМ БЕРУДЕГІ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ
ШЕБЕРЛІК- ЗАМАН ТАЛАБЫ

Kazakhstan

БАЛАБАҚША ОЙЫНДАРЫНЫҢ БАЛА
ПСИХОЛОГИЯСЫНА ӘСЕРІ

Kazakhstan

ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕР – ҚАЗІРГІ ЖАСТАРДЫҢ
ӘЛЕУМЕТТІК БАҒДАРЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ
ФАКТОРЫ РЕТІНДЕ

Т.А.Ингайбекова

Kazakhstan

КІШІ МЕКТЕП ЖАСЫНДАҒЫ ЗИЯТЫ
ЗАҚЫМДАЛҒАН БАЛАЛАРДЫҢ ӘЛЕУМЕТТІККОММУНИКАТИВТІК ДАҒДЫЛАРЫН
ҚAЛЫПТAСТЫPУДЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ

Адилхан Динура

Kazakhstan

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҰЛЫ ЖІБЕК ЖОЛЫНЫҢ
ТАРИХЫ

Садыкова Дамежан

Kazakhstan

АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУ ТАРИХЫ
ЖӘНЕ ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

Шойбекова Ғазиза
Бейсекеев Наурызбек
Абенова Лəззат

Kazakhstan

ЛАТЫН ГРАФИКАСЫНА КӨШКЕННЕН КЕЙІНГІ
ҚОҒАМДЫҚ ЖӘНЕ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕРІ
КІРМЕ СӨЗДЕРІНІҢ ОРФОГРАММАЛАНУЫ

Ахметова Гуьжан
Елибаева Ляззат
Тукенова Айдана
Касымжанова Айнур
Сайлханова Жанаргуль
Бердалиева Лаззат
Мышбаева Гулмира
Альдибекова Шолпан
Бейсембаева К.Д
Садреймова А.Ж.
Каримова Р.Е.

Time/

Kz:1200

-1400

Time/
Hall-2

Date: 21.07.2020
-1100
Time/ Az:1000 -1200
Time/ In:1130 -1330
Session-1

Tr:900

Moderator: Doç. Dr. Şükrü İLGÜN & Doç. Dr. Esra ALTINTAŞ
Country

Title

Dr. Abdullah Sencer TEMEL
Dr. Öğr. Üyesi Yalçın TÜKEL
Dr. Öğr. Üyesi Davut ATILGAN

Autors

Turkey

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SPORA YÖNELİK
PSİKOLOJİK YETENEK DÜZEYLERİ (KONYA İLİ
ÖRNEKLEMİ)

Dr. Öğr. Üyesi Davut ATILGAN
Dr. Abdullah Sencer TEMEL
Dr. Öğr. Üyesi Yalçın TÜKEL

Turkey

Dr. Rəsulova Sevinc Həmid qızı

Azerbaijan

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ VE SINIF
ÖĞRETMENLERİNİN SPORA YÖNELİK TUTUMLARI
(KAHRAMANMARAŞ İLİ ÖRNEKLEMİ)
AZӘRBAYCAN UŞAQ POEZİYASINDA MӘKTӘBӘ,
TӘHSİLӘ VӘ MÜӘLLİM- ŞAGİRD ŞӘXSİYYӘTİNӘ
MÜNASİBӘT ( XIX ӘSRİN II YARISI-XX ӘSRİN
ӘVVӘLLӘRİ)
PANDEMİ SÜRECİNİN PSİKOSOSYAL ETKİLERİ:
Ortaokul Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARINCA ÇEŞİTLİ
GEOMETRİK ŞEKİLLERİN ALAN FORMÜLLERİNİN
İLİŞKİLİ BİR ŞEKİLDE ORTAYA KONMASI
DURUMUNUN İNCELENMESİ

Dr. Öğr. Üyesi Selahattin YAKUT
İdris YAKUT

Turkey

Doç. Dr. Esra ALTINTAŞ
Doç. Dr. Şükrü İLGÜN

Turkey

Doç. Dr. Esra ALTINTAŞ
Doç. Dr. Şükrü İLGÜN

Turkey

MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ 4/5+2/3 = 6/8
ÖRNEK OLAYI İLE BAŞA ÇIKABİLME DURUMLARI

Turkey

İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ERİME VE
ÇÖZÜNME İLE İLGİLİ KAVRAM YANILGILARI

Turkey

HEMŞİRELERİN PERFORMANS VE ETİK İKLİM
ALGILAMALARININ İNCELENMESİ

Ceren ERENEL AYER
Prof. Dr. Mustafa DOĞAN
Doç. Dr. Mustafa YEŞİLYURT
Öğr. Gör. Dr. İlknur ÇEVİK
TEKİN
Dr. Öğr. Üyesi Pınar ERDOĞAN
Assist. Prof. Emine ARSLAN

Turkey

Assist. Prof. Emine ARSLAN

Turkey

CONSUMER RIGHTS AWARENESS OF UNIVERSITY
STUDENTS
EFFECTS OF WORD OF MOUTH MARKETING ON
WOMEN CONSUMERS’ PREFERENCES OF CLEANING
PRODUCTS

Time/

Kz:1500

-1700

Time/
Hall-1

Autors

Date: 21.07.2020
-1400
Time/ Az:1300 -1500
Time/ In:1430 -1630
Session-2

Tr:1200

Moderator: Beysenbaeva Kenzhe & Shoybekiva Gaziza
Country
Title

Проф. Лев Владимирович
Мардахаев

Russia

Проф. Александр
Михайлович Егорычев

Russia

Доц. Мукашева М.Т.
Проф. Косанова А.Ш.
Доц. Мамаева Г.Б.

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО
ЗДОРОВОГО ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ
ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ РУССКОГО
МИРА

Kazakhstan

ФЕНОМЕН АЛЬ-ФАРАБИ

Проф. Николай Васькив

Ukraine

ТВОРЧЕСТВО АБАЯ КУНАНБАЕВА В
УКРАИНСКИХ ПЕРЕВОДАХ

Ольга Быкова

Ukraine

ОБРАЗ КАЗАХСТАНА В МЕМУАРАХ У. ЛЮБОВИЧ
«РАССКАЖУ ВАМ О КАЗАХСТАНЕ»

Kazakhstan

ӘЛ-ФАРАБИ МҰРАСЫ ЖӘНЕ ТАРИХИ САНАНЫҢ
ЖАҢҒЫРУЫ

Kazakhstan

ХХ ҒАСЫР СОҢЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ-ОРЫС ӘДЕБИ
БАЙЛАНЫСТАРЫ

Kazakhstan

ӘЛ-ФАРАБИДІҢ 1150 ЖЫЛДЫҒЫ: ЕҢБЕКТЕРІ,
НАҚЫЛ СӨЗДЕРІ ...

п.ғ.к.,Альдибекова Шолпан
п.ғ.к.,Исмаилова Роза
Балтышева Галия
Бейскеева Мария
Майлаякова Гулмира
Абдирасилова Айкерим
Проф. Абдирасилова
Гулмира

Time/

Kz:1500

-1700

Time/
Hall-2

Date: 21.07.2020
-1400
Time/ Az:1300 -1500
Time/ In:1430 -1630
Session-2

Tr:1200

Moderator: Prof. Dr. Yavuz UNAT & Dr. Bahtinur MÖNGÜ
Country
Autors
Title
Prof. Dr. Yavuz UNAT

Turkey

ORTAÇAĞ İSLÂM DÜNYASI’NDA ASTRONOMİ
BAĞLAMINDA FÂRÂBÎ’NİN ASTRONOMİYE BAKIŞI
VE KATKILARI

Dr. Öğr. Üyesi Bahtinur
MÖNGÜ

Turkey

İNSAN (OLMAK) ÜSTÜNE

Roya MIRZABAYOVA

Azerbaijan

Dr. Öğr. Üyesi Nurdoğan
TÜRK

Turkey

Arş. Gör. Dr. Hanefi ŞOLA

Turkey

Arş. Gör. Dr. Hanefi ŞOLA

Turkey

Arş. Gör. Dr. Fatih ÇİNAR

Turkey

Arş. Gör. Dr. Fatih ÇİNAR

Turkey

Dr. Öğr. Üyesi Adnan AKALIN

Turkey

Muhammad Suleman Nasir
Muhammad Umar Shamas
Nasir

Pakistan

ISLAMIC PERSPECTIVE ON LOGIC IN THE
PHILOSOPHY OF BAHMANYAR AL-AZERBAIJANI
KUR’ÂN PERSPEKTİFİNDE İNANCA YÖNELİK
ŞİDDET
İMÂM MÂTÜRÎDÎ’NİN KADININ DEVLET BAŞKANI
OLAMAYACAĞI HAKKINDA REFERANS
GÖSTERİLEN AYETLERE YAKLAŞIMI
İMÂM MÂTÜRÎDÎ’NİN MUT’A NİKÂHIYLA ALAKALI
OLAN AYETE YAKLAŞIMI
MAKÂSIDLA EŞ VEYA YAKIN ANLAMLI
KULLANILAN KAVRAMLAR
NİKÂH AKDİNİN RÜKÛNLARININ ADEDİ
ETRAFINDAKİ BAZI GÖRÜŞLERİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
HIRSIZLIK SUÇUNUN TEŞEKKÜLÜ ve HUKUKİ
SONUÇLARI: İSLAM HUKUKU ve TÜRK CEZA
KANUNU MUKAYESELİ ANALİZİ
PRINCIPLES OF A SUCCESSFUL SOCIAL LIFE, IN
THE LIGHT OF ISLAMIC TEACHINGS

Time/

Kz:1730

-1930

Autors

Time/
Hall-1

Date: 21.07.2020
-1630
Time/ Az:1530 -1730
Time/ In:1700 -1900
Session-3

Tr:1430

Moderator: Dr. H. R. Laskar & Dr. Sanghamıtra Parıda
Country
Title

Dr. H. R. Laskar
M.K. GANESHAN
Prof. Dr. C. VETHIRAJAN
M.K. GANESHAN
Prof. Dr. C. VETHIRAJAN
Tariel Lomia
Ekaterine Lomia

India
India
India
Georgia

Arshad Ahmed

India

Rajnish Kumar
Prof. J. K. Tandon

India

Dr. Sanghamıtra Parıda

India

Dr. Fatih ÖZTÜRK

Turkey

CHALLENGES IN FINANCIAL REPORTING DUE TO
COVID 19
SKILL DEVELOPMENT INITIATIVES IN INDIA:
CHALLENGES AND OPPORTUNITIES
INDIAN ECONOMY DURING COVID -19: PROBLEMS
AND CHALLENGES
COVID-19 AS A MAJOR POLITICAL AND ECONOMIC
CHALLENGE: A NEW WORLD AND A NEW REALITY
CHINA’S ECONOMIC RELATIONS WITH SAUDI
ARABIA
THE MICROECONOMIC IMPACTS OF COVID-19 ON
INDIAN ECONOMY
THE UNIQUE RELATIONSHIP BETWEEN STATE and
CIVIL SOCIETY in KAZAKHSTAN
WILHELM REICH’IN ‘KENDİ KENDİNE SAHİP OLAN
BİREY’ ANLAYIŞI ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR
DEĞERLENDİRME

Time/

Kz:1730

-1930

Time/
Hall-2

Date: 21.07.2020
-1630
Time/ Az:1530 -1730
Time/ In:1700 -1900
Session-3

Tr:1430

Moderator: Prof. Dr. Ayse Gulcin KUCUKKAYA & Prof. Dr. Kubra Aliyeva
Country
Autors
Title
Dr. UMIDJON QO‘ZIYEV
SEVARAXON
ASROLIDDINOVA
Dr. UMIDJON QO‘ZIYEV
NIGORA DEDAMIRZAYEVA
Prof. Dr. Ayse Gulcin
KUCUKKAYA
Prof. Dr. Ayse Gulcin
KUCUKKAYA
Assis. Arch. Hardi Wahab
Ahmed
Arch. Riym Güler
Arch. Büşra Karadeniz
Arshagul Rysbaeva
Luiza Jubatova
Angelika Karabutova
Dr. Dipanwita Pal

Uzbekistan
Uzbekistan
Turkey

INTERPRETATION OF THE IMAGE OF YOR
(BELOVED) IN THE RHYMES OF BOBUR
COMPARATIVE ANALYSIS OF WORD FORMATION
IN UZBEK AND ENGLISH BY AFFIXATION
ORIGINE OF TURKISH OTTOMAN ARCHITECTURE
RELATION WITH CENTRAL ASIAN TURKISH
ARCHITECTURE

Turkey

ARCHITECTURAL INTERACTIONS IN SINAN ERA;
AZAPKAPI SOKOLLU MEHMET PAŞA MOSQUE

Kazakhstan

DEEP ROOTS OF SPIRITUAL AND MORAL
EDUCATION IN THE HERITAGE OF AL-FARABI

India

Prof. Dr. Kubra Aliyeva

Azerbaijan

Gunesh Jabrayilova

Azerbaijan

Günel Hüseynova Şükrət qızı

Azerbaijan

THE SANTHALS OF THE SANTHAL PARGANAS:
DELVING INTO THE REALITY AFTER HANSDA
SOWVENDRA SHEKHAR’S STORIES
AZERBAIJANI MUGAM. ITS ANCIENT HISTORY
AND TRADITION (according archeological materials)
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АҢДАТПА
Қазіргі қоғамда жарнама, жарнамалық қызмет және жарнамалық қатынастар отандық ғылыми
зерттеулердің объектісі болды, ең алдымен психологиялық зерттеулер үшін өзекті мәселе. Қазіргі
уақытта көптеген адамдардың жарнамаға қатынасы поляризацияланған, бірақ бірқатар әлеуметтік
топтар үшін жарнама «өмірді құрайтын қалыпты құбылыс» болады. Бірақ кейбір адамдар үшін
жарнама сияқты құбылыспен байланысты кейбір мәселелер бар.
Егер қазіргі жарнама негізінде жатқан идеяларды жинақтайтын болсақ, онда бұл жарнама әлемінің
көлемі бойынша өмірдегі ең бастысы - нақты пайда - бұл заттардың қарапайым жиынтығы. Қазіргі
заманғы жарнаманың психологиялық мазмұнын сараптамалық бағалау әр түрлі жарнама түрлерінің
жиынтығы арасында бірқатар сипаттама түрлерін бөліп көрсетуге болатынын көрсетті. Сарапшыларға
осы құбылыстың мәндік сипаттамаларын дәл көрсететін көркем атаулар ұсынылды.
Қазір жарнама - бұл өзінің материалдық пайдасы туралы ойлайтын күшті және кең индустрия.
Психологиялық тұрғыдан қазіргі жарнама біздің қоғамның жағдайын айнадағы сияқты көрсетеді.
Шығармашылық тұлғалардың жарнамаға келуі бірқатар қызықты және шығармашылық шешімдердің
пайда болуына ықпал етті. Жанрлар бойынша жарнама әртүрлі болды, онда әлеуметтік, экологиялық,
әскери, қаржылық және саяси жарнама сияқты жарнаманың арнайы түрлерін жасау үрдісі басым
болды. Жарнама ғылыми зерттеулердің объектісі болды. Жарнама мәселелеріне психология,
әлеуметтану, экономика және өнер саласындағы бірқатар қызықты жұмыстар арналған.
ХХ ғасырдың ортасында өмірді жарнамасыз елестету қиын болды. Біз барлық жерде жарнамамен үйде, теледидардың алдында, радио тыңдап, жұмысқа немесе мектепке, жолда, көшеде кездестік, яғни
біз көріп отырған жаңа нәрселер туралы хабарларды естиміз. Бүгінде Қазақстан тәуелсіз мемлекет
болған кезде, әрбір дамыған елде де, біздің елімізде де жарнама жасайтын командалар бар.
Жарнамада психологиялық әсер етудің барлық түрлері кеңінен қолданылады. Жарнаманың
психологиялық әсер ету объектісі ретінде ең алдымен тұтынушылар сатып алынады. Бұл ықпалдар ең
алдымен тұлғаның мотивациялық-тұтыну саласына (тұтынушылық мінез-құлықтың себептерін
ынталандырады, жаңа қажеттіліктерді өзектендіреді) және бағдар құрылымына (мінез-құлық пен
қарым-қатынастың жаңа құндылықтарын, стандарттары мен стереотиптерін қалыптастырады)
бағытталған. Жарнаманың психологиялық әсер ету жүйесіне сүйене отырып, бұл тәсіл бірнеше бағытта
іске асырылатын болады.
Жарнама - көптеген адамдардың санасына әсер етудің қуатты құралы. Жарнама пайда болған сәттен
бастап, ол жеке адамның және адамдар тобының мінез-құлқына әсер ету тәсілдерін әзірледі. Оның ұзақ
тарихы үшін жарнама ақпарат берудің жоғары деңгейіне, сондай-ақ шартты рефлексті, бейсаналық
сендіру және символдық бейнелердің проекциясын қалыптастыруға көшті. Жарнама адамдар саналы
және бейсаналық деңгейде басқаратын адамның өмірінде жиі орын алды.
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Жарнаманы жақтаушылар оның пайдалылығы мен экономикалық даму қажеттілігін атап көрсетеді,
өйткені ол өндірілген тауарларды сатуды жеделдетеді, бағаны төмендетеді, тұтынуды арттырады, бұл
өз кезегінде өнім шығарудың өсуіне ықпал етеді; бұқаралық ақпарат құралдарын қаржыландырады;
бәсекелестікті ынталандырады, нарықты кеңейтеді және қосымша жұмыс орындарын құрады.
Түйін cөздер: жарнама, жарнамалық әсер ету, психологиялық құрал, еліктеу, иландыру, музыка
терапиясы, жарнамалық ақпарат, бұқаралық ақпарат құралдары, когнитивті компонент,
тележарнама.
QUESTIONS OF STUDYING OF MODERN TV COMMERCIAL AS CROSS-DISCIPLINARY
PROBLEM
ABSTRACT
In modern society, advertising, advertising activities and advertising relations have become the object of
domestic scientific research, primarily an urgent problem for psychological research. Currently, the attitude of
most people to advertising is polarized, but for a number of social groups, advertising is becoming «a normal
phenomenon that makes up life». But some people have some questions related to such a phenomenon as
advertising.
If we generalize the ideas underlying modern advertising, then by the size of this advertising world, the most
important thing in life-real profit is a simple set of items. An expert assessment of the psychological content
of modern advertising has shown that a number of descriptive types can be identified among the totality of
different types of advertising. Experts were offered pictorial names that accurately reflect the essential
characteristics of this phenomenon.
Now advertising is a strong and expansive industry that thinks only about its material interests. From a
psychological point of view, modern advertising is interesting, because it shows the state of our society as in
a mirror. The arrival of creative individuals in advertising has contributed to the emergence of a number of
interesting and imaginative solutions. By genre, advertising has become diverse, which is dominated by the
process of creating special types of advertising, such as social, environmental, military, financial, and political
advertising. Advertising has become the object of scientific research. Questions about advertising are devoted
to a number of interesting works in psychology, sociology, Economics, and art.
In the mid-twentieth century, it was difficult to imagine life without advertising. We meet everywhere with
advertising – at home, in front of the TV, when listening to the radio, going to work or school on the road, on
the street, that is, everywhere we hear messages about new things, we will see. Today, when Kazakhstan is an
independent state, there are teams that produce advertising both in every developed country and in our country.
All types of psychological influence are widely used in advertising. As an object of psychological impact of
advertising, first of all, consumers are purchased. These effects are aimed primarily at the motivational and
consumer sphere of the individual (they stimulate the motives of consumer behavior, actualize new needs) and
the structure of orientation (they form new values, standards and stereotypes of behavior and communication).
Based on the system of psychological impact of advertising, this approach will be implemented in several
directions.
Advertising is a powerful means of influencing the minds of the majority. Since the advent of advertising, it
has worked out ways to influence the behavior of an individual and a group of people. Over its long history,
advertising has moved to a higher level of providing information, as well as the formation of a conditioned
reflex, unconscious belief, and the projection of symbolic images. Advertising took place often in the life of a
person who manages people on a conscious and unconscious level.
Proponents of advertising note its usefulness and necessity for economic development, since it will accelerate
the sale of manufactured goods, reduce prices, increase consumption, which, as a result, contributes to the
growth of output; finances the media; stimulates competition, expands the market and creates additional jobs.
Keywords: advertising, advertising influence, psychological means, imitation, motivation, music therapy,
advertising information, mass media, cognitive component, TV broadcasts.
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Қазіргі заманғы қоғамда жарнама, жарнамалық іс-әрекет және жарнамалық қатынастар көптеген
ғылыми зерттеулердің объектісі бола бастады, ең алдымен аталған мәселе психологиялық зерттеулер
үшін өзекті мәселе болды. Қазіргі кезде көпшілік адамдардың жарнамаға деген қатынасы
поляризацияланған, бірақ бірқатар әлеуметтік топтар үшін жарнама «өмірді құраушы қалыпты
құбылыс» ретінде болады.
Жарнаманың теориясы мен тәжірибесі саласындағы көрнекті мамандардың мәліметтері бойынша,
жарнамалық мәтіндер мен әндер Ежелгі Грецияда танымал болған. Сол кездегі жарнама берушілер
жарнамадағы басты нәрсе - ақпарат беру ғана емес, сонымен бірге тұтынушыға оның қажеттіліктерін
белсендіру мақсатында әсер ету екендігін жақсы түсінген.
Қазір жарнама – күшті және экспансиялық индустрия, ол өзінің материалдық мүдделерін көздейді.
Психологиялық тұрғыдан қазіргі заманғы жарнама қызықты, себебі онда айнадағыдай біздің қоғамның
бейнесі көрінеді. Жарнамаға шығармашыл тұлғалардың келуі, онда бірқатар қызықты және бейнелеуші
шешімдердің туындауына ықпал етті. Жанры бойынша жарнама алуан түрлі бола бастады, онда
жарнаманың арнайы түрлерін, мысалы әлеуметтік, экологиялық, әскери, қаржылық, саяси
жарнамаларды құру процесі басым түседі. Жарнама ғылыми зерттеулердің объектісі бола бастады.
Жарнама мәселесіне психологияда, әлеуметтануда, экономикада және өнертануда жүргізілген бірқатар
қызықты жұмыстар арналған.
Қазіргі кезеңде жарнамасыз өмірді елестету қиын болғаны ХХ ғасырдың ортасында нақты зерттеле
бастады. Біз жарнамамен барлық жерде кездесеміз – ол үйде, теледидардың алдында, радио тыңдап,
жолда, көшеде жұмысқа немесе оқуға бара жатқанда, яғни барлық жерде біз жаңа заттар туралы
хабарламаларды естиміз, көреміз. Бүгінгі таңда қазақ елі тәуелсіз мемлекет болып отырғанда, әрбір
дамыған ел сияқты, біздің елде де жарнама шығаратын ұжымдар пайда болды. Осы шығарылатын
жарнамалардың сапасы, олардың тұтынушылардың қажеттілігін өтеуі, қоғамның ең жас өкілі –
балалардың психикасына жағымды және жағымсыз әсері, қазіргі біздің қоғамды қатты толғандырып
отырған өзекті мәселелердің біріне айналды.
Алғашқы жарнама қашан пайда болды? Жарнама тауар алмастыру және сауда пайда болған уақытта
пайда болды. Ол кезде жарнама ауызша болды, жарнамалық хабарламалар сырт бейнені безендіру
арқылы берілді деген пікірлер бар. Жазудың пайда болуымен, жарнаманың мүмкіндіктері кеңейді,
жарнамалық мәтіндерді таратушыларға мәтіндік ақпарат таныс болды.
ХХ ғасырдағы батыс жарнамасы өзінің дамуының бірнеше сатыларынан өтті, оларды талдау кең
көлемді өзіндік міндет болып саналады. Осы ғасырда жарнама және жарнамалық іс-әрекет кешенді
ғылыми зерттеулердің объектісі бола бастады, олардың ішінде психологияға жетекші рөл берілді.
Сауда ұсынысының тұжырымдамасы жасалды, жарнаманың әмбебап психологиялық әсерінің
формулалары құрылды, жарнаманың принциптері, ережелері, өсисеттері мен заңдары негізделді.
В.В.Тулуповтың еңбектерінде атап көрсетілгендей, 1991 жылдан бастап қазіргі заманғы сауда
жарнамасының қалыптасуы басталды. Біздің қазіргі заманғы жарнама пайда болудың, қалыптасу мен
құрылудың бірқатар қиын кезеңдерінен өтті. Біздің жарнамашылардың алғашқы тәжірибелері өте
қызықты және қарапайым болды. Мысалы, «Алиса» фирмасының телевизиялық роликтері қарапайым
күшік түрінде тек адамдардың қызығушылығын оятты, мәні бойынша ештеңе жарнамаланған жоқ.
Содан кейін батыс жарнамасының үлгілерін көшіру басталды, олдарды қабылдау қиын болды
[Тулупов В.В., 2006].
Жарнама ретінде танымал және сенімді бастау көзі тарататын тауар және оны өндірушілер туралы
мақсатты бағытталған және ақылы ақпарат түсіндіріледі. Операциялық деңгейде жарнама ұғымының
мынадай анықтамасын беруге болады: «Жарнама – бұл халықты тауармен таныстыру, оны сатып алудың
қажеттілігіне сендіру мақсатындағы ақпарат беру процесі».
Жарнама - әлеуметтік-психологиялық құбылыс. Бұл қазіргі заманғы адамның психикасының құпия
бөліктерін қамтитын көпжоспарлы тауар. Бизнес саласындағы жарнама тұтынушыларға ақпараттың
көпшілігін береді. Жарнамалық ақпараттың психологиялық әсері, жарнамалық хабарламаларды қайта
өңдеу процесінде көрінеді. Жарнамалық процеске ақпаратты өңдеу феномендері – түйсік, қабылдау, зейін,
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ес, ойлау қатысады. Екінші жағынан, жарнамалық ақпаратты қайта өңдеу процесіне, адамның жармнаға
деген қатынасы, оның эмоциялары мен сезімдері қатысады. Психологтардың зертетулері бойынша,
жарнамалық ақпаратты қабылдау және қайта өңдеу, көптеген факторлардың әсерімен жүзеге асырыла ды,
алайда олардың үш аспектісі маңызды болып саналады: когнитивті (танымдық), эмоционалды
(аффектілі) және мінез-құлықтық (конативті) факторлар.
Когнитивті компонент жарнамалық ақпаратты адамның қалай қабылдауымен байланысты. Когнитивті
компонентті зерттеу, бірқатар ақпаратты қайта өңдеу процестерін, түйсік пен қабылдау, ес, зейін, елес
пен қиялдау, ойлау мен сөйлеу сияқты процестерді талдауды қамтиды. Жарнамалық өнімнің жоғары
және төмен сапалы дайындалуына байланысты, олар адамның когнитивті сферасына әртүрлі әсер етуі
мүмкін.
Жарнамада визуалды бейнелер үлкен мәнге ие болады. Ол жедел әрі жеңіл, вербальды бейнелерге қарағанда,
нақты әрі дәл қабылданады. Символдар ретіндегі тақырыптар мен негізгі мәтінді, дұрыс оқу және түсіну керек,
олар визуальды түрде шындықтың бейнесі ретінде қабылданады. Бейнелер тікелей адамның сезімдеріне
бағытталады. Жарнама маңызды принципке бағынуы керек – ол тұтастық принципі. Жарнамада оның барлық
элементтері – иллюстрациялар, тақырыптар, мәтін, логотип, элементтер мен жалпы бейне – бір-бірімен тығыз
өзара әрекет етеді, нәтижесінде жарнаманың жалпы тиімділігін анықтайды.
Психологияда психологиялық әсер ету деп, субъектінің күйіне, мінез-құлқына, іс-әрекетіне, қатынасы
мен бағдарларына әсер ететін, мақсатты түрде оларды өзгертетін әсер ету жүйесі аталады.
Психологиялық әсер ету адамның саналы және бейсаналы деңгейіне бағытталады.
Психологияда психологиялық әсер етудің екі түрі басым анықталады: әсер ету және тәрбие. Әсер ету
– бұл тұлғаның басқа тұлғаның бағдарын, қатынасын, талап-тілектерін, бағалауын өзгерту процесі мен
нәтижесі. Әсер етудің бағыталған және мақсатты бағытталған екі түрі бар. Әсер етудің психологиялық
механизмдері ретінде, сендіру және иландыру алынады. Әсер ету серіктестердің рөлдік және статустық
мінездемелері арқылы анықталуы мүмкін. Әсер етудің ерекше түрі ретінде гипноз алынады.
Психологиялық әсер етудің барлық түрлері жарнамада кең қолданылады. Жарнаманың психологиялық
әсерінің объектісі ретінде, ең алдымен, тұтынушылар алынады. Бұл әсерлер ең алдымен, жеке
тұлғаның мотивациялық-тұтынушылық сферасына (тұтынушылардың мінез-құлқының мотивтерін
ынталандырады, жаңа қажеттіліктерді өзектілейді) және бағыттылықтың құрылымына (жаңа
құндылықтарды, мінез-құлық пен қатынастың эталондары мен стереотиптерін қалыптастырады)
бағытталады. Жарнаманың психологиялық әсер ету жүйесіне сүйене отырып, аталған тәсіл бірнеше
бағыттар бойынша жүзеге асырылады [Чалдини Р., 2001].
Бұл бағыт психологиялық әсер етудің дәстүрлі арнайы емес түрлерін басым қолданудан тұрады.
Жарнамада психологиялық әсер ету әртүрлі формаларда болуы мүмкін. Психологиялық әсердің
сөйлеу, мәтін, түс, форма, музыка, композиция және т,б, арқылы формалары бар. Психологиялық әсер
етудің әрбір формасы үшін, арнайы спецификалық әідстер қолданылады. Жарнамалық мәтіндер
әртүрлі баспалық (үнпарақтар, плакат, буклет) және қабырғалық жарнаманың негізгі мазмұны болып
табылады. Жарнамалық хабарламалар – радиожарнамадағы негізгі құрал болып саналады.
Жарнамалық хабарламалар мен мәтіндер теледидардан берілетін жарнаманың маңызды құрамдас
бөлігі болып табылады. Жарнамалық мәтіндер мен хабарламада психологиялық әсердің екі түрі
қолданылады: сендіру және иландыру (суггестия) [Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К., 2001].
Сендіру – жеке тұлғаның белгілі құрылымдар, бағалауы мен пікірлерін саналы қабылдау мақсатында,
оның санасына психологиялық әсер етудің манипуляциялық емес әдісі. Сендіру мына жағдайларда
тиімді болады:
-

әсер ету субъктісіне жағымды қатынас қалыптасқан жағдайда;
ақпарат объективті, бірізді және логикалық болған жағдайда;
деректерге сүйенген жағдайда;
бірқатар жеке аргументтер берілген жағдайда;
ақпарат көрнекі-бейнелі формада берілген жағдайда;
серіктеске зейін аударлыған және пікірталаста комнструктивті позиция басым болғанда.
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Иландыру немесе суггестия – логикалық талдау мен біріктіру, белсенді түсінудің рөлін азайтуға,
иландыратын мазмұнды қабылдауда, саналы бақылау мен сынды төмендетуге бағытталған, адамның
психикалық сферасына әсер ету процесі мен әдісі. Иландыру ең алдымен, адамның сезімдеріне
бағытталады. Иландыру тұтынушыларға психологиялық әсер ету ретінде, белсенді түрде жарнамада,
әсіресе коммерциялық және саяси жарнамада қолданылады.
Нейролингвистикалық бағдарламалау (НЛП) әртүрлі анықталады: жеке тұлғаны жетілдіру өнері және
ғылымы; адамға сөзбен әсер ету туралы ғылым; психотерапияның күшті құралы және т.б. НЛБ
насихаттау мен жарнамада белсенді қолданылатын психологиялық әсер етудің бір түрі. НЛБ адамға
тікелей бейсаналы әсер етуге бағытталған, бұл ақпаратты бағалау және қабылдаудың сынилығын
төмендететін, психикалық күйді қалыптастыруға ықпал етеді. НЛБ-ның тұлғааралық қарым-қатынас
барысында жүзеге асырылатын әдістері тиімді болып саналады. НЛБ технологиясы, коммерциялық
және саяси жарнамада кең қолданылады:
- жарнамада транстық мінез-құлықты көрсету;
- табиғи транс күйлерін тартымды формада көрсету.
Жарнама тәжірибесінде НЛБ технологиясын қолданудың тиімділігін бағалау өте қиын және мүмкін
емес, себебі олар психологиялық әсер ету әдістерімен бірлесе қолданылады.
Еліктеу және психологиялық жұқтыру. Психологиялық жұқтыру адамдар тобы мен жеке тұлғаның ісәрекетіне тиімді психологиялық әсер ету әдісі болып саналады. Бұл әдістің негізгі мақсаты – бірыңғай
пікір және эмоционалды қатынасты қалыптастыру. Психологиялық жұқтыру жарнаманың көптеген
түрлерінде кең қолданылады, әсіресе, белсенді түрде коммерциялық және саяси жарнамада
қолданылады. «Тұтынушыда жақсы көңіл-күй тудыру – психологиялық жұқтырудың басты міндеті».
Психологиялық жұқтыруды жүзеге асыру үшін, әртүрлі рәсімдер, символдар, дыбыстар, әрекеттер,
символикалық безендіру қолданылады.
Еліктеу – белгілі бір бейне немее үлгіге ұқсауда көрінетін психологиялық әсер етудің түрі. Еліктеу
саяси және сауда жарнамасында қолданылады. Бұнда жарнамалық кейіпкерлердің тартымдылығы,
имиджі ерекше орын алады.
Түс және форма арқылы әсер ету. Бұл психологиялық әсер ету әдісі баспадағы және телевидениедегі
жарнамада қолданылады. Форма арқылы әсер ету, форманы қабылдаудың психологиялық танымал
феномендерін қолданумен байланысты. Бұл әдіс адамның эмоционалды сферасына әсер ете отырып,
олардың психологиялық қүрылымдарын қалыптастыруға ықпал етеді. (сызықтар, фигуралар,
геометриялық фигуралар) [Голядкин Н.А., Полукаров В.Л., 1994].
Адам өмір бойы түстер әлемінде өмір сүреді, сол себепті түске деген қатынас әрдайым эмоционалды
түске боялған. Түстер гаммасы адамға эмоционалды әсер етеді, түстердің әсері арқылы адамның көңілкүйі өзгереді. Бұл психологиялық эффект жарнамада да кең қолданылады. Ең алдымен, түстің
мәнерлілігі немесе айқындығы, адамдардың эмоционалды сферасына күшті әсер етеді. Түстердің әсері
оның символикасымен байланысты болады. Психологиялық қатынаста символика мәдени-тарихи және
ұлттық факторлармен негізделеді. Бұл жерде швед психологы М.Люшердің түстер тестін талдауға
болады, ол арқылы жарнаманың кез келген түрінің түстер гаммасын дәл анықтауға болады.
Музыка арқылы әсер ету. Музыка адамдарға эмоционалды әсер етудің күшті құралы болып саналады.
Музыка психологиялық әсер ету құралы ретінде жалпы және әмбебап. Музыка арқылы әсер ету
телевизиядағы және радиодағы жарнамада кең қолданылады. Музыка арқылы әсер ету, дыбысталу
күші, әуеннің құрылымы, ырғақтық негіздің мәнері, жылдамдық, музыкалық аспаптарды таңдау,
композициялық шешімдер арқылы жүзеге асырылады.
Символдар және символика арқылы әсер ету. Жарнамадағы символдар психологиялық әсерді жүзеге
асыру үшін, мотивацияны құру үшін қолданылады. Символдарды жарнамада қолданудың тиімділігін
көрсететін мәліметтер:
- күнді символикалық бейнелеу әрдайым жақсы белгі ретінде қабылданады;
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- ашық аспан немесе жарнамаланатын тауардың фоны ретінде, оның жетілгендігінің белгісі ретінде
болады;
- өмірдің көзі ретіндегі су, осы қасиетін жарнамаланатын тауарға ауыстырады;
- жарнамадағы жұлдыздар қайталанбастықты білдіреді;
- баспалдақтар, бағандар, аркалар – жетістікке жету жолын білдіреді;
- шығыршықтар – жақсыға деген өзгерістерді білдіреді.
Жарнама көпшілік санаға әсер етудің қуатты құралы болып табылады. Жарнаманың пайда болғанынан
сәтінен бастап, онда индивидтің және адамдар тобының мінез-құлқына әсер ету тәсілдері өңделді.
Жарнама өзінің ұзақ тарихында, ол ақпарат беруден жоғары деңгейге өтті, сонымен бірге, шартты
рефлексті қалыптастыруға, бейсаналы иландыруға, символикалық бейнелерді проекциялауға өтті.
Жарнама адамның өмірінде жиі орын алатын болды, ол адамдарды саналы және бейсаналы
деңгейлерде басқарады [Гордякова О.В. 2000].
Жарнаманы жақтаушылар оның пайдалылығын және экономикалық даму үшін қажеттілігін атап
көрсетеді, себебі ол өндірілген тауарлардың сатылуын жеделдетеді, бағаларды төмендетуге мүмкіндік
береді, тұтынуды арттыруға ықпал етеді, соның салдарында, өнімнің шығарылуының өсуіне ықпал
етеді; бұқаралық ақпарат құралдарын қаржыландырады; бәсекелестікті ынталандырады, нарықты
кеңейтеді және қосымша жұмыс орындарын құрайды.
Коммуникация саласындағы жарнама сатып алушыға дәйекті таңдау жасау үшін қажетті ақпаратты
ұсынады; күнделікті өмірді эстетизациялауға ықпал етеді, әзілді бағалауға көмек береді, тұтынушыға
таңдау жасауға және шешім қабылдауға еркіндік береді. Жарнаманы сынаушылар оның әлсіз жақтарын
атап көрсетеді: жарнама көп жағдайда қайта өндірісті құруға әкеп соғады, жарнамаға жұмсалатын
шығындар жарнамаланатын өнімнің бағасының біршама бөлігін құрайды және оның қымбаттауына
әкеледі; жарнамаға жұмсалған қаржылар аса қажет әлеуметтік мұқтаждықтарға жұмсалуы мүмкін
болар еді; жарнама индивидте жасанды қажеттіліктерді құрады.
Тележарнаманы талдай отырып, М. Постер қазіргі кезде жарнаманың негізгі функциясы ретінде,
реципиенттің өзін-өзі қалыптастыру процесіне ендіруін атайды, жарнама талдаудың басқа тәсілдерін
қолдану арқылы, оны әңгімелесу барысында қайта құруға ынталандырады. Тележарнама сөзді және
символдарды көрерменнің мінез-құлқында өзгерістерді қайта жаңғырту үшін қолданады. Ол субъектіні
тұтынушы және тәуелсіз бақылаушы ретінде қамтиды [Постер М.,2001].
Әлеуметтік-мәдени трансформация жағдайында, жарнаманы психология тұрғысында зерттеу үлкен
мәнге ие болып келеді, себебі қазіргі кездегі жарнама күнделікті жалпы қолжетерлік мәдениеттің бір
бөлігі болып саналады; коммуникативті процестердің ақпараттық құрамдас бөлігі және қоғам
дамуының көрсеткіштерінің бірі болып табылады. Мұнда жарнама үнемі коммерциялық мүдделердің
аясынан шығып кетеді және тұтынушыларға белгілі стандарттар жүйесін, өмірлік құндылықтар
жүйесін, дүниетанымдық идеялар мен ұғымдарды қалыптастырады [Геращенко Л.Л., 2006].
Жарнама берушілердің ең жақсы көретін аудиториясы – жасөспірімдер. Жыл сайын көптеген балалар
мен жасөспірімдер үйлеріне алуан түрлі тауарларды сатып алады, оның барысында нақты сауда
брендтеріне қатысты шешімді өздері қабылдайды және өздерінің отбасы үшін «маркетингтік
зерттеулер» жүргізеді. Үйге қажетті тауарларды сатып алумен жасөспірім қыздардың 60%-ы және
жасөспірім ұлдардың 40%-ы айналысады.
Балалар – бұл ата-аналардың қалтасына әсер етудің өте тиімді тәсілі. Жарнама берушілер балалардың
«ара рөлін ойнау» қабілетін маңызды деп санайды. «Аралау» эффектісін туындататын көптеген
психологиялық фокустар мен маркетингтік стратегиялар бар. Мұнда балалар үшін тартымды
тауарларды дүкеннің төменгі сөрелеріне орналастыру (балалар өздеріне ұнайтын заттарды тез
байқайды, содан кейін таласып ата-аналарын төлеуге мәжбүрлейді), жарнамалық «мультфильмдерді»
балалар бағдарламасына ендіру, мектепке арналған құралдар мен кітап мұқабасын қаптайтын заттарды
безендіруде логотиптер мен тауарлардың атауын қолдану жүзеге асырылады [Айзенберг М.Н., 1993].
Осындай мақсатты бағытталған, күшті әсердің аясында келесі сұрақ туындайды: «Балалар мен
жасөспірімдердің мінез-құлқына жарнама қалай әсер етеді?».
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Балалар мен жасөспірімдерге кумирлерінің бейнелері – танымал футболшылар, актерлер мен
музыканттардың бейнелері жағымды реакция туындатады, балалар сол кумирлеріне ұқсауға еліктейді.
Көп жағдайда жарнамалық роликтің кейіпкері ретінде, балалар ұқсағысы келетін жетістікке жеткен
адам алынады. Ал жетістікке жету үшін, қойылған мақсаттарға ұмтылудың қажеттілігі туралы ойлану
керек. Бұл жетістікке жету мотивін аса маңызды етуі мүмкін, алайда бұнда кейіпкердің жағымды
немесе жағымсыз болғанына байланысты болады [Асеева Е.Н., Асеев П.В., 1997].
Жарнамада көп жағдайда адамдар арасындағы өзара қатынастардың алуан түрлі ситуацияларын
байқауға болады. Бұл ситуацияларды балалар мен жасөспірімдер теңесуге болатын эталондар ретінде
қабылдайды. Бұл эталондар әрдайым моральдың шынайы нормаларына сәйкес келе бермейді.
Мысалы, шоколад батондарының бір жарнамалық ролигі өзінің сүйген қызымен ұрысып қалған жас
жігіттің жаңадан басқа қызды оңай тауып алғанын көрсетеді. Көп жағдайда ата-аналар-балаларәжелер-аталар мейірімді, құрметті өзара қатынастардың үлгісін көрсететін жарнамалық роликтер
пайда болды.
Балалар мен жасөспірімдердің және жарнаманың арақатынасын бірнеше негізгі бағыттар бойынша
орналастыруға болады:
1.жарнама қоршаған әлем туралы ақпаратты таратушы ретінде (мұнда білімді тарату функциясы
орындалады, аталған жағдайда олардың сапасы есепке алынбайды);
2. жарнама тұлғааралық қатынастардың «үлгісі» ретінде (қарама-қарсы жыныстар, әртүрлі ұрпақтар
арасындағы), оларды көп жағдайда жастар қайталайды, олар белгілі қатынастарын құруға сенімді
болады (мұнда «еліктеу» функциясы орындалады);
3. жарнама дүниетанымдық бағдарлау тәсілі ретінде (таңдау функциясы немесе нақты құнды
басымдылықтарды қалау функциясы.
Сөз жоқ, жарнама, әсересе телевизиялық жарнама балалар мен жасөспірімдердің мотивтері мен
мотивациясына қалыптастырушы әсер етеді. Жарнама арқылы өскелең жас ұрпақтың қалыптасушы
тұлғасына психологиялық әсер етудің жоғары дәрежесі, жарнамалық іс-әрекеттегі этикалық және
нормативтер мен шектеулерді құрастыру мен ендірудің қажеттілігін көрсетеді.
Жоғарыда баяндалғандарды жалпылай келе, келесі тұжырымдарды жасауға болады:
• Балалар жарнаманы жақсы көреді және естеріне сақтайды, себебі жарнама мәні бойынша, бұл ойын
мен ертегінің синтезі болып саналады. Жарнама баланың тілімен сөйлейді;
• Балалар дүкенде көрген және басқа балаларда жоқ қымбат ойыншықтарды сатып алуды
армандайды;
• Баланың жүйке жүйесіне кез келген жарнаманың кез келген элементі жағымсыз әсер етеді, мысалы,
мысық, күшік немесе кірпі;
• Өнімнің зияндығы туралы пайдалы кеңестер мен әңгімелерге толы «антизиянды» жарнама
балаларды қорқытады.
Ең алдымен, бала жақындағы ересек адамдарға еліктейді және олар сияқты өзін ұстауға ұмтылады.
Отбасының матералдық жағдайы мен әлеуметтік статусы, демалысты өткізу тәсілдері, отбасындағы
өзара қатынастар балаларға әсер етеді. Жарнама олардың өмірінде біршама аз рөл атқарады. Ал қоғам,
мектеп, отбасы, бұқаралық ақпарат құралдары, эстрада, жарнама және т.б. факторлар, ата-аналардың
қалаған негізін дәлелдеп толықтырады. Егер жарнаманың жағымсыз әсері туралы айтатын болса,
біздегі жарнамалар «балалар тақырыпнамасын» шамадан көп қолданудан зардап шегеді, бірақ аталған
қолданудың ешқандай зиянды әсері болмайды.
Қазіргі кезде жарнама адамды қайда болса да тауып алады: теледидардан басталады, пошта жәшігіндегі
жарнамалық үнпарақтармен аяқталады. Сөз жоқ, баланы жарнаманың жағымсыз әсерінен қорғау үшін,
теледидарды лақтырып жіберу жеткіліксіз, баланың ештеңе естімей, ештеңе көрмей, ештеңе оқымай
отыруы қажет. Мұнда қатаң заңнамалық реттеу де жеткіліксіз болып саналады.
Жоғарыда атап өткеніміздей, жарнаманың бірқатар жағымды жақтары да бар. Әрине, мұнда әңгіме
коммерциялық немесе сауда жарнамасы туралы емес, әлеуметтік жарнама туралы болып отыр. Сонда
да болса, жарнама берушілер өздерінің балаларының бірқатар агрессивті әрекеттерге насихаттайтын
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немесе ынталандыратын жарнамалық роликтерді көріп отыруының мүмкіндігін естен шығармай,
ойланулары қажет. Мүмкін, сонда ғана жарнама берушілер тұтынушыға әсер етудің әдістері мен
құралдарын таңдауда біршама адекватты болады деген үмітіміз бар.
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АННОТАЦИЯ
Мақалада студенттерге ән салу дағдыларын қалыптастыруды бағалаудың өзіндік ерекшеліктері мен
критерийлері туралы кеңінен талданады. Вокалдық педагогикада студенттердің ән салуға жан-жақты
дайындығы және оларды даярлау жолдары ескеріледі.
Студенттердің ән салу дағдыларын қалыптастыру әдістемесінің басты шарттары оны бағалаудың да
критерийлері болып саналады. Студенттердің «Эстрадалық вокал» сабағында қарапайым
жаттығуларды пайдалануы, диапазондық мүмкіндіктері, ән таңдау ерекшеліктері, топта бірге ән айтуы
есепке алынып бағаланады. Сонымен қатар, ән салу барысында ескеретін вокалдық-техникалық
талаптар мен әдістемелік ұсыныстар ән салу дағдыларының қалыптасуын бағалауда қарастырылады.
FEATURES AND CRITERIA FOR EVALUATING THE FORMATION OF STUDENTS ' SINGING
SKILLS
ANNOTATION
The article extensively analyzes the features and criteria for evaluating the formation of students ' singing
skills. Vocal pedagogy takes into account the comprehensive preparation of students for singing and the ways
of their preparation.
The main conditions of the method of formation of students ' singing skills are also the criteria for its
evaluation. Students in the "Pop vocal" classes are evaluated based on the use of simple exercises, range of
possibilities, features of song selection, and singing in a group. In addition, vocal technical requirements and
methodological recommendations that are taken into account when singing are considered in the assessment
of the formation of singing skills.
Кіріспе.
Вокалдық педагогикада «вокалдық-техникалық даму» термині вокализмнің физиологиялық даму
ерекшеліктерін ескере отырып, бірқатар аспектілермен анықталатын дауысты тұжырымдауды
қарастырады. Вокалдық дағдыларды қалыптастыру артық кернеуді және дауысты қалыптастыратын
кешеннің бұлшық еттерін белсендіруге байланысты. Қозғалтқыш вокалдық шеберліктерін дамыту,
әсіресе оның қалыптасуы және біріктіру кезеңінде жүйелі жаттығуларды қажет етеді (студент кәсіби
дыбыстың арқасында, дыбыстық мотор дағдыларын бейімдейді және тұрақтандырады).
Негізгі бөлім
Бұл кезеңдегі тәуелсіз жұмыс дайындық сипатына ие, мұнда сыныпта вокалдық дағдыларды меңгеру
үшін қолайлы жағдайлар жасалады. Осы кезеңде жұмыс төменгі жақты босату, артикуляциялық
мүшелерді белсендіру, жұмсақ тамақтың қозғалғыштығы, дұрыс деммен жұту және дем шығару үшін
жаттығулар түрінде ұйымдастырылады. Алғашқы кезеңде ән айту және ән айту оңай бөлінеді, бірақ
«ингаляция» параметрін ассимиляциялау қиын, ал ән айту кезінде қателіктердің көбісі онымен
байланысты. «Студенттің пікірінше, ол жиі кездесетін «тыныс алуды» ұстауға болмайды, бірақ «тыныс
жолының» сақталуымен ашық тыныс жолымен және қабырғалармен көтерілген» тыныс есте»
сақталады [1, 20].
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Студенттің өзіндік жұмыс саласына ұзын, міндетті техникалық жаттығуды ішінара беру жылдамдығын
арттырады, вокалдық дағдыларды меңгеру деңгейін арттырады, оқу уақытын босатады және вокалдық
оқытуды жақсартуға мүмкіндік береді. Бірінші вокал білімін меңгеру мұғалімнің дауысы, ауызша
түсіндірмесі және құралдың музыкалық дыбысы (ішінара жұмыс іздеу әдісі) негізінде жүзеге
асырылады.
Кейінірек, вокалдық дыбыс пен вокальдық дағдылар туралы есту тұжырымдарын қалыптастыру және
дамыту арқылы жаттығуларға жеке ән айту дыбыстарды қалыптастыру, олардың деңгейін
(фонетикалық әдіс), әртүрлі дыбысталу түрлеріне, өтпелі жазбаларды (концентрлі әдіс) тегістеу,
шабуылдың қажетті дыбысын, сабақты өздігінен бөлетін бөлігін дамыту.
Жұмыстың бұл кезеңі вокалдық дағдыларды меңгеруге, біріктіруге және дамытуға көмектесетін
жаттығу ретінде анықталады. Оған тәуелсіз ән айту (ішінара немесе толық), жаңа жұмыстың
музыкалық және әдеби мәтіндерін алдын-ала меңгеру және меңгеру, сыныпта оқыған вокалдықтехникалық және көркемдік тапсырмалардың әртүрлі жаттығулары, вокал немесе вокал шығармалары
кіреді.
Студент вокалдық және техникалық мүмкіндіктерін дамыту үшін мұғалімнің ұсынған вокалдықтехникалық жаттығуларын жасайды. Осы кезеңде мұғалім мұғалімнің қысқаша сипаттамасын
білдіретін вокалдық аннотацияны бірінші кезекте техникалық материалдың мақсаттары мен
міндеттерін анықтайды. Жоғарғы курстарда студент өзінің дауысы үшін вокалдық-техникалық
жаттығуларды және тәжірибеден өту кезеңінде ән айту дауыстарымен жұмыс жасайды. Біртіндеп
техникалық жаттығулар күрделене түсуде, ал вокалдық және техникалық дағдыларды дамытумен олар
шығармашылық бастамасы бар орындаушылық тапсырмаларды орындауға (музыкалық фразаларды
орындау, эмоциялық және семантикалық мазмұнын беру және т.б.) бағытталған.
Тәуелсіздік және студенттің музыкалық ойлауының қызметі оқытудағы талдау мен синтезсіз дами
алмайды. Мұғалім студенттің білімін жүйелеуге, музыкаға деген қарым-қатынас қағидаларын
қалыптастыруға тиіс. Бұл жұмыстың техникалық және орындалатын тапсырмаларын нақты анықтау
қажет. Студент музыкалық-теориялық талдауды өз бетімен дайындайды, ал кейінгі кезеңде логикалық
ойлау әрекеттерін меңгеруді жеңілдету, өз тұжырымдарын жасау дағдылары мен қабілеттерін
қалыптастыруға мүмкіндік беретін, барлау-танымдық белсенділікті дамытатын жұмысты музыкалықжоспарлық-жоспарлық талдау жасалады. Мұны істеу үшін, студент жұмыс барысында өз назарын
сахналық даму сатысында, көркемдік және техникалық орындау әдістерінде белгілеуі керек. Өзіндік
оқуға арналған вокальдық сыныпта мұғалім мен оқушылар алдында сөз сөйлеуге арналған міндетті
жұмыстардың тізімі, сондай-ақ белгілі бір дауыс түріне арналған вокалдық-техникалық
жаттығулардың өзіндік таңдауы анықталады.
Жұмыстың бұл кезеңі басқарудың барлық бағыттарында, яғни вокальдық және техникалық дайындық
– (жаттығулар, вокалдар, әдіснамалық талдаумен шығармашылық жұмыстар) және жұмыстарды
көркемдік өрнектеу (барлық жұмыстар түпнұсқа тілде орындалады) бойынша ең жоғары деңгейлі
бақылау. Музыкалық идеялар мен техникалық жұмыс дағдыларын жинақтаған кезде, студенттің
саналы атқару жұмысы жұмыстың алғашқы кезеңінде байқалады. Жаңа жұмыстарды талдау кезінде
жүйелі түрде жұмыс жасай отырып, вокалист уақыттың ішінде негізгі кәсіби шеберліктің тәжірибесін
жинақтайды, ол тек қана қатал жұмысты орындауға ғана мүмкіндік бермейді, сонымен қатар бірінші
сыныптарда салыстырмалы толық өнімділік танытуға мүмкіндік береді.
Өнер заңдарын білу – орындаушының кәсіби сауаттылығы: бір жағынан мәтінді талдап, музыканы
түсіну және екінші жағынан кәсіби орындау (вокалдық және техникалық) дағдылар болуы. Өнер
туындысын білу мәтінді зерттеу арқылы жүзеге асырылады. Әншінің музыкаға деген жеке көзқарасы
музыкалық нотацияны оқуда және жұмыстың бейнелі, эмоционалдық, көркемдік және идеологиялық
мәнін іздестіруде дәлдікпен анықталады. Тренингтің бастапқы кезеңінде барлық музыкалық және
графикалық белгілердің вокалистерінің дәл түсіндірмесі үлкен рөл атқарады.
Болашақта оқытушы әншінің орындалатын жұмыстың белгілі бір мағынасын табуына көмектесуі
керек, яғни мәтінді қабылдаудың екі жағын біріктіруге үнемі ұмтылу керек: ән айтудың айқындылығы
вокалдық және техникалық дайындыққа байланысты. Музыканың мазмұны (көңіл-күй) және бұл
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мазмұнды бейнелейтін техникалық (вокалдық) әдістемелері вокалдың ойында ажырағысыз болуы үшін
бүкіл оқу үдерісін қысқарту керек. Белгілі бір сәтте дағдыларды жинаудың бастапқы процесі
құралдарды таңдауға мүмкіндік береді және әншінің кейбір дағдыларға тәуелсіздік таныту мүмкіндігі
бар. Егер вокалист өзі жоғарыда аталған барлық техникалық мәселелерге қызығушылық танытса, ол
міндеттерді қоюға және оларды ішінара шешуге қабілетті болады, содан кейін музыкалық жетілудің
белгілі бір деңгейіне жетті. Вокалдық-техникалық жұмыста «жасампаздықты» тәрбиелеу әншінің өз
тәжірибесінен қандай әдістерді қолдануға болатындығын және зерттелетін жұмыс үшін ең тиімді
екендігін өз бетінше анықтауы мүмкін екендігін дәлелдейді.
№1 шарт. Қарапайым жаттығуларды пайдалану
Эстрадалық вокал дағдыларын қалыптастыру процесі, ең алдымен, жаттығу кешенін орындауға
негізделеді. Бұл кешеннің негізгі міндеті білім алушыларда ән салудың базалық тәсілдері мен
тәсілдерін біртіндеп және дәйекті қалыптастыру болып табылады. Эстрадалық вокал дағдыларының
қалыптасуының критерийлері дауысты қалыптастыру еркіндігі, тыныс алу тегістігі, артикуляция
еркіндігі, интонация тазалығы және эстрадалық вокалдық музыка стилін меңгеру.
Осыған байланысты әзірленген Әдістеменің жаттығулары білім алушыларға ноталар мен интервалдар
комбинациясының нақты дыбысымен сусындауға мүмкіндік беретін дағдыларды қалыптастыруға
бағытталған, бұл ретте дауыстың пайда болу еркіндігін, тыныс алу тегістігін және т.б. сақтай отырып.
Осыған байланысты вокалдық жаттығулар өз құрылымы бойынша барынша қарапайым болуы тиіс.
Қарапайым жаттығуларды орындау білім алушыларға белгілі бір вокалдық-техникалық тапсырмаға
шоғырлануға мүмкіндік береді. Күрделі ырғақты және әуен тізбектеріне негізделген жаттығулар білім
алушыларды қойылған міндеттерден алаңдатады, олардың назарын орындалатын ноталардың
дұрыстығына аударады.
Әрбір жаттығу бір нақты вокалдық-техникалық тапсырманы шешуге бағытталуы тиіс, өйткені белгілі
бір мәселе бойынша ойластырылған жұмыс ең тиімді болып табылады. Кез келген вокалдық мәселені
шешумен бір мезгілде бірнеше басқа да мәселелер шешіледі. Бұл әрбір вокалдық проблема, әдетте,
басқа проблеманың болуы нәтижесінде туындайды. Дауыстық байламдар айналасында бұлшық
жаттығулар бірнеше рет орындау нәтижесінде белгілі бір қимылдарды үйренеді және одан әрі оларды
автоматты түрде орындайды. Бұл құбылыс «бұлшық ет жады» деп аталады. Бұлшық ет жадының негізгі
қасиеті дауыстық аппараттың бұлшық еттерінің бірнеше рет қайталанатын қимылдарын: дұрыс және
дұрыс емес деп белгілеу болып табылады. Осыған байланысты дұрыс ән айту техникасын бұлшық ет
жадында жұмыс істеу өте маңызды. Бұлшық ет жадына «жарамсыз» техниканы бекіту қаупі білім
алушылар тарапынан тиісті шоғырланудың болмауы нәтижесінде туындайды.
№2 шарт. Білім алушылардың диапазондық мүмкіндігі
Эстрадалық вокал дағдыларын қалыптастыру үдерісі қойылған әншілік міндеттерді орындау
барысында білім алушыларды диапазондық біріктірген жағдайда қарқынды және тиімді өтеді.
Вокалдық сабақ барысында оқушылардың шаршауына жол бермеуге болмайды, өйткені ол үнемі
шоғырлануын жоғалтумен байланысты. Осыған байланысты вокалдық сабақтардың ұзақтығына
ерекше назар аудару керек. Орта есеппен вокал сабағы 40-тан 60 минутқа дейін созылуы керек.
Ұзақтығы 60 минуттан артық сабақты өткізу орынсыз, өйткені 40-60 минут – бұл білім алушылар
вокалдық-техникалық тапсырмаларды орындауға барынша көңіл бөле алатын уақыт аралығы.
Тәжірибе көрсетіп отырғандай, жастардың эстрадалық ән айтуды оқытудың бастапқы кезеңіне назар
аудару мүмкіндігі, әдетте, 20 минуттан аспайды. Сондықтан сабақтың екінші бөлімі ән материалдарын
тыңдау, талдау және таңдау керек. Бұл тәжірибе білім алушыларға таңдалған музыкалық туындыларды
орындаушылар дауысының вокалдық-техникалық ерекшеліктерін ән айту дыбысында металдың болуы
немесе болмауы, дауыстың дыбысталу сипаты және т.б. тұрғысынан талдау дағдыларын меңгеруге
мүмкіндік береді.
№3 шарт. Ән материалдарын таңдау ерекшеліктері
Ән материалын таңдау кезінде басшылыққа алу керек:
- білім алушының жеке қалауы бойынша;
- ән материалдарының білім алушының вокалдық-техникалық деңгейіне сәйкес келуі.
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Соңғы шарт орындау үшін әндерді таңдау процесін қиындатады,өйткені осы кезеңде білім алушының
вокалдық-техникалық дағдылары өзі таңдаған материалдың күрделілік деңгейіне сәйкес келмейді. Бұл
мәселені шешу келісім арқылы мүмкін, ол білім алушыға сол орындаушының немесе топтың
репертуарынан басқа әндерді таңдау ұсынысынан тұрады, бұл кезеңде оның вокалдық дағдыларының
деңгейіне сәйкес келеді.
№4 шарт. Білім алушыларды топтарға біріктіру
Эстрадалық вокал дағдыларын қалыптастыру процесінің тиімділігін арттыруға топтық вокалдық
сабақтарды өткізу мақсатында білім алушыларды топтарға біріктіру есебінен қол жеткізіледі. Әр
топтың сандық құрамы 2-ден 8 студентке дейін өзгеруі мүмкін. Бұл тәжірибе бірқатар міндеттерді
шешуге бағытталған:
- бірлесіп ән айту барысында білім алушылар арасында өзара көмек пен қолдауды жүзеге асыру
Әдетте, бір вокалдық-техникалық міндеттерді орындау білім алушыларға бірдей оңай беріледі. Бір
білім алушының жеке сабақтар жағдайында ұзақ уақыт бойы екіншісінен шықпауы мүмкін. Тәжірибе
көрсетіп отырғандай, бір білім алушының ән салуы басқасына арналған ең үздік мұғалім бола алады,
ал бірнеше апта немесе ай ішінде шешілмеген вокалдық-техникалық міндеттер білім алушылардың
бірлесіп ән айтуының бірнеше сабақтарынан кейін шешілуі мүмкін.
- сахнада өнер көрсетуге байланысты қорқыныш пен психологиялық кедергілерді жеңу
Топтық вокалдық сабақтар жағдайында білім алушылар көпшілік алдында сөз сөйлеудің алғашқы
тәжірибесін алады, себебі көрермендердің (басқа білім алушылардың) алдында ән айту фактісінің өзі
шағын концерт болып табылады. Көрермен алдында ән әрдайым толқудың белгілі бір үлесімен
ұштасқан болғандықтан, жаңа бастаған орындаушылар (әсіресе дебютанттар) сөз сөйлеу барысында
бірқатар типтік қателер жібереді.
Мұндай қателердің арасында дауыстық аппараттың бұлшық етінің қарқынды дыбысталу фонында
айтарлықтай бұлшықет кернеуін, толқудан дауыс дірілінің нәтижесінде пайда болатын
интонациялаудың дәлме-дәлдігін бөліп көрсетуге болады. Әдетте, бұл қателіктер уақытша сипатта
болады және толық сахналық тәжірибе нәтижесінде жоғалады. Сондықтан, топтық вокалдық сабақ
барысында көрермендердің қатысуымен білім алушыларды ән айту көпшілік алдында белгілі бір
тәжірибе алуға, көптеген көрермендер алдында толық концерттік іс-шара жағдайында дебютанттардың
жіберетін типтік қателер санын азайтуға бағытталған.
- шығармашылық және орындаушылық өзін-өзі анықтау
Топтық вокалдық сабақтар музыкалық мәдениетпен, вокалдық жанрлар мен стильдермен, белгілі
орындаушылардың дауыс қалыптастыру ерекшеліктері мен режимдерін талдаумен байланысты өзекті
тақырыптарға арналған алаң болып табылады. Осы сабақтар барысында шетелдік және отандық
музыка индустриясының соңғы жаңалықтарының тақырыптарына пікірталастар, эстрадалық вокалдық
музыканың танымал үлгілері мен жаңалықтарын тыңдау жүргізіледі.
Сол немесе басқа білім алушының әншілік техникасына бірлескен талдау жүргізіледі, әрбір жас адам
үшін сахна бейнесін және жеке әртістік имиджін таңдауда өзара көмек көрсетіледі. Осындай бірлескен
пікірталастар нәтижесінде пайда болатын көптеген идеялар білім алушыларға жеке орындаушылық
талғамдарды дәл анықтауға мүмкіндік береді, бұл жеке сабақтар жағдайында эстрадалық вокал
дағдыларын қалыптастыру тиімділігін арттырады. Бұл әрбір білім алушының жеке мақсаттары мен
міндеттерін нақты түсінуінің арқасында мүмкін болады.
- ансамбльдік ән айту дағдыларын қалыптастыру
Топтық вокалдық сабақтарды өткізу барысында оқушылар дуэттер мен ансамбльдерге бірігеді.
Дуэттердегі ән айту оқушылардың шығармашылық және актерлік әлеуетін ашуға ықпал етеді, өйткені
ән материалының иллюстрациясы екі әншінің арасындағы диалог арқылы жүзеге асырылады. Әдетте,
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мұндай диалогты дуэттер жағдайында білім алушылар жеңіл және еркін (жеке орындаушылыққа
қарағанда) іске асыратын мимика мен қимыл-қимылдардың көмегімен бәсеңдейді.
Вокалдық ансамбльдермен жұмыс істеу барысында «хор» эстрадалық әндер (мысалы, К. Кельмидің
«тұйықталу шеңбері») 2 оқытылады және орындалады. Әдетте, ансамбльдің әрбір қатысушысы
куплеттен бір немесе бірнеше жолды билейді, ал қайырмаларын хормен бірнеше дауысқа бөледі.
Осындай әндерді орындау барысында оқушылар арасында жарыс жарысы атмосферасы пайда болады,
оның барысында әркім өзінің жеке сөз тіркесін ерекше және басқалардан жақсы ұйықтауға тырысады.
Осындай жарыстардың нәтижесінде оқушылар негізгі вокалдық партияны сәндеуге бағытталған
өзіндік әуенді қадамдар мен айналымдарды ойлап табады. Бұл тәжірибе білім алушылардың вокалдық
импровизация дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді.
Шығармашылық сипаттағы ән салу талаптарын өз бетінше орындау үшін (вокалдық шығарманы өз
бетінше таңдау, жаттықтыру, фонограммаға, жеке аккомпанементке және a cappella және т. б. орындау)
білім алушыларға келесі іс-әрекет алгоритмі берілді:

-

Эстрадалық ән таңдау (вокалдық орындау үшін нұсқалардың бірін таңдау сүйемелденуі; ыңғайлы
тональдылықты таңдау; таңдауды негіздеу);
интернет желісінде ән фонограммаларын таңдау («плюс» және «минус»);
аудио жазбада әннің түпнұсқа орындалуын тыңдау, бейне клип көру;
ән фонограммасын компьютерлік бағдарлама арқылы немесе интернет сайттарында ыңғайлы
тональдылыққа өзгерту;
ән композициясының ойы мен ерекшеліктерін анықтау:
а) ноталық мәтінді (егер бар болса), әуенді талдау, аккомпанемент;
б) фонограмма аккомпанементін талдау, айырмашылықтарды табу фонограммадан ноталық мәтін;
в) әннің мазмұнын, жалпы сипатын анықтау;
г) әннің композициялық құрылымын талдау: кіріспе, куплеттер, ұтыстар, код;
вокалдық шығармамен жұмыс істеу кезеңдері мен тәсілдерін белгілеу;
фортепианода немесе синтезаторда ән әуенін таңдау;
ән әуендерін ноталармен дәптерге жазу;
әуенді әндерді sibelius, finale, score нота редакторында жазу;
фортепианода немесе синтезаторда әнге аккомпанементті таңдау;
гармония цифрларын жазу;
өз аккомпанементпен ән орындау;
минус фонограммасына ән орындау;
қозғалыс таңдау, мимика және ерекшелік таңдау;
әнді қимылмен орындау;
бейне камераға немесе диктофонға әннің өз орындалуын орындау және жазу;
аудио және бейне әндерді талдау;
электрондық поштаға педагогқа бейнежазба меншікті орындау және жазу әндер, құрылған нотном
редакторында;
power point-те мультимедиа презентациясын және орындалатын вокалдық туындыға
бейнетаспаларды құрастыру;
педагогпен сабақтарда өзіндік іс-әрекет нәтижелерін көрсету (өз бетінше оқыған әнді орындау));
жиналған әнмен концертте сөз сөйлеу;
вокалдық конкурста үйренген әнмен өнер көрсету 3.

Жас әншілерге сабақтан тыс уақыттарда фестивальдарға, концерттерге, конкурстарға, вокалдық
мастер-кластарға, эстрадалық спектакльдерге, операларға, музыкалық комедияларға, мюзиклдерге,
эстрадалық шоу-жобаларға бару маңызды рөл атқарады.
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Қорытынды. Оқыту және орындау барысында білім алушыларды көп дауысты ән айту негіздерімен
таныстырады. Әрбір білім алушы өз партиясын «сақтауға», жалпы ансамбльден бөлінбей, басқаларды
тыңдауға және естуге үйренеді. Тәжірибелік-эксперименттік жұмыс барысында Эстрадалық вокал
дағдыларын қалыптастырудың әзірленген әдістемесінің тиімділігін арттыратын тетіктер анықталды.
1. Дауыс қалыптастыру процесі білім алушыға ыңғайсыздық туғызбауы тиіс. Осыған байланысты
жастардың бойында ән айту процесінде өз сезімдерін талдау дағдыларын қалыптастыру да өте
маңызды. Педагог қандай да бір білім алушыға ән айту қаншалықты ыңғайлы және жайлы екенін
анықтай алмайтындықтан, дауыс қалыптастыру процесінде пайда болатын сезімдерді талқылаған жөн.
Тәжірибе көрсетіп отырғандай, білім алушылардың өздері дауысты қалыптастыру кезінде туындайтын
жайсыздыққа сирек шағымданады. Дегенмен, дәл осы ыңғайсыздық Эстрадалық вокал дағдыларын
қалыптастыру тиімділігіне кедергі келтіріп қана қоймай, сонымен қатар дауыс беру процесін
қиындатып, шаршатады.
2. Ән айтудың негізгі тәсілдері мен тәсілдерін орындау бойынша тетіктерді табу жағымды болуы тиіс.
Білім алушылардан дауыс аппаратының барлық бөліктерінің дұрыс жұмыс істеуіне қол жеткізу қажет.
3. Егер білім алушының өзі ән салудың негізгі тәсілдері мен тәсілдері дұрыс емес деп ойласа, онда ол
да бар. Кез келген әншілік техника оның дұрыс орындалуының сезімімен сүйемелденуі тиіс.
4. Бір жаттығуды бірнеше рет дұрыс емес орындау үшін практикалық мағынасы жоқ. Егер қандай да
бір вокалдық-техникалық тапсырманы білім алушы қатарынан бірнеше рет дұрыс орындай алмаса,
оның орындалуын тоқтату және басқа міндеттерді шешумен айналысу қажет. Әдетте, қандай да бір
жаттығуды бірнеше рет дұрыс емес орындау білім алушыда дұрыс емес дауыс беру механизмдерін тез
қалыптастырады, одан кейін өте қиын болады.
5. Кез келген вокалдық-техникалық мәселе пайда болған сайын, қарапайым жаттығуларға оралу және
осы белгілі бір мәселені шешуге шоғырлану қажет.
6. Білім алушы вокалдық-техникалық міндеттерді орындауға барынша шоғырлану қабілетін
жоғалтқаннан кейін сабақты тоқтату қажет.
7. Егер білім алушы бос тұрып қалған жағдайда болса (немесе оның даусы охрип), дауыс аппаратының
функциялары толық қалпына келтірілгенге дейін вокалдық сабақтан қалыс қалу қажет. Жай күйдегі ән
айту дыбыс жасау процесін қиындатады, әдеттегі ән айту қондырғылары арқылы дауыс берілмейді, бұл
ақаулы вокалдық дағдыларды қалыптастыру қаупін арттырады.
8. Вокалдық жаттығуларды орындау кезінде әншінің тұрысы еркін және табиғи болуы тиіс. Алайда,
егер білім алушыда мінсіздік орын алса, корпустың мінсіз тегіс қалпын талап етпеген жөн. Мұндай
жағдайда корпусты тегіс ұстап тұру білім алушы үшін табиғи және еркін болмайды және дауыс түзу
кезінде пайдадан көп зиян келтіруі мүмкін, өйткені оған ыңғайсыздық әкеледі. Дегенмен, білім
алушыға еркін, жайлы және әдемі ән айту - қажет.
9. Білім алушыларда Эстрадалық вокал дағдыларын қалыптастыру кезінде олардың әншілік
практикасына бағдарлану қажет. Айталық, сөз сөйлеуде отырып ән айтуды жоспарлап отырған білім
алушылар (гитарада немесе фортепианода өзін сүйемелдеу мақсатында) вокалдық сабақтарда отырып
ән айтулары тиіс.
Осылайша, студенттердің эстрадалық вокал дағдыларын қалыптастыру тиімділігін арттыру вокалдық
жаттығуларды таңдау мен іске асыруға, вокалдық-техникалық міндеттерді орындауға білім
алушылардың назарын шекті шоғырландыруға, ән материалдарын таңдау ерекшеліктеріне, топтық
вокалдық сабақтарды өткізу мақсатында білім алушыларды топтарға біріктіруге байланысты.
ӘДЕБИЕТТЕР:
1. Морозов В.П. Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и техники: учебнометодологич. издание для вокалистов. - М.: ИП РАН, 2002. – 496
2. Додолев Е. Легенды нашего рока. — М.: АСТ, 2017. — 234 с.
3. Қуандыққызы П. Студенттердің ән салу дағдыларының қалыптасуын бағалау. Магистр акад.
дәрежесін алу үшін даярланған дисс-я. – Алматы, 2020. – 91 б.
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ТҮЙІНДЕМЕ
Мақалада екінші тілді үйрену кезіндегі гендерлік сәйкестік пен айырмашылықтар сөз болады. Ер мен
әйелдің сөйлеу әрекетін әлеуметтік-лингвистикалық тұрғыдан зерттеу гендер туралы түсінікті
тереңдетіп қана қойған жоқ, сондай-ақ жеке лингвистикалық білімнің жетілуіне негіз болды.
Гендерді жас ерекшелігі, мәртебе, этникалық құндылықтар сияқты әлеуметтік өлшемдер санатында
қарастыру тілдік жарыспалылық себептері, сөйлеу ерекшеліктері, тұлғаралық және мәдениетаралық
қарым-қатынас ерекшеліктері (сыпайылық стратегиясы, өзара түсініспеушілік мәселелері, қарымқатынастың бұзылуы), нақты сөйлеу актілері (қошемет білдіру, т.б.) мен жанрлары (сұхбат, т.б.)
туралы түсініктерді кеңейте түсті. Қарым-қатынастағы сәтсіздік, басымдық таныту, үстемдік ету
(сөйлеушінің әңгімесін бөлу, ойын аяқтауға мүмкіндік бермеу, сөйлеу тақырыбынан ауытқу) және
басқа да өлшемдер жаңа қырынан анықталды.
Кеңестік, одан кейін ресейлік гендерлік тіл білімінің айрықша белгілері ретінде еркек пен әйелдің
сөйлеу тілін зерттеуге бағытталған тәжірибелерді (эксперименттерді) атауға болады.
Бастапқыда тәжірибелік зерттеулер Мәскеу зиялыларының от-басында жүргізілді. Ғалымдар бақылау
нәтижелерін талдай келіп, төмендегідей қорытынды жасады:
– тілдесім кезінде әйелдер әңгіме тақырыбын жиі өзгертіп, сөйлеушімен арадағы қарым-қатынасты
үзбей, жалғастырып отырады. Ерлер жаңа тақырыпқа тез арада қосыла қоймайды, көбінесе
енжарлық білдіріп, өзіне қатыссыз әңгімеге назар салмайды;
– әңгіме барысында әйелдер өзінің немесе айналасындағылардың (жақындарының, т.б.) өмір
тәжірибесінен жиі мысалдар келтіріп отырады. Ал ер адамдар мамандығы, жұмысы жайында көп
сөз қозғайды. Соған сәйкес, олардың тілінде терминдік сөздер басым;
– әйел тілінде де, ер тілінде де экспрессивтік сөздер қатары мол. Стилистикалық жағынан әйелдерде
әсірелеу, бағалауыштық басым болса, ерлерде қарсылық білдіру, дөрекі мәндегі сөздер орын алған;
– ер мен әйел тілінің ассоциативтік өрісі түрлі суреттеулермен байланыстырылады. Мәселен, спорт,
аңшылық, кәсіби, әскери сала (ерлер үшін) және табиғат, жан-жануарлар, айнала қоршаған орта
(әйелдер үшін).
Мәселен, әйелдерде тамақ әзірлеу, сән үлгілері, балалар тәрбиесі, үй тірлігіне қатысты, ал ерлерде
техника жөндеу, үйішілік құрал-саймандармен жұмыс, спорттық жаңалықтармен байланысты
қалыптасқан тілдік ерекшеліктерді аталған әдісте пайдалану қолайлы болды. Күрделісі – әйел/ер
атынан құрастырылған мәтінде ердің/әйелдің жазу тіліне тән психолингвистикалық дағдылардың
болуы. Сонымен қатар род категориясының бар-жоқтығы екінші тілді оқыту барысында айтылады.
Мысалы, орыс тілінде род категориясы бар да, қазақ тілі мен ағылшын тілінде жоқ. Неміс тілінде род
категориясы артикльдер арқылы беріледі. Артикль неміc тілінің грамматикалық құрылысында,әсipece
оның сөз таптары жүйесінде ерекше орын алады. Ол – семантикалық көмекші сөз табы. Артикль тек
зат есіммен тіркесіп, оның грамматикалық белгісі, индексі ретінде қолданылады.

www.farabicongress.org

15

farabidergisi@gmail.com

8th International Conference on Social Sciences / 21-22 July 2020 / Almaty, Kazakhstan / Proceeding Book
Демек, қазақ тілін оқытудағы гендерлік мәселені сол тілді игеру барысында ескерген жөн дейміз.
Себебі әр тілдің өзіндік ерекшелігі бар. Бұл тілді игеруде тек грамматиканы ғана игерудің жеткіліксіз
екенін көрсетеді.
Түйін сөздер: қазақ тілін оқыту, екінші тіл, гендерлік сәйкестік, грамматика, гендерлік айырмашылық
GENDER IDENTITIES AND DIFFERENCES IN LANGUAGE LEARNING
ABSTRACT
The article deals with gender overlap and differences in second language learning. Socio-linguistic research of
the speech activity of men and women not only deepened the understanding of gender, but also served as a
basis for improving individual linguistic education.
Consideration of genes in the category of social criteria, such as age, status, ethnic values, expanded the
understanding of the causes of language competition, speech features, features of interpersonal and
intercultural communication (politeness strategy, problems of misunderstanding, communication disorders),
real speech acts (applause, etc.) and genres (interviews, etc.). According to the new facet, failures in
communication, dominance, dominance (separation of the speaker's conversation, which does not allow to
finish the game, deviation from the topic of speech) and other criteria were determined.
The distinctive features of Soviet and then Russian gender linguistics are the experience (experiments) aimed
at studying the speech of men and women.
Initially, experimental research was conducted in the colonies of the Moscow intelligentsia. Scientists analyzed
the control results and made the following conclusions:
– during communication, women often change the topic of conversation, do not interrupt the relationship with
the speaker. Men can not quickly join a new topic, most often expressing hatred and do not pay attention to
the priceless conversation;
– during the conversation, women often give examples from the life experience of their own or those around
them (relatives, etc.). and men talk a lot about their profession and work. In accordance with this, their language
is dominated by terminal words;
– there are many expressive words, both in female and male. Stylistically, women are dominated by
exaggerations, value relations, and men have rude expressions;
- the associative field of male and female languages is associated with different images. For example, sports,
hunting, professional, military (for men), and nature, animals, and the environment (for women).
For example, it was favorable for women to use the established language features associated with cooking,
fashion models, parenting, home life in this method, and for men to repair equipment, work with household
equipment, and sports discoveries. Complexity-the presence of psycholinguistic skills characteristic of the
writing language of a Man/Woman in a text written on behalf of a woman / man. In addition, the presence of
the gender category speaks when teaching a second language. For example, the Russian language has a
category of genera and there is no Kazakh or English. In German, the generic category is assigned by articles.
The article occupies a special place in the grammatical structure of the German language,especially in the
system of its speech circles. This is a semantic auxiliary word. The article is used only in conjunction with the
noun, as its grammatical sign, index.
Therefore, the gender problem in teaching the Kazakh language should be taken into account when learning
this language. Because each language has its own specifics. This indicates a lack of knowledge of the language
only grammar.
Key words: Kazakh language training, second language, gender matching, grammar, gender difference.
Еркек пен әйелдің сөйлеу әрекетін әлеуметтік-лингвистикалық тұрғыдан зерттеу гендер туралы
түсінікті тереңдетіп қана қойған жоқ, сондай-ақ жеке лингвистикалық білімнің жетілуіне негіз болды.
Гендерді жас ерекшелігі, мәртебе, этникалық құндылықтар сияқты әлеуметтік өлшемдер санатында
қарастыру тілдік жарыспалылық себептері, сөйлеу ерекшеліктері, тұлғаралық және мәдениетаралық
қарым-қатынас ерекшеліктері (сыпайылық стратегиясы, өзара түсініспеушілік мәселелері, қарым*16*
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қатынастың бұзылуы), нақты сөйлеу актілері (қошемет білдіру, т.б.) мен жанрлары (сұхбат, т.б.)
туралы түсініктерді кеңейте түсті. Қарым-қатынастағы сәтсіздік, басымдық таныту, үстемдік ету
(сөйлеушінің әңгімесін бөлу, ойын аяқтауға мүмкіндік бермеу, сөйлеу тақырыбынан ауытқу) және
басқа да өлшемдер жаңа қырынан анықталды.
Кеңестік, одан кейін ресейлік гендерлік тіл білімінің айрықша белгілері ретінде еркек пен әйелдің
сөйлеу тілін зерттеуге бағытталған тәжірибелерді (эксперименттерді) атауға болады.
Бастапқыда тәжірибелік зерттеулер Мәскеу зиялыларының от-басында жүргізілді. Ғалымдар бақылау
нәтижелерін талдай келіп, төмендегідей қорытынды жасады:
– тілдесім кезінде әйелдер әңгіме тақырыбын жиі өзгертіп, сөйлеушімен арадағы қарым-қатынасты
үзбей, жалғастырып отырады. Ерлер жаңа тақырыпқа тез арада қосыла қоймайды, көбінесе
енжарлық білдіріп, өзіне қатыссыз әңгімеге назар салмайды;
– әңгіме барысында әйелдер өзінің немесе айналасындағылардың (жақындарының, т.б.) өмір
тәжірибесінен жиі мысалдар келтіріп отырады. Ал ер адамдар мамандығы, жұмысы жайында көп
сөз қозғайды. Соған сәйкес, олардың тілінде терминдік сөздер басым;
– әйел тілінде де, ер тілінде де экспрессивтік сөздер қатары мол. Стилистикалық жағынан әйелдерде
әсірелеу, бағалауыштық басым болса, ерлерде қарсылық білдіру, дөрекі мәндегі сөздер орын алған;
– ер мен әйел тілінің ассоциативтік өрісі түрлі суреттеулермен байланыстырылады. Мәселен, спорт,
аңшылық, кәсіби, әскери сала (ерлер үшін) және табиғат, жан-жануарлар, айнала қоршаған орта
(әйелдер үшін).
Мәселен, әйелдерде тамақ әзірлеу, сән үлгілері, балалар тәрбиесі, үй тірлігіне қатысты, ал ерлерде
техника жөндеу, үйішілік құрал-саймандармен жұмыс, спорттық жаңалықтармен байланысты
қалыптасқан тілдік ерекшеліктерді аталған әдісте пайдалану қолайлы болды. Күрделісі – әйел/ер
атынан құрастырылған мәтінде ердің/әйелдің жазу тіліне тән психолингвистикалық дағдылардың
болуы 1.
Ауызша немесе жазбаша қарым-қатынас тілінің ерекшеліктері. Бұл мәселе гендерлік қырынан әлі
қарастырылмаған. Мәселен, ағылшын тіліндегі кішірейту мәнді сыпайы формалар әйелдердің сөйлеу
стилін айрықшалайды. Ал «орыс тілінде кішірейту формаларын ерлер де қолданады. Мұндай тілдік
қолданыстар әдетте қонақ күтуде, азық-түлік сатып алу кезінде (тағам атауларын кішірейтіп атау),
дәрігер мен науқас арасындағы медициналық тілдесуде, ана мен бала арасындағы қарым-қатынаста,
т.б. жиі байқалады. Ендеше, түрлі қарым-қатынаста еркек пен әйелдің сөйлеу тілінен көрінетін
фонетикалық, лексикалық, грамматикалық ерекшеліктерді арнайы зерттеу қажет» 2.
А.В. Кирилина әртүрлі зерттеулерден алынған мәліметтердің қарама-қайшылығы зерттеу әдістерін
жетілдіруді талап етеді: біріншіден, адамдардың үлкен тобын құрайтын ірі жобаларды іске асыру
керек; екіншіден, еркек пен әйелдің сөйлеу әрекетіне себепші факторларды (жасы, білім деңгейі,
әлеуметтік мәртебесі, қарым-қатынас жағдайлары) ескеру қажет дейді3.
Зерттеушілердің ендігі бір тобы әйел мен еркек аталымдарын, олардың жасалу жолдарын, шығу
тарихын және тек (род) категориясы мәселелерін қарастырған. Бұл ретте тілдегі жыныстық айырмаға
байланысты А. Кронгауздың, тек категориясы мен жыныс категориясының қатыстылығы жөнінде А.М.
Шахмайкиннің, әйел аталымдарын зерттеген Н.А. Янко Триницкая, М.В. Китайгородская, т.б.
еңбектерін атап өткен жөн. Ал ХХ ғасырдың 90 -жылдарының орта тұсынан бастап гендерлік
мәселелер Ресей мен Украинада арнайы зерттеле бастады. Алғашқы кезеңде ғалымдар (А.В. Кирилина,
Е.И. Горошко, И.Г. Ольшанский) гендердің жалпы әдіснамалық, онтологиялық мәселелеріне назар
аударды. Шетелдік зерттеушілердің тұжырымдамалары сараланып, гендерлік-лингвистикалық
зерттеулердің тиімді әдістері мен әдістемелері қарастырылды. Гендерге дейін жүргізілген зерттеулер
жүйеленді.

Гомон Т. В. Исследование документов с деформированной внутренней структурой: дисс. канд. юр. наук. – М., 1990.
Мошинская Л.Р. Влияние половозрастных особенностей субъекта на процесс вербальной коммуникации // Тезисы VI
всесоюзного сим-позиума по психолингвистике и теории коммуникации. – М., 1978. - С. 44-46.
3 Кирилина А.В. Гендер: лингвистические аспекты. – М.: Институт социологии РАН, 1999. 189 с. 61-63 бб.
1
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Солардың ішінде гендерлік лингвистика ғылымының қалыптасуы мен даму кезеңдерін жүйелеп, негізгі
бағыттарын саралаған іргелі еңбек ретінде А.В. Кирилинаның зерттеу жұмысын атауға болады. Ғалым
жыныс онтологиясы, жыныс түсінігінің философиялық негіздері мәселесіне тоқтала келіп, орыс тілінің
атауыштық жүйесіндегі гендерлік таптаурындарды неміс тілі материалдарымен салыстыра отырып
талдау жасаған.
Еуропа тілдерімен салыстыра зерттеу мәселесі О.Н. Колосова (ағылшын тілі), Е.М. Бакушева (француз
тілі), т.б. еңбектерінде қарастырылды. О.Н. Колосова гендерлік категориялаудың когнитивтік
актілеріне тоқталса, Е.М. Бакушева жыныстық жіктелімнің прагматикалық, құрылымдық, эмотивтік
сипаттарын түсіндірген. Е.Ф. Гончаренко еңбегінде көп зерттеле қоймаған аударма мәселесі гендерлік
қырынан талданады.
Әлеуметтік-психолингвистикалық бағыттағы гендерлік зерттеулердің қатары ассоциативтік
талдаулармен толығып, жаңарып отырды. Олардың бір тобы ақпарат берушілерді жынысына қарай
жіктесе, екіншілері фемининдік-маскулиндік белгілеріне қарай ажыратып, гендерлік белгіленген
(маркерленген) лексика мен гендерлік таптаурындарға талдау жасау арқылы түсіндіреді.
Ассоциативтік зерттеулердің басым көпшілігі салғастырмалы түрде жүргізілген: орыс-неміс тілдері
материалдары бойынша (А.В. Кирилина; орыс-испан (Ю.Н. Караулов); орыс-қазақ (Н.В. Дмитрюк);
орыс-татар (М.Р. Курбангалиева), т.б.
Сонымен қатар род категориясының бар-жоқтығы екінші тілді оқыту барысында айтылады. Мысалы,
орыс тілінде род категориясы бар да, қазақ тілі мен ағылшын тілінде жоқ. Неміс тілінде род
категориясы артикльдер арқылы беріледі. Артикль неміc тілінің грамматикалық құрылысында,әсipece
оның сөз таптары жүйесінде ерекше орын алады. Ол – семантикалық көмекші сөз табы. Артикль тек
зат есіммен тіркесіп, оның грамматикалық белгісі, индексі ретінде қолданылады. Артикльдің eкi түрі
бар: белгілілік артиклі (der, die, das, die) және белгісіздік артиклі (ein, ein, eine). Белгісіздік артиклі тек
жекеше түрде ғана қолданылады, көпше түрде ол қолданылмай түсіп қалады. Артикль зат eciммeн
міндетті түрде тipкecyгe тиіс. Heмic тілінде артикльсіз зат eciм аталмауға тиісті. Сондықтан артикльдің
түсіп қалуының өзi грамматикалық мәні бар құбылыс. Осыған байланысты, белгілілік және белгісіздік
артикльдерімен қатар грамматикада нольдік артикль де бар. Артикльдің аталған түрлерінің септелуі
бірдей емес. Оны төмендегі кестеден байқауға болады. Артикль зат есімнің тек алдынан қолданылып
отырады. Ал зат eciмгe анықтауыш болып келетін басқа сөздер (кейбір есімдер, сын есімдер, сан
есімдер және басқа сөз тіркестері) қолданылса, олар артикльдің алдында тұра алмайды, тек артикль
мен зат есімнің аралығына ғана тұра алады: der ihm vertraute und jederzeithilfsbereite Kollege. Бұл тәртіп
зат есімнің алдынан келетін анықтауыш сөздерге ғана қатысты және мұндайда артикль мен зат есім
рамалы конструкция (die Rahmenkonstruktion) құрайды.
Артикльдің септелуі
Белгісіздік артиклі 1-кесте
Септік
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ

Жекеше түр
Муж. род
еin
еines
еinem
einen

Көпше түр
Средн. род

ein

Женск.род
eine
einer
еiner
еine

-

1-кесте – Артикльдің септелуі
Зат есімдер род категориясы неміс тілінде, орыс тіліндегі сияқты, үш род бар. Олар маскулинум,
фемининум және нойтрум деп аталады. Род категориясы қазақ тіліне тән емес. Род – ерекше
грамматикалық категория. Әpбip зат eciм үш родтың бірінде ғана қолданыла алады. Демек, род – зат
есімдерді үш топқа бөлетін, классификациялық қызмет атқаратын категория. Зат есімдер үш родқа тек
жекеше түрде ғана бөлінеді.Родтың ең негізгі сыртқы (формальді) көрсеткіші ретінде маскулинумда –
der, фемининумда – die, нойтрумда – das артикльдері қолданылады. Артикльдің бұл қызметін
есімдіктер мен сын есімдердің жалғаулары да атқара алады: die (diese, jene, welche, eine ge) Frau, das
(dieses, jenes, welches, ein kluges) der (dieser, iener, welcher, ein junger) Маnn. Семантикалық тұрғыдан
қарастырғанда: Маскулинумға (Maskulinum) төмендегі атаулар жатады 1.Дүниенің төрт бұрышы
(батыс, шығыс, оңтүстік, солтүстік), жыл мезгілдері, айлар, күндер, тәулік мезгiлі және жел атаулары:
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der Süden, der Südwest, der Taifun, der Herbst, der März, der Donnerstag, der Morgen, der Abend. 2.Жауыншашын атаулары: der Schnee, der Nebel 3.Ішімдік атаулары: der Wein, der Sekt, der Коgnak, der Rum, der
Sehnaps, der Whisky. 4. Автомашина маркаларының атаулары: der Wolga, der Wartburg, der Skoda. 5.
Минералдар мен асыл тастар атаулары: der Quarz, der Marmor, der Granit, der Rubin, der Diamant.
6.Таулар мен көлдер аттары: der Ural, der Elbrus; der Alatau, der Baikal, der Balchasch. 7.Теңге (ақша)
атаулары: der Rubel, der Taler. Pfennig, der Schilling, der Dollar, der Frank, der der Gulden, der Jen. Бірақ:
die Mark, der Kopeke. Krone. Фемининумға (Femininum) төмендегі атаулар жатады: 1) Ағаш, гүл, жемісжидек атаулары: die Palme, Birke, die Kiefer, die Linde, die Tanne, die Aster, die Tulpe, die Rose, die Birne,
die Kirsche, die Melone und die Zitrone. 2. Heмic тілінде қолданылып қалыптасқан өзен аттарының
көпшілігі:die Spree, die Oder, die Elbe. Бірақ: der Rhein, der Main Нойтрумға (Neutrum) төмендегі атаулар
жатады: 1.Металдар мен химиялық элементтер аттары: das Gold, das Silber, das Eisen, das Blei, das Brom.
2.Континент, ел, қала, арал аттары: das befreite Afrika, (das) Madagaskar, (das) Sachalin. 3.Мейманхана,
кафе, кино, театр атаулары: das «Astoria», das «Metropol», das «Kasachstan». Неміс тілінде кейбір зат
есімдердің қосалқы родтары бар. Мысалы der\das Abscheu, der\das Bereich, der\das Dshungel, der\das
Filter, der\das Kautschuk, der\das Liter, der\das Meter. Аталған зат есімдердің род айырмашылығы
болғанымен, мағына айырмашылығы жоқ. Енді осы неміс тіліндегі род категориясын орыс тіліндегі
род категориясымен салыстыра оқытуға болады. Грамматикалық жағынан гендерлік сәйкестіктері
байқалады. Der, Das, Die артикльдері мужской, женский, средний родты білдіреді.
Die Kuh – die Kühe. Бұл мысалдағы біріншісі женский родты білдірсе, екіншісі көпше түрді білдіреді.
Демек, неміс тіліндегі Die артиклі арқылы женский род пен көптік форманы берілетін болғанын
көруімізге болады.
2-кесте
Неміс тіліндегі жекеше
форма
Die Kuh (женский род)
Der Stuhl (мужской род)
das Jahr (средний род)

Көпше түрдің берілуі

Орыс тілінде

Берілуі

die Kühe
Die Stühle
die Jahre

Кухня (женский род)
Стул мужской род)
Год (мужской род)

Кухн+и
Стуль-я
Года

2-кесте – артикль формалары
Ағылшын тілінде де артикльдер бар. Оқушы шет тілін дұрыс меңгеру үшін оның өз ана тіліндегі
біліміне сүйенген жөн. Оқушы бұл тілдердің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын жете
білгенде ғана ол тілді дұрыс әрі тез игере алады. Лингвистикалық тұрғыдан қарасақ, қазақ тілі
түркі тілдер тобына жатады. Дегенмен, екі тілдің грамматикалық жағынан кейбір ұқсастықтары
да кездеседі. Мысалы, зат есімді алып қарастырайық.
Ағылшын тілінде артикль туралы айтқан кезде міндетті түрде қазақ тілінде ондай ұғым жоқ екені
түсіндіріледі. Белгісіз артикль (a, an) қазақ тілінде бір сан есімі мен зат есім тіркескен кезде,
жекеше түрдегі заттың атауын білдіреді. Бұл күрделі грамматикалық ұғымды салыстырмалы
түрде осылай жеткізуге болады.
Зат есімнің түрленуі (жекеше, көпше) Қазақ тіліндегідей ағылшын тілінде де зат есім мен сын
есім, сан есім және есімдіктер арасында үйлесімділік болмайды. Сын есім, сан есім, есімдік
көпше түрде тұрмайды.
Жақсы кітаптар – good books
Үш кітап - three books
Көптеген ағылшын зат есімдері -s, -es жалғаулары арқылы жасалады.
Қазақ және ағылшын тілдерінде сөздердің түбірлерінің шығу тегі (род) жоқ. Бұл тақырып
бойынша оқушының қазақ тіліндегі білімдеріне сүйенуге болады. Мысалы: қызыл жейде - a red
blouse, көк аспан - the blue sky.
Орыс тіліндегі зат есімдердің бір морфологиялық ерекшелігі: атау түлғада түрғанда-ақ олардың
қүрамында тектік жалғаулары болады. Мысалы: книга, ребенок, поле деген сияқты. Осыған орай олар
(зат есімдер) үш топқа бөлінеді. Оны орысша род деп атайды.
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Осыған үқсас жай казақ тілінде де бар. Мүнда зат есім сөздер атау түлгада түрып-ақ, тәуелдік
жалғауларын қабылдайды: бала - балам, дос - досы. Осыған орай қазақ тіліндегі зат есімдер тәуелдеулі
зат есімдер және жай зат есімдер деп екі топқа бөлінеді. Қазақ тіліндегі септіктің екі түрі міне осыған
байланысты (жай септеу, тәуелдеулі септеу).
Орыс тілінде ер тегіне (мужской род) мынадай зат есімдер жатады:
а) негізгі түбірі жуан дауыссызға аяқталатын және жекеше фор-мада Атау септігінде түратын зат
есімдер: орман (лес), пышақ (нож) т.б.;
ә) негізгі түбірі жіңішке дауыссыз бен «йот»-қа аяқталатын зат есімдер. Мысалы: конъ (ат), ключ
(кілт), герой ( батыр) және путъ (жол),
Әйел тегіне (женский род) мына зат есімдер кіреді: а) жекеше формада атау септігінде -а (-я)
жалғауларына аяқталатын зат есімдердін көбі: земля (жер), весна (көктем) т.б.;
ә) негізгі түбірі жіңііпке дауыссызға аяқталатын зат есімдердің кейбіреулері: тенъ, степъ, ночь т.б.
Орта текке (средний род) төмендегідей зат есімдер жатады:
а) -о (-е) -ге аяқталатын зат есімдер: окно (терезе), поле (дала) т.б.;
ә) -мя -ға аяқталатын зат есім сөз: племя (тайпа), имя (ат), семя (дән), стремя (үзеңгі), время (уақыт),
бремя (ауыртпалық), вымя (желін), пламя (жалын), знамя (ту);
б) кейбір септелмейтін зат есімдер: жюри, рагу, какаду, такси.
Ер адамдарға байланысты кейбір зат есімдер мағьшасына қарай ер тегіне (мужской род) жатады:
мужчипа, малъчшика т.б. Бірақ биологиялык тектің грамматикалық текке (родқа) еш қатысы жоқ.
Ер тек (мужской род) категориясына септелмейтін мына сиякты зат есімдер жатады: маэстро т.б.
Кірме сөздер орыс тілінін жоғарыда айтылған зандылықтарына бағынады.
Ер және әйел тегін төмендегідей белгілер арқылы да ажыратуға болады:
а) лексикалық тұрғыдан: отец - мать, муж - жена, сын — дочь, мальчик - девочка, конь - кобыла,
петух - курица т. б. Бұл сияқты коррелятив сөздер қазақ тілінде де бар: құда -құдағи, ер - әйел, құнан құнажын, ұл - қыз т. б. Бірақ бұлар тектік көрсеткіщ емес;
ә) морфологиялык тұрғыдан, яғни сөз жасаушы қосымшалар арқылы: учитель - учителъница, старик
- старуха, ученик - ученица т.б.
Орыс тілінде әйел, ер, ортақ тек категорияларынан басқа жалпы тек категориясы (существительные
общего рода) деген бар. Жалпы тек категориясына мынадай зат есімдер жатады:
а) ер
адамдар
мен
ойелдерге
бірдей
қатысы
бар,
-а
(-я)
-га
аяқталатын
зат
есімдер.
Мысалы:
гуляка,
бродяга,
зубрша,
разиня
т.
б.
Бұлар
септелгенде
әйел
текті
зат
есімдер
сияқты
септеледі;
б) еркелетіп айтылатын зат есімдер: врунишка, шалуншика т. б.
Тек категориясы жекеше формада тұрған зат есімдерге ғана тән.
Қазақ тілінде тек категориясы жоқ.
Екінші тілді меңгеруде гендерлік сипаттың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын зерттеу
барысында сәйкестік пен сәйкессіздік, әсіресе, жекелеген лексикаларды қолдануда көрініс
табады. Үйреніп жүрген екінші тілдегі туыстық атауларды оқытуда аялық лек сиканы түсіндіру
қажет болады.
3-кесте
Қазақ тілінде
Жетіата

Өз жұрты
Нағашы жұрты
Қайын жұрты

Түсіндірмесі
Баланың өзінен бастап
әкесі,
атасы
және
бабаларының
таралу
жүйесі.
Бір атаның балалары.
Өзінің туған-туыстары

Орыс тілінде
-

Түсіндірмесі
-

Свои

Анасының
туғантуыстары
Әйелінің төркіні

дядя

Свои родственники по
линии отца
Родственник по линии
матери
Отец или родственник
одного из супругов по
отношению к родителям

Сваты
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или родственникам
другого супруга.
Баласы
Немере
Шөбере
Шөпшек
Немене

Өз кіндігінен
бала (қыз)

туған

Сын или дочка
Внук или внучка
Правнук
Праправнук
прапрапрапраправнук,

семиюродный брат.

2-кесте – туыстық атаулар салыстырмасы
Әрине, адамзат баласында бабасы, атасы, әжесі, анасы, әкесі, баласы, қызы, немересі, жиені, шөбересі,
шөпшегі, неменесі, жиеншары, немере ағасы, құдасы, құдағиы, құда баласы, құдашасы, қайнысы,
қайынсіңлісі, жекжаты т.б. секілді туған-туыстары бар ғой. Бірақ олардың бәріне ат қою рәсімі тек
біздің түркі халықтарында, оның ішінде қазақ тілінде жеке-жеке атаулары бар. Орыс тіл білімінде аға,
қайынаға деген атауларға бір ғана дядя атауы қолданылады.
Әпке және сіңлі деген атауға да бір сестра деген атау берілген. Егер олардың үлкен-кішілігін білдіргісі
келсе, старшая сестра, младшая сестра деген тіркестер қолданылады. Бұлардың әрқайсысына жекежеке атау беру қазақ тілінің үлесінде қалып отыр. Жеке-жеке атау бере алу деген сөз ойлау жүйесінің
кеңдігінен хабар береді. Бұл тұрғыдан алғанда, қазақ тілінің сөзжасамдық мүмкіндігінің жоғары
екендігін көруімізге болады. Бұған қоса ұғымға атау беруде гендерлік ұқсастық пен айырмашылықты
көрсете білу де қазақ тілінің қолданыс аясының, сөзжасамдық жүйесінің белгілі қалыпқа түскендігін,
жүйеге қойылғандығын білдіреді. Қазақ тілінде бір-біріне туысқан адамды сол әулетке сіңісті адам, сол
әулеттің адамы деген мақсатта сіңілі деп атаған екен. Бұл туралы мәлімет Б. Әбілқасымұлының «Түрік
шежіресі» туралы жазылған зерттеуінде айтып өтеді. Әу баста бір әулет адамдарын сіңісті деп атаған.
Мұндағы -ті қосымшасы сындық мағына тудыратын қосымша. Сіңілі дегендегі -лі қосымшасы да -ты,
-ті, -ды, -ді, -лы, -лі деген морфтардың бір парасы. Сол секілді қарындас сөзі бүгінге дейін екі мағынада
қолданылады. Осы күнгі әдеби нормадағы актив мағынасы «ер адамның жасы кіші әйел жынысты
туысқаны» және жалпы ер адамға байланысты айтылғандағы жасы кіші әйелдің атауы. Бұл сөздің түпкі
мағынасы, көне түркі жазба нұсқаларында көрсетілген мағынасы – «туысқан адам, бір жұрттың
адамы». Қазақ тілінде де бұл сөз бұрын жалпы «туысқандар, руластар, аға-іні» деген ұғымда жиірек
қолданылған. Мысалы, Асан Қайғының:
Ол күнде қарындастан қайырым кетер – дегенінде де, Шалкиіздің:
Жайыңды білген қарындас, Ол қарындас әм жолдас – дегенінде де бұл сөз әйел жынысты адам туралы
емес, жалпы туысқандар, жақындар туралы. Махамбеттің:
Тар қолтықтан оқ тисе,
Тарыққанда қайрылар
Қарындасым менде жоқдеп отырғанында, ол әйел жынысты жасы кіші туысын емес, өзінің соңынан еретін, өзіне демеу
болатын туыстарды, руластарды айтып отыр. Яғни ол өзі бастаған көтеріліс ісі үшін «жолы жіңішке»
әйел туысын емес, өзін қостайтын қалың ағайын туыстарын іздеп отыр.
Абай да бұл сөзді бірнеше рет жалпы «ағайын, туыс, рулас, тіпті ұлттас» мәнінде қолданады.
«Қарындас қара жерге тыға алмай жүр» Осы қуаныш бәрі де қазақ қарындастың ортасында.
Өткен кезеңдерде қарындас сөзінің осы күнгідей «әйел жынысты жасы кіші туысқан» мағынасы да жиі
қолданылған.
Мысалы, «Қобыландыдағы»:
Қыздың аты Қарлығаш
Қобыландыға қарындас – дегенін ескерелік. Қарындас сөзі жалпы туысқандар, руластар (бәр жұрттың
адамдары) деген мағынамен қатар, одан да гөрі жақындау туыстықты – аға-інілікті білдіру үшін де
қолданылған. Бұл, әсіресе, орта ғасырлардағы түркі ескерткіштері тілінде айқын көрінеді. 1. Көне түркі
тілінде қарындашсөзі бір құрсақтан шыққан аға-іні дегенді білдірген. 2. Бұл деректерге қарағанда,
қарындас сөзінің әу бастағы «бір құрсақтан (қарын сөзінің құрсақ деген мағынасы да болған) шықан
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аға-іні, қарындас, сіңлі» деген нақты мағынаны бергені, оның «жалпы туыс, рулас, елдес, жұрттас»
мағынасы ауыспалы екендігі, бұл мағына, әсіресе,орта ғасырларда, қазақ тілінің ерте кезеңінде актив
қолданғаны көрініп тұр. Мысалы, Жалайыр Қадырғалидың шежіресінде қарындас сөзін «руластар,
туыстар» мағынасында қолданадыда, «жасы кіші әйел бала» деген ұғымды қыз қарындаш деп береді:
Қутуқут нойанның бір анадан екі қыз қарындашы бар еді 4.
Орыстілділер үшін бұл атаудың бәрін түсіндіріп, ашып көрсету керек. Демек, қазақ тілін оқытудағы
гендерлік мәселені сол тілді игеру барысында ескерген жөн дейміз. Себебі әр тілдің өзіндік ерекшелігі
бар. Бұл тілді игеруде тек грамматиканы ғана игерудің жеткіліксіз екенін көрсетеді.
Пайдаланған әдебиеттер:
1 Гомон Т. В. Исследование документов с деформированной внутренней структурой: дисс. канд. юр.
наук. – М., 1990.
2 Мошинская Л.Р. Влияние половозрастных особенностей субъекта на процесс вербальной
коммуникации // Тезисы VI всесоюзного сим-позиума по психолингвистике и теории
коммуникации. – М., 1978. - С. 44-46.
3 Кирилина А.В. Гендер: лингвистические аспекты. – М.: Институт социологии РАН, 1999. 189 с. 6163 бб.
4 Жалаири Қ. Жамиғ ат-тауарих. А., 2006.
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ҚАЗІРГІ БІЛІМ БЕРУДЕГІ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШЕБЕРЛІК- ЗАМАН ТАЛАБЫ
PEDAGOGICAL WORKSHOP IN MODERN EDUCATION-A REQUIREMENT OF THE TIME
Касымжанова Айнур Токбаевна
Алматы қаласы,Әуезов ауданы,122-ЖББМ директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары

Сайлханова Жанаргуль Туркменбаевна
Алматы қаласы .Әуезов ауданы.122 жалпы білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімі

Бердалиева Лаззат Жетписбаевна
Алматы қаласы Әуезов ауданы "132 гимназия" КММ Бастауыш сынып мұғалімі.

SUMMARY
Pedagogical skill is not only a General, versatile and methodical literacy of the teacher, but also the ability to
convey every word to students, their full perception. Teaching skills are acquired: 1) the teacher's attitude to
life, his ideological conviction, morality; 2) the ability to know the subject perfectly, fully bring the thought
and learn from students moral norms, such as ethics, habits, skills; 3) the ability to master the methods and
techniques of teaching and education, to conduct knowledge in an interesting and exciting way, to combine
pedagogical ethics and talent. In teaching skills, special attention is paid to the so-called pedagogical technique.
The teacher should speak correctly and firmly say every word, his behavior, movement, sitting should be in
such a way that the students were not equal.
Елбасы жолдауында айқандай: «Болашақта өркениетті дамыған елдердің қатарына ену үшін заман
талабына сай білім қажет. Қазақстанды дамыған 50 елдің қатарына жеткізетін, терезесін тең ететін –
білім». Сондықтан, қазіргі даму кезеңі білім беру жүйесінің алдында оқыту үрдісінің
технологияландыру мәселесін қойып отыр. Оқытудың әртүрлі технологиялары сарапталып, жаңашыл
педагогтардың іс – тәжірибесі зерттеліп, келеді.
Қазіргі білім беру жүйесінің мақсаты - бәсекеге қабілетті маман дайындау. Мектеп – үйрететін орта,
оның жүрегі - мұғалім. Ізденімпаз мұғалімнің шығармашылығындағы ерекше тұс - оның сабақты
түрлендіріп, тұлғаның жүрегіне жол таба білу . Ұстаз атана білу, оны қадір тұту, қастерлеу, арындай
таза ұстау - әр мұғалімнің борышы. Ол өз кәсібін, өз пәнін , барлық шәкіртін , мектебін шексіз сүйетін
адам.Өзгермелі қоғамдағы жаңа формация мұғалімі – педагогикалық құралдардың барлығын
меңгерген, тұрақты өзін-өзі жетілдіруге талпынған, рухани дамыған, толысқан шығармашыл тұлға
құзыреті. Жаңа формация мұғалімі табысы, біліктері арқылы қалыптасады, дамиды. Мұғалімге
қойылатын талаптар : бәсекеге қабілеттілігі, білім беру сапасының жоғары болуы, кәсіби шеберлігі,
әдістемелік жұмыстағы шеберлігі.
Заман ағысына сай біліммен қаруланған ой-өрісі жоғары, зерделі, жан-жақты дамыған маман — уақыт
талабы. Кеше ғана көк туын желбіретіп шаңырақ көтерген егемен елімізді өркениетке жетелейтін білім
бастауында мектеп, ал сол мектепте жас ұрпақ бойына білім негізінің мәңгілік іргетасын қалаушыұстаз тұрады. «Мұғалімдер- қоғамның ең білімді, ең отаншыл, білгілеріңіз келсе, ең «сынампаз» бөлігі
болып табылады», — деп Елбасы Н. Ә. Назарбаев бекер айтпаса керек. Сондықтан да бүгінгі таңда
тәуелсіз елімізге білікті маман, өз ісінің шебері қажет. Ал педагогикалық шеберліктің негізі неде?
Осы айтылғандарды жинақтай келіп, жаңа формация мұғалім- рефлекцияға қабілетті, өзін-өзі жүзеге
асыруға талпынған әдіснамалық, зерттеушілік, дидактикалық - әдістемелік, әлеуметтік тұлғалы,
коммуникативтілік, ақпараттық және тағы басқа құдыреттіліктердің жоғары деңгейімен сипатталатын
рухани- адамгершілікті, азаматтық жауапты, белсенді, сауатты, шығармашыл тұлға.
Энциклопедиялық сөздіктерде шеберлік - кәсіби немесе әуесқойлық білімдердің каңдай да болсын
түрінде істі терең танушылықпен, дамыған іскерлікпен үйлестіріп тиімді әрекеттерді жүзеге
асырушылықПедагогикалық шеберлік үнемі жетіліп отыруды қажет ететін балаларды оқыту мен
www.farabicongress.org
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тәрбиелеу өнері. Ол өнерге балаларды сүйетін және өз қалауымен жұмыс істейтін әр педагогтің қолы
жетуі мүмкін. Педагог — өз ісінің шебері, жоғары мәдениетті, өз пәнін терең меңгерген, ғылым мен
өнердің тиісті салаларынан хабардар, жалпы, әсіресе балалар психологиясының мәселелеріне қанық,
оқыту мен тәрбиенің әдістемесін жетік игерген маман.
Сонымен, педагогикалық шеберлік негізі неде?
Шебер педагог білімді, тәжірибесі мол, жан-жақты бола отырып, оқушыларды жеке тұлға етіп
қалыптастыру мақсатында білім мен тәрбиені ұштастыра алуы қажет. Әр оқушының дарындылығын
айқындау, олардың дамуына қолайлы жағдайлар жасау, мектеп, жанұя, мұғалімнің ролін анықтау,
студенттер мен мұғалімдер ұжымын қалыптастыру — педагогикалық шеберлікті жетілдіруге
негізделеді деп есептейміз.
«Тәуелсіз елге — білікті маман» демекші, педагогикалық шеберліктің негізі, өткен пікірімізде айтып
кеткеніміздей, білім мен тәрбиені ұштастырумен қатар – педагогтардың жаңа технологияны меңгере
білуінде және оны өз тәжірибесінде қолдана алуында. Педагогикалық көзқарас бойынша, «технология
» ұғымы – дәстүрлі оқыту әдістерінен басқа, ерекше үлгіде ұйымдастырылған «педагогикалық өндіріс»
деген пікір өз уақытында педагог-ғалымдар тарапынан сынға алынғаны белгілі. Осы сыннан соң біртебірте «педагогикалық технологияны» оқыту үрдісінің құрамдас бөлігі ретінде сипаттап, оны
дидактикалық үрдістер мен оқыту құралдарымен жабдықтауда жаңа ақпараттық технологияға негіздеу
туралы мәселе қозғалады.
Педагогикалық шеберліктің тағы бір көрінісі – мұғалімнің шығармашылық іс-әрекеті, яғни оның тұлға
ретінде жеке-даралығы және адамның индивид ретіндегі кейбір ерекшеліктерінің өзгеріске ұшырауы.
Осыдан шығарар қорытындымыз: әрбір педагог мұғалім мамандығын таңдап алған соң, ол
жауапкершілігін бірге ала жүруі керек. Ұстаз өз пәнін ғана емес, дүние сырын, қоғамдағы өзгерістерді,
адам мінездерін, өнердің қуат әсерін білетін жан болуы қажет.
Біздің ойымызша, инновациялық технологиялар оқытуды ізгілендіру, яғни оқу құралдарын
оқушылардың өздігінен танымдық іс-әрекетінде пайдалануға көмектеседі. Оқытудың инновациялық
әдіс-тәсілдерін пайдаланудың шарттарының өзі мұғалімнің әрдайым ізденісте, өздігінен білім алудың
жағдайын туғызады. Ол педагогикалық шарттарға: инновациялық ізденіс қажеттілігі; инновациялық
әдіс-тәсілдер жайлы білім; инновациялық әдіс-тәсілдерінің тиімді жолдарын қарастыру; инновациялық
әдістерді меңгеру; инновациялық әдіс-тәсілдерді пайдалану және білім беруді ұйымдастыру
формалары; инновациялық әдіс-тәсілдерінін нәтижесінің болуы; инновациялық әдіс-тәсілдердің озық
тәжірибелерін бекіту жатады. Инновациялық іс-әрекетті басшылыққа ала отырып, педагогикалық
шеберліктің басқа құрауыштарының маңыздылығын жоққа шығармаймыз.
Адам қажырлы еңбегімен табиғатты өзгертсе мұғалім жалпы жасампаз еңбегімен жаңа адамды
қалыптастырып, дамытып, жетілдіріп өмірге дайындайды. Оқушыларын тек біліммен қаруландырып
қана қоймай, назарын, білгендерін жадында сақтауға, қабілетін, ойлауын, тіл шеберлігін ұштауға,
дүниеге деген құштарлығын, өмірге деген көзқарасын дұрыс қалыптастырып, ықыласын, сенімін,
төзімділігін, іскерлігін, ізденімпаздығын тағы басқадай танымдық қасиеттерін жетілдіріп,
адамгершілігі мол азамат етіп тәрбиелеуді өзінің өмірлік мақсаты, ізгілік мұраты деп санайды.
«Талант» деген сөзді әркім әр түрлі ұғынуы мүмкін. Талант көбіне, ақын – жазушылырда, әртістерде,
өнер адамдарда кездеседі. Ал, «мұғалім болу – талант па, ол әркімнің қолынан келе бермей ме?» —
деген сұрақ туады. Ұстаздың барлығы талант болып тумайды. Егер кез келген мұғалім ынта – ықылас
қойып, табандылық танытатын болса, өз бетімен көп еңбектенсе, идеялық жағынан сенімді, саяси
жағынан есейген азамат болса, өз пәнін жақсы білсе, оқытудың әдістемесін меңгеріп, бала
психологиясын жете білсе, педагогикалық техниканы қалыптастыра алса, педагогикалық шеберлікке
жету қасиеттеріне ие бола отырып, педагогикалық кәсіпті меңгерсе, педагогикалық әдепті бойына
сіңірсе, онда талантты, шебер ұстаз бола алады.
Педагогикалық шеберлік – ұстаздық талантпен тығыз байланысты. К.Д.Ушинский: «Педагогика
теориясын қаншама жетік білгенмен, педагогикалық әдептің қыр – сырын меңгермейінше бұған оның
оның қолы жетпейтіндігін», — айтады.
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Педагогикалық шеберлік – тек қана мұғалімнің жалпы, жан – жақты және әдістемелік сауаттылығы
ғана емес, ол – әр сөзді оқушылырға жеткізе білу, олардың толық қабыл алуы. Ұстаздық шеберлік: 1)
мұғалімнің өмірге көзқарасы, оның идеялық нанымды, моральды бойына сіңірген адам екендігі; 2)
пәнді жетік білген, ойын толық жеткізетін және оқушылардың бойында әдеп, әдет, дағды сияқты
моральдық нормаларды сіңіре білгендігі; 3) оқыту мен тәрбиелеудің әдіс – тәсілдерін меңгерген,
білгенін қызықты да, тартымды өткізе алатын, педагогикалық әдеп пен талантын ұштастырған адам
ғана шеберлікке ие болады. Педагогикалық шеберлікте педагогикалық техника деп аталатын мәселеге
мән беріледі. Мұғалім әр сөзін дұрыс сөйлеп, нық айтуы тиіс, оның жүріс – тұрысы, қозғалысы, отырып
– тұруы оқушыларға ерсі болмайтындай дәрежеде болуы керек.
Сонымен педагогикалық шеберліктің негізі – балалардың өз еркімен дамуына жол ашу, оқу – тәрбие
процесінде оқушылармен педагогикалық ынтымақтастықтар жұмыс атқарудың формаларын, әдістерін
дамыту, шәкіртке деген қамқорлық пен сүйіспеншілікті арттыру педагогикалық шеберліктерінің басты
сипаты болып табылады.
✓ Болашақ ұстаздың педагогикалық мамандыққа өзін-өзі бағыттап, жұмысты ұйымдастыруы
педагогикалық шеберлік негіздерін білумен шарттас. Бұл саланы зерттеуші ғалымдардың пікірінше
педагогикалық шеберлік мынадай жүйелерге бөлінеді:
✓ педагогикалық іс - әрекеттегі гуманистік бағыттылығы;
✓ педагогикалық кәсіби білгірлігі;
✓ педагогикалық іс- әрекеттеке бейімділігі;
✓ педагогикалық техникасы.
Бұл аталған педагогикалық шеберлік жүйелері бір-бірімен тығыз байланыста жүзеге асады.
Аталған құзыреттілік қасиеттерді тұлға бойына дарытуда педагог қауымның арнайы әлеуметтік білім
беру құзыреттіліктерінің жан- жақты болуы талап етіледі.
Қорыта келе қазіргі білім беру жүйесінде педагогикалық шеберлік - сапалы білімді қалыптастыру,
болашақ жас мамандарды құзырлы, білімді, шебер етып дайындау.
Пайдаланған әдебиеттері тізімі.
1. 2012 жылғы 14 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың
«Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты аттыҚазақстан
халқына Жолдауынан. (www.akorda.kz);
2. «Болашағы зор балапан» мақаласы, «Айқын» газеті, 1.03.2013.
3. Қазақстан Республикасының Үкімет Басшысы С.Ахметовтің қатысуымен өткен Қазақстан
Республикасы Білім және ғылым министрлігінің алқа отырысындағы материалдар, 2013 жыл,
қаңтар. (www.edu.gov.kz).
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Summary
Game activity is the main activity of the educator, as a researcher, developing, teaching.
In addition, much attention should be paid to role-playing, story-based games that develop the child's
competence. During the game, they are mutually associated with the child's request and the task of the teacher.
As you know, the child becomes a favorite hero, and just like the fact that he plays the role of this hero, affects
his moral knowledge and understanding, and the psychological feature of the child during an individual game
is that they think, develop emotional effects, increase activity, develop strong-willed qualities, imagination, all
this expands the creative talent of the child
«Қазіргі жас буын, бүлдіршіндер – мемлекетіміздің мығым тірегі» - деп Елбасы атап көрсеткендей,
бала бойына жас кезінен бастап ізгілік, мейірімділік, инабаттылық сезімдерін қалыптастыру негіздері
– мектепке дейінгі мекемеден бастау алады. Сондықтан мектептеде тәрбиеленушілердің танымдық ісәрекетін қалыптастыруда негізгі жұмыс түрі - ойын әрекеті. Ойын - балалар үшін айналадағы танып,
білу тәсілі. Ойын әрекеті мазмұнынан әлеуметтік сипаты баланың қоғамдық өмір сүретіндігімен
байланысты. Ол алғашқы айлардан бастап - ақ маңайындағылармен қарым-қатынас жасауға
ұмытылады, соның арқасында жасау құралы, күш қуаты тілді біртіндеп меңгереді. Ойын – балалар
өмірінде өте зор маңызы бар нәрсе, үлкендердің қайраткерлігі, жұмысы, қызметі қандай маңызды
болса, балалардың ойыны да сондай маңызды. Ойында бала қандай болса, өскен кезде жұмыста да
көбінесе сондай болады. Сондықтан болашақ қайраткер ең алдымен ойын арқылы тәрбие алады.
Қазақтың халқы мәдени мұраларға бай халық екендігіне сөз жоқ. Сондай бір қомақты дүниелер
қатарына ұлттық ойындарды да жатқызамыз. Ұлттық ойындар атадан балаға, үлкеннен кішіге мұра
болып жалғасып отырған көне халықтың дәстүрлері, шаруашылық мәдени, өмір тіршілігінің жиынтық
белгісі болған. Әрине, ойын өнер ретінде әдебиет пен мәдениеттің сан алуан түрлерімен қабысып,
астасып келіп, бірін бірі толықтырып байыта түседі.
Халқымыз ертеден –ақ, ойын - баланы әдептілікке, сауаттылыққа баулитын құралдың бірі деген.
Қазақтың көрнекі педагогының бірі М. Жұмабаев «Ойын – бала үшін өмірлік тәжірибе» деген
болатын. Ойынның маңызы туралы көптеген ғұламалардың пікіріне сүйенсек, А. С. Макаренко ойын
– бала үшін ойын емес, шындық, ал К. Д. Ушинский, А. В. Луначарский болса: «Сәбиге ойынның бәрі
елеулі, өйткені ол ойнап жүріп өмір сүреді. Ол ойнаған кезде ғана өмір сүреді де, жаттығады да, жан
мен тәнін өсіреді де» деп баға береді. «Бала ойынында көбінесе терең мән бар» - деген ерең тпікір иесі
Ф. Шиллер.
Ойын үстінде бала бейне өмірдің өзіндегідей қуаныш, реніш сезіміне бөленеді. Бірақ бала одан ойын
екенін білмейді деген түсінік тумайды. Сондықтан шындықтағыдай «сөйтейік, бүйтіп көрейік» деуі,
олардың «ойынды ойын» деп түсінуінде жатыр
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А.С.Макаренко дәл атап көрсеткеніндей, үлкендер үшін жұмыс, қызмет қандай роль атқарса, бала үшін
ойын да дәл сондай роль атқарады. Бала ойында қандай болса, өскенде жұмыста да сондай болмақ.
Сондықтан баланың қайраткерді тәрбиелеу ең алдымен ойын кезінде өтеді. Бала неғұрлым жас болса,
олардың іс-әрекетінде ойын да соғұрлым үлкен орын алады.
Төменгі сынып оқушыларымен жұмыста ойынның маңызын жеке бағаламаған мұғалім, өз жұмысында
үлкен табыстарға жете алмақ емес.
А.С.Макаренко ойынға айтулы мән бере отырып, өзі басқарған мекемелерде ойынды тәрбиеленушілер
өміріне міндетті түрде енгізіп отырды. Ойын баланың өмірін қызыққа, қуанышқа бөлейді деп
есептеген. Ол балалардың ойынға деген сүйіспеншілік пен қызығушылығын тәрбиелейді. Оның
практикасында тиісті педагогикалық мақсаттарға қызмет ететін ойындар немесе баланың бойын
сергітіп тынығуға көмектесетін жай, көңілді ойындар қолданылатын. Макаренко әртүрлі ойындар
комплексін жасауға тырысты. Оларды ұдайы жетілдіріп отыруды талап етті. Коллектив өміріне, оның
даму болашағына сәйкес келмейтін ойындарды өзгертіп отыруды үндеді. Ол ойынның тәрбиелік
ықпалын жасаудағы маңызды шарт баланың ойынға қатысуы ғана емес, оны жасауға да белсене
араласуы деп есептеді.
А.С.Макаренканың практикасында көптеген ойындар еңбек әрекетіне ұласып, ол еңбек әрекетіне ойын
элементтері енгізілді. Тәрбие жұмысы практикасында стол үстінде ойналатын ойындар, қимыл
ойындары, техникалық, әдеби-театрлық ойындар, аттракциондар қолданылды.
Балалардың өмірінде рөльмен ойналатын ойындардың зор маңызы бар. Рольмен ойын ойнағанда
балалар өз шамасына қарай үлкендер арасында қалыптасатын қатынастарды көрсетеді. Өзіне белгілі
бір роль алғаннан кейін бала соған орай қажетті ережелерді бойына сіңіріп, мінез-құлықтық дағдылары
мен шеберліктерін игереді.
Ұлы педагогтар ойынға үлкен мән бере отырып, өзі басқарған мекемелерінде ойынды тәрбиеленушілер
өміріне міндетті түрде енгізіп отырады. Ойын баланың өмірін қызыққа, қуанышқа бөлеуін қамтамасыз
ету үшін ол балалардың ойынға деген сүйіспеншілігі мен қызығушылығын тәрбиелейді – деп
қарастырады. Баршамызға белгілі, ойын арқылы баланың дене құрылысы жетіліп, өзі жасаған
қимылына сенімі артады. Баланың бойында ойлау, тапқырлық, ұйымдастырушылық, шыдамдылық,
белсенділік қасиеттер қалыптасады. Ойын дегеніміз – жаттығу, ол арқылы бала өмірге әзірленеді.
Ойын – мектеп жасына дейінгі балалардың негізгі іс-әрекеті. Сұлтанмахмұт Торайғыров «Балалықтың
қанына ойын азық» деп бекер айтпаған. Өйткені, ойын үстінде баланың бір затқа бейімділігі,
мүмкіндігі және қызығуы анық байқалады. Ойын мазмұны мен түріне қарай: мазмұнды-бейнелі,
қимыл-қозғалыс, дидактикалық, құрылыс, кейіптендіру ойындары болып бөлінеді. Мазмұнды-бейнелі
ойында балалар ойын мазмұнын түсінікті етіп жеткізуге тырысады, оған қажетті құрал-жабдықтарды
табуға талпынады, оларды дайындау үшін еңбектенеді, ал еңбек ұжымдық іс-әрекетке біріктіреді және
шығармашылық іс-әрекетке бағдарлайды, балалардың өзара қарым-қатынасын реттеп, олардың
бойында адамгершілік сапаларды қалыптастырады. Бала алған рөлдеріне сай кейіпкердің киімін киіп,
қимылын, дауыс ырғағын мәнерлі жеткізуге тырысады, көркемдік сабақтардан (ән-саз, бейнелеу өнері
сабақтары) алған білімдерін пайдаланады, қуыршақты ұйықтату үшін бесік жырын айтып әлдилейді,
бейнелеу өнері сабақтарында жасаған ыдыс, үй жиһаздарын, қағаздан құрастырған заттарды ойын
құралы ретінде пайдаланады. Мазмұнды-бейнелі ойынның ерекшелігі: оны балалардың өздері
жасауында, ал ойын қызметі айқын өнерпаздық және шығармашылық сипатта болады. Бұл ойындар
қысқа да, ұзақ та болуы мүмкін.
Баланың қуанышы мен реніші ойыңда айқын көрінеді. Ойын кезіндегі баланың психологиялық
ерекшелігі мынада: олар ойланады, эмоциялық әсері ұшқындайды, белсенділігі артады, ерлік қасиеті,
қиял елестері дамиды, мұның бәрі баланың шығарымпаздық қабілеті мен дарынын ұштайды.
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Ойынның технологиялық негізгі ерекшелігі – балалар үн - түнсіз ойнамайды. Тіпті жалғыз болғанның
өзінде де сөйлесіп жүреді. Ойын барысында сөйлесу қарым - қатынасы үлкен рөл атқарады. Сөйлесе
жүріп, балалар пікірлесіп, әсер алысып, ойынның түпкі ниеті мен мазмұнын анықтайды. Ойынның
негізгі құрылымдық элементтері мыналар: ойынның өзінен туатын және балалар жасайтын немесе
тәрбиешілер ұсынатын ойын ережесі.
Негізінен балалардың өсуіне жақсы әсерін тигізетін қозғалмалы ойындар бұл ауада немесе далада
ойналатын ойындар. Осы ойындардың арқасында балалардың көңіл-күйі, эмоциясы жоғарылап, оның
нерв жүйесін бекітеді.
Ойын әрекетінде балалардың психологиялық қасиеттері мен жеке басының ерекшеліктері неғұрлым
тез қалыптасады. Ойын кезінде іс-әрекеттен кейін дербес мәнге ие болатын өзге түрінің де негізі
қаланады.
Ойын әрекеті психологиялық процесстер ырықтылығының қалыптасуына әсер етеді. Сондықтан
балаларда ырықты зейін мен ырықты ес дами бастайды. Бала үшін саналы мақсат (зейін тоқтату, есте
сақтау, еске түсіру) ойын арқылы ерте және оңай бөлінеді.
Ойын жағдайлары мен ондағы іс-әрекеттер мектепке дейінгі шақтағы балалардың ақыл-ой әрекетінің
дамуына үнемі әсер етеді.
Біртіндеп заттармен жасалатын ойын қимылдары азая түседі, бала заттар туралы және олармен ақылой тұрғысынан іс-әрекет жасауды ойлауды үйренеді.
Одан басқа ойын – балаға төзімділікті, алғырттықты, тапқырлықты, ұқыптылықты, ізденімпаздықты,
іскерлікті, дүниетаным өрісінің жоғарлауына үлкен мүмкіндігі береді.
В. А. Сухомолинскийдің сөзімен айтар болсақ, «Ойынсыз ақыл ойдың қалыпты дамуы жоқ» және
болуы да мүмкін емес. Ойын дүниеге қарай ашылған үлкен жарық терезе іспетті, ол арқылы баланың
рухани сезімі жасамп аз өмірімен ұштасып, өзін қоршаған дүние туралы түсінік алады. Ойын дегеніміз
– ұшқын, білімге құмарлық пен еліктеудің маздап жанар оты.
Психологиялық тұрғыдан балабақша балалары өте қозғалмалы болып келеді. Олар ойынға аса
қызығумен қатысады, өзінің айналасындағы нәрселерді көріп, соны бейнелеуді ұнатады. Рөлдік
ойындарды табысты және қарқынды жүргізе біледі. Сөйлеу әрекетінде қозғаушы күш - ырғақ. Сөйлеу
ырғағын құру тәрбиешілердің рөлдік ойындарды ұйымдастырудағы ең қиын іс - әрекеті. Балалардың
қызығуын арттыру мақсатында тәрбиеші ойынға қатысушының өзіндік сөз ырғағын бейнелеп көрсетіп,
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тапсырманы дұрыс құра білуі керек. Тақырыптық «рөлдік - ойындар», «қимылды ойындар»,
«дидактикалық ойындар» жас өспірімдердің сөйлеу дағдысының қалыптасуын дамытады.
Ойын іс - әрекеті зерттеуші, дамытушы, үйретуші болып тәрбиешінің негізгі іс - әрекетін құрайды.
Сонымен қатар баланың құзыреттіліктерін дамытатындай рөлдік, сюжеттік ойындарға үлкен мән
берілуі тиіс. Ойын үстінде бала сұранысы мен тәрбиешісінің тапсырмасы өзара ұштасады.
Баланың сүйікті кейіпкерлері болатыны, өзінің соған ұқсағысы келетіні белгілі, ол баланың сол
кейіпкер рөлін атқаруы оның моральдық танымы мен түсінігіне әсер етеді де, баланың жеке ойын
кезіндегі баланың психологиялық ерекшелігі мынада: олар ойланады, эмоциялық әсері өрістейді,
белсенділігі артады, ерік қасиеті, қиял елестері дамиды, мұның бәрі баланың творчестволық талантын
кеңейтеді.
Қолданылған әдебиеттер:
1. Елбасы Н. Ә. Назарбаев Қазақстан халқына Жолдауы, 2016
2.Мектеп жасына дейінгі балалардың тілін дамыту методикасы, Алматы – 1981 жыл
3. Журнал «Балабақша» 2009 жыл
4. Балабақшадағы балалардың тілін дамыту әдістемесі, Алматы – 1985 жыл
5.Мектеп жасына дейінгі балаларға арналған ойындар мен жаттығулар ( әдістемелік құрал. «Дарын»
Астана-2014 жыл).
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ТҮЙІНДЕМЕ
Шағын және үлкен әлеуметтік топтарда өзара әрекеттестік үшін тұлғаның мінез-құлқы мен бағдарларының
өзара байланысының маңыздылығы, оларды реттеудің қажеттілігі әлеуметтік психологияның контексінде
әлеуметтік бағдарларды қалыптастыру процесін зерттеу қажеттілігін негіздейді. Жеделдетілген
әлеуметтік және экономикалық қайта құрулар дәуірінде, қазіргі қоғам «аномия», «құндылықтар
вакуумы» мәселесіне кезікті. Жастардың қандай құндылық бағдарларды таңдауына қарай, көп
жағдайда біздің еліміздің, біздің мәдениетіміздің даму жолына байланысты болады. Белгілі бір
мәдениеттің шекарасы жеке мемлекеттің геосаяси әсер етуінің сферасы сияқты, «медиялық
кеңістіктің» бірлігімен – осындай әсердің тілдік, этникалық, экономикалық алғышарттарымен
анықталады.
Қазіргі шынайы өмір сүру жағдайында, үздіксіз артатын коммуникативті үдерістердің жиілігі, ақпарат
арналарының адамға қолжетімділігі, сонымен бірге коммуникация құралдарының көпшілік, жаппай
сипатқа ие болуы, ақпараттық ортаның адамның құндылықтар жүйесін қалыптастырудың
ерекшеліктерімен өзара байланысын қарастыру, біз үшін өзекті мәселе болып саналады. Ауқымды
коммуникативті кеңістіктің ішіндегі ақпараттық ағындардың адамның және қоғамның өмір сүруінің
барлық деңгейлерінде жаһандандыру және конвергенциялау үрдістері, зерттеушілердің алдына
әдіснамалық және практикалық сипаттағы міндеттердің жаңа топтарын қояды.
Құндылық бағдарлардың қалыптасуы сыртқы қатынастарды өзектілеумен, орта мен субъектінің өзара
әрекетінің сипатымен анықталады. Субъектінің қалыптасу және даму үдерісінде оның ортасы,
мәдениеті және нақты жағдайлар алуан түрлі комбинациядағы маңызды қатынастардың алуан
түрлерін маңызды етеді. Алуан түрлі ортаның әсерлері әсер етудің бағыттылығы бойынша
айрықшаланады: егер, мәдениет пен дін, ондағы аңыздар мен рәсімдер, ең алдымен құндылық
қатынастарды маңызды етеді; онда оқу немесе еңбек ұжымында тікелей ортаның тарапынан берілетін
әсерлер үшін құндылықтардың трансформациясы жанама нәтиже болып саналады.
Әлеуметтік бағдарлар - өткен әлеуметтік тәжірибеге негізделген және индивидтің әлеуметтік мінезқұлқын реттейтін тұлғаның өзін белгілі бір түрде ұстауға психологиялық дайындығының жағдайы.
(Олпорт). Әлеуметтік психологияда әлеуметтік бағдарларды белгілеу үшін "аттитюд" термині
қолданылады. Әлеуметтік бағдарлардың 3 компоненті бар:
1.Ақыл-ой әрекетін қамтитын когнитивті компонент;
2.Аффективті (объектіні эмоционалды бағалау, симпатия немесе антипатия сезімінің көрінісі);
3.Конативті (мінез-құлық) объектіге қатысты дәйекті мінез-құлықты көздейді.
Әлеуметтендіру - тұлғаның қалыптасуы – индивидтің қоғамда табысты тіршілік етуіне мүмкіндік
беретін мінез-құлық үлгілерін, психологиялық бағдарларды, әлеуметтік нормалар мен құндылықтарды,
білімді, дағдыларды меңгеру процесі. Адамды әлеуметтендіру туғаннан басталады және өмір бойы
жалғасады. Әлеуметтендіру барысында адам өмір сүрудің түрлі салаларындағы жинақталған
әлеуметтік тәжірибені игереді, ол белгілі бір, өмірлік маңызды әлеуметтік рөлдерді орындауға
мүмкіндік береді. Әлеуметтену тұлғаның әлеуметтік қалыптасуының үрдісі, шарты, көрінісі және
нәтижесі ретінде қарастырылады.
www.farabicongress.org
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Құндылықтарға бағдарлану адамзат өмірінің мәнді белгісі болып табылады. Көпғасырлы қоғамның
тарихы барысында, адамдар қоршаған әлемдегі заттар мен құбылыстарды анықтау қабілетін меңгерді,
оның адамдар үшін ерекше мәні болды және оларға адамдар ерекше қатынас білдірді: оларды бағалады
және қорғады, оларды меңгеруге тырысты, оларға өздерінің әрекеті мен ұмтылыстарында
бағдарланды. Бастапқыда құндылықтар табиғат пен қоғамға деген қарапайым қатынастар ауқымымен
ғана шектелді. Оларды айыратын жалғыз негіз ретінде, олардың пайдалы болу белгісі алынды.
Түйін сөздер: әлеуметтік желілер, құндылықтар, әлеуметтік бағдарлар, қазіргі жастар, медиакеңістік,
бағдарлану, виртуалды әлеуметтік желі, хобби.

SOCIAL NETWORKS AS A FACTOR IN THE FORMATION OF SOCIAL ORIENTATIONS OF
MODERN YOUTH
ABSTRACT
The importance of the relationship between behavior and personal orientations for interaction in small and
large social groups, the need for their regulation justify the need to study the process of forming social
orientations in the context of social psychology. In an era of accelerated social and economic transformations,
modern society is faced with questions of «anomie», «vacuum of values». Depending on what value
orientations young people choose, it largely depends on the development of our country and culture. The
borders of a certain culture are defined as the sphere of geopolitical influence of a separate state, a unit of
«media space» – the linguistic, ethnic, and economic prerequisites for such influence.
In modern conditions of real life, the frequency of continuously increasing communication processes, the
availability of information channels to a person, as well as the acquisition of mass communication tools,
consideration of the relationship of the information environment with the peculiarities of the formation of a
human value system, is an urgent problem for us. The trends of globalization and convergence of information
flows within a large-scale communication space at all levels of human and social life pose new groups of
methodological and practical problems for researchers.
The formation of value orientations is determined by the actualization of external relations, the nature of the
environment and interaction of the subject. In the process of formation and development of the subject, its
environment, culture and specific conditions make the most important types of relationships in a variety of
combinations. The influence of different environments differs in the direction of impact: if culture and religion,
first of all, make value relations important, and the indirect result is the transformation of values for the impact
directly from the environment in the educational or work team.
Social attitudes are a state of psychological readiness of the individual, based on previous social experience
and regulating the social behavior of the individual to maintain himself in a certain form. To denote social
attitudes in social psychology, the term «attitude» is used. There are 3 components of social attitudes:
1. a cognitive component that includes mental activity;
2. affective (emotional evaluation of the object, showing a sense of sympathy or antipathy);
3. Conative (behavior) assumes consistent behavior relative to the object.
Socialization - the formation of personality – is the process of an individual acquiring behavioral images,
psychological guidelines, social norms and values, knowledge and skills that allow them to successfully live
in society. Socialization of a person begins at birth and continues throughout life. In the course of socialization,
a person learns the accumulated social experience in various spheres of life, which allows them to perform
certain vital social roles. Socialization is considered as a process, conditions, manifestation and result of social
formation of a person.
Value orientation is a significant feature of human life. Throughout history, multifaceted society people
possessed the ability to perceive objects and phenomena in the surrounding world that had a special meaning
for people, and people have expressed a special relationship: they are appreciated and defended, trying to learn,
guided them in their actions and aspirations. Initially, values were limited only by the scale of simple
relationships to nature and society. As the only reason for their separation, a sign of their usefulness was
obtained.
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Қазіргі әлемде виртуалды әлеуметтік желілер - кез келген адамның үйреншікті өмір серіктері: олар
достары мен таныстарының өмірі туралы соңғы жалпы әлемдік және ұлттық оқиғалар мен
жаңалықтардан хабардар болуға мүмкіндік береді; олар индивидтің қызықтыратын мәселелері туралы
көбірек білуге мүмкіндік береді: хобби және басқа да уақыт өткізудің кез келген түрлеріне арналған
миллионнан астам түрлі қауымдастықтар бар.
Тіршілік етуінің мерзіміне қарамастан, әлеуметтік желілер қазіргі қоғамда адамдардың ажырамасы
құралына айналды, олардың адамдарға және олардың өміріне әсері айтарлықтай байқалатын болды.
20 ғасырдың соңында басталған адамды сыртқы және өзінің ішкі әлемінен айыру тек қана жалғасып қана қоймай,
сонымен қатар күшейе түсті. Интернет шындықтан ойдан құрастырылған әлемге кетуге көптеген мүмкіндіктер
ұсынды: онлайн-қарым-қатынас, көпшілік ойындар, жаңалықтар, ойын-сауықтар, ал енді әлеуметтік желілер осының барлығы адамға өз өміріндегі проблемалар мен кедергілерден шеттеуге мүмкіндік береді. Мәселен,
жастар уақыттың көпшілік бөлігін әлеуметтік желілерге жұмсайды. Алайда, желі тек әлемнен қашуға мүмкіндік
беріп қана қоймай, сонымен қатар онда адамның өзіндік жеке әлемін құруына мүмкіндік береді, бұл индивидтің
объективті шындықты қабылдауына ғана емес, оның психикасына да әсер етеді.
80-ші жылдары желілер арқылы коммуникацияларды зерттеуге бағытталған монографиялар мен
жинақтар жарияланды және осындай желілердің ұйымдық құрылымдарға әсерін талдау жүргізілді.
Жалпы, Е. И. Горошко жүргізген интернет феноменін, сондай-ақ оның негізінде пайда болатын
коммуникативтік кеңістікті зерттеу бойынша жұмыстардың теориялық талдауы оны зерделеудің бес
базалық тәсілін бөліп көрсетуге болатынын көрсетті:
•
•

Бірінші бағыт Интернет желісін дамытуды әлеуметтік тұрғыда болжаумен байланысты.
Зерттеудің екінші бағыты қазіргі қоғамның желілік табиғатын қарастырады, оның негізінде интернет - және
сымсыз технологиялар алынады. Мұндай зерттеулерде қазіргі қоғам объект болып табылады, ал пәні ретінде әлеуметтік
институттардың желілік құрылымдарға қарай өзгеруі және әлеуметтік шындықтағы өзге де өзгерістер алынады.
•
Үшінші бағытта желі әлемнің виртуалды бейнесі тұрғысынан қарастырылады, осылайша
әлеуметтілік виртуалдана бастаған әмбебап коммуникативтік кеңістік болып табылады. Осы тәсіл
шеңберінде интернет-бұл әлеуметтік феномен, виртуалды орта, онда желілік байланыстар анық және
кең қолжетімді. Интернет-технологиялармен жанама түрде әлеуметтік шындықты виртуалдандыру
оны айтарлықтай өзгертеді, оны бұрын болмаған жаңа шындыққа айналдырады.
•
Төртінші бағыт қазіргі қоғамды түсіндірудің постмодернистік тұжырымдамаларына негізделген. Мұнда
Интернет постмодерн мәдениетінің аяқталмаған жобаларының бірі ретінде қарастырылады.
•
Интернет-технологияларды зерттеудің бесінші тәсілі ғаламтор міндетті құрамдас болып табылатын
қоғамның мүлдем жаңа түрі болып табылатын жаһанданушы қоғамға негізделген. Бұл бағыт генетикалықфункционалдық деп аталды. Мұнда интернет-ақпарат, коммуникация, білім беру және экономика, ісәрекеттер мен бейнелерді жаһандандыруды қамтамасыз ететін құрал болып саналады [1].
1990 жылдары Интернет неғұрлым қолжетімді бола бастады және бұл, әрине, зерттеулерге әсер етті. Парадигма
жеке тұлғалар мен әлеуметтік топтар арасындағы психика мен коммуникацияға желінің әсер ету жағына
ығыстырылды. А.Е. Войкунский ХХІ ғасырда зерттеулер тек адамдар арасындағы жанама қарым-қатынас арқылы
ғана шектелмейді, сонымен бірге Интернет арқылы жүзеге асырылатын ойын және танымдық іс-әрекет белсенді
зерттелетін болады» деп айтқан болатын, ал желілік ұйымдық құрылымдарға қатысты олар «сырттан енгізілмеген
және қандай да бір шамада байланысқан инновациялармен, ал керісінше қазіргі заманғы «желілік қоғамның»
ұйымдары мен әлеуметтік құрылымдарының базалық қасиетімен» деп танылады [2].
Осы саладағы психологиялық зерттеулерге арналған негізгі халықаралық журнал да «CyberPsychology &
Behavior» деп аталады. Ол 1999 жылдан бастап жылына 6 рет шығады.
Көптеген ғалымдар интернет-ортаның адам психикасына әсерін зерттеу үшін жұмыс істеді. Ең алдымен он
жылдан астам уақыт бойы жұмыс істеп келе жатқан Манчестер (Ұлыбритания) және Амстердам (Нидерланды)
университеттерінің әлеуметтік психологтарының интернационалдық ұжымын ағылшын Мартин Ли (Martin Lea)
және Расселла Спирстің (Russell Spears) басшылығымен атауға болады.
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Әлеуметтік желілердің саны қазір үлкен және олардың әрқайсысына қол жеткізу өте қарапайым, алайда кейбір
өңірлерде әртүрлі желілер әртүрлі танымал. Осылайша, «MySpace», «Facebook» және «LinkedIn» желілері
Солтүстік Америкада танымал және кең таралған. Тиісінше, басқа өңірлерде басқа әлеуметтік желілер танымал:
«Nexopia» (Канада); «Bebo» (Ұлыбритания); «Hi5», «MySpace», «dol2day» (Германия), «Tagged», «XING» және
«Skyrock» (Еуропаның әртүрлі елдерінде); Ресейде «Livejournal», «Одноклассники» және «В контакте»,
Қазақстанда «Фэйсбук», «Инстаграм», «Телеграмм», «Ватсап» әлеуметтік желілері танымал.
Әлеуметтік ғылымдарда алғашқы рет жиырмасыншы ғасырда нақты әлеуметтік желілерді зерттеле бастады: сол
кезде әлеуметтік желі деп осы адамдар арасындағы белгілі бір адамдар тобы мен әлеуметтік байланыстар
түсіндіірілді. Тұрақты әлеуметтік қатынастардың қатты «белгісін» білдіретін әлеуметтік құрылымдардан
айырмашылығы, әлеуметтік желілер шағын әлеуметтік өзара іс-қимылдарды басқаруға қабілетті икемді
құрылымдардың немесе «жұмсақ тіндердің» санына жатады.
Психологиялық ғылымда, әсіресе әлеуметтік психологияда, зерттеушілердің алдында көптеген проблемалар
мен мүмкіндіктер тұр: интернет-орта әлеуметтік статустар мен нормаларды жоюға мүмкіндік береді, мінезқұлық пен ақпаратқа қол жеткізуді регламенттемейді, бұл индивидтер мен топтар арасындағы коммуникацияға
ғана емес, сонымен қатар тәжірибеге де, әлеуметтік көріністерге де әсер етеді. Кез келген әлеуметтік
нормалармен немесе адамдармен реттелмейтін ақпарат алу мен қарым-қатынас жасаудағы шексіз еркіндік, өз
өмірінен виртуалдыққа кету мүмкіндігі осы невроз анықталған сәттен бастап одан зардап шегетіндердің саны
артқан интернет-тәуелділіктің негізгі себебі болып табылады.
Негізінен зерттеу пәндеріне сэлфи, ақпаратты вирусты тарату, аддикция феномендері, коммуникациялық кедергілер,
әлеуметтік желілерде және т.б. пайдаланушының ішкі әлемін көрсету сияқты құбылыстар мен әлеуметтік фактілердің
белгілі бір топтары жатады. Алайда, зерттеулердің көп санына қарамастан, жалпы теориялық-әдістемелік база жоқ, бұл
интернет-орта мен әлеуметтік желілерді жүйелі және кешенді зерттеуге әсер етеді.
Адамның ақпараттық постиндустриалды қоғамдағы өмірі жаңа, ерекше экологиялық және әлеуметтік
жағдайлармен анықталады. Сондықтан, қазіргі кезде әлеуметтік бағдарларды қалыптастырудың
психологиялық аспектілерін талдаудан басқа, ақпараттық ортадағы және әлеуметтік желідегі
социумды дамытудың жаңа жолдарын мағыналау міндеті, қоғам мен тұлғаның сұраныстарына жауап
беретін ортаны құрудың жаңа формалары ұйымдастыру міндеті аса өзекті болып саналады.
Пронина Е.Е. бойынша, ақпараттық орта адамға және оның өмір сүру жағдайларына белсенді әсер
етеді. Әлеуметтік желілердің өзі қазіргі кезде белгілі бір әлеуметтік бағдарларды қалыптастыруға
ықпал ететін ақпараттық орта болып табылады. Адамның психикасына ақпараттық әсер ету оның
өмірінің барысында коммуникативті «агенттердің» кең спектрі арқылы жүзеге асады. Бұл әсерге адам
алуан түрлі жағдайларда түседі, оларды «әлеуметтік-коммуникативті» жағдайлар деп белгілеуге
болады. Жалпы түсіндіруде коммуникация қарым-қатынаспен салыстырғанда, ақпаратты беру
үдерістерінің жинытығы ретінде болады, оның біржақты және екіжақты сипаты болуы мүмкін [3].
Қазіргі өркениеттің ақпараттық кеңістігін технологиялармен, әлеуметтік интситуттармен, тілмен
негізделген, адамның өмір сүруіне бағдарлы түрде әсер ететін, ақпаратты беру, өңдеу және сақтау
үдерістерінің жаһандық жиынтығы ретінде сипаттауға болады. Аталған зерттеудің мақсаттарын
жетекшілікке алып, әдебиеттердегі анықтамаларды талдау негізінде, біз «ақпараттық орта»
терминімен индивидке сырттай қатысты ақпараттық кеңістіктің бөлігін, индивидтің іс-әрекеті тікелей
жүзеге асатын жағдайлардың жиынтығын белгілейміз.
Соңғы онжылдықта қазақ қоғамындағы жағдай толығымен өзгерді. Ол өзгерістер елдің демократиялық
бағытымен, соған сәйкес қоғамның ақпараттануымен тікелей байланысты. Сөз еркіндігі мен БАҚ
бостандығына басымдық берген қоғамда ақпараттың қажеттісін алу мен оны пайдаланудың өзіндік
қиындықтары да бар. Әсіресе, ол жас жеткіншектер үшін үлкен қиындық тудырады. Бұл өз кезегінде
бала тәрбиесіне, яғни оның қалыптасуына, дамуына кедергі жасайды. Сол себепті қазіргідей
ақпараттың тасқыны мол кезеңде, оның зиянды ықпалынан қорғай отырып, баланың дамуына
мейлінше тиімді тұстарын пайдалануға ұмтылу тәрбие беруші мекемелердің басты мақсаттарының бірі
болуы шарт.
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Осы тұста зерттеуші ғалымдардың пікіріне назар аударар болсақ, қазіргі қалыптасып отырған
ақпараттық қоғамға олар төмендегідей баға береді: бұл ақпараттық және телекоммуникациялық
технологияларды дамытуға негізделген қоғам; адамға және мемлекетке қажетті білімнің бәріне
ақпаратты кедергісіз алу арқылы қол жеткізуге болатын және онымен жұмыс істей алатын шарты бар
білім қоғамы; бір жағынан әлем мәдениетін қабылдай отырып, екінші жағынан өз мәдениетінің
дамуына жол ашатын қоғам.
Ал бұның өзі жаһандану кезінде бір жағынан ақпаратты кедергісіз алатын қоғамның орнауы заңдылық
деп есептелсе, екінші жағынан жеткіншектерді ақпарат тасқынында кездесетін кейбір кері
ықпалдарынан сақтандыру керектігі қазіргі уақытта педагогикалық тұрғыдағы көкейкесті проблема
дегенге әкеледі.
Аталған мәселеге қатысты отандық бұқаралық ақпарат құралдарына да үлкен жауапкершілік
жүктелетіні сөзсіз. Өйткені, балалардың сана-сезімін жаулап алған шетелдік арналардан өз еліміздің
телеарналарының бағдарламаларына қайта оралуын жүзеге асыру оңайға соқпайды. Ол үшін ең
алдымен, балаларға арналған бағдарламалардың мазмұнын тағы бір қарастырып, олардың
қызығушылығын тудыратын дүниелерді жасауды ойластыру қажет.
В.И. Кирьянов және О.В. Сергеева [4] бұқаралық коммуникация жүйесі ұғымының анықтамасын келесі
түсініктемемен толықтырады: «...шоғырланған, саны жағынан ауқымды аудиторияға хабарламаны
жүйелі тарату және институтализацияланған өндіріс ...белгілі әлеуметтік топ өкілдерінің
қызығушылықтары мен үміттері түйісетін және интеграцияланатын коммуникацияның түрі».
Бұқаралық комуникация саласындағы зерттеулердің батыстық дәстүрі көп жағдайда «mass media»,
«medium», «медиялы» ұғымдарын кең қолданады. БКҚ саласындағы аса танымал зерттеушілердің бірі
М. МакЛюэннің көқарастарына сәйкес, ақпараттық ортадағы жаңа және басым болатын бұқаралық
коммуникация тәсілі «өзінің жағдайлары бойынша қоғамды қайта құратын болса», онда «медиа»
ұғымына әмбебап анықтама беру мүмкін емес.
Ақпарат құралдары – бұл әлеуметтік ақпаратты беру үшін жеке және ұжымдық коммуникаторлар
саналы түрде қолданатын коммуникация құралдарының белгілі формасы. Бұқаралық ақпарат
құралдарына бір мезгілде бірнеше адресаттарға бір хабарламаны жіберуге қабілетті коммуникация
құралдарының формалары жатады: мысалы, радио, телевидение, кино, газеттер мен журналдар. Қазіргі
заманғы «масс-медиа» ақпаратты бір «жіберуші» мен көп «алушы» бар коммуникация жүйесі болып
саналады. Коммуникация жүйесінің мұндай құрылымдық құрамы дәстүрлі БАҚ-нан алынған (газеттер
мен радиотарату).
Я.Н.Засурский ақпараттық қоғам мен жаңа бұқаралық ақпарат құралдарының өзара қатынастары
туралы айта келіп, үш негізгі аспектіге назар аударады. Бірінші аспект – ақпараттық-коммуникациялық
технология мен интернеттің дамуының қазіргі сатысындағы бұқаралық ақпарат құралдарының
мүмкіндіктері. Екінші аспект – «интернетизация» жағдайындағы дәстүрлі бұқаралық ақпарат
құралдары. Үшінші аспект – ақпаратты берудің құрылымының өзгеруі, яғни оны қабылдау тәсілінің
өзгеруі [5].
Қолданбалы зерттеу тәжірибесін жалпылау, сонымен бірге жекеленген теориялық зерттеулерді метаталдау бұқаралық коммуникацияның жалпы қасиеттерін айқындауға мүмкіндік береді. Мысалы, H.H.
Богомолова интертоптық және тұлғааралық қарым-қатынасты салыстыру аясында бұқаралық
коммуникацияның келесі ерекшеліктерін айқындап көрсетеді [6]:
1. қарым-қатынастың техникалық құралдармен негізделуі;
2. үлкен әлеуметтік топтардың қарым-қатынасы;
3. қарым-қатынастың айқын көрінетін әлеуметтік бағдары;
4. қарым-қатынастың ұйымдастырылған, институционалды сипаты;
5. қарым-қатынас барысында коммуникатор мен аудитория арасындағы тікелей, шынайы уақытта
жүзеге асатын кері байланыстың болмауы;
6. қарым-қатынастың қабылданған нормаларын сақтауға қойылатын жоғары талаптар;
7. ақпараттың бір бағыттылығы және коммуникативті рөлдердің салыстырмалы тіркелуі;
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8. коммуникатордың «ұжымдық» сипаты, оның «жаппай даралығы»;
9. бұқаралық, стихиялы, анонимді аудитория;
10. хабарламаның жаппай таралуы, өзектілігі, мерзімі.
Қорытындыда қазіргі заманғы жастардың құндылық бағдарлар жүйесі әлеуметтік желілер арқылы
берілген, батыс қоғамының құндылық бағдарларының әсерімен қайта құрылу барысында екендігін
айтуға болады. Алайда жастардың кейбір бөлігі отандық әлеуметтік-мәдени дәстүрлерге тән құндылық
бағдарларды әлі де сақтайтыны анықталды.
Өмірдің маңызы мен құндылық бағдарлар мәселесі әрдайым өзекті болып табылады. Әрбір ғылым
саласы оны өзінше түсіндіреді, алайда осы ұғымдардың қалыптасуына тарихи, әлеуметтік,
экономикалық және саяси үдерістер әсер етеді. Әрбір адам өзінің өмірінің мақсатын және өмірлік
құндылық бағдарларын анықтауы керек. Қазіргі заманғы әлемде өмір сүру қиын, ал мәртебелі өмір
сүру одан да қиын. Сондықтан, әлеуметтік құрылымдар «машинасында» жұмсалатын материал болмас
үшін, өмірдің мәнін анықтай отырып, қоғам мен өмірдегі өзінің орнын табу қажет.
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АҢДАТПА
Мақалада кіші мектеп жасындағы зияты зақымдалған балалардың әлеуметтік-коммуникативтік
дағдыларын қaлыптaстыpудың кейбір мәселелері қарастырылған. Автор зияты зақымдалған
балалардың әлеуметтік-коммуникативтік дағдыларын қaлыптaстыpуға әсер етуші факторлардың
мазмұнын айқындап, әлеуметтік-коммуникативтік дағдылардың мән-мағынасын егжей-тегжейлі
көрсеткен. Бұл мақалада зияты зақымдану үрдісінің мазмұнын теориялық тұрғыда сипаттаған. Жалпы
кіші мектеп жасындағы зияты зақымдалған балалардың психологиялық дамуы зерттелген. Зияты
зақымдалған балалардың өзіндік ерекшеліктерін зерттеген ғалымдардың ғылыми тұжырымдамалары
мен көзқарастары қарастырылып, олардың мәні ашылған. Ақыл-ойы артта қалған балаларда қарымқатынас дағдыларын қалыптастыру мәселелері мен кіші мектеп жасындағы баланың психикалық және
жеке дамуында қиындықтарды туғызуға әсерін тигізетін факторлар қарастырылған.
Түйін сөздер: зияты зақымдалған балалар, әлеуметтік-коммуникативтік дағдылар, зияты зақымдану,
психикалық даму, когнитивті бұзылу, ауытқулар.
THE PROBLEMS OF THE FORMATION OF SOCIO-COMMUNICATIVE SKILLS OF
CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE WITH INTELLECTUAL DISABILITIES
ABSTRACT
In the article are considered some problems of the formation of socio-communicative skills of children of
primary school age with intellectual disabilities. The author revealed the content of factors influencing the
formation of social and communicative skills of children with intellectual disabilities, revealed in detail the
essence of social and communicative skills. This article theoretically describes the content of the process of
impaired intelligence. The psychological development of children of primary school age with intellectual
disabilities is studied. The scientific concepts and views of scientists studying the characteristics of children
with intellectual disabilities are presented, as well as their essence is revealed. The problems of forming
communication skills in children with mental retardation and factors contributing to difficulties in the mental
and individual development of a child of primary school age are considered.
Keywords: children with intellectual disabilities, social and communication skills, intellectual disability,
mental development, cognitive impairment, deviations.
Қазақстан Республикасы Елбасы Н.Ә. Назарбаев «Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан
мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Жолдауында білім беруді дамыту мемлекеттік саясаттың басым
бағыттарының бірі болып танылады. Білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі
қағидаттарына баршаның сапалы білім алуға құқықтарының теңдігі; әрбір адамның зияткерлік дамуы,
психикалық – физиологиялық және жеке ерекшеліктері ескеріле отырып, халықтың барлық деңгейдегі
білімге қолжет імділігі жатады. «Білім туралы» ҚР Заңының, 3- бабының, 1, 2 – тармақтарында
қарастырылған [1].
Зияты зақымдану – бұл балада танымдық әрекеттің жеткілікті дәрежеде дамымауы және эмоционалдық
ерік сапаларының анық сипат алмауымен сипатталады. Арнайы түрде психикалық дамуы баяуды
кешенді түрде зерттеу және балалар ауытқушылығының дамуын білу арнайы психологияда 60-70жылдарда қарастырылды. Бұл мектеп практикасының қажеттілігінен көрініс алып туындады.
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Психикалық дамуы баяу болып балалардың сипатталуы, яғни баланың жалпы дамуында психикалық
дамудың қалыс қалуы болып саналанады.
Зияты зақымдалған балалардың өзіне тән ерекшеліктерін О.К. Агавелян, М.Г. Агавелян, Р.И.Лалаева,
В.Г. Петрова, Е.Разуван, Д. И. Бойков, Л.М. Шипицына, И.А. Емельянова, С.С. Бетанова [2, 4, 5, 7]
және т.б. ғалымдар бұл мәселені біріншіден ақыл-ойдың артта қалу феноменологиясы, ал екіншіден
осы санаттағы оқушылардың коммуникативтік дағдыларын дамытудың төмен деңгейімен
түсіндіріледі. Осыған байланысты еркін қарым-қатынас ұйымдастыру, ауызша және когнитивтік
қызметтің дамуында қиындықтар бар, ақыл-есі кем балаларға әлеуметтену процесін жүзеге асыруда
қиындықтар бар.
Қазіргі педагогикалық тәжірибе психологиялық-педагогикалық зерттеулерге негізделген, ол баланың
дамуында коммуникативтік дағдыларды қалыптастырудың мәні мен маңыздылығын В В Давыдов,
А.Н. Леонтьев , Д.Б. Эльконин және т.б. ғалымдардың зерттеулері зияты зақымданған балалардың
әлеуметтік - коммуникативтік дағдыларын дамытуға ықпал етеді [7].
Белгілі ғалымдар А.В. Запорожец, М.И. Лисин, А.Г.Рузская баланың сөйлеуін дамытудың
маңыздылығы, сөйлесу тәсілдері мен коммуникативтік функциясын дамыту мәселелерін талқыланды.
Талқылай келе зияты зақымданған балаларға қатысты коммуникативтік дағдыларын қалыптастыру
мәселелеріндегі көптеген аспектілері педагогика мен психология салаларында кем дамығаны
байқалады. Зияты зақымданған балалардың коммуникативтік дағдыларының мазмұны, оларды
қалыптастыру деңгейлері мен көрсеткіштері жеткілікті түрде ашылмаған. Д.И. Бойков [5] өзінің
еңбектерінде бастауыш сынып оқушыларының оқушыларының өзара әрекеттесу процесінде сөйлесу
және тұлғааралық қатынас мәселелерін қарастырады. О.К.Агавелян зияткерлік қабілеті бұзылған
балалардың жеке қарым-қатынастарының ерекшеліктеріне назар аударады [2].
Л.М. Шипицына қалыпты және ақыл-ойы артта қалған балаларда қарым-қатынас дағдыларын
қалыптастыру мәселелерін қарастырады [3]. Сонымен қатар терапия процесінде коммуникативтік
дағдыларды қалыптастыру мәселелері жеткілікті түрде әлі де қарастыруды қажет етеді.
Ғылыми және теориялық деңгейде зерттеудің өзектілігі коммуникативтік дағдылар мен қабілеттердің
мазмұнын мақсатты түрде зерделеу, зияты зақымданған балалардың қалыптасу деңгейінің өлшемдері
мен көрсеткіштерін анықтау және осы санаттағы балалардың коммуникативтік дағдыларын дамыту
үшін педагогикалық технологияларды дамыту қажеттілігімен анықталады. Ғылыми-әдістемелік
деңгейде зерттеудің өзектілігі зерттеудің қазіргі заманғы ғылым мен практикасында сөйлеу
фонетикалық-фонемиялық аспектілерін бұзуды дамытуға және түзетуге бағытталған мәселелерді
Г.А.Каша, Д.И.Орлова, М.Х.Хватцев, Р. Юров зерттесе, сөздік қорын дамыту жолдарын Г.
Данилкина, Г.Дулнев, Г. Зикеев, В.Г. Петрова [4, 7, 9] зерттеген.
Зияты зақымданған балаларда коммуникативтік бұзылулар өмірдің бірінші жылынан бастап пайда
болады. Бұл мәселені Д. Огени, А.А. Катаев, П.П. Гаврилушкин, А.К.Стребелев, Л. М. Шипицин [3,
8] және т.б. ғалымдар қарастырған болатын. Бұл бұзылулар органикалық мидың зақымдануымен
байланысты және одан әрі когнитивтік қызметтің бұзылуымен, тұтастай алғанда қалыпты мидың
дамуынан көрінеді.
Онтогенетикалық даму барысында ауытқулардың сипатына байланысты ауытқулар интеллектуалды
жетіспеушіліктері бар балаларда ауызша сөйлесуді уақтылы және толық дамытуға айтарлықтай кедергі
келтіреді. Ол өте ақаулы, оның себептері негізінен балалардың органикалық қажеттіліктеріне
негізделген. Басқалармен қарым-қатынас жасау қажеттілігі, әдетте, физиологиялық қажеттіліктерге
байланысты. Ақылға қонымсыз оқушыларды қалыптастырудың ең төменгі деңгейінде жедел байланыс
құралдары, яғни хабарды тікелей жеткізуге бағытталған іс-шараларды Д. Бойков, Н. Л. Коломинский,
В.Г. Петрова және т.б қарастырған болатын [4, 5].
Баланың дұрыс даму жағдайында, бала туылған кезден бастан қарқынды психологиялық даму үстінде
болады. Олардың ойлауы, сөйлеуі, шынайы өмірді қабылдауы, есте сақтауы дамиды. Зияты төмен
балаларға келетін болсақ, жоғары психикалық дамуында ақаулары бар екендігін байқаймыз. Олар
белгілі бір деңгейде зияты төмен немесе толықтай зиятында кемістігі бар болып табылады. Баланың
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қабылдауы дұрыс емес, оның ішінде нашар еститіндер, нашар көретіндер, дұрыс сөйлей алмайтындар.
Анализаторлар дұрыс қызмет атқарса да, дені сау баламен салыстырғанда қабылдауы баяу балаларды
жатқызамыз. Мектепке дейінгі жастағы балалардың жүріс-тұрыстары мен дамуы кезінде мінезқұлықтың бұзылуы (агрессия, дәрменсіздік, сылбырлық, гиперактивтілік), дамудың кешігуі және
балалардың нерв жүйесінің әртүрлі формалары (невропатия, невроздар, қорқыныш) жиі кездеседі.
Баланың психикалық және жеке дамуының қиындықтары көбінесе екі факторға байланысты:
біріншіден ата-анасының қателігі екіншіден белгілі бір жетілмегендік, жүйке жүйесінің әлсіздігі.
Көбінесе бұл факторлардың екеуі бір мезгілде әрекет етеді, өйткені ересектер мінез-құлықтағы
қиындықтардың жүрегінде орналасқан баланың жүйке жүйесінің ерекшеліктерін елеусіз қалдырады
немесе елемейді (кейде тіпті білмейді) және баланы әртүрлі білім беру мүмкіндіктерімен «түзетуге»
тырысады. Сондықтан баланың мінез-құлқының шынайы себептерін анықтау, ата-аналар мен
тәрбиешілерді мазаламау және онымен түзету жұмыстарының тиісті тәсілдерін анықтау өте маңызды.
Ол үшін тәрбиеші педагог- психологпен бірге баламен дұрыс жұмыс істеуді ғана емес, сондай-ақ
белгілі бір асқынулардың ауыр формаларға айналу-жатпауын анықтауға мүмкіндік беретін білімнің
балалардың ақыл-ой дамуындағы жоғарыда аталған нашарлылық белгілерін нақты түсіну қажет, білікті
медициналық көмекке мұқтаж болады. Баланың ақыл-ой дамуының баяулауы орталық жүйке
жүйесінің белгілі бір органикалық жетіспеушілігінен, сондай-ақ ақыл-ой дамуының әртүрлі
нысандарына әкелетін ми құрылымдарының жалпы дамымауына байланысты педагогикалық
қараусыздығымен, психикалық дамулардың кешігуінен туындауы мүмкін [6].
Педагогикалық қараусыздық - баланың дамуында артта қалып, өмірі мен тәрбиесінің жағдайына
байланысты. Ұзақ уақыт бойы ақпарат жетіспеушілігі, сезімтал кезеңдерде психикалық
ынталандырудың болмауы баланың психикалық дамуы әлеуетінің күрт төмендеуіне әкелуі мүмкін.
Дегенмен, осындай балаға дұрыс және уақтылы жеке көзқараспен, дамудың жеткілікті деңгейін
күшейту, бұл балалар өздерінің құрдастарына оңай жете алады. Зияты дамуының кешігуі оның
көріністерінің алуан түрлілігіне қарамастан, бірнеше белгілермен сипатталады, мұны педагогикалық
кемсітушілік пен ақыл-ойдың артта қалуынан ажыратуға мүмкіндік береді.
Ақыл-ой кемістігі бар балаларда ми құрылымдарының жеке анализаторлары мен негізгі
зақымдануларының бұзылуы жоқ, бірақ олар тез сарқылу, шаршау, еңбекке қабілетсіздіктің фоны
бойынша мінез-құлықтың күрделі нысандарының жетілмегендігі, мақсатты әрекеттермен
ерекшеленеді. Тұтастай алғанда, уақытылы және барабар түзеу жұмыстарымен ақыл-ойдың артта
қалуы кері қайтарылады. Олардың табандылығы әртүрлі және олар эмоционалдық жетілмегендіктің
(ақыл-есі кем), төмен ақыл-ойдың (ұзаққа созылған астения), кішкене есте сақтаудың, назардың, ақылой процестерінің ұтқырлығымен, жеке кортикальды функциялардың жетіспеуіне байланысты болуына
байланысты. Алғашқы екі нысаны ақыл-ой кемістігі - ең жеңіл және ең қиыны болып табылады, ал
когнитивті бұзылулар ақыл-парасатпен шектеліп қалады; бұл балалардың оқу қабілеті айтарлықтай
азайды [7].
Ақыл-есі кемістігін түзету тұрғысынан жақсы нәтижеге жету, егер баламен жұмыс тез арада басталса.
Өкінішке орай, мектеп жасына дейінгі балалық кезеңде, баланы қоршаған ересектер көбінесе олардың
дамуының бір немесе бірнеше ерекшеліктеріне мән бермейді, оларды норманың жеке нұсқалары деп
санайды және баланың барлық қиындықтарынан бас тартатынына сенеді. Мазасыздық тек қана 1сынып мектебіне түскен баланың мектептік бағдарламаны игере алмай, қажетті мінез-құлық
дағдыларын игере алған кезде ғана естіледі.
Зияты зақымданған көптеген балалар 4-5 жасқа дейін сөйлей бастайды. Сөйлеуді дамыту тұрғысынан
алғанда, зияты зақымданған балалар өте біртектес санат болып табылады. Олардың арасында сөз
сөйлемейтін балалар бар; сөздер мен қарапайым фразаларды аз көлемде меңгерген балалар; формальды
түрде жақсы дамыған балалар бар. Бірақ олардың барлығының басын сөйлеудің шектеулі түсінігін, бір
жағынан жағдайға байланыстылығын, екінші жағынан сөйлеудің қызметінен алшақтығын біріктіреді.
Сөз баланың шынайы зияткерлік мүмкіндіктерін көрсетпейді, оған білім мен мәліметтерді берудің
толыққанды көзі бола алмайды. Фразалық сөз фонетикалық және грамматикалық бұрмалаулардың көп
санымен ерекшеленеді. Мектепке дейінгі жастағы тілдің грамматикалық құрылымын меңгеру, әдетте,
болмайды. Әсіресе байланысты сөз зардап шегеді. Тән ерекшеліктердің бірі-сандардың зат есімімен
келісуінің тұрақты бұзылуы. Пассивті формадағы сөздік қоры белсенді, бірақ бұл, әдетте, жеке
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оқшауланған сөздерді қабылдауға қатысты және барлық жағдайларда емес. Зияты зақымданған бала
қандай да бір суретке, пәнге айтылуы мүмкін сөздер бар, бірақ үйреншікті жағдайдан тыс басқа адам
айтқан кезде түсінбейді. Бұл ақыл-ой кемістігі бар балаларда сөздің ахуалдық мәні ұзақ сақталатынын
көрсетеді. Бұл балалардағы сөздің семантикалық жүктемесі сол жастағы балаларға қарағанда аз [8].
Сөздің ахуалдық мағынасы, тілдің грамматикалық ресімделуінің жеткіліксіздігі, фонематикалық
естудің бұзылуы және қабылдаудың баяулығы ересектердің сөйлеуін ақыл-ойы бұзылған бала жиі
түсінбейтіндігіне немесе дәл емес және тіпті бұрмаланған түсінбеуіне әкеледі. Сонымен қатар ересек
адамның сөзі мүмкіндігі шектеулі баланың қызметін ұйымдастыруда маңызды рөл атқара алады. Ол
оның назарын жинап, қызметке бағыттап, тіпті оның алдына қиын емес міндет қоя алады. Бұл ретте
оқшауланған сөз нұсқаулығын пайдаланбау керек, оны мектеп жасына дейінгі барлық жастағы
ересектер мен баланың көрсетілімімен, үлгісімен, бірлескен әрекеттерімен үйлестіру қажет [9].
Зияты зақымданған балаларда өз тілінің көмегімен қызметті реттеу мүмкіндігі дамымайды: жекелеген
жағдайларда ілесіп жүретін сөйлеу байқалады, бірақ бекітуші және жоспарлаушы мүлдем
туындамайды. Сөйлеу жиі әсер етеді, кейбір жағдайларда эхолалиялық сөз байқалады. Зияты
зақымданған балалардың сөйлеуі соншалықты нашар дамыған, бұл қарым-қатынас қызметін жүзеге
асыра алмайды. Сөйлеудің коммуникативтік қызметінің дамымауы қарым-қатынастың басқа да
құралдарымен, атап айтқанда мимико-жестикуляторлы; амимиялық (мимикадан айырылған) тұлға,
ым-жестінің нашар түсінуі, тек қарапайым стандартты қимылдарды қолдану ақыл-ойы бұзылған
балаларды тілсіз балалардан және басқа бұзылыстары бар балалардан (есту қабілеті бұзылған, моторлы
алалия) ажыратады. Нәтижесінде мектеп жасына қарай ақыл-ойы бұзылған оқымаған балалар
айтарлықтай тілдік дамымай келеді.
Сонымен, кіші мектеп жасындағы зияты зақымданған балалардың психомоторлық дамуының сыртқы,
мінез-құлық нормаларын білетін ересектер балаға педагогикалық әсерін уақытында түзете алады, оның
ақыл-ойының артта қалуына жол бермейді және оған осы жас топтың барлық мүмкіндіктерін барынша
арттыруға көмектеседі.
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ТҮЙІНДЕМЕ
Ұлы Жібек жолы - керуен жолдарының біртұтас топтамы, ескі және орта ғасырда мемлекеттердің
сауда және мәдени байланыстарын нығайтуға әсер еткен Қытайдан Жерорта теңізіне дейінгі
аралықта Еуразияны кесіп өткен және Қытай, Үндістан, Иранда өндірілген және сатылған
жібекпен байланысты айқындалған тарихи жол.
Ұлы Жібек жолы Еуропа мен Азия елдерінің өркениетті болуының алғышарты. Еуразия мен
Оңтүстік Шығыс Азия елдері арасында сауда-саттық, мәдени байланыс орнатуда ұзақ уақыт қызмет
еткен және тарихи экономикалық, мәдени, қарым-қатынас кешендерінің өткен, бүгінгі және
келешектегі жаңа ғасырдағы саяси-экономикалық өсуіне әсер етуші өркениет жолы ретінде
маңызды рол атқарды.
Ұлы Жібек жолының 1700 шақырым Қазақстандық бөлігі Жетісу, Оңтүстік Қазақстанда, ал негізгі
жолы Түркістан, Тараз, Алматы қалаларынан өтеді. Бұрынғы елді мекендердің орнында пайда болған
осы қалаларға (орта ғасырлық Хурлук, Турбат, Испиджаб, Кулан, Меркі, Талхиз, Жаркент) қазіргі
күндері қалпына келтіріліп жатқан туристік кешендерді қосуға болады.
Кілт сөздер: Ұлы Жібек жолы, Еуразия, өркениет, тарих, сауда, экономика, мәдениет.
HISTORY OF THE GREAT SILK ROAD IN KAZAKHSTAN
ABSTRACT
The Great Silk Road is a group of caravan routes that crossed Eurasia from China to the Mediterranean in
ancient and medieval times and helped to strengthen trade and cultural ties between the states.
The Great Silk Road is a prerequisite for the civilization of Europe and Asia. He has long been involved in
trade and cultural ties between Eurasia and Southeast Asia. Historical, economic, cultural, communication
complexes have played an important role as a way of civilization that affects the political and economic growth
of the past, present and future of the new century. 1,700 km of the Kazakh part of the Great Silk Road passes
through Zhetysu and South Kazakhstan, and the main road passes through Turkestan, Taraz and Almaty. These
cities (medieval Khurluk, Turbat, Ispidzhab, Kulan, Merke, Talkhiz, Zharkent), which appeared on the site of
former settlements, can be included in the currently restored tourist complexes.
Keywords: Great Silk Road, Eurasia, civilization, history, trade, economy, culture.
Қазақстанда туризм саласын дамытуға байланысты ВЦСПС-тың Қаулысымен «Орталық Азия
туристік-экскурсиялық басқармасы» түзілді . (№ 196 хаттама 1952 жылы ақпан айы). Осының
себебінен Ұлы Жібек жолының жаңадан өркендеуі 1950 жылдардан басталады және Ұлы Жібек
жолының Орталық Азия бөлігінде аса маңызды жұмыстар жүргізілді. 1952 жылы Орталық Азия
туристік-экскурсиялық басқарма таратылғаннан кейін, Қазақстанда ВЦСПС-тің туристік экскурсиялық
басқармасы аясында Қазақ мемлекеттік туристік-экскурсия басқармасы түзілді. ВЦСПС-тің «Туризмді
одан әрі дамыту» туралы 1962 жылғы шілдеде № 17 Қаулысымен бұл басқарма таратылып, оның
орнына «Казтурсовет» пайда болды. Келешекте туризмді дамыту басқарма құрылымын жаңарту, жаңа
бағытта жұмыс істеуді қажет етті. Сондықтан, Казтурсовет мынадай бөлімдерді ашты: жалпы бөлім,
туризмді насихаттау комиссиясы, жастар туризмі, ұйымдастыру, әдістемелік - жоспарлы экскурсиялық
бөлім. Ал бөлімшелер қонақ үй, турбаза, жаңа маршруттар, бугалтериялық есеп, оқу курстарын
қаржыландыруды тексеру есебінен жұмыс істеді. Орталық Азияда туризм бойынша Республикалық
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Кеңестің құрылымы да өзгерді және олардың облыстық кеңес пен мекемелері: туристік-экскурсиялық
бюро секциясы және клубтар, базалар, қонақ үйлер пайда болды.
1960 жылда Казсовпроф жанынан Республикалық туризм басқармасы құрылды және басқа одақтас
республикаларда да Ұлы Жібек жолы халықаралық туризмін дамыту бағытында жан-жақты жұмыстар
жүргізді.
1975 жылы Кеңес Одағында ұйымдастырылған турдың басшысы Американың Вашингтон
қаласының халыққа білім беру ұлттық ассоцасиясының докторы Адриан Плэнт былай деген еді:
«Алматы және оның айналасындағы әсем тарихи ескерткіштер мен көрікті табиғат Ұлы Жібек жолы
атанған керуен жолына тікелей өз ықпалын тигізеді. Сіздің қалаңыз келешек тарихта лайықты орын
алады»1.
Құрылған маршрут және турбазалар өскін халықтың талабын қанағаттандыра алмады. Сондықтан
келешекте Қазақстан Орталық Комитеті, Қазақстан Министрлер Кеңесі және Казсовпрофтың
«Қазақстанда туристік-экскурсиялық мекемесінің материалдық – техникалық базасын одан әрі
жетілдіру» туралы № 335 1983 жыл 23 тамыздағы Қаулысымен және КПСС Орталық Комитетінің
«1986-1990 және 2000 жылға дейін елімізде халыққа туристік экскурсиялық қызмет көрсетуді одан әрі
ұлғайту және жетілдіру туралы» Қаулысына сәйкес жоғарғы деңгейде іс әрекеттер жүзеге асырылды.
Орталық Азия мен Қазақстанның туризм мүмкіншілігі 1980 жылы «КСРО-да ішкі туризмді дамыту
туралы» Концепциясында Ыстық көл, Бұхара, Самарқан, Хива, Ташкент, Шахрисябз, Тау шаңғысы,
Алматы демалыс орындары демалушылар санының көбеюіне байланысты алдын-ала болжамға
сәйкес нақтыланып Қазақстан мен Орталық Азияның ішкі және халықаралық туризмді дамыту
туралы мәселелері айқындалды.
ВЦСПС-тің 1982 жылы 27 шілдесіндегі № 8-3 қаулысымен «Туризм және экскурсия» бойынша
Қазақстан Республикасы Кеңесінің Жарғысы бекіді. Казтурсовет
БММТ «Спутник» және
«Интурист» барлық сатыдағы халықтарға, шет ел туристеріне жоғарғы деңгейдегі қызмет көрсете
бастады.
Бұл уақытта Қазақстанда туризмді дамыту туралы көптеген шаралар қолға алынды. Негізгі
фондтарды, материалдық-қаржылық ресурстарды, материалдық базаны тиімді пайдалану арқылы шет
ел туристеріне қызмет көрсету сапасын жақсарту. «Казгипроград» жобалау мекемесі, «Қазақстанда
1976-1990 жылдар аралығында және 2000 - жылға дейін туристік базаларды орналастыру және
дамыту шаралары туралы» жоспар жасалды.
Қазақстан 60 туристік зонаға бөлінді. 2005 жылға дейін барлық жоспарларды іске асыру белгіленді
және туризмді дамыту орталығы жүзеге асырылды. Бұл Ұлы Жібек жолының туристік саласын
игеруде негізгі өзегі болды. Бұл орталыққа туризмге қолайлы жағдай жасау бағытында:
- экскурсия ұйымдастыру;
- туристік база салу;
- қаржыландыру, туристік әдебиеттер, жаңа мекен жайлар табу;
- көргізбе ұйымдастыру;
- конференция, семинар өткізу;
- мамандық дайындау, туризмді насихаттау.
Қазақстан Орталық Комитеті, Министрлер советі, Казсовпроф, Қазақстан Жастар Одағы 1986-2000
жылдар аралығында туризмді дамыту
үшін
республикадағы барлық минстрліктермен
ведомостваларға айырықша тапсырма берді, себебі туризм арқылы халықтар достығын нығайтуға,
жастарға патриоттық, ұлтаралық тәрбие беруде маңыздылығы айқындалды. Бұл жылдары туризмді
дамытуға көптеген тәжірибелі мамандар, атап айтқанда, экскурсоводтар мен туристік группа
басшылары талап етілді. Қазақстанның барлық облысы туристік-экскурсиялық мекемелермен
толықтыр-ылды. Олардың қол астына қонақ үй, турбаза, клуб, туристік инвенторларды жалға беру,
автобаза, жабдықтау базасы, құтқару станциясы, мейрамхана, буфет, бар, кітапхана, спорт алаңы,
1
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сақтау камерасы, медпункт, шаштараз, жеңіл көлік тұратын орын, халықаралық байланыс бөлімі, кітап,
сувенир сататын дүкендер, ойын автоматтары залы, би орны, тау шаңғысы трассасы, аспалы жол
берілді. Туристерге қызмет көрсетуді жақсарту үшін білгір мамандар берілді. Бұл халықаралық
байланысты дамытуда өте маңызды еді.
Ұлы Жібек жолы бойынша бірлесіп жасалған іс-шаралар Бұхара-Ташкент-Шымкент-Жамбыл-БішкекАлматы газ магистралы, Алматы-Фрунзе-Ташкент автожолы, Қарақұм каналы, Біртұтас энергетикалық
байланыс Жібек жолындағы ескі елді мекендерді байланыстыратын, халықаралық туризмді дамытатын
негізгі өзегі болды. Сонымен бірге Қазақстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Қырғызстан, Түркменстан, Ресей
және т.б. республикалардағы өндіріс орындары бір-бірімен өзара тікелей байланыста болды. 1980
жылы Каспий маңы темір жол құрылысы басталды. ХХ ғасырда Түркістан-Сібір темір жолы, автожол,
әуе жолы халықаралық туризмді дамытуға елеулі үлес қосты.
Ресей, Литва, Латвия, Эстония, Молдавия елдерінің мекемелері жұмыскерлеріне жыл сайын 7-9 рет
« Достық » атты туристік жол ұйымдастырды. Бұл Алматыдан Фрунзе, Ташкент, Самарқан, Бұхара,
Хива, Үргеніш, Ферғана, Душанбе, Ашхабад қалаларын аралап танысуға мүмкіндік берді.
1986 жылдан бастап әртүрлі мекемелерге шет ел туристік қызмет саласын ұлғайту және жақсарту,
әсіресе Ұлы Жібек жолының Қазақстан - Қытай бөлігінде жақсы нәтижесін берді. Шетел туристерін
Ұлы Жібек жолы бойында қабылдау Мемлекеттік Институт Комитеті мен «Дат» туристік фирмасы
«Янус-Трэвэл» қатысуымен 1987 жылдан басталды. Туристік қызмет көрсету Алматы, Жаркент және
Қытайда болды. Казтурсовет 1988 жылы Швеция мен Даниядан екі туристік топ қабылдады. Оларға
Қытай Халық Республикасы Синьцзян Ұйғыр автономиялық ауданы мен Пекин, Ресей мемлекеті Сібір
аймағы мен Монғолия мемлекеті қалалары бойынша туристік саяхаттар ұйымдастырылды. Алматы
қаласынан «Достық туристік саяхаты» жастар мен еңбекшілерді Одақтас Республика астаналарына
барып танысуға мүмкіндік берді және олардың Делегециясы Фрунзе-Ташкент-Үргеніш-ФерғанаСамарқан-Бұхара-Душанбе-Ашхабад қалаларымен танысуда лайықты үлес қосты.
Парижде ЮНЕСКО-ның 24-ші конференциясында Халықаралық Ұлы Жібек жолын көлемді түрде
оқып білуге арналған жоба қабылданды. ЮНЕСКО тарапынан 1990 жылы екі ғылым тарихиархеологиялық экспедиция ұйымдастырылды:
Біріншісі: Солтүстік Осетиядан Батыс Еуропаға (Скандинавия, Германия, Франция, Ирландия,
Испания, Италия).
Екіншісі: Солтүстік Осетия Ғылыми зерттеу институтының филология ғылымының докторы Гудиевтің
басшылығымен Азия елдеріне (Қазақстан, Орта Азия, Қытай, Үндістан, Иран, Ауғаныстан; Жапония).
Бұрынғы және қазіргі ғалымдары (Геродот, Страбон, Марцеллин, Юань-Шин, Шан-Хай-Цзун, АльУмари, Рашид-ад-дин, Ибн Хордодбе, Бичурин, Грун-Гржимотло, Го Можо, Латышев, Скитский) Ұлы
Жібек жолын ұйымдастыру және басқаруда ролін ерекше бағалап келешекте тарихи-мәдени байланыс
саласын өркендетуде маңыздылығын атап көрсетті. 1990 жылы пайда болған «Казинтурсервис»
Континентаралық саяхат ұйымдастыруды жоспарлады және Қытай, Жапония, Оңтүстік Корея
компанияларымен келісім шартқа отырды. Бұл жоспарға Украйна, Өзбекстан, Балтық жағалауы елдері,
АҚШ, Автоклуб Еуропа, Германия қызығушылық білдірді. Негізгі сала: шөлдала мен тауды атпен,
түйемен кесіп өту. Шет елде Казтурсервис «Ақ жол» коммерциялық-туристік фирма есебінде белгілі
болды. Шет ел туристерін Семей, Шығыс Қазақстан, Көкшетау, Қарағандыда орналасқан фирмаларда
қабылдау ұйымдастырылды. Геосаяси орналасу жағдайы Қазақстанды дүниежүзілік өндірісі дамыған
Еуразия елдерін құрлықаралық байланыс шеңберіне қатысуға септігін тигізді. Оның аймағынан өткен
жол қаржы көзіне жол ашты. Ұлы Жібек жолының туристік маңызы КСРО тарағаннан кейін де
Қазақстанда жалғасын табуда.
1994 жылы Бүкіләлемдік туристік ұйымы мен ЮНЕСКО Ташкентте мамандардың кездесуі болды және
өзекті мәселе Ұлы Жібек жолының жандануы мен қайта өңдеу жұмыстарына арналды. Бұл кездесу
кеңесте Қазақстандық фирма «Жібек жолы» атты компания болды. 1996 жылы 21 қазанда Ташкентте
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Азербайжан, Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан Республикаларының Елбасылары қол қойған
Декларациясы туризмді дамытудың жаңа баспалдағы болды.
Қазақстан Республикасы Президентінің «Түркі тілдер мемлекеттер басшыларының Ташкент
Декларациясын» жүзеге асыру, ЮНЕСКО жобасы және Бүкіләлемдік туристік ұйымының Қазақстан
республикасында Жібек жолы туризмінің инфрақұрылымын дамыту туралы № 3476 1997 жылғы 30
сәуірдегі бұйрығымен туристік қызметтің және материалдық-техникалық базасын өркендетудің анық
жобасы белгіленді.
Қазақстан Үкіметінің қарарына Ташкент Декларациясын жүзеге асыру, ЮНЕСКО жобасы және
Бүкіләлемдік туристік ұйымының Қазақстан Республикасында Жібек жолының инфрақұрылымын
нығайту туралы № 1067 1997 жылы 7 шілдеде жоспары талқыланды. Қазақстанда және ЮНЕСКО
жобасына қатысушы елдерде туризмді дамытуда міндеттерді бөлісу, қажетті маршруттарды айқындау
мүмкіндігін берді. Осының салдарынан 1997 жылы Жібек жолының Қазақстандық бөлігінде туризмнен
39,1 миллион АҚШ доллары келіп түсуі айғақ.
Қазақстан Республикасы Президентінің «Ұлы Жібек жолы бойындағы тарихи орталықтарды сақтау,
түркі тілді мемлекеттердің мәдени мұраларын сақтау, туризм инфрақұрылымын құруда» № 3859 1998
жылғы 27 ақпандағы бұйрығымен Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 27 ақпандағы
«Қазақстан Республикасы Мемлекеттік бағдарламасын» жүзеге асыру туралы жоспарын және де
«Акционерлік Ұйым Ұлттық компания», «Жібек жолы – Қазақстан» атты № 1096 1998 жылғы 23
қазандағы бұйрығында қаралды. Осыған орай Қазақстанда Ұлы Жібек жолын дамыту бағытында жанжақты жұмыстар жандандырылып еліміздегі халықаралық туризмді дамытуда маңызды рол атқарды.
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
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АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУ ТАРИХЫ ЖӘНЕ ГЕОГРАФИЯЛЫҚ
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ТҮЙІНДЕМЕ
Астана – мемлекеттің саяси, әкімшілік, экономикалық, мәдени орталығы, елдікті ұлттық бірлікті
білдіретін бас қаласы. Астана қаласының атауы парсы тілінен аударғанда «киелі орын», «босаға» деген
мағынаны білдіреді. Астана ұғымы ұлыстар, тайпалар одағы, мемлекет бірлестікткр пада болған кезде,
перғауын қаған, халифа, шаһ, әмір, король, патша, хан, сұлтан, т.б. елбасылар лауазымдар мен қатар
өмірге келді. Оның ішінде қазақтар тұрағын «Орда» деп атаған. Астана орнын осы орда атқарады.
Қазақстан тарихында өте көптеген қалалар астаналық рол атқарған. Абылайдың тұсында Түркістан
(Көкшетау, Қызылжар) болған. Қазақ астаналары тарихы өте бай. Үш мемлекеттің Батыс Түрік,
Түркеш және Қарлұқ хандықтарының астанасы Суяб қаласының ірге тасы V- ғасырда қаланды.
Орталық Азияның аса ірі қалаларының бірі - Баласағұн. Батыс Түрік қағандығының, Қараған және
Қарақидан мемлекетінің бас қаласы болды. Ең көне астаналардың бірі - Тараздың атағы VI- VII
ғасырларда Қытайдан Византияға дейін таралған. Жазба деректерде бірінші қала атанған Испиджаб
VII-ғасырда белгілі болған. Отырарды Араб ғалымы әл-Макдиси X-ғасырда өте көне астана деп атаған.
IX-XI- Жаңакент. XVI-Сығанақ қаласы болды. XVII- Сарайшық, XVIII-Үргеніш қаласы болды. Қазақ
хандығы жойылғаннан кейін бар билік Ресейдің Санкт-Петербург пен Мәскеу қалаларына аударылды.
Кеңес дәуірінде Қазақстанның астаналары Орынбор (1920-1925), Қызылорда (1925-1929), Алматы
(1929-1997) жылдары болды. 1994 жылы соңғы екі ғасыр тарихында қазақ халқы тұңғыш рет өз
мемлекетінің Астанасы туралы дербес шешім қабылдады. 1997 жылы 20-шы қазанда ҚР Президенті
Н.Ә. Назарбаев Ақмола қаласының (1998 жылдың 6- мамырынан Астана қаласы) ҚР жаңа тұрпатты
бас қаласы болғанын жариялады.
Кілт сөздер: Астана, орда, мемлекет, Ақмола, батыс, қорған, тарих, география.
HISTORY OF GEOGRAPHICAL RESEARCH AND FORMATION OF ASTANA CITY
ABSTRACT
Astana is the political, administrative, economic and cultural center of the state, the main city of the country,
representing national unity. The name of the city of Astana is translated from Persian as "Holy place",
"threshold", which means. At the time when the concept of Astana existed in the unions of ulus, tribes, the
state uniting the case, pergauyn Kagan, Khalifa, city, Amir, king, king, Khan, Sultan, heads of state were born
on a par with their positions. In particular, the settlement of Kazakhs was called "Orda". The Horde takes the
place of Astana. In the history of Kazakhstan, a lot of cities performed the Astana role. When Ablaye was
Turkestan (Kokshetau, Kyzylzhar). The history of Kazakh capitals is very rich. The city of Suyab, the capital
of the Western Turkic, Turgesh and Karluk khanates of the three States, was founded in the V century. One of
the largest cities in Central Asia is Balasagun. It was the main city of the Western Turkic Khaganate, the States
of Karagan and Karakidan. One of the oldest capitals-Taraz in the VI - VII centuries spread to Byzantium from
China. Ispijab, which became the first city in written sources, was known in the VII century. Otrar was called
by the Arab scholar al-Maqdisi a very ancient capital in the X century. IX-XI-Anakent. XVI - was the city of
Syganak. XVII-the city saraishyk, XVIII-Organic. After the liquidation of the Kazakh khanate, all power was
transferred to the cities of Saint Petersburg and Moscow in Russia. In Soviet times, the capitals of Kazakhstan
were in Orenburg (1920-1925), Kyzyl-Orda (1925-1929), and Alma-ATA (1929-1997). In 1994, in the history
of the last two centuries, the Kazakh people for the first time made an independent decision about the capital
of their state. On October 20, 1997, the President of Kazakhstan N. A. Nazarbayev announced that the city of
Akmola (since may 6, 1998, Astana) became the main city of the Republic of Kazakhstan of the new formation.
Keywords: Astana, Orda, state, Akmola, Western, Kurgan, history, geography.
www.farabicongress.org
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Қәзіргі Астана қаласы орналасқан жер VI-VII ғасырларда Түрік қағанатының жері болған. Грек
тарихшысы Герадоттың жазбаларында сақтар туралы білсек, араб, парсы саяхатшыларының
жазбаларында Астана аймағн қарлұқтар мен қимақтар, ғүндар мен қыпшақтар мекендегеніне көз
жеткіземіз. Өңірдің әскери және мәдени өрлеуіне ғұн және қыпшақ мемлекеттерінің орны ерекше.
Сондықтан кейбір ғалымдар Ақмола атауының келіп шығу тарихын ғұн тіліне жатқызса, кейбірі
қыпшақ тіліндегі Бұзұқ көлінің атауы деп дәлелдейді. Ерте заманда Нұра және Есіл қос өзен
аралығында – Сарыарқаның төсінде – ғұндар қорған орнатқан. «Ақмола «сөзінің пайда болуы туралы
нұсқалар жеткілікті, бірақ біз олардың біреуіне ғана тоқталсақ: ғұндар тілінде «ақ» сөзі «батыс» деген
мағына білдірсе, ал «мола» «қорған» деген мағынаны белдірген. Яғни, «ақмола» сөзін «батыс
қорғаны» деп аударуға болады. Тағы бір айғақ Жезқазған өңіріндегі Ақмола тауы. Осы дала тауында
да көне қорғанның сілемі әлі күнге айқын танылады. Осыған қарап ғұн империясының Сарыарқадағы
әскери қамалдарының жалғыз болмағанын айқындатады.. Ал мұндай қорғандардың маңы елсіз
болмайтыны да белгілі. Ғұлама ғалым Әлкей Марғұлан «Ежелгі жыр-аңыздар» атты зерттеу
еңбегінде: «Есіл, Нұраның арасындағы үлкен айждын- Тоғаныстыңғ тоқсан екі көлі ноғайлықазақтардың жойқын егін салған жерлері. Қызыл мола, Сұлу там, Сырлы там, Хан сүйегі солардың
жәдігерлері» - деп жазады. Қызыл мола атауындағы «мола» сөзі ғұн тілінде қамал-қорған мағынасын
бергенін еске алсақ, сол империяның Астана маңындағы бекінісі екеу болғанын болжай аламыз.
Византия жазушысы Прокопийдің айтуынша « мола ғұндарда «биік, қорған, қамал» деген ұғымдарда
жұмсалған». (Прокопий «Вестник древней историй», 1939 ж.№4, Каз.энц). «Ақмола» -ғұндардан
қалған атау. Оның мәні – «батыстағы қамал, батыстағы қорған». Осы күнгі Ақмола тұрған орын
ғұндардың батыстағы бір ордасы болғаны сөзсіз.
Тарихи дерек бойынша Ақмола-Қараөткел өңірінің көне тарихи ескерткіштері Ақмола қаласын Бозоқ
(Бұзық) қалашығымен дәйектейік. Қалашықты академик Кемел Ақышев тауып, қазба жұмыстарын
жүргізді. «Ақ жол» деген ат берді. Академик Кемел Ақышев қалашық туралы: «Көне Ақжол қалашығы
Есіл өзенінің сол жақ жағалауында. Астанадан бес шақырым жерде Бұзұқ көліне жақын орналасқан.
Тарихи деректерге сүйене отырып қалашық орта ғасырдағы керуен жолының бойында стратегиялық
маңызға ие болған деп тұжырымдай аламыз. Бұл керуен жолы Омбы-Қызылжар-Көкшетау-БурабайҚараөзен-Шортаңды арқылы Сілеті өзенінің жоғарғы тұсына көтеріліп, Нұраны бойлайды да ежелгі
Бытығай қаласына қарай бұрылады. Осы жерден Сарысуға күрт бұрылып, Созақ-Сығанақ-Сауранды
көктей өтеді, тірелетін соңғы нысанасы – Түркістан, Ұланғайыр өңірді шиырлайтын, мыңдаған
шақырымға созылатын мұндай ұзақ жолдың әр тұсында керуен сарайлары болғаны анық. Сондай
керуен сарайлары болғаны анық. Сондай керуен сарайлардың бірі авиациялық түсірімдер арқылы
Бұзық көлінің жанынан табылды. Ол, өкінішке орай, Целиноград-Қорғалжын тас жолын салу кезінде
қазылып тасталған. Біздің пікірімізше Ақжол қалашығы осындай керуен сарайлардың орталығы
және сауда-қоғаныс бекеті ретінде салынған. Ол негізгі үш бөліктен тұрады: орталық, солтүстік
және оңтүстік» мәліметтер жазды.
Ежелгі Ақмола-Қараөткел туралы тарихи географиялық деректер Француз королі Людвик IX –
ыншының тапсырмасымен 1253-1255 жылдары Фламанд саяхатшысы Рубрук Виллемнің
қолжазбаларында сипатталған. Саяхатшының корольден алған нұсқауы – осы елге жорық жасайтын
болса стратегиялық маңызды аймақтарды анықтап, жауынгерлігімен аты шыққан арғын, найман,
қыпшақ, керейлерді христиан дініне үгіттеу, сол арқылы крест жорығына қосып алу болатын.Осы
мақсатта зерттеу жұмыстарын жүргізген саяхатшы Ақмола өңірі Ертіс, Есіл,Нұра, Кеңгір, Қорғалжын,
Балқаш секілді өзен көлдер мен аймақтың дала халқы үшін маңызды екені туралы мәліметтер жазған.
Дәл осындай деректерді испан короліне 1271-1295 жылдары қазақ жері арқылы Қытайға өткен атақты
Марко Поло да жеткізген. Аталған саяхатшылардың көрген білгендері Италияға, одан әрі Европаға
белгілі болды.1375 жылы «Каталон картасында» Дешті Қыпшақ аймағы туралы жер су атаулары
көрсетіліп жаңа жер аттарымен толығып отырған. 1459 жылы Францияда өңделіп Фра-Маура деген
атпен жарық көрді. 1742 жылы Францияда өңделіп тың деректермен шығарылды. Қараөткел- Астана
стратегиялық географиялық қолайлы жағдайларымен, мәдениетімен әйгілі еді. Астана өңірі туралы
нақты зерттеулер XV ғасырда басталған. Ресейдің Қазақ жеріне көз тігуіне әр кезеңде
ұйымдастырылған экспедициялар мен зерттеулердің қорытындылары себеп болған. Орыс кезбелері
Волга мен Жайық, Каспий бойын аралап мәліметтер жинақтаған. Тарихтан Михаил Федорович
патшаның Жайық өңірін казактарға сырттай бөліп бергені белгілі. Орыс зерттеушілері Қазақ жері
туралы көзбен көріп, қолға ұстарлықтай етіп жазған алғашқы саяхатшы – Фламанд сапаршысы
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В. Рубруктің карталары мен жазбаларын пайдаланған. Ресей үкіметі Қазақ даласына ерте кезден-ақ
бүкіл Азия елдеріне апаратын тоғыз тарау жолдардың алғашқы сатысы деп қарады.
XVI ғасырда Ресейде басылып шыққан «Книга к чертежу», 1701 жылы жарық көрген орыс
саяхатшысы С.У.Ремезов қазақ даласын зерттеу арқылы «Сібірлің сызба кітабын» да Арқаның
табиғаты, табиғат ескерткіштері туралы нақты мәліметтер жазған мәліметтерінде Рубруктың
мәліметтері айқындалған. Онда Қазақстаның барлық басты өзендері мен олардың ірі-ірі салалары,
көлдері, кейбір өсімдік түрлері, керуен жолдары, қалалары атақты мешіттері, қираған ескі қалалар
орындары түсіріліп, қоныстанған халықтардың аттары аталған. Картада Қазақ жеріне жатысты екі
жүзге тарта жер-су аттары бар. Бұл зерттеулер бізге Ақмола-Қараөткел аймағындағы өзен-көлдердің
табиғи ерекшеліктерін және археологиялық ескерткіштерін сыйпаттап бергендігімен құнды.
Орыстардың шығыс елдеріне ұмтылысы әсіресе I Петрдің кезінде нақтылы шешімін тапты. ХҮІІІ ғ. 30
жылдарынан XIX ғ. 60 жылдарына дейін созылған Қазақстанның Ресейге қосылу дәуірі оның
географиялық зерттелу тарихында да ерекше дәуір құрайды. Бұл дәуірде мұнан бұрын орын алып
келген атаулар жайында қарапайым деректер жинау табиғат құбылыстарын бақылау және зерттеу
жұмыстарына ауысады. Зерттеу жұмыстарын негізінен ғалымдар қолына алады. Географиялық,
зерттеулер басты 3 түрлі мақсатқа сай жүргізіледі. Олар, біріншіден Әскери-барлау жұмыстары;
екіншіден, бекіністер салу арқылы қазақ, жеріне кіру және елде орыс үкіметі билігін орнату;
үшіншіден, басып алған жерлерді шаруашылыққа игеру. Бұл айтылғандар Ресейдің Қазақстанды
жаулап алып, өз отарына айналдыруының 3 кезеңіне сәйкес келеді. 1714 ж. А.Бекович-Черкасский мен
И.Д.Бухгольцтың әскери-барлау экспедициялары осы мақсатқа сай жабдықталды. 1737ж.
И.К.Кириловтың жетекшілігімен Орынбор өлкесінің картасы жасалды. Онда Кіші жүз, ішінара Орта
жүз қазақтары жайлаған жерлер де қамтылды.
1736 жылы Петербургте орыс ғалымы, география маманы П.И. Рычковтың Астана өңірі туралы
зерттеу еңбегі жарық көрді. Ол Нұрадағы Ботағай (Бытығай) қаласы жайлы толық мәлімет берген.
1771 жылы Орскіден Ұлытауға дейін зерттеу жұмыстарын жүргізген генерал-майор Траубенберг
отрядымен бірге П.И. Рычковтың баласы Н.П. Рычков жолға шыққан. 1772 жылы Ресей Ғылым
Академиясы арқылы жол жазбаларын жариялап үлгереді, Ақмола - Қараөткел өңірінде мыс қоры бар
екендігіне, игеру көп күшке түспейтіндігіне ерекше назар аударады. Осы мәлімет арқылы Ресейдің
Есіл-Нұра аймағына қызығушылығы артты және осы аймақты жаулап алу мақсаттарын мемлекеттік
саясатқа айналдырды. П.И. Рычковтар зерттеулері бойынша I Александрге құжат дайындап ол
құжатда төмендегідей мәліметтер келтірген. «Маған табиғаттың өзі Ресей державасының әскери
қуатын қырғыз даласына қарай бұруды қалайтындай болып көрінеді. Онда да байлардың ойындағы
бағыттарға емес, нақты тиімді жерлерге, атап айтқанда, Нұра бойына, талайғы экспедициялар
анықтаған алтын мен күміс және басқа да қымбат кен өндіруге болатын өңірге. Нұра, Есіл және
Қаратойғай өзендерінің жоғарғы ағыстарындағы алтын, күміс, мыс, қорғасын және қола түрінде
кездесетін түрлі металдарды Есіл арқылы Ресейге, оларды қорытып – балқытуға ыңғайлы жерлерге
еркін жеткізе алар едік».
Қазақ жері туралы ХҮІІІ ғ. орта тұсына дейін жиналған ғылыми мәліметтер П.И.Рычковтың 1762 ж.
шыққан "Орынбор губерниясының топографиясында" қорытылды. П.И.Рычковтың еңбегі Қазақстан
табиғатының зерттелу тарихындаға географиялық мәліметтерді кездейсоқ саяхатшылардың жинау
кезеңі аяқталып, арнаулы ғылыми географиялық зерттеулер кезеңі басталғандығының айғағы болды.
Орыс үкіметі билігін орнату және басып алған жерлерді шаруашылыққа игеру мақсатында арнаулы
ғалыми экспедициялар ұйымдастыруды нақты қолға алды. ХҮІІІ ғ. соңы мен XIX г. басында Қазақстан
табиғатын зерттеуде әртүрлі елшіліктер мен әскери экспедициялар әлі де елеулі орын алды. Бірақ Ресей
отарлаушылары қаншалықты іс-әрекеттер жасаса да Есіл-Нұра аймағын 1830 жылға дейін игере
алған жоқ.
1830 жылдың мамырында Петропавл бекінісінің коменданты подполковник Федор Шубин 200
қазақтан тұратын отрядпен Ақмола жеріне келіп түсті. Оның мақсаты жаңа округті ашуға әкімшілік
және шаруашылық дайындық өткізу және жергілікті жердің «көзбен өлшеген «картасын жасау болды.
Белгіленген жерге келісімен Шубин өз отрядын Ақмола жеріне емес, Қараөткелге (округке айналғанда
бұл жердің аты өзгеріссіз қалады) аялдатты. Осында алдын ала хабарланған қазақ болыстарынан
делегаттар келіп, маусым айының он сегізінші жұлдызында жазбаша түрде осы таңдауды мақұлдап
бекітті. Сонымен 1830 жылдың 18 маусымы –Ақмоланың негізі қаланған күн болып саналады. 1832
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жылдың басында Батыс Сібірдің генерал - губернаторы И.А. Вельяминов болыс сұлтаны Қоңырқұлжа
Құдайменді ұлына Николай І патшаның «Жоғарғы мәртебелім айтуды бұйырды: Сіздердің
тілектеріңізбен келісіп, осы жылдың жазында Сіздер тұратын Қарпықов және Қуандықов
болыстарында Ақмола атты округ ашылсын» деген сөздерін жеткізді. Ақмола сыртқы округінің
ресми ашылуы 1832 жылы 22 тамызды халықтың үлкен жиынында салтанатты түрде өткенін қазақ
және орыс тілдерінде жазылған құжаттар дәлелдейді.
1838 жылдың 26 мамырында Кенесары Қасымұлы бастаған Қараөткелде күтпеген жағдайда Ақмола
приказын басып алып, жоймақ болды. Патша үкіметінің қорғаушысы Шубиннің орнында қалған есаул
Г. Чириковпен шайқасты. Шайқас алты күнге созылды. Жетінші күн дегенде жеңіске жете алмаған
Кенесары шегінуге мәжбүр болды.
Мәліметтерге сүйенсек, 1836 жылы Ақмола сыртқы округінде 3,5 мың аса ауылдан құрылған 15 көше
болыстары болған, ондағы тұрғылықты халықтың саны 130 мың адамды құрайтын. Сонымен қатар,
округте бір ауыл (Қараөткелде) 9 ағаш үй, лазарет, жел дирмені, ұстахана болды. Қазақтардың жалпы
саны 500 тарта адамды құрады. Батыс Сібір генерал-губернаторлығы Ақмолаға келетін орталық Азия
саудагерлеріне қолайлы жағдай туғызды. Сондықтанда 1838 жылы Қараөткелде алғаш ағаштан мешіт
салынды. Бұл мешіт діндар және қарапайым қазақ тұрғындары үшін және мәдени өмір ошағына
айналды. Мешіттің жаныннан қазақ мектебі ашылды. Сабақтарды молда жүргізді, онда балалар оқуды,
жазуды, санауды және Құран сүрелерін үйренді.
1845 жылы «Горькая линиядан» жеребе бойынша көшкен 100 қазақ отбасы Қараөткелде Ақмола қазақ
станциясын құрды. Біртіндеп көпестер келе бастады. ХХІ ғасырдың 40- жылдарында осы жерде Волга
маңымен Ресейдің Оңтүстігінен келген орыс саудагерлері өз істерін ашты.
1851 жылы Ауыстыру кеңесі ашылды. Келесі жылы жыл сайын өтетін екі жәрменке –көктемдік
Констаниновкі және күздік Дмитриевск тұрақталды, кейінірек бұл жердегі сауда айналымы бір жарым
миллион рубльге дейін жеткен тауарлар Мәскеу, Пішпек, Петербурк, Төменгі Новгорт, Царицын,
Ирбит, Ташкент, Бұқара, және т.б.жерлерден келетін.
1860 жылы Ақмола бекінісі жанынан пошта бөлімі ашылды. Ол бекіністе Почтамат көшесінде (қазіргі
Ирченко көшесі) бір қабатты ағаш үйде орналасты. 1878 жылы Петропавл-Көкшетау-Атбасар –Ақмола
телеграф кеңсесін ашып, уақыт өте оны бекіністен Станичный мен Үлкен Базар көшелерінің
қилысындағы (қазіргі Кенесары көшесі) екі қабатты үйге көшірілді. Кейін кеңсе тек почтамт болып
аталып, Орталық және Новая көшелерінің қиылысындағы (қазіргі Әуезов және Омаров атындағы
көшелер) ғимаратқа, ал 1941 жылы арнайы салынған Ленин атындағы көшедегі ғимаратқа көшірілді.
Қаланың қарқынды өсуі 1890-1891 жылдары байқалады. Осы жылдары қала басқармасының мекемесі,
өрт сөндіру мекемесі тастан салынған Александр - Невсий Соборы көпестердің жер үйлері, дүкендер,
қоймалар салынды. 1890 жылы қала басқармасы ресейлік банктердің бірінен несие алып, орталық
алаңда қонақтарға арнап «Қонақ Алаң» - бір қабатты көлемі бір кварталды алатын тас дүкендердің екі
корпусын салады.
1862 жылдың 26 қыркүйегінде император I Александр екі өзеннің жарғысы арқылы бұрынғы Ақмола
қазақ бекінісінің қалалық мәртебесін бекітті. Алайда жарғы ресіми түрде бір ай өткеннен кейін 1863
жылдың 16 шілдесінде жарияланды. Осы уақыттан бастап Ақмоланы толқынды қала деп атауға болды.
1913 жылдың есебі бойынша Ақмолада шошқа майын шыжғыратын, жүн жуатын зауыттар, 9 кірпіш
жасайтын және 2 қой зауыты 21 ұстахана, 70-ке тарта жел диірмендері, онда жалпы саны 208
жұмысшылар жұмыс жасаған. Революцияға дейін бұған тағыда 3 механикалық диірмендер,
механикалық шеберханалар, бірнеше қолөнер орталықтары қосылды. 1917 жылдың көктемінде Ресей
империясын талқандаған буржуазиялық революция болды. Император Николай 2 – ші тақтан тайды.
Ақмолаға уақытша үкіметтің уәкілі Е. П. Петров келді, дәрігер Ф. И. Благовещенскийдің
төрағалығымен уездік атқару комитеті сайланды. «Ақмола Атқару комитетінің Жаршысы» газеті шыға
бастады.
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1939-жылы 14 қазанда Ақмола Қарағанды облылысының аудан орталығынан облыс орталығына
айналды. Ақмола облысының құрамына 17 аудан Солтүстік Қазақстан мен Қарғанды облысынан
бөлінген жерлер кірді.
1941 жылдың маусымында Ұлы Отан соғысы басталды 1941 жылдың маусым –қараша айларында 29шы, 310-шы және 387-ші атқыштар дивизиясы орналасады. 1941-ші жылдың күзінде Мелитопольдан
Ақмолаға насос жасау зауыты көшілді.
1942 жылы Қазақ ауыл шаруашылығы машина жасау
зауытының құрылысы басталды.
Ұлы Отан соғысынан кейінгі жылдарда Қазақстан территрориясын физикалық географиялық
аудандастыру мәселесі арнайы қолға алыңды. Аудандастырудағы жаңа кезең КСРО ҒA өндіргіш
күштерді зерттеу жөніңдегі кеңестің (СОПС-ӨКЗК) бүкіл Кеңес одағын табиғи - тарихи
аудандарға бөлуіне байланысты басталды (1947). Бұл схемада аудандастырудың ең ірі бірлігі
ретінде тұңғыш peт физикалық географиялық аймақ тағайындалды. Соған сәйкес Қазақстан
территрориясы төрт жазықтық және екі таулы аймаққа жатқызылды. Осы схемада Л.С.Бергтің
ландшафтық зоналар мен морфологиялық облыстарды бөлу идеясы жаңғырып, одан
әрі
дамытылды.
Қазақстан территрориясын физикалық географиялық аудандастыру мәселесімен
Т.Г.Рыбин (1948); Л.Н.Соболев (1950), В.М.Чупахин (1968, 1982), Б.А.Федорович (1969),
Н.А.Гвоздецкий мен В.А.Николаев (1971) айналысты.
1950 жылдардан бастап арнаулы
микроклиматтық зерттеулерге айрықша көңіл бөлінді. Мұндай зерттулер орман алқаптарын
жоспарлауға байланысты Каспий маңы ойпатында, тың және тыңайған жерлерді игеру кезеңінде
Солтүстік Қазақстанда және Сарыарқада кең көлемде жүргізілді.
1954-55 ж. тың және тыңайған жерлерді игеруге байланысты Қазақстанның солтүстігінде КСРО
Ғылым академиясының жанындағы өндіргіш күштерді зерттеу жөніңдегі кеңестің /СОПС/ кешенді
экспедициясы
жұмыс істеді. Экспедиция жинаған мәліметтердің
негізінде
Солтүстік
Қазақстанның геоморфологиялық картасы жасалды және оған түсініктеме ретінде геоморфологиялық
сипаттама берілді (А.Г.Доскач, Г.С.Кушев, Б.А.Федорович).
Аса көрнекті ғалым Б.А.Федоровичтің жетекшілігімен жүргізілген кешенді физикалық географиялық
зерттеулер тұңғыш рет Қазақстанның аса зор территрориясын – Ақмола облысының солтүстігі,
Қостанай, Солтүстік Қазақстан, Павлодар облыстарын қамтыды. Осы айтылған аймақтар табиғи
аудандарға бөлініп, 1:1.500.000 масштабтағы аудандастыру картасы жасалды. Картаға қосымша
"Солтүстік Қазақстанды табиғи аудандастыру" (1960) деген көлемді монография жарияланды. 1958
жылдан бастап жеке облыстарға арналған агроклиматтық анықтамалықтар шығарылды. Жеке
аудандардың климаты жөнінен А.А.Каменскийдің (Батыс Қазақстан), Б.А.Дзерзеевскийдің (Батыс
және Солтүстік Қазақстан), Н.Ф.Гельмгольцтың (Қазақстанның жазықтық бөлігі), Я.И.Фельдман мен
ІО.Н.Швареваның (Солгүстік Қазақстан, Алтай), Т.М.Трифонованың (Балқаш төңірегі),
А.А.Пузыреваның (Оңтүстік Қазақстан), В.Ф.Литвиновтың (Алматы Қаласы және оның төңірегі)
зерттеулері бар. Бұл жұмыстарда жеке климат элементтерінің географиялық таралуы және олардың
ерекшеліктерін аныҚтайтын факторлар қарастырылған. Жыл маусымдарындағы ауа райы жағдайы
айқындалып, климаттық аудандастыру жүргізілген. Әсіресе, климатқа ауыл шаруашылығы
тұрғысынан баға беруге айрықша көңіл бөлінген. Қазақстанның өзен-көлдері жайында жиналған
мағлұматтар Н.Н.Пальговтың, Л.Е.Тәжібаевтың, Е.В.Посоховтың, З.Т. Берқалиевтің еңбектерінде
қорытылды. Г.Г.Муравлев республика территрориясын көлдердің таралуына байланысты табиғилимнологиялық облыстарға бөлді. Еліміздің жеке аймақтарының ішінде Солтүстік Қазақстанның су
ресурстары жақсы зерттелген. Тың және тыңайған жерлерді итеру барысыңда жүргізілген
гидрологиялық нәтижелері Қостанай, Солтүстік Қазақстан, Павлодар, Көкшетау, Ақмола облыстары
бойынша жеке-жеке том түрінде жарияланды. Солтүстік және Орталық Қазақстан өзендерінің
гидрологиялық режимі жайында П.С.Кузиннің /1953/, З.Т.Берқалиевтің /1959/ еңбектері жарық көрді.
Республиканың солтүстік өңірінде шаруашылық және мәдени құрылысты басқаруды жетілдіру
мақсатында оның қорларын толық іске асыру үшін Қазақ КСР Жоғары Кеңесі Президиумы 1960
жылдың 26 желтоқсанында бұйрық шығарды. Яғни Ақмола, Көкшетау, Қостанай, Павлодар және
Солтүстік Қазақстан облыстарын біріріктіріп тың игеру аймагы ретінде жариялайды, оның әкімшілік
орталылығы Ақмола қаласы болды.
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Ақмола облысы мен оның аудандары тың игеру аймағының қол астына көшеді. 1961 жылдың 20-шы
наурызында Қазақ КСР Жоғары Кеңесі Презиндиумының Жарлығы мен Ақмола атауы Целиноград
болып өзгертілді.
1991 жылы КСРО құлағаннан кейін 6 жыл өткен соң президент Н.Ә. Назарбаевтың жарлығымен
Республиканың астанасы Алматыдан Астанаға көшірілді.
2002 жылы Астана – жаңа қала арнайы экономикалық айлағын құру туралы Жарлық шықты, ол
қолайлы инвеститциялық климатты қамтамасыз етіп, жеке инвесторларды тартты. Астананың бас
жоспарын жасауға көп көңіл бөлінді. Ең жақсы бас жоспарға екі рет байқау өткізілді. Екіншісінде
Ресей, Италия, Жапония, Австралия, Германия, Түркия, Полъша, Өзбекстан, Белару және т.б.елдердегі
шеберлер мен шығанмашылық ұжымдар қатысты. Әлемдік сәулет өнерінің шебері жән тероетик
Кейшо Курокава жеңіп шықты.
«Астана дегеніміз мемлекеттің орталығы ғана емес орталық биліктің шоғырлануы да емес. Ол ең
алдымен мемлекет дамуының векторларын айқындайтын және қоғамды жаһандық үрдістерге
сәйкес құрылымдауға мүмкіндік беретін геосаяси түзілім» Елбасымыз өзінің «Еуразия жүрегінде»
атты кең тынысты еңбегінде кіндік қаланың мән-мазмұнын осылай түйіндейді.
Тәуелсіз елдің тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаев: «Бұл-шексіз таусылмас сапардың, Қазақстан
Республикасының үздіксіз прогресс пен даму жолының бастауы»,-жариялады. Астанада қабылдаған
«Индустриялық-инновациялық даму бағдарламасы» экономиканың барлық саласын қала аумағында
ғана емес,бүкіл республика бойынша қалыптастыруға жол ашты. Елорданы республика орталығына
көшіру туралы шешім барша Қазақстанды қауырт өрлеу жолына түсірді. «Астананың өркендеуі –
Қазақстанның өркендеуіне» айналды. Астаналардың айбыны күндей күркіреуін ойлаған тарихи
тұлғалар билеушілердің есімдері тарихқа таңсық емес. Олардың талайы қалалар кескінінде қолтаңбасы
қалған сәулетші ретінде де белгілі. Шумер патшасы Шульга, египет фароны Эхнатон, Рим императоры
Адрион, шығыс көкжалы Әмір Темір талғамының жоғарылығымен атақты архитекторлардың өзін
сүріндірген. Ұлы моғолдардың бірегейі Акбар Үндістанда Аспан қаласын тұрғызсам деп армандады.
Вена сарқылмайтын әуезді музыка атанды.Нью-Йоркті бүгінгі дүние іскерлік қаласы ретінде таниды.
Қаланың тарихына байланысты Астана қалалық мемлекеттік мұрағат құжаттарында Ақмола
қаласының дамуы 3 кезеңге бөлінеді. Бірінші кезеңде (1996-2000) жоғары мемлекеттік мекемелер,
экономикалық,өндірістік және қарулы күштер министрліктері мен ведомстволары орналастырылды.
Екінші кезеңде (1998-2000) орталық мемлекеттік мекемелерді Ақмола қаласына орналастыру процесі
аяқталды. Үшінші кезеңде (2001 жылдан бүгінге дейін).
Пайдаланған әдебиеттер:
1.Н.Ә.Назарбаев (2006) Еуразия жүрегінде,Астана
2.Н.Ә.Назарбаев (1997) Қазақстан -2030, Білім,Алматы
3.А.Нысанбаев (1998) Қазақстан Ұлттық Энциклопедиясы,Алматы.
4.Р.Нургалиев (1995) Ақмола Энциклопедиясы, Атамұра, Алматы.
5.А.Смайл (2010) Астана ғасырлары, Педагогика баспа үйі, Алматы.
6.М.Мажитов (1998) Ақмола- Астана, Ақиқат журнал, №5
7.Т.Мансуров (2004) Солтүстік Қазақстан аймағы, Алматы
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ТҮЙІНДЕМЕ
Мақалада латын әліпбиін пайдаланатын түркітілдес халықтардың кірме сөздерді, терминдерді игерудің
тәжірибелері мен проблемалары қарастырылады. Қазақ, түрік, әзірбайжан, өзбек тілдеріндегі кейбір
сөздердің орфографиялық жақтан игерілуі сөз болады. Ғылым мен техниканың қарқындап дамуына
байланысты, тілдік байланыстардың нәтижесінде қазіргі түркі тілдерінде шеттілдік сөздер мен кірме
терминдер өте мол. Бұл тілдегі күнделікті қолданыс тілін немесе салааралық терминдерді қолдануды
жиілетіп, коммуникацияда шеттілдік сөздерді көбірек қолдану қажеттілігін туғызады. Осылайша
күнделікті және тұрақты қолданыс тіліндегі шеттілдік сөздердің тұрақталып, ұдайы пайдаланылуына
жол ашады. Бұл қазақ тілінің (өзге түркі тілдерін де) қолданыстық аясын тарылтуы әбден мүмкін. Осы
мәселені шешу үшін шеттілдік сөздердің орнына қазақ тілінің өзінен балама сөз табу керек. Егер тіпті
табылмай жатса, өзге түркі тілдерінен алу керек. Дәл бүгінгі жағдайда түрік тілінде бұл үдеріс жолға
қойылған десе де болады. ХХ ғасыр басындағы А.Байтұрсынұлының «өз тілінен табылмаса, өзге
тілдерден алу керек» деген идеясы бүгін де өте өзекті.
Кілт сөздер: түркі тілдері, терминжасам, аталым, түркілік сөзжасамдық модельдер, сөзжасамдық
үдеріс, латын графикасы, өзара ықпалдастық, шеттілдік сөздер.

SPELLING OF FOREIGN WORDS OF THE KAZAKH LANGUAGE AFTER SWITCHING TO
LATIN GRAPHICS
ABSTRACT
The article deals with the experience and problems of mastering borrowed words and terms of the Turkic
peoples using the Latin alphabet. We are talking about the spelling development of some words in the Kazakh,
Turkish, Azerbaijani, and Uzbek languages. Due to the intensive development of science and technology, as a
result of language connections, there are a lot of foreign words and borrowed terms in modern Turkic
languages. In this language, the language of everyday use or intersectional terms is more often used, which
makes it necessary to use foreign words in communication for the most part. Thus, in the language of everyday
and constant use, language word-formation combinations allow you to stabilize and constantly use them. This
may lead to a narrowing of the scope of functioning of the Kazakh language (and other Turkic languages). To
solve this problem, instead of foreign words, you need to find an alternative word from the Kazakh language
itself. If you can't find it, you need to take it from other Turkic languages. Currently, this process is already
established in the Turkish language. <url> - today in Astana, under the chairmanship of the Supreme mufti
Yerzhan kazhy Malgazhiuly, the first meeting of the group of translators-theologians established under the
Spiritual administration of Muslims of Kazakhstan took place.
Key words: Turkic languages, term formation, name, Turkic word formation models, word formation process,
Latin graphics, interaction, foreign words.
Қазіргі қоғамдағы интеграциялық үдерістер қоғамдық өмірдің барлық саласына, оның ішінде – тілдік
қабаттардың барлығына өз ықпалын тигізуде. Тілімізге сырттан толассыз еніп жатқан сөздер мен
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тіркесімдер тіл экологиясының ахуалын қиындатады. Мәдениетаралық ықпалдастықта ең сезімтал
саналатын тілдің лексикалық құрамындағы терминдерді сырттан дайын күйінде сол қалпында
қабылдай беру тіл иммунитетін әлсіретіп, оның қоғамдық, коммуникативтік қызметінің төмендеуіне
әсер етуі сөзсіз. Сондықтан кезінде ұлт руханиятының көсемдері А. Байтұрсынұлы көрсеткен «тілдің
ішкі мүмкіншілігін сарқа пайдалану» идеясы мемлекеттік тілдің кең қанат жаюына ықпал етеді. Әрине,
бұл барлық термин сөздерді түгел аудару деген ой емес. Бірақ тамыры бір түркі тілдерінде осы мәселе
қалай шешілуде, терминжасам үдерісі, шеттілдік сөздерді игеру қандай сипатта дамуда, қазақ тілінің
функциясын дамыту үшін өзге түркі тілдерінен не алуға болады немесе қазақ тілі өзге тілдерге қандай
тәжірибе ұсына алады – міне, бұл мәселелер зерттеудің өзектілігін айқындай түседі. Әсіресе, қазақ
графикасын латын әліпбиіне көшіріп жатқанда мұндай мәселелердің маңыздылығы артып жатыр.
Мақаланы жазу барысында түркі тілдеріндегі сөзжасау, терминжасам тәжірибелері зерттеліп, қазақ
тілінің ғылым мен технологияларға қатысты қолданылатын түркі негізді атаулары мен тіркесімдер
қатары молайту көзделіп отыр. Осы арқылы мемлекеттік тілдің қолданыс аясы кеңейеді.
Туысқан түркі тілдерінің сөзжасам, терминжасам мәселесіндегі және шеттілдік сөздерді игерудің озық
тәжірибиелерін, оңтайлы да үйлесімді сөзжасау, терминжасау модельдерін зерделеу арқылы ұлттық
тілдің функциясын кеңейту мақсат етіледі. Түркі тілдеріндегі терминжасам жүйесінің қалыптасу тарихына
және шеттілдік сөздерді игеруге қатысты әлемдік және отандық зерттеушілердің еңбектері негізінде қазіргі түркі
тілдеріндегі негізгі терминжасамдық үдерістер мен заңдылықтарды айқындау қажет.
Түрік әдеби тіліне енген ғылым мен техникаға қатысты шеттілдік терминдердің көпшілігі өзгеріссіз
алынады. Өйткені олар, әдетте, «ұғымдардың бастапқы атауларын» білдіреді. Соңғы жылдары
интеграциялану мен жаһандану процесіне байланысты кірме сөздер түрік тілінде еуропа тілдерінен
көптеп енуде, дәлірек айтсақ, олардың негізін латын және итальян тілдерінің сөздері құрайды 1.
Түрік тіліне шет тілдерінен енген терминдер негізінен төмендегіше жіктеледі:
1) ғылым мен техника саласының терминдері:
а) медицина саласының терминдері: stres (stress) – стресс; epikriz (epicrisis) – эпикриз; liposuction
(liposuction) – липосакция; liposuction
ә) компьютер терминдері: bit (bit) – бит; cobol (Cobol) – Кобол; çet (chat) – чат; hekır (haker, hacker) –
хакер; internet (internet) – интернет; Maraq, hacker, Söhbәt немесе Sоhbеt bit
б) өсімдік және жануарлар әлеміне қатысты терминдер: buldok (bulldog) – бульдог; flâmingo (flamingo)
– фламинго; çarliston (charleston) – чарльстон; greypfrut (grape fruit) – грейпфрут; г) өнер: caz (jazz) –
джаз; fokstrot (fox-trott) – фокстрот; folk (folk) – фолк; hit (hit) – хит және т.б.; hit charleston caz
Qreypfrut flaminqo
2) экономика саласының терминдері: bar (bаr); аkseptans (acceptance); banknot (bank-note) – банкнот;
çek (check, cheque) – чек; fob (free on board) – фоб, kliring (clearing) – клиринг; aktüeryal (aktuarial);
marketing (marketing); partner (partner) – партнер; brokır (broker) – брокер және т.б.; broke tәrәfdaşпартнер, тазалық, pul – банкнот, aksept-акцепт
3) қоғамдық-саяси лексика: aparthayd (apartheaid) – апартеид; boykot (boycott) – бойкот, dominyon
(dominion) – доминион, lider (leader) – лидер, lord, lort (lord) – лорд және т.б.; boykot lider lord
4) спорт саласының терминдері: ralli (rally) – ралли; sprint (sprint-) – спринт; hokey (hockey) – хоккей;
kriket (cricket) – крикет; kros (cross) – кросс және т.б.; xokkey, mitinq sprint
5) шоу-бизнес (сән, мәдениет, музыка, кино, телевидение) саласының терминдері: blazer (blazer) –
блейзер; frak (frock) – фрак; kep (cap) – кепи; tabloid (tabloid) – таблоид; rating (rating) – рейтинг,
soundtrack – саундтрек және т.б. 2.
Reytinq soundtrack
аsenkron - фр. Асинхронды бір кезге, бір уақытқа сәйкес келмеушілік. asinxron
Asetat is. фр. кіт. Ацетат сірке қышқылының-тұзы немесе эфирі. asetat
Asetatli Ацетатты, сірке қышқылды.
Asetilen is. фр. кіт. Ацетилен сутек пен кеміртектен құралған сасық иісті жанғыш және уландырғыш
газ. Asetilen
Гасанли Ш. Заимствованные слова в турецком литературном языке. // Вопросы терминологии. – Баку: «Эльм», 2009. –С. 1422.
2 Мамедова Н. Я. Обогащение словарного состава турецкого литературного языка английскими заимствованиями // Ученые
записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации».
Том 22 (61). № 3. 2009 г. –С. 137-142.
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A seton is. фр. Ацетон ағашты ауасыз жерде өртеу арқылы алынатын химиялық органикалық қоспа.
Aseton 3.
Міне, мынау сөздер А. Байниязов пен Ж. Байниязованың Түрікше-қазақша сөздігінен алынған
мысалдар. Түрік тілінің өзінің тілдік заңдылықтарына сәйкес жазылып тұр. Біздің қазақ тілі де латын
графикасына көшкеннен кейін осындай ұстным ұстанады деген сенімдеміз.
Қазіргі кезде «халықаралық» деп аталып жүрген шеттілдік терминдердің түркі тілдерінде
қолданылуын қарастыра келе, біз оларды шартты түрде төмендегідей топтарға бөліп қарастырамыз.
1. Шеттілдік сөздердің (сондай-ақ терминдердің) түркі тілдерінде түпнұсқадағы немесе аралық
(делдал) тілдегі формасын сақтап қолданылуы
Шеттілдік сөздердің (сондай-ақ терминдердің) кез келген тілге енуіне, ең алдымен, қазіргі кезде ғылым
мен техниканың дамуы себеп болып отыр. Сонымен қатар мұндай кірме терминдердің қатарына қандай
да бір «шетелдік өмірдегі» реалийді белгілейтін сөздерді де жатқызуға болады.
Қазақ тіліндегі шеттілдік сөздер (сондай-ақ терминдер) орыс тілі арқылы қабылданып, орыс тілінің
айтылу нормасына «бейімделіп» алынған. Мысалы: ағылшын – agent, орыс – агент, қазақ – агент;
ағылшын – bank, орыс – банк, қазақ – банк; ағылшын – grant, орыс – грант, қазақ – грант; ағылшын –
deposit, орыс – депозит, қазақ – депозит; ағылшын – journal, орыс – журнал, қазақ – журнал; ағылшын
– impeachment, орыс – импичмент, қазақ – импичмент; ағылшын – сapital, орыс – капитал, қазақ –
капитал; ағылшын – lіcense, орыс – лицензия, қазақ – лицензия; ағылшын – memorandum, орыс –
меморандум, қазақ – меморандум; ағылшын – olіgarchy, орыс – олигархия, қазақ – олигархия; ағылшын
– patent, орыс – патент, қазақ – патент; ағылшын – resident, орыс – резидент, қазақ – резидент;
ағылшын – standard, орыс – стандарт, қазақ – стандарт; ағылшын – transit, орыс – транзит, қазақ –
транзит; ағылшын – franchise, орыс – франшиза, қазақ – франшиза; ағылшын – hedge, орыс – хедж,
қазақ – хедж; ағылшын – cedel, орыс – цедел, қазақ – цедел; ағылшын – cent, орыс – цент, қазақ – цент;
ағылшын – charter, орыс – чартер, қазақ – чартер; ағылшын – cipher, орыс – шифр, қазақ – шифр;
ағылшын – export, орыс – экспорт, қазақ – экспорт; ағылшын – usance, орыс – юзанс, қазақ – юзанс;
ағылшын – yard, орыс – ярд, қазақ – ярд және т.б.
Салыстырылып отырған түркі тілдеріне енген шеттілдік терминдердің басым көпшілігі ғылым мен
техника саласына қатысты. Мысалы:ағылшын – accessory, түрік – aksesuar, әзербайжан – aksesuar,
өзбек – aksesuar, қазақ – аксессуар; ағылшын – bank, түрік – bank, әзербайжан – bank, өзбек – bank,
қазақ - банк; ағылшын – index, түрік – indeks, әзербайжан – indeks, өзбек – indeks, қазақ - индекс;
ағылшын – code, түрік – kod, әзербайжан – kod, өзбек – kod; ағылшын – credit, түрік – kredi, әзербайжан
– kredit, өзбек – kredit, қазақ – кредит; ағылшын – office, түрік – ofis, әзербайжан – ofis, өзбек – ofis,
қазақ – офис; ағылшын – sertificate, түрік – sertifika, әзербайжан – sertifikat, өзбек – sertifikat, қазақ –
сертификат; ағылшын – trance, түрік – trans, әзербайжан – trans, өзбек – trans, қазақ – транс және т.б.
Шеттілдік терминдердің түркі тілдерінде, соның ішінде, басымдығы бойынша келтірсек, қазақ, өзбек
және әзербайжан тілдерінде түпнұсқадағы немесе аралық (делдал) тілдегі формасын сақтап
қолданылуын бұл мемлекеттердің бұрынғы Кеңес одағының құрамында болуымен және орыс тілінің
әсері күшті болғандығымен (әлі де болып отырғандығымен) түсіндіруге болады. Ал түрік елінің саяси
жүйесі басқа болғандықтан, мұндай әсер айтарлықтай байқалмайды 4.
2Шеттілдік сөздердің (сондай-ақ терминдердің) түркі тілдерінің төл сөздерімен аударылып
қолданылуы
Қазақ тілінде терминжасам тәсілдерінің бірі ретіндегі шеттілдік терминдердің баламасы ретінде төл
тілдің сөздерін қолдану ХХ ғасырдың басында Алаш зиялыларының еңбектерінен бастау алғанымен,
Кеңес одағы тұсында саяси жағдайдың ықпалынан әлсіреп қалып, тәуелсіздік алған жылдары біршама
қарқын алды. Мысалы; ағылшын – authority, орыс – авторитет, қазақ – бедел; ағылшын –
administration, орыс – администрация, қазақ – әкiмшiлiк; ағылшын – blocking, орыс – блокировка, қазақ
– бұғат; ағылшын – version, орыс – версия, қазақ – нобай; ағылшын – diversification, орыс –
диверсификация, қазақ – әртараптандыру; ағылшын – document, орыс – документ, қазақ – құжат;
Байниязов А., Байниязова Ж. Түрікше-қазақша сөздігі. А., 2007, 880 б.
Құлманов С. А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты Терминология бөлімінің жетекші ғылыми қызметкері, ф.ғ.к.,
доцент 2018-07-28.
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ағылшын – initiative, орыс – инициатива, қазақ – бастама; ағылшын – collective, орыс – коллектив,
қазақ – ұжым; ағылшын – method, орыс – метод, қазақ – әдіс; ағылшын – modernization, орыс –
модернизация, қазақ – жаңғырту; ағылшын – motivation, орыс – мотивация, қазақ – уәжділік;
ағылшын – neutrality, орыс – нейтральность, қазақ – бейтараптық; ағылшын – optimization, орыс –
оптимизация, қазақ – оңтайландыру; ағылшын – organizer, орыс – организатор, қазақ –
ұйымдастырушы; ағылшын – plan, орыс – план, қазақ – жоспар; ағылшын – privatization, орыс –
приватизация, қазақ – жекешелендiру; ағылшын – region, орыс – регион, қазақ – өңір; ағылшын –
recommendation, орыс – рекомендация, қазақ – ұсыным; ағылшын – season, орыс – сезон, қазақ –
маусым; ағылшын – situation, орыс – ситуация, қазақ – жағдаят; ағылшын – sponsor, орыс – спонсор,
қазақ – демеушi; ағылшын – structure, орыс – структура, қазақ – құрылым; ағылшын – sovereignty,
орыс – суверенитет, қазақ – егемендік; ағылшын – unification, орыс – унификация, қазақ – бiрiздендiру;
ағылшын – financing, орыс – финансирование, қазақ – қаржыландыру; ағылшын – fund, орыс – фонд,
қазақ – қор; ағылшын – form, орыс – форма, қазақ – нысан; ағылшын – expert, орыс – эксперт, қазақ –
сарапшы және т.б.
Салыстырылып отырған түрік, әзербайжан және өзбек тілдерінде шеттілдік терминдердің аударылып
қолданылуы олардың қазақ тіліндегі мөлшеріне қарағанда басымырақ. Мысалы, ағылшын – act, түрік
– hareket, өзбек – harakat; ағылшын – audit, түрік – denetim; ағылшын – audіtor, түрік – denetçi;
ағылшын – auctioner, түрік – mezatçı; ағылшын – balance, түрік – denge, әзербайжан – balans, өзбек –
muvozanat; ағылшын – businessman, түрік – işadamı, әзербайжан – biznesmen, iş adamı, өзбек – tadbirkor;
ағылшын – debit, түрік – borç, әзербайжан – debet, өзбек – debet; ағылшын – deposit, түрік – mevduat,
әзербайжан – depozit, әmanәt, өзбек – depozit; ағылшын – dealer, түрік – satici, toptancı, borsa ajanı,
әзербайжан – diler, өзбек – sotuvchi; ағылшын – dualism, түрік – ikilik, әзербайжан – dualizm, өзбек –
dualizm; ағылшын – іmport, түрік – ithalat, әзербайжан – idxal, өзбек – import; ағылшын – indicator, түрік
– gösterge, әзербайжан – indiqator, өзбек – belgisi; ағылшын – industry, түрік – endüstri, әзербайжан –
sәnaye, industri, өзбек – sanoat; ағылшын – іnnovatіon, түрік – yenilik, әзербайжан – innovasiya, yenilik,
өзбек – yangilik; ағылшын – сapital, түрік – sermaye, әзербайжан – kapital, өзбек – sarmoya; ағылшын –
client, түрік – müşteri, әзербайжан – müşteri, өзбек – mijozlar; ағылшын – company, түрік – şirket,
әзербайжан – şirkәt, өзбек – kompaniya; ағылшын – coefficient, түрік – katsayi, koefisyan, әзербайжан –
әmsal, өзбек – nisbati; ағылшын – lot, түрік – parça, tür, parti(mal), әзербайжан – lot; ағылшын –
memorandum, түрік – muhtıra, әзербайжан – memorandum, өзбек – memorandum; ағылшын – memorial,
түрік – anıt, әзербайжан – memorial, xatirә, өзбек – yodgorlik; ағылшын – manager, түрік – yönetmen,
әзербайжан – menecer, өзбек – menejer; ағылшын – monopoly, түрік – tekel, tek satıcı, әзербайжан –
inhisarçılıq, өзбек – monopoliya; ағылшын – order, түрік – sipariş, talimat, әзербайжан – order, өзбек –
buyurtma; ағылшын – offset, түрік – dengeleme, әзербайжан – ofset, өзбек – ofset; ағылшын – resident,
түрік – oturan, әзербайжан – rezident, өзбек – rezident; ағылшын – reforms, түрік – reform, әзербайжан –
islahat, өзбек – islohotlar; ағылшын – summit, түрік – zirve, әзербайжан – sammit, zirvә, өзбек – sammit;
ағылшын – sanction, түрік – yaptırım, әзербайжан – sanksiya, өзбек – sanksiya; ағылшын – swіng, түрік –
sallamak, әзербайжан – sving, өзбек – tebranish; ағылшын – swіtcһ, түрік – şalter, değiştirmek,
әзербайжан – svitç, өзбек – switch; ағылшын – tender, түрік – ıhale, әзербайжан – tender, өзбек – tender;
ағылшын – urbanization, түрік – kentleşme, әзербайжан – urbanizasiya, өзбек – urbanizatsiya; ағылшын
– factor, түрік – faktör, әзербайжан – faktor, amil, өзбек – omil; ағылшын – economіst, түрік – ekonomist,
әзербайжан – iqtisadçı, өзбек – iqtisodchi; ағылшын – jurisdiction, түрік – yargı, әзербайжан –
yurisdiksiya, өзбек – yurisdiktsiya және т.б.
Біздің байқағанымыз, шеттілдік терминдерге балама ретінде өз тілінің сөздік қорын қолдану түрік
тілінде басымдау болса, одан кейінгі орында әзербайжан тілі тұрады, ал өзбек және қазақ тілдерінде
бұл құбылыстың деңгейі төмен. Бұның бірден бір себебі әзербайжан тілінің түрік тілінен көп үлгі
алатындығында болса керек. Ал қазақ тілі мен өзбек тілі әлі де болса, орыс тілінің акустикасы мен
артикуляциясына сүйенетіндігі байқалады.
3. Шеттілдік сөздердің (сондай-ақ терминдердің) түркі тілдерінің фономорфологиялық
ерекшелігіне бейімделіп қолданылуы
Қазақ тіліндегі терминдер негізінен орыс тілі арқылы (орыс тіліндегідей жазылып, айтылады)
қабылданғанымен, кейінгі кездері тіліміздің айтылуына «сындырып алу» процесі байқалады. Мысалы,
ағылшын – euro, орыс – евро, қазақ – еуро; ағылшын – eurobank, орыс – евробанк, қазақ – еуробанк
және т.б.
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Мұндай құбылыс салыстырылып отырған түрік, әзербайжан, өзбек тілдерінде қазақ тіліне қарағанда
басымырақ. Мысалы, ағылшын – agent, түрік – ajan, әзербайжан – agent, өзбек – agent; ағылшын – base,
түрік – baz, әзербайжан – baza, өзбек – baza; ағылшын – devaluation, түрік – devalüasyon, әзербайжан –
devalvasiya, өзбек – devalvatsiya; ағылшын – dynamics, түрік – dinamik, әзербайжан – dinamika, өзбек –
dinamika; ағылшын – logіstіcs, түрік – lojistik, әзербайжан – lojistik, өзбек – logistika; ағылшын – offshore;
түрік – off-shore, әзербайжан – ofşor; өзбек – offshor; ағылшын – policy; түрік – poliçe, әзербайжан –
polis; өзбек – siyosat; ағылшын – sector; түрік – sektör, әзербайжан – sektor; өзбек – sektor; ағылшын –
strategy; түрік – strateji, әзербайжан – strategiya; өзбек – strategiya; ағылшын – cipher; түрік – şifre,
әзербайжан – şifr; өзбек – shifr және т.б.
Шеттілдік сөздерді (терминдерді) өз тілдерінің фономорфологиялық ерекшелігіне бейімдеп қабылдау
түрік тілінде басымдау болса, одан кейінгі орында әзербайжан тілі тұрады, ал қазақ және өзбек
тілдерінде бұл құбылыстың деңгейі төмен. Бұған да беретін бағамыз жоғарыдағыдай.
4. Шеттілдік сөздердің (сондай-ақ терминдердің) түркі тілдерінің өзіндік формаларымен түрленуі
Бұл тәсіл әлемнің барлық тілдерінде кездеседі. Мысалы, ағылшын тіліндегі –tion жұрнағы орыс тіліне
–ция жұрнағымен аударылса, қазақ тілінде орыс тіліндегі нұсқасы сол күйінде қабылданады (-ция)
немесе орыс тіліндегі нұсқасына –лау жұрнағы жалғанады; ағылшын тіліндегі -ization жұрнағы орыс
тіліне –изация жұрнағымен аударылса, қазақ тіліндеорыс тіліндегі нұсқасы сол күйінде қабылданады
(-изация) жәнеорыс тіліндегі нұсқасына -деу/-дау/-леу, -ландыру, -тану, -тендіру жұрнақтары
жалғанады; ағылшын тіліндегі-ing жұрнағы орыс тіліне -ние, -инг жұрнақтарымен аударылса, қазақ
тіліндеорыс тіліндегі нұсқасы сол күйінде қабылданады (-ние, -инг) және -тау//-дау //-деу//-леу//-лау
жұрнақтары жалғанады және т.б. Мысалы, а) зат есім: ағылшын – importer; орыс – импортер; қазақ –
импорттаушы; ағылшын – agency; орыс – агентство; қазақ – агенттік; ағылшын – bankruptcy; орыс
– банкротство; қазақ – банкроттық; ағылшын – bootlegging; орыс – бутлегерство; қазақ –
бутлегерлік; ағылшын – keynesіanіsm; орыс – кейнсианство; қазақ – кейнсшілдік; ә) етістік: ағылшын
– attestation; орыс – аттетация; аттетаттау, ағылшын – commercialization; орыс –
коммерцализация; қазақ – коммерцияландыру, ағылшын – ratification; орыс – ратификация; қазақ –
ратификация, ратификаттау; ағылшын – regulation; орыс – регламентация; қазақ – регламенттеу;
б) сын есім: ағылшын – absolute; орыс – абсолютный; қазақ – абсолюттік; ағылшын – abstract; орыс
– абстрактный; қазақ – абстрактілі; ағылшын – affiliated; орыс – аффилированный; қазақ –
аффилирленген; ағылшын – audited; орыс – аудируемый; қазақ – аудиттелетін; ағылшын –
proportional; орыс – пропорциональная; қазақ – пропорционал; ағылшын – autocratic; орыс –
автократический; қазақ – автократиялық және т.б.және т.б.
Бұл тәсіл салыстырылып отырған өзге түркі тілдерінде де қолданылады. Мысалы, ағылшын –
аmortіzatіon; түрік – amortisman, әзербайжан – amortizasiya; өзбек – amortizatsiya; ағылшын – reformer;
орыс – реформатор; қазақ – реформалаушы; түрік – reformcu, әзербайжан – islahatçı; өзбек – islohotchi
және т.б.
Қазіргі кезде «халықаралық» деп аталып жүрген шеттілдік терминдердің түркі тілдеріндегі
қолданылуы шартты түрде төмендегідей топтарға бөлінді:
- шеттілдік сөздердің (сондай-ақ терминдердің) түпнұсқадағы немесе аралық (делдал) тілдегі
формасын сақтап қолданылуы;
- шеттілдік сөздердің (сондай-ақ терминдердің) түркі тілдерінің төл сөздерімен аударылып
қолданылуы;
- шеттілдік сөздердің (сондай-ақ терминдердің) түркі тілдерінің фономорфологиялық ерекшелігіне
бейімделіп қолданылуы;
- шеттілдік сөздердің (сондай-ақ терминдердің) түркі тілдерінің өзіндік формаларымен түрленуі.
Шеттілдік сөздердің (сондай-ақ терминдердің) түркі тілдерінде қолданылу ерекшеліктері төмендегіше
тұжырымдалды:
- шеттілдік сөздердің (сондай-ақ терминдердің) қазақ, өзбек және әзербайжан тілдерінде түпнұсқадағы
немесе аралық (делдал) тілдегі формасын сақтап қолданылуы бұл мемлекеттердің бұрынғы Кеңес
одағының құрамында болуымен және орыс тілінің әсері күшті болғандығымен (әлі де болып
отырғандығымен) түсіндіруге болады, ал түрік елінің саяси жүйесі басқа болғандықтан, мұндай әсер
байқалмайды;
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- қазақ тілінде терминжасам тәсілдерінің бірі ретіндегі шеттілдік сөздердің (сондай-ақ терминдердің)
баламасы ретінде төл тілдің сөздерін қолдану ХХ ғасырдың басында Алаш зиялыларының
еңбектерінен бастау алғанымен, Кеңес одағы тұсында саяси жағдайдың ықпалынан әлсіреп қалып,
тәуелсіздік алған жылдары біршама қарқын алды, ал шеттілдік терминдерге балама ретінде өз тілінің
сөздік қорын қолдану түрік тілінде басымдау болса, одан кейінгі орында әзербайжан тілі тұрады, ал
өзбек және қазақ тілдерінде бұл құбылыстың деңгейі төмен;
- шеттілдік сөздерді (сондай-ақ терминдерді) өз тілдерінің фономорфологиялық ерекшелігіне бейімдеп
қабылдау түрік тілінде басымдау болса, одан кейінгі орында әзербайжан тілі тұрады, ал қазақ және
өзбек тілдерінде бұл құбылыстың деңгейі төмен;
- шеттілдік сөздерді (сондай-ақ терминдерді) түркі тілдерінің өзіндік формаларымен (зат есім, етістік,
сын есім) түрленуі бірдей деңгейде.
Қорытындылай келе, латын әліпбиін пайдаланатын түркі тілдерінің ішіндегі қазақ, түрік, өзбек,
түркімен, әзірбайжан тілдеріндегі халықаралық терминдер деп аталып жүрген сөздердің ортақ түркіше
атауы болуы керек. Бұл терминжасамдағы халықаралық термин деп аталып жүрген сөздердің тек
еуропа тлдерінде ғана тән екенін азия,африка, жапон, қытай, араб тілдері бұл терминдерді
пайдаланбай-ақ өз дербестіктерін сақтап келе жатқанжығы түркі тілдеріне үлгі болуы керек. Егер олай
болмаған жағдайда қазақ, түрк, әзербейжан, өзбек, түркімен тілдері өз дербестіктерінен айрылады. ХХІ
ғасырдағы тілдің дамуы ғылым мен техниканың дамуына тәуелді. Бұған қоса жаһандану үдерісіне тап
келген тілдер дамуының жеке өздік сипаты сақталуы үшін міндетті түрде терминдерді немесе жалпы
кірме сөздерді атау үшін сол тілдің өзінен балама табуы керек. Тіпті болмай жатса, өзге түркі
тілдерінен ұғым мағынасын ашатындай сөз тауып, қолданысқа енгізу керек. Сонда біріншіден, түркі
халықтары тілдерінің арасында өзара байланыс болады, екіншіден, жекелеген түркі тілдері өз
дербестігін сақтап қалады, үшіншіден, тіл тазалығы сақталады,төртіншіден, түркілдес халықтар бірбірін еркін түсінуге жетелейді. Осылайша латын әліпбилі түркітілдес халықтардың терминжасамында
сөздерді игеру тәжірибелері арта түсіп, проблемалары азаяр еді.
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ÖZET
Bu araştırmada ortaokul düzeyinde öğrenim gören sporcu öğrencilerin psikolojik yetenek düzeylerini
incelemek amaçlanmıştır. Araştırma betimsel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün merkez ilçeleri bünyesinde bulunan ortaokullarda öğrenim gören sporcu
öğrencilerden oluşan 237 katılımcı oluşturmaktadır. Veriler 2019 yılı eylül, ekim, kasım aylarında
toplanmıştır. Araştırmanın verileri istatistik yazılım programı kullanılarak analiz edilmiştir. Veri analizi için
aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri belirlenmiş, değişkenlere ilişkin alınan puanların farklılaşma
durumlarını belirlemede t-Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) testinden yararlanılmıştır. Farkın
hangi gruplar arasından kaynaklandığını belirlemek için ise Scheffe ve LSD testi yapılmıştır.
Araştırma sonucunda; sportif sorunlarla başa çıkma becerileri envanterine göre sporcu öğrencilerin sportif
sorunlarla başa çıkma becerilerinin orta düzeyde olduğu; spora yönelik psikolojik yetenek düzeylerinin
cinsiyet ve sınıf değişkenleri bakımından anlamlı bir biçimde farklılaştığı belirlenmiştir. Baba eğitim durumu,
anne eğitim durumu ve aile aylık geliri değişkenleri bakımından ise anlamlı farklılıklar tespit edilmemiştir.
Anahtar Kelimeler: Ortaokul, Öğrenci, Psikolojik, Yetenek
ABSTRACT
In this study, it is aimed to analyze the level of psychological ability of the athletes students who are stuyding
at the secondary school level. The research was carried out in a descriptive screening model. The sample of
the study consists of 237 participants, who are athlete student studying in secondary schools within Konya
Provincial Directorate of National Education in Konya. Research data were collected on September, October
and November in 2019. Statistical software program was used to analyze the research data. For the purpose of
study, arithmetic mean and standard deviation values were determined morever T-test and one-way variance
analysis (ANOVA) test were applied to determine the differentiation status of the scores related to variables.
In order to determinate the difference between the selected groups, Scheffe and LSD tested were applied.
As a result of the research, according to athletic coping skills inventory the ability of athlete student to deal
with sports problems was found in moderate level furthermore the levels of psychological attitude for sports
differed significantly in terms of gender and grade variables.Lastly,in terms of parents educational status and
family monthly income variables, there is no significant differences were detected.
Key Words: Secondary School, Student, Psychology, Skill
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ABSTRACT
The aim of this study was to determine the attitudes of physical education teachers and form tutor towards
sports and to examine the differentiation of participant perceptions in terms of some demographic variables.
The research is a quantitative study and descriptive screening model was applied. The samples of research
consist of 63 physical education teachers and 152 form tutors, in total 215 participants. Research data were
collected on October, November and December in 2019. The data of the study was analyzed by using the
statistical software program (SPSS). For data analysis, arithmetic mean and standard deviation values were
determined. The T-test and the one-way analysis of variance (ANOVA) test were used to determine the
differentiation status of scores related to variables, following the scheffe tests were used to determine which
groups of differences in the F value were found to be significant. As a result of the research, it was observed
that participants attitudes towards sports were in a very high score range. In addition; the perception of
participants towards attitude to sport differed significantly in terms of the branch, the type of school they
worked, and the status of sports; conversely, there was no significant difference in terms of gender, marital
status, and professional seniority.
Keywords: Physical Education Teacher, Performance, Sport, Form Tutor, Attitude.
Introduction
The concept of attitude is a pre-tendency of a mental, emotional and behavioural response that the individual
organises based on his experience, motivation, and knowledge towards himself or any object, social issue, or
event in his environment. Moreover, it is an affective state of readiness or tendency observed in the form of
acceptance or rejection of a particular person, group, institution or idea. (Özgüven, 2000). In another definition,
“the individual's own world is shaped according to the way they are perceived. For example, a person's
meaningful and meaningless reaction to a physical object within the scope of behaviour and principle is called
attitude. Attitudes are not passive but have a dynamic effect on behaviour (Fishbein, 1963). In its general and
simple definition, attitude is a socially acquired predisposition or orientation towards certain objects, events
and people (Bayhan, 2009).
Today, the concept of attitude still retains its importance. The reason why attitude is so popular is because of
its intensive relationship with social behaviours. These concepts associated with behavioural tendencies, such
as social attitudes and personality trait, which are important in predicting and explaining human behaviours
(Ajzen 1991). Therefore, the concept of attitude is an important place in the field of social science in order to
make sense of people's thoughts and to rate them.
Sports are an activity involving biological, pedagogical and social disciplines that develop person's physical
condition and motoric abilities, mental, spiritual and social behaviours and then aim to compete these
developing behavioural traits within certain rules. (Inal, 2000). In the general cultural literature, sport is defined
as a healthy living, fun learning and leisure activities. Sport not only represents the person performing the
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sporting event as an athlete, but also the organization for the spectators who follow the event represents a
social, political and economic area (Solmaz and Aydın, 2012).
The relationship between attitude and sport can be interpreted with the unifying and socializing element of
sport and the perception of sport in society and the degree of attitude developed against it. In the generalization
and dissemination of sport in society, it is closely related to acquiring regular sport habit in the transfer of sport
among individuals and generations as a cultural element. Participation in sports activities not only contributes
positively to the human healthy development of the younger generation but also has positive effects on social
and emotional development of people (Marquis and Baker 2015).
Individual differences are not only related to thought, as it is a subject on the axis of cognitive research in
relation to human thought, but also in learning and attitude (Evans 2002). Therefore, there are individual
differences in attitudes. People's perception and understanding of issues and situations are different and their
thoughts and attitudes are developed in that direction. The aim of this study was to determine the general
attitudes of physical education teachers and form tutors towards sports and to examine whether
participants‘attitudes towards sports differ depending on gender, marital status, branch, seniority, school type,
and active sport status.
Methods & Materials
This section consists of the model of the research, the universe and the sampling, the measurement tools used
in data collection, the collection of data related to the study and the analysis of the data. Moreover; ‘’İnformed
voluntary consent form’’ was taken from all physical education and form tutor who take in this research.
Methodology
The research is a quantitative study and was conducted in a descriptive screening model. In this study, the
opinions of physical education teachers and form tutors regarding their attitudes towards sports were
determined. In addition, some of the differences between the participants'views in terms of demographic
variables were examined for the purpose of research.
Population and Sample
The population of the research consists of the form tutors and physical education teachers who work under the
National Education Directorate of Kahramanmaraş (Center Dulkadiroğlu District and Pazarcık District). All
form tutors teachers and physical education teachers are included in the research sample except those who
work in village (neighbourhood) schools in the research universe. The scale forms were sent to participants
online and returned from 215 participants. 41.4% (n=89) of the participants included in the research sample
were female and 58.6% (n=126) were male. 19.1% (n=41) of the respondents were singles and 80.9% (N=174)
were married. In terms of branch; 29.3% of respondents (n=63) served as physical education teachers, while
70.7% (n=152) served as form tutors. Seniority of participants was 14% (N=30) for 5 years and under, 52.6%
(N=113) for 6-15 years, and 33.5% (n = 72) for 16 years and above. According to the type of school it serves,
67.9% of respondents have a duty (n=146) in elementary school on the other hand, 17.7% (n=38) are in middle
school, lastly 14.4% (n=31) are in high school. 6 of the form tutors serve in different institutions than the
primary school. In terms of sports, 19.5% (n=42) are engaged in regular sport activity, 46% (N=99) are
seldomly do activity and 34.4% (n=74) are never participate any sport activity.
Data Collection Tools
The “attitude towards sport scale” was used to measure participants ' attitudes towards sport. In this part of the
study, the results of the analysis related to the reliability, validity studies and information about this scale are
given.
Scale of Attitudes Towards Sport
The attitude towards sports scale was created by Şentürk (2012) and consists of 25 matters to determine the
attitude towards sports. The quintet is a Likert-type scale. The minimum score that can be taken from the scale
is 25 and the maximum score is 125. The height score refers to the height attitude towards sport. Cronbach
alpha values calculated separately twice respectively found .83 and .87. In this study, the Cronbach alpha value
.94 have been found.
Data Analyse
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The data of the study was analyzed using the statistical software program. In order to determine the tests to be
used in the research, the skew coefficient method (Büyüköztürk, 2018) examined whether the scores obtained
showed normal distribution. As a result of the analysis, skewness (skewness) values obtained “for the scale of
attitudes towards sport -.571", has been calculated as and the value is in the range of +1 to -1 and the
distribution is assumed to be normal. The T-test and one-way variance analysis (ANOVA) test were applied
to determine the difference between the participant’s opinions in terms of demographic variables, and the
Scheffe test was used to determine the groups with significant difference in F values.
Findings
In this part of the study, the findings of the analyses related to the problems identified within the scope of the
research are given.
Table 1. The distribution of points according to the participants ' level of attitude towards the sport.
Level of attitude towards sport by options
Very low
(25-50)
Low
(51-75)
By Points range
High
(76-100)
Very High (101-125)

N
6
17
25
167

%
2,79
7,91
11,63
77,67

When we examined table above, majority of respondents attitude towards sport are found in the ‘very high’
score range with 77.67% (n=167). When the overall average of the scale is calculated, it is determined to be in
the high score range of 89.58.
Findings of Participants Attitudes Towards Sport by Demographic Variables
"T-test for unrelated samples" was conducted to determine whether the scale of participants ' attitudes towards
sport differed according to gender, marital status and branch variables. The results of the tests are given in
Table 2.
Table 2. Differentiation of participant’s attitudes towards sports by demographic variables
N

x

SS

sd

t

p

Female
Male

89
126

3,06
3,11

0,28
0,34

213

-1,29

0,199

Single
Married

41
174

3,14
3,08

0,26
0,33

213

1,06

0,290

Martial Status

Pysical Education
Form Tutor

63
152

3,19
3,04

0,32
0,31

213

3,04

0,003*

Branch

Attitudes Towards Sports Scale
Gender

*(p<0,05)
When table 2 was examined; As a result of the analysis, the gender variable of the attitude scale towards sports
is t (213) = - 1.29; p = 0.199 and marital status variable t (213) = 1.06; There was no statistically significant
difference between them in terms of p = 0,290.
In terms of the attitude scale of the participants towards sports, t (213) = 3.04; A statistically significant
difference was found at p <0.05. It was found that the teachers with a branch of physical education
(phyXphyscialeducation = 3.19, SSphyscialeducation = 0,32) had a significantly higher attitude towards sports
than those who were a branch form tutor (¯Xs form tutor = 3.04, SSs formtutor = 0,31).
In order to determine whether the participants differ according to their seniority, school type and sports
situation variables, "One Way Variance Analysis (ANOVA)" test was performed.
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Table 3. Differences of participants attitudes towards sport according to demographic variables.

5 and below (a)
6-15 years (b)
16 years and above

30
113
72

3,05
3,09
3,11

0,29
0,32
0,32

0,396

0,674

Groups with
difference (Scheffe
Testi)
-

Primary (a)

146

3,05

0,30

4,035

0,019*

c-a

Secondary (b)
High (c)

38
31

3,15
3,21

0,34
0,33

Regulary (a)

42

3,33

0,22

54,20

0,000*

Sometimes (b)

99

3,17

0,24

a - b, c
b-c

Never (c)

74

2,85

0,30

Attitudes Towards Sports Scale

Seniority

Type of School

Active Sport
Status

N

x

SS

F

p

*(p<0,05)
When table 3 result was evaluated; there was no statistically significant difference between the seniority
variable (F=0.396; p=0.674) and the sport attitude scale in terms of seniority variable.
According to the school type variable in which the attitude scale towards sports variable, it is seen that
according to those who work in primary school (ilXprimary school = 3,05, SS primary school = 0.30) seem to
be significantly lower to those who work in high school (¯X high school = 3.21, SS high school = 0.33
In terms of the variable of doing sports, those who do regular sports (¯Xregularsp = 3,33, SS6regularsp = 0,22),
were found to be statistically significant differences (p <0.05) to those doing sports occasionally
(¯Xoccasionally s = 3,17, SS6 occasionally = 0,24) and never (¯Xnever= 2, 85, SS6 never = 0.30) .The
attitudes of towards sports who do regular sports to sports are significantly higher compared to occasional and
never groups; Similarly, it is seen that those who do sports occasionally have a significantly higher attitude
towards sports than those who never do sports.
Discussion and Result
Attitude is an important concept that develops in the society in which people who finds meaning with their
environment and related objects at every stage of life and still maintains its importance today. In addition,
attitude is an important phenomenon that exhibits attitudes and behaviour according to it as a continuous
interaction with individuals and objects. Therefore, the concept of attitude towards sports, from individual and
team performance to social marketing of sports, is an important issue to be focused on by athletes, trainers and
managers and professionals in the different sport related fields.
In this study, it was evaluated whether physical education and form tutors’ attitudes towards sports differ
significantly in terms of gender, marital status, branch, school type, professional seniority and sports status
variables. Initial findings from the study concluded that participants ' attitudes towards sport were in the high
score range (89.58). This shows that the teacher involves in this study, has a high interest or tendency to sports
and sports activities and at least has and positive or negative opinions. Especially overall 152 form tutors
obtained high score this result should be evaluated in depth analyse. This result is similar to the study conducted
Temel (2019) and Young (1996) applied to different professional groups, the study showed that managers
'overall attitude scores towards sport were very high.
Another finding of the study; the relationship between the gender variable of the scale of attitudes towards
sport. As a result of this analysis, there was no statistically significant difference found between the gender
variable t (213)=-1.29 and p=0.199 of the sports attitude scale. From the results, it is understood that gender
difference is not a determining variable and it reveals that the concept of attitudes in male and female are varied
due to different personality and character structure from their creation. These results coincides the study of
Göksel et al. (2017) conducted by Yanık and Çamlıyer (2015). There were also some studies that have different
results in the literature for example studies conducted in Gökdağ (2018), Koca and Demirhan (2004), Sing and
Devi (2013), Kangalgil (2006) found that men's attitude scores towards sports were higher than women's
attitude scores. This result did not impair our result.
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It was determined that there was no statistically significant difference between the attitudes towards sports
scale and marital status. A few studies available in the literature. The study concluded by Tükel (2018) states
that single athletes in the branch of table tennis have a higher rate of attitudes towards sports than married
athletes; this implies that married individuals have more responsibilities and different priorities towards the
spouse and their children rather than single individuals.
It was concluded that physical education teachers 'attitudes towards sports were significantly higher than the
form tutors. This result indicates that physical education teachers see sport as a part of their lifes and feel more
comfortable in the field of sports therefore it makes it meaningful for them to develop positive attitudes towards
sport due to their intense relationship. On the other hand, the duties and responsibilities of form tutors are not
only the physical education branch, but also overall responsibilities of general classroom which includes
student’ behaviours and attitudes based on that fact that it is possible for them to have low level of attitudes
towards sports or to shift their attitudes and focus to different subject or objects. Similarly, the study carried
out by Unver et al.(2019) has found that different non-sports teachers ' attitudes towards sport did not differ
and their overall attitudes were the same and lower than other teacher, whose branch was physical education.
Our research found that there was no statistically significant difference between the seniority variable and the
attitude scale for sports. However; Korkmaz’ (2011) survey showed that participants with more years of
professional seniority had a more positive attitude towards their teaching profession, and as a result, they may
develop positive attitude towards sport and recreational activities. In Bagçeci (2002) and Özgür (2000) studies,
it was observed that the professional seniority factor did not affect the attitude towards sports and it is overlap
with our study findings.
In terms of the school type variable, it is observed that the attitudes towards sports are significantly lower in
the primary school than those of high school. It states that sport related courses and physical education as
arranged by the educational curriculum are less in primary school than in high school because initial objectives
of the primary school students are the basic education of student in the beginning of their education life. In
literature; there are a few studies which are not matched with our findings. The research of Subramanian and
Silverman (2007) on secondary school students attitudes towards physical education, in general, students
'attitudes toward a physical education course is differentiated according to the level of class, in their research,
as a result, students' attitudes towards a physical education course are positive, it was seen to be inversely
proportional to the class level. In other words, as the class level increased, it was observed that there was a
decrease in attitude values and it was inversely correlated with our findings. .
In terms of the variable of doing sports, regular sports people have a significantly higher attitude towards sports
than those who do sports occasionally and never; similarly, it has been concluded that those who do sports
occasionally have a significantly higher attitude towards sports than those who never do sports. Similar
findings were obtained the studies conducted by Sing and Devi (2013) and Gökdağ (2018), Temel (2019).
When the relevant literature is examined, a limited number of studies related to the scale used in the research
coincide with the conclusion that sports have many benefits physical, mentally and sociological to the
individual in developing positive attitudes towards sports by individuals who do sport regularly.
Overall, our results demonstrate that participants 'attitude points towards sports were generally higher. In
addition, it was concluded that the perceptions of the participants' attitude scale towards sports differed
significantly in terms of the branch, the type of school they work in, and the status of doing active sports;
however, there was no significant difference in terms of gender, marital status and professional seniority.
Future studies should be applied to different measurement scales in order to get for a distinctive conceptual
angle and better insight view.
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XÜLASӘ
Azәrbaycan uşaq әdәbiyyatının tәşәkkül vә ilkin inkişaf mәrhәlәsi XIX әsrin II yarısı vә XX әsrin әvvәllәrinә
tәsadüf edir. Hәmin dövr hәm dә uşaq әdәbiyyyatımızın maarifçi-realist mәrhәlәsidir. Bu dövrdә Azәrbaycan
uşaq poeziyasında hәm lirik, hәm dә epik şeir nümunәlәri yaranmışdır. Bu nümunәlәr çoxistiqamәtli mövzu,
ideya vә obrazlar alәminә malikdir.
Bu dövrdә uşaq poeziyasında özünü büruzә verәn әsas ideya xәtlәrindәn biri dә maarifә, mәktәbә, elmә çağırış
ideyaları idi.
Dövrün dahi qәlәm sahiblәri bu motivi coşqun şәkildә tәbliğ vә tәrәnnüm edirdilәr. Mәqalәdә bu barәdә
Azәrbaycan әdәbi-nәzәri fikrindә mövcud olan mülahizә vә qәnaәtlәr nәzәrdәn keçirilir. Hәmin mülahizә vә
qәnaәtlәrә münasibәt bildirilir.
Bu dövrdә bilavasitә mәktәb mövzusunda yazılmış çoxlu sayda poetik nümunәlәr yaranmışdır. Bu nümunәlәri
yaradan uşaq şairlәrindәn S.Ә.Şirvaninin, M.Hadinin, M.Ә.Sabirin,Ә.Müznibin, H.Qaradağinin,
M.T.Sidqinin, Abbas ağa Nazirin, R.Әfәndizadәnin, H.M.Möhsünzadә Nasehin vә başqalarının dediyimiz
mövzuda şeirlәri vardır.
Biz mәqalәdә hәmin şeirlәri tәhlil etmәyә çalışmışıq. Araşdırma zamanı maarifә, mәktәbә, elmә çağırış
ideyalarını özündә cәmlәşdirәn poetik örnәklәri mövzu obyektinә çevirmişik.
Mәqalә XIX-XX әsrlәrin hüdudlarında uşaq poeziyamızda müәllim, şagird vә valideyn obrazlarının
әdәbiyyatşünaslıq baxımından tәhlilinә hәsr olunduğu üçün Azәrbaycan uşaq әdәbiyyatının maarifçi-realist
mәrhәlәsindә uşaq şairlәrimizin öz әsәrlәrindә müәllim, şagird vә valideyn barәdә poetik şәkildә dediklәri
fikirlәri şәrh etmәyә sәy göstәrmişik. Bu obrazların xarakterini, sәciyyәsini üzә çıxarmaq mәqsәdi izlәmişik.
Bu mәqalәdә biz hәmin әsәrlәri tәhlilә cәlb etmәyә çalışmışıq. Tәhlil zamanı mümkün qәdәr
ümumilәşdirmәlәr aparmağa, ideya-mәzmun vә sәnәtkarlıq cәhәtdәn daha әhәmiyyәtli görünәn әsәrlәri diqqәt
mәrkәzindә saxlamağa sәy göstәrmişik.
Açar sözlәr: Azәrbaycan әdәbiyyatı, uşaq әdәbiyyatı, uşaq poeziyası, maarifçi-realizm, maarif, mәktәb, elm,
müәllim, şagird, valideyn, bәdii obraz
Abstract
The stage of creation and early development of Azerbaijani child literature coincides with the second half of
the 19th century and the beginning of the 20th century. This period is also a stage in the enlightenment realism
of our children's literature. At that time, Azerbaijani children's poetry created both lyrical and epic samples of
poetry. These patterns are multifaceted in terms of themes, ideas, and the world of images.
One of the main lines of ideas in childhood poetry was the idea of education, school, and science.
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The genius writers of the time enthusiastically promoted and glorified this motif. The article considers the
considerations and conclusions in this regard in the Azerbaijani literary and theoretical thought. Attitudes are
expressed to these considerations and conclusions.
During this period, many poetic examples were written directly on the subject of school. Among the children's
poets who created these examples, S.A.Shirvani, M.Hadi, M.A.Sabir, A. Muznib, H. Garadaghi, M.T. Sidgi,
Abbas agha Nazir, R. Efendizade, H.M. Mohsunzade Naseh and others have poems on this topic.
We have tried to analyze those poems in the article. In the course of the research, we have turned the poetic
examples, which embody the ideas of the call to education, school and science, turned into an object of study.
This article is devoted to the literary analysis of the images of teachers, students and parents in our children's
poetry in the XIX-XX centuries. At the enlightenment-realist stage of Azerbaijani children's literature, we tried
to interpret the poetic views of children's poets about teachers, students and parents in their works. We have
sought to reveal the nature and character of these images.
In this article, we have tried to analyze these works. During the analysis, we tried to make as many
generalizations as possible, to focus on the works that seem more important in terms of ideas, content and
artistry.
Key words: Azerbaijani literature, children's literature, children's poetry, enlightenment-realism, education,
school, science, teacher, student, parent, artistic image
Azәrbaycan uşaq әdәbiyyatının tәşәkkül dövrü, ilkin vә nәhayәt, yetkin inkişaf mәrhәlәsi kimi xarakterizә
olunan XIX әsrin II yarısı vә XX әsrin әvvәllәri onun geniş mәnada axtarışlar dövrüdür. Bu axtarışlar әdәbi
forma, şәkil vә janrlardan, dil-üslub xüsusiyyәtlәrindәn tutmuş mövzu, ideya, obrazlar alәmi, sәnәtkarlıq
mәziyyәtlәri vә s.-ә qәdәr rәngarәng mәsәlәlәri әhatә edir. Uşaq yazıçı vә şairlәri geniş mәnada düşünmәli
olurlar: nәdәn, necә, hansı janr vә bәdii formada, hansı mövzuda yazmaq, hansı ideyaları tәbliğ etmәk, hansı
obrazları sәnәtә gәtirmәk, kiçik oxucuların zövq vә maraqlarını necә tәmin etmәk?
Әlbәttә, axtarışlar kifayәt qәdәr sәmәrәli olur, qarşıya qoyulan mәqsәd tәdricәn reallaşmağa başlayır.
Poeziyada sәnәtkarlar “kiçiklәr üçün” әsәrlәr yazarkәn hәm klassik poeziyanın, hәm dә folklorun әdәbi forma,
janr vә şәkillәrinә müraciәt edirlәr. Hәtta bәzәn yeni әdәbi forma vә janrlara da әl atırlar. Bunların içәrisindә
aşağıdakı çeşidli әdәbi forma vә janrlara rast gәlmәk mümkündür: qәzәl, mürәbbe, müxәmmәs, müsәddәs,
müstәzad, dördlük (mürәbbedәn fәrqli), beşlik (müxәmmәsdәn fәrqli), altılıq (müsәddәsdәn fәrqli), gәraylı,
qoşma, nәğmә, mahnı, bayatı, mәsnәvi vә s. Bәzәn bu janrlara daxil olmayan beşhecalı, altıhecalı, yeddihecalı
rәngarәng qafiyә sisteminә malik lirik şeirlәrdәn, hәtta çarpaz qafiyәli poetik nümunәlәrdәn dә istifadә olunur.
Mövzu vә ideya axtarışlarına gәldikdә uşaq әdәbiyyatında yenә bir rәngarәnglik vә әlvanlıq müşahidә olunur.
Daha doğrusu, böyümәkdә olan nәslin mütaliәsi üçün yaradılan söz sәrvәti nümunәlәri bir sıra mövzu vә ideya
istiqamәtlәrini özündә ehtiva edir. Bunlardan aparıcı vә daha qabarıq nәzәrә çarpanları aşağıdakılardır:
maarifә, mәktәbә, elmә çağırış; vәtәnpәrvәrlik, humanizm, mәnәvi-әxlaqi kamillik vә saflıq; insani
keyfiyyәtlәrin tәbliği; әmәyә, tәbiәtә mәhәbbәt; dini ideyaların tәbliği; mәişәt vә ictimai mühitin tәsviri vә
tәqdimi; milli birlik idealı; hürriyyәt vә müstәqillik arzuları vә s.
Uşaq әdәbiyyatında aparıcı mövzulardan biri maarifә, mәktәbә vә elmә çağırış idi. Әlbәttә, bu sәbәbsiz deyildi.
Azәrbaycan realizminin görkәmli tәdqiqatçılarından Y.Qarayev hәmin hәqiqәtin mahiyyәtini açıb göstәrәrәk
belә bir doğru qәnaәtә gәlir: “Teatr vә mәtbuat sәviyyәsindә mәktәb dә maarifçiliyin әsas ideya-әmәli iş
silahına çevrilir vә milli tәdris hәrәkatı milli әdәbi inkişafa güclü tәsir göstәrmәyә başlayır. Belәliklә,
Axundovun maarifçi bәdii irsi vә estetikası maarif vә mәktәb hәrәkatına ilham verdiyi kimi, sonradan bu
hәrәkat da öz növbәsindә maarifçi realizmin inkişafı üçün yeni tәkan olur” (7, 122).
Mütәrәqqi fikirli Azәrbaycan ziyalıları aydın dәrk edirlәr ki, böyümәkdә olan nәslin zamanın “tәqazasına”,
dövrün tәlәbinә uyğun tәrbiyәsi ilk növbәdә “maarif nuru”na bağlıdır. M.Hadinin “Dәbistan” jurnalında (1906,
№8) işıq üzü görәn “lövheyi-tәsviri-mәarif” şeiri haqqında danışdığımız dövrdә milli münәvvәrlәrimizin,
qәlәm sahiblәrinin maarifә, onun әhәmiyyәtinә baxışını dolğun şәkildә ümumilәşdirir. Vәtәn övladına
müraciәtlә yazılmış poetik nümunәdә maarifin әhәmiyyәti vә dәyәri bu cür bәdii tәcәssümünü tapır:
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Vәtәn övladı! Ha qeyrәt qılın tәhsili-ürfani,
Qalan mәnaydır ancaq, bu nәqş, әlbәt, olur fani.
Maariflә olur nail bәşәr hәr dürlü amalә.
Maariflә edәr ehrazi-şövkәt növi-insani...
Maarif bir hәqiqәtdir, silәr mirati-idrakı,
Maarif bir ziyadır kim, qılar tәnvir vicdani.
Maarif vaqif eylәr şәxsi-әsrari-xәfayayә,
Maarif kәşf edәr insanә mәnizari-imkani.
Maarifsiz olardı sirri-xilqәt cümlә әfsanә,
Maarif kәşf qıldı alәmә әsrari-pünhani.
Maarifsiz cahanda qabil olmaz bәxtiyar olmaq,
Maarif bir sәadәtdir edәr mәsud insani. (5,10)
Şairә görә maarif bәşәr övladını böyük amallara çatdıran nurlu yoldur. İnsanın idrak güzgüsünü cәhalәtdәn,
kәsalәtdәn, rәzalәtdәn tәmizlәyib onu şövkәtә vә insanlığa qovuşdurar. Onun vicdanını saflaşdırıb nura
boyayar, bәndәni dünyanın gizli sirlәrindәn xәbәrdar edәr, varlığın hәqiqi mәnzәrәsini anladar, onu idraksızlıq
vә әqli cәhalәt zülmәtindәn qurtarıb bәxtiyarlığa, sәadәtә çatdırar. İnsana ağıl, kamal, şәrәf, әdәb vә ürfan bәxş
edәr. Bәşәrin, insanlığın dirçәliş vә tәrәqqisi, mәdәni yüksәlişi, vәhşәtdәn qurtuluşu yalnız maarif vә elmlә
mümkündür. Maarifsiz bir qövm vә ya insan qaranlıq sәhrada azan çarәsiz yolçuya, yaxud kimsәsiz kora
bәnzәyәr. Zülmün, әdalәtsizliyin binası cәhalәtlә bәrbad olduğu kimi, maarifin gücü ilә abad olar.
Deyilәn bu fikirlәr, tәbii ki, bütövlükdә maarifçiliyin әsas ideya-mәfkurәvi kodeksinә daxil olan tezislәrdәn
idi. Bizim uşaq әdәbiyyatımızda da bu tezislәr ardıcıl şәkildә müdafiә edilirdi.
Әlbәttә, “maarif nurunu” qığılcımlandıran vә şölәlәndirәn ilk, hәm dә әn mötәbәr ocaq mәktәb idi. Elә buna
görә dә qәlәm sahiblәri mәktәbi maarif, tәhsil vә tәrbiyә mәkanı kimi ciddi surәtdә tәriflәyir vә tәbliğ edirdilәr.
Poeziyada mütәrәqqi tәmayüllü mәktәb vә dәrs davamlı şәkildә mövzu obyektinә çevrilir, tәrәnnüm edilirdi.
Bilavasitә mәktәb mövzusunda yazılmış poetik nümunәlәrә tez-tez rast gәlmәk mümkün idi. Uşaq
әdәbiyyatımızın Birinci rus inqilabına qәdәrki inkişaf mәrhәlәsindә bu mövzuda qәlәmә alınmış şeirlәrdәn
müәllifi göstәrilmәyәn “Nәsihәt” (2), H.Qaradağinin “Uşaqları mәktәbә şövqlәndirmәk”, “Uşaqlar” (2),
M.T.Sidqinin “Mәhәmmәdәliyә nәsihәt”, “Mәktәbdә”, “Dәrsә diqqәt” (14, 21, 23, 24), Abbas ağa Nazirin
“Mәktәb”, “Nәsihәt” (1, 565-566), R.Әfәndizadәnin “Mәktәbә dәvәt”, “Nәsihәt”, “Mәktәb nәğmәsi” (4, 32,
34, 42), H.M.Möhsünzadә Nasehin “Tәrifi-mәktәb”, “Tәğribi-әtfali-mәktәb”, “Fәzilәti-mәktәb” (17, 7, 9, 16)
vә s. nümunәlәri göstәrmәk olar.
İstәr burada adını çәkdiyimiz, istәrsә dә az sonra xatırladacağımız bu mövzudakı nәzm örnәklәrinin bәzilәrinin
sәrlövhәsi bilavasitә mәktәblә bağlılığı bariz şәkildә tәzahür etdirsә dә, bәzi şeirlәrin adı sadәcә olaraq
“Nәsihәt” kimi verilir. Maraqlıdır ki, bu nәsihәtlәrdә mәnәvi-әxlaqi tәlqinlәr, didaktik öyüdlәr yox, bilavasitә
uşaqları mәktәbә çağırış, dәrsә maraq oyatmaq vә yaxşı oxumaq barәdә bәdii tәşviqat vә müraciәtlәr yer alır.
Bu, onunla bağlıdır ki, qәlәm sahiblәri maarif, mәktәb vә dәrsi düzgün, dürüst tәlim vә tәrbiyәnin, kamil vә
elmli şәxsiyyәt, vәtәndaş yetişdirmәyin ilkin şәrti sayırlar.
Mәktәb mövzusunda yazılmış şeirlәrin ahәng vә intonasiyası daha çox ya şairin bilavasitә özünün, ya da
valideynin (şair şeiri valideynin dilindәn verir) övlada xitabı üzәrindә qurulur. Bәzәn dә şair bilavasitә öz
övladına müraciәt edib mәktәb vә elmin faydasını ona başa salır. Mәsәlәn, S.Ә.Şirvani bu tipli xeyli lirik
әsәrini oğlu Mircәfәrә xitabәn yazmışdır. M.T.Sidqinin “Mәhәmmәdәliyә nәsihәt” mәsnәvisi Ә.Müznibin
“Sibiriya mәktubları” silsilә şeirlәri dә belә bir ahәng üzәrindә köklәnmişdir. M.T.Sidqinin әsәrlәrini toplayıb
nәşr etdirәn İ.Hәbibbәyli haqlı olaraq yazır: “Sәnәtkarın uşaqlar üçün yazdığı şeirlәr, әsasәn, tәrbiyәvi
mәzmunda olan öyüdnamәlәrdәn ibarәtdir. Bu öyüdnamә vә nәsihәtlәrdә S.Ә.Şirvaninin maarifçi şeirlәrinin
poetik әnәnәlәri davam etdirilmişdir. Seyid Әzimin öyüdnamәlәri oğlu Mircәfәrә, M.T.Sidqinin nәsihәtlәri isә
oğlu Mәhәmmәdәliyә müraciәtlә yazılsa da bu şeirlәr bütövlükdә böyümәkdә olan yeni nәslә poetik xitab
tәsiri bağışlayır. M.T.Sidqinin “Oğlum Mәhәmmәdәliyә nәsihәt” şeirindәki maarifçi-poetik düşüncәlәr geniş
mәnada gәnc nәsillәr üçün faydalı öyüdnamәlәrdәn yoğrulmuşdur:
Nә qәdәr ki, var әlindә fürsәt,
Dәrsinә eylә hәr zaman diqqәt.
Yetişibdir zәmani-elmi әdәb.
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Mәnzilin eylә guşeyi-mәktәb.
…Dinü dünyanı elm edәr abad,
Özünü eylә cahildәn azad.
Ruzigarun keçirmә qәflәtlә,
Elm tәhsil elә diqqәtlә” (14, 8-9).
A.N.Qayıbovun “Mәktәb” rәdifli şeiri mәdhiyyә-qәsidәdir. Lakin maraqlı burasıdır ki, müәllif mәdhiyyәqәsidәnin әsrlәrlә mövcud olan әnәnәvi mövzu istiqamәtini, yәni kimisә, hansı şәxsisә tәrif etmәk istiqamәtini
dәyişmiş, onu mәktәbә yönәltmişdir. Başqa sözlә, müәyyәn tәmәnna vә ya mәqsәdlә insana, konkret şәxsә
ünvanlanan mәdhi mәktәbin tәrәnnümü ilә әvәz etmişdir. Әslindә bu, poeziyanın әnәnәvi qanunlarını pozmaq,
ona müsbәt mәnada bir yenilik gәtirmәk idi. Sәnәtkar әnәnәvi janrın donmuş, sabitlәşmiş qanunlarını sındırır,
onu müasir ideya vә mәtlәblәrin bәdii ifadә vasitәlәrinә çevirirdi:
Qayәt hәsәndir kirdari-mәktәb,
İfrat gözәldir әfkari-mәktәb.
Açmış sәrasәr. Pәh! Pәh! Nә göyçәk,
Әzhari-ürfan gülzari mәktәb.
…Saflıq mәtai elmü әdәbdir,
Bax gör nә xoşdur bazari-mәktәb.
Cәhlin әlindәn qurtarmaq üçün,
Darülamandır, bil, dәri-mәktәb. (1, 566)
Burada bir cәhәtә dә diqqәt yetirmәk lazım gәlir. Şeir qәsidә janrında әruz vәznindә qәlәmә alınsa da,
bilavasitә kiçik oxuculara ünvanlandığından sadә vә anlaşıqlı olsun deyә müәllif ona heca vәzninin
әlamәtlәrini dә tәtbiq etmişdir. Belә ki, bütün misralar 10 hecalı olub 5+5 bölgüsü ilә müşayiәt olunur. Bu
mәziyyәt 19 beytlik qәsidәyә bir ahәngdarlıq aşılayır.
XX әsrin әvәllәrindә uşaq mәtbuatının sәhifәlәrindә dә sırf mәktәb mövzusuna hәsr olunmuş poetik örnәklәrә
tez-tez rast gәlirik. A.Şaiqin “Layla” (3, 1906, №2), Yusif Әfәndizadәnin “Ana nәsihәti” (3, 1906, №3),
Mәhәmmәd Hadi Şirvaninin “Mәktәb şәrqisi” (3, 1906, №9), “Sevgili şagirdlәrimizә әrmağan” (3, 1907,№4),
M.Ә.Sabirin “Mәktәb şәrqisi” (3, 1906, №17), Әlisәttar İbrahimovun “Mәktәbli” (8, 1911, №2), Cәmo bәy
Aciz Şirvaninin “Uşaqlıq” (8, 1912, № 6), “Nәğmә” (8, 1915, №2), Әliabbas Müznibin “Nәsihәt” (8, 1912,
№22), müәllim Zeynalın “Mәktәb yoldaşlarıma” (8, 1914, №15), Әlimşan Hüseynzadәnin “Nәğmә” (8, 1916,
№1), “Mәktәbә dәvәt” (8, 1916, №9), Әbdürrәhman Dainin “Uşaq vә quş” (8, 1918,№3) vә s. şeirlәri bu
qәbildәndir. M.Hadinin eyni mövzuda qәlәmә alınmış “Mәktәb” mәnzumәsi isә “Hәyat” qәzetindә (1906, 11
yanvar) işıq üzü görmüşdü.
A.Şaiqin adını çәkdiyimiz “Layla” vә 1907-ci ildә qәlәmә alınmış, lakin çap olunmamış “Oyan, oğlum!”
şeirlәrinin hәr ikisi ananın dili ilә deyilir. Birinci şeir beşlik formasında layla, ikinci isә nәğmә-oxşamadır.
“Layla”da ana beşikdә uyuyan körpәsinә xitabәn onu oxşayır, arzu edir ki, onun körpәsi tez böyüyüb mәktәbә
getsin, dәrslәrini yaxşı oxuyub elm vә şöhrәt sahibi olsun. “Oyan, oğlum!” mәnzumәsi isә artıq ananın
böyüyüb mәktәbә gedәn şagird övladına sәmimi poetik xitabı vә nәsihәtidir. Nәsihәtin әsas qayәsi isә mәktәbә,
dәrsә, әdәbә çağırışdır.
Y.Әfәndizadәnin “Ana nәsihәti” şeiri ananın dili ilә söylәnәn lirik vә kövrәk nәğmәdir. Yeddi hecalı nәqarәtli
dördlüklәr şәklindә ritmik bir tona malik bu nәğmә hәm forma, hәm dә ideya-mәzmun baxımından mükәmmәl
vә tәsirlidir. Kiçik yaşlı uşaqlar üçün qәlәmә alınmış bu poetik nümunә sәmimi vә şirin dilә, zәngin qafiyә
sisteminә malikdir. Verilәn nәsihәt quru vә çılpaq deyil. Daha doğrusu, mәzmun vә qayә dolğun tәbiәt tәsviri
ilә gözәl şәkildә sintez edilmişdir ki, kiçik oxucunu özünә cәlb etsin:
Gülüstanın güllәri,
Süsәn vә sünbüllәri,
Әsәn sәrin yellәri,
Seyri-gülüstan eylә,
Seyri-dәbistan eylә.
Dәbistandır gülüstan,
Lalә, nәsrin, gül, reyhan,
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Sәn bülbülsәn, balacam!
Oxu, hәr dәm ol nalan.
Seyri-gülüstan eylә,
Seyri-dәbistan eylә.
Hürriyyәti elmü nur,
Hәr yerdә etmiş zühur,
Qәlblәrә verir sürur,
Qafil olub yatma, dur.
Seyri-gülüstan eylә,
Seyri-dәbistan eylә. (3, 1906, №3)
M.Hadinin başqa әsәrlәri kimi yuxarıda adını çәkdiyimiz şeirlәrinin dili dә bir qәdәr ağırdır. Bununla belә
sәnәtkarın ifadә etdiyi mәtlәb aktual vә tәsirlidir. O, mәktәbi alәmin bәzәyi, baş verәn hәr cür tәrәqqinin,
yüksәliş sübhünün nәşәt mәkanı hesab edir. İzhar edir ki, hәr cür insani gözәllik vә inkişafın tәmәli mәktәblә
bağlıdır.
Aciz Şirvani çarpaz qafiyәli “Uşaqlıq” mәnzumәsindә mәktәb illәrinin şirin xatirәlәrini, müәllimin dәrs dediyi,
elm öyrәndiyi günlәri canlı bir mәnzәrәdә kiçik oxuculara tәqdim edir vә bu yolla onlarda tәhsil ocağına hәvәs
yaratmaq istәyir. Şairin dörd bәnddәn ibarәt “Nәğmә” şeiri isә kiçik yaşlı oxucular üçündür. Beş hecalı
misralardan ibarәt nümunәdә oxucuların yaş xüsusiyyәtlәri, anlam tәrzi, psixoloji duyum imkanları ustalıqla
nәzәrә alınmışdır:
Könlüm işığı,
Oxuyan adәm.
Eşqim, hәvәsim,
Sәnә mәn şadәm.
Mәktәbdir mәnim
Ruhum, nәfәsim.
Hәr kim oxumaz,
Ona mәn yadәm. (8, 1915, №2)
M.Ә.Sabirin “Mәktәbә tәrğib” (12, 376), Ә.Nәzminin “Uşaqlar” (11, 197), Ә.Müznibin “Mәktәb” (9, 7) vә s.
lirik örnәklәrdә әsas mәqsәd kiçik vәtәndaşları mәktәbә, dәrsә, tәhsilә şövqlәndirmәk, onlarda bu maarif
ocağına hәvәs vә maraq yaratmaqdır. Mәktәbi “darül-ürfan”, “izzәtfәzayi-insan” kimi tәqdim edәn Ә.Müznib
bәşәr övladının insanlıq vә intibah yolunun bu müqәddәs mәkandan başlandığını böyümәkdә olan nәslә belә
bir poetik mәzmunda başa salır:
Mәktәb olmazsa, lal olur alәm,
Cümlә darül-mәlal olur alәm.
Mәktәb olmazsa, intibah olmaz,
Cәhli-qәflәt sönüb tәbah olmaz.
Mәktәb olmazsa, paslanar hisslәr,
Törәmәz müqtәdir mühәndislәr. (9, 7)
Uşaq poeziyasında bir qayda olaraq mәktәb vә maarif mövzusu elmә çağırış, onun fәzilәt, şәrafәt vә dәyәrini
anlatmaq ideyaları ilә qovuşur. Daha doğrusu, mәntiqi şәkildә mәsәlә belә qoyulur: Mәktәb vә maarif nә
üçündür vә onun әhәmiyyәti nәdir? Sualın cavabını qәlәm sahiblәri özlәri verir, maraqlı bәdii dәlil vә
detallarla, hәyat hәqiqәtlәrinin nişan verilmәsi yolu ilә mәktәb vә maarifin nә olduğunu gәnc nәslә başa
salırlar. Bәdii dillә izah edirlәr ki, bu iki faktor nәticәdә elmә gәtirib çıxarır. Elm isә cәhalәtdәn qurtuluş,
sәadәt vә şәrafәtә nail olmaq, insanlığın ali mәrtәbәsinә yüksәlmәk demәkdir. Elmsiz nә fәrdin, nә dә
bütövlükdә cәmiyyәtin xoşbәxtliyi, hürriyәt vә istiqlalı mümkün deyil.
Uşaq әdәbiyyatında elmә çağırış ideyaları, onun fәlsәfәsini kiçik oxucuların anlaya bilәcәyi bir şәkildә izah
etmәk cәhdi ardıcıl surәtdә izlәnilir. S.Ә.Şirvani oğlu Mir Cәfәrә müraciәtindә elm öyrәnmәyi, elm sahibi
olmağı ciddi şәkildә diqqәt mәrkәzindә saxlayır. Oğlunun timsalında, ümumiyyәtlә, böyümәkdә olan nәslә
xitab edәrәk onları elm vә bilik (“әhli-ürfan”) sahibi olmağa, alimlәrә, elm adamlarına ehtiram göstәrmәyә,
onların hörmәtini saxlamağa çağırır. Elm öyrәnmәklә uca mәqama yetişmәyin mümkün olduğunu söylәyәn
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sәnәtkar “avam hәmişә zillәtli yoldadır” (“Әn amü bәl әzәllü sәbil”) hәdisini xatırladır. İnsanları dininә görә
deyil, elminә vә elmsizliyinә, biliyinә vә cәhalәtinә görә fәrqlәndirmәyi daha münasib sayır. Cәhalәti
cәhәnnәm, elmi isә cәnnәt adlandırır. Hәzrәti-loğmanın ancaq elmi ilә şәrәf tapıb ucaldığını dәlil gәtirir:
Demә bu kәfәr, ol müsәlmandır,
Hәr kimin elmi var – o, insandır.
Elmsiz adәmi Xudayi-cәlil,
Dedi: ̶ Әn amü bәl әzәllü sәbil.
…Elmdәn oldu hәzrәti-loğman
Hikmәt ilә sәramәdi-dövran.
Elm bir nur, cәhl zülmәtdir,
Cәhl düzәxdir, elm cәnnәtdir. (16, 48)
H.Zәrdabinin tәrtib vә nәşr etdirdiyi “Türk nәğmәlәri mәcmuәsi”ndә (289) elmә çağırış motivli bir neçә nәzm
nümunәlәri vardır. Onlardan bir neçәsinin müәllifi Nasehdir. Qalan şeirlәrin müәllifi isә göstәrilmәyib.
Müxtәlif janrlarda olan bu poetik örnәklәr hәm dә müәyyәn musiqi havasına malik mahnılardır vә onları hәmin
havalarla mahnı kimi ifa etmәk mümkündür. Bunlar uşaqlar üçün dә faydalı oxu vә ifa materialıdır. Şeirlәrin
bir neçәsinin mövzu vә qayәsi elm vә onun dәyәrini bәyan etmәklә bağlıdır. Hәmin mahnılardan “Tәrifi-elm”,
“Nәsayeh” (bu adla iki şeir vardır), “Nәsihәti-nәfs”, “Nәsihәt”, “Tәrğib”, “Tәrifi-elm vә tәrbiyә”, “Göz aç”,
“Pәnd”, “Gap” (17, 3, 8, 15, 17, 23, 29, 30) vә s. göstәrmәk olar. Göründüyü kimi, şeirlәrin bir neçәsi bilavasitә
“Nәsihәt” adı ilә tәqdim edilir. Nәsihәtin hәdәfindә dayanan isә elm, maarif vә biliyin dәyәrini kütlәyә
çatdırmaqdır. Ümumilikdә adını çәkdiyimiz lirik örnәklәrin mәzmun vә leytmotivi bundan ibarәtdir: elm hәr
bir bәşәr övladı üçün vacib vә gәrәkli bir nemәtdir; o, hәm ayrı-ayrı şәxslәrә, hәm dә bütövlükdә xalqa
lazımdır; elm insanın şәrәf vә lәyaqәtini ucaldır, millәti yüksәlişә, maddi vә mәnәvi firavanlığa, sәadәtә sövq
edir; müsәlman qövmlәri, o cümlәdәn bizim xalq son әsrlәrdә elmdәn mәhrum qaldığına görә zәlalәt, cәhalәt
vә tәnәzzülә düçar olmuşdur; bu qaranlıqdan qurtarmaqdan ötrü elm öyrәnmәli, bilik kәsb etmәliyik; tәrәqqi,
bәxtiyarlıq vә qurtuluş yolumuz ancaq elmә bağlıdır. Dediyimiz hәqiqәt “Gap” şeirindә belә ifadә olunur:
Ey arif olan, söylә o nadana nәsihәt,
Kim getsә dәm әldәn, dәxi düşmәz әlә fürsәt.
Keçsә belә dәmlәr, belә günlәr, belә illәr,
Dünya olacaq başımıza tәng deyirlәr.
Dünya qurulub çünki elmilә binası,
Rövnәq tapıb elm ilә hamı millәt әsası,
Keçsә belә dәmlәr, belә günlәr, belә illәr,
Dünya olacaq başımıza tәng deyirlәr…
Düşdü qabağa elm ilә hәr firqeyi-naşı,
Kim saldı bizim başımıza bәs belә daşı… (17, 23)
Mahnı motivindә olduğundan hәr beytdәn sonra nәqәrat verilәn şeirdә bizim “gözü bağlı”, “ürәyi dağlı”, “dili
lal” qalmağımızın sәbәbi mәktәbi, elmi qeyb etmәyimizdә tapılır.
M.Ә.Sabirin “Elmә tәrğib” (12, 376), A.Sәhhәtin “Dәvәt” (13, 34), M.Hadinin “Maarifә dair” (5, 42),
M.T.Sidqinin “Oğlan”, “Yüz il yatandan sonra” (14, 22, 25), Ә.Müznibin “Elm” (9, 8), Әli Ülvinin “Arş, irәli!”
(8, 1912, №20) vә s. şeirlәrinin dә әsas mövzu vә mәtlәbi elmә çağırış ruhundadır.
M.Ә.Sabir “Elmә tәrğib” nәzmindә kiçik oxucuları başa salmaq istәyir ki, millәtin vә islamın nicatı, xalqın
ittifaqı, ittihadı vә müsavatı elmә bağlıdır. Millәt yalnız elm sayәsindә “bәrqәrar” ola bilәr. Eyni ideyanı
A.Sәhhәt dә “Rәhbәr” jurnalında (1906, № 2) dәrc olunan “Dәvәt” müsәddәsindә bәyan edir. Hәr dürlü
afәtlәrә giriftar olmuş millәtin xәstәliyinin müalicәsini elmdә tapır. İndiki әyyamda millәtlәrin mücadilә vә
ölüm-dirim mübarizәsindә yarış mәkanının elm meydanı olduğunu söylәyir. Ona görә dә vәtәn övladlarını
millәtin vә vәtәnin gәlәcәyi naminә oxumağa, elm öyrәnmәyә tәhrik edir. Bildirir ki, әks tәqdirdә biz
bәşәriyyәtin “tәmәәddün gülşәnindәn” kәnarda qalıb zәlil vә xar olarıq. A.Sәhhәtin şeiri mәzmun vә ahәng
etibarı ilә elm barәdә söylәnmiş poetik himni xatırladır:
Arxadaşlar! Elm lazımdır ki, tapsın din hәyat,
Elm ilәn hasil olur izzәt, tapar millәt nicat.
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Sәy edin ta bizlәrә әhsәnlәr etsin kainat,
Elmsiz ömr etmәdәn min dәfә әrcәhdir mәmat.
Keçdi dövri-zuri-bazu, elmü fәzl әyyamıdır!
Arxadaşlar! Oxuyun, elm oxumaq hәngamıdır! (13, 34)
Әli Ülvinin “Arş, irәli!” sәrlövhәli şeiri dә elm barәdә kiçik hәcmli mahnı-himni xatırladır. Müәllif öz
oxucularına anlatmaq istәyir ki, hünәr, әdәb vә tәrbiyә sahibi olmaq yüksәliş yolu tutmaq istәyiriksә, oxumalı,
elm öyrәnmәli vә bununla irәli getmәliyik. Çünki bunu zaman, müasir hәyat tәlәb edir.
XIX әsrin II yarısı vә XX әsrin әvvәllәrindә Azәrbaycan uşaq әdәbiyyatında maarifin, elmin müdәrrisi
keşikçisi kimi alimә, müәllimә böyük rәğbәt ifadә olunur. Onlar cәmiyyәtin seçilmiş, hörmәtli, işıqlı, ehtirama
layiq şәxslәri kimi vәsf olunur. S.Ә.Şirvaninin bu barәdә oğluna müraciәtlә verdiyi nәsihәt uşaq poeziyasında
davamlı bir xәtt kimi izlәnilir vә davam etdirilir:
Alimә kim ki, eylәmәz hörmәt
O deyildir peyğәmbәrә ümmәt.
Sәnә hәr kimsә elm edәr tәlim,
Ona vacibdir eylәmәk tәzim.
Harda görsәn, ona sәlam eylә,
Baş әyib qul tәk ehtiram eylә. (16, 48)
Bu mövzuda yazılmış şeirlәr bilavasitә övladlara müraciәt vә öyüd-nәsihәt şәklindә qәlәmә alınmışdır.
Әlabbas Müznibin “Müәllim” (10, 44), Әlisәttar İbrahimovun “Müәllim” (10, 1914, №8) vә s. poetik
nümunәlәr bu qәbildәndir. Ә.Müznib oğluna xitabәn yazdığı şeirindә övladına tapşırır ki, müәllim elmin
tәlimçisi, maarifin pasibanı, ruhani atadır. O, tәk özünә yox, bütün millәtә xidmәt edir. Millәti zülmәtdәn
xilas edir, ona mәrifәt işığı bağışlayır. Peyğәmbәrin yanında da müәllimin mәrtәbәsi yüksәkdir. Ona görә dә
müәllimә daim ehtiram göstәr. Onun hörmәtini tut. Şair müәllimi bu cür dәyәrlәndirir:
Kainatın gözü müәllimdir,
Kainatın sözü müәllimdir.
Odur insanlara verәn tәlim
Odur elmi fәnni edәn tәmin
Odur әxlaqi eylәyәn tәhrib,
Odur әfnarı eylәyәn tәdib.
Ruhi parlaq edәn müәllimdir
Hәqqi әhqaq edәn müәllimdir. (10, 44)
Uşaqları mәktәbә hәvәslәndirmәk, onlarda tәhsil ocağına şövq vә mәhәbbәt hissi aşılamaq mәqsәdilә uşaq
şairlәri kiçik lirik qәhrәman obrazlarının nümunәvi bәdii tipini yaratmaq metodundan da istifadә edirdilәr.
Yәni ya mәktәbә getmәk istәyәn, ya da özü şagird olan uşaqların nümunәvi bәdii obrazını yaradır, onların
timsalında kiçik vәtәndaşlara bu maarif ocağının yaxşı bir yer olduğunu anlatmağa çalışırdılar. Әlbәttә, şeirdә
öz tay-tuşlarının obrazını, әmәl vә davranışını görmәk balacalar üçün tәsirli bәdii vasitә idi.
A.Sәhhәtin “Ata vә oğul” (13, 160), A.Şaiqin “Mәktәbdә” (15, 22) şeirlәrindә yeni tipli mәktәbә (mollaxanaya
yox, mәhz yeni tipli mәktәbә) getmәk arzusunda olan kiçik lirik qәhrәmanlar tәsvir edilir. Onlar atalarına sinif
otağında uşaqların yeni üsulla dәrs oxuduqlarını gördüklәrindәn, bunu bәyәndiklәrindәn, yeni üsullu mәktәbin
gözәl bir yer olduğundan danışır, atalarından xahiş edirlәr ki, onları da mәktәbә göndәrsinlәr. Ta ki onlar da
başqa şagirdlәr kimi gedib elm öyrәnsinlәr. A.Şaiqin “Mәktәbdә” mәnzumәsindәki uşaq atasına müraciәtlә
deyir:
Qonşumuzun oğlu Muradı, ata,
Qoydu keçәn gün atası mәktәbә.
Sәn dә gedib çanta, kitab al mәnә,
Qoy, atacan, mәn dә gedim mәktәbә. (15, 22)
A.Sәhhәtin “Mәktәb uşağı”, “Mәktәb şagirdi” (13, 156, 177) vә s. mәsnәvi formasında qәlәmә alınmış uşaq
şeirlәrindә zәkalı, ağıllı, düşüncәli, yaxşı oxuyan şagird obrazları tәsvir olunur. Bu şagirdlәr yaxşı oxumaqla,
*69*

8th International Conference on Social Sciences / 21-22 July 2020 / Almaty, Kazakhstan / Proceeding Book
bütün sәy vә bacarıqlarını dәrsә, kitab-dәftәrә yönәltmәklә yalnız özlәrini düşünmürlәr. Hәm dә vәtәnin,
millәtin gәlәcәyini fikirlәşirlәr. Onlar anlayırlar ki, cahanın “elm ilә pürnur” olması, vәtәnin “mәmur olması”
böyümәkdә olan nәslin yaxşı oxuyub elm, bilik vә әdәb sahibi olmasından asılıdır.
Әlisәttar İbrahimovun “Mәktәbli” (8, 1911, №2) mәnzumәsindә yoxsul bir şagirdin sәyi, tәhsil yolundakı
qeyrәti, çalışqanlığı tәriflәnir. Müәllif onu daha da mükәmmәl oxumağa ruhlandırır.
Әli Nәzmi “Mәktәb” jurnalında (1913, №6) işıq üzü görәn “Mәktәb uşağı” qoşmasında qoçaq, әdәbli, ağıllı,
zirәk bir şagird obrazı tәsvir edir vә onu hәmyaşıdlarına bir nümunә kimi nişan verir:
Sübh açılan tәk oyanır uyğudan,
Bir gülü-gülzari-dәbistan cocuq!
Qalxır ayağa, yuyunur, pak olur,
Bülbülü-baği-әdәbistan cocuq!
Mәktәbә daxil olur insan kibi,
Dәrs oxuyur bülbülü-xoşxan kibi.
Elmi sevir ruh kibi, can kibi,
Fikri gözәl, әqli dirәxşan cocuq!
İştә uşaq dәrsinә müştaq olur,
Şüğlü yazı, mayili-ortaq olur.
Sәyli olduqda yüzü ağ olur,
Eylәyir әhbabını xәndan, cocuq! (8, 1913, № 6)
Şeir xalq yaradıcılığına mәxsus qoşma janrındadır. Dilindә bәzi izafәtlәr olsa da, sadә vә ritmikdir. Balaca
oxucuların zövq vә maraqlarına uyğundur. Qafiyә quruluşu zәngin, mәzmun tutumludur.
Әlisәttar İbrahimovun “Ağca” (8, 1913, №18), Әlövsәt Fәrzәliyevin “Yalnız” (8, 1914, №16) vә s.
mәnzumәlәrindә yaradılan şagird surәtlәri qızlardır.Onlar da düşüncәli, yaxşı oxumağa sәy edәn, tәhsilin,
elmin faydasını anlayan ayıq vәtәn övladlarıdır. Öz hәmyaşıdlarına da cahillikdәn qurtarıb millәt vә vәtәn üçün
gәrәkli insan olmaqdan ötrü yaxşı oxumağı mәslәhәt görürlәr.
Qәlәm sahiblәri maarifçi-realist poeziyada mәktәbә fәrqli münasibәt göstәrәn valideyn obrazları da yaradırlar.
Bu zaman әslindә onlar sosial gerçәkliyin mәntiqindәn çıxış edirlәr. Doğrudan da, XIX әsrin sonu vә XX әsrin
әvvәllәrindә valideynlәrin bir çoxu cәhalәt ucbatından qaraguruha uyub övladlarını yeni üsullu mәktәbdә
oxutmaq istәmir, belә tәhsil müәssisәlәrinә mәnfi münasibәt bәslәyirdilәr. Bәzilәri isә әksinә öz uşaqlarını
hәvәslә “üsuli-cәdid” mәktәblәrinә yönәldirdilәr. A.Sәhhәt “Dәbistan” (1907, №2) jurnalında dәrc olunan
“Ana vә oğul” müsәddәsindә sәmimi, qayğıkeş, övladının mәktәbә getmәsinә sevinәn, onu bir ana şәfqәti vә
nәvazişi ilә bu tәhsil ocağına sövq edәn vә yola salan bәsirәtli ana obrazı yaradır. O, hәr gün sәhәr erkәn kiçik
oğlunu nәvazişlә oyadır, mәktәb zamanı gәldiyini şirin bir dillә ona başa salır. Oğluna tәnbәllik etmәmәyi,
vaxtında durub mәktәbә getmәyi, elm öyrәnib şәrәf vә izzәtә yetişmәyi tәlqin edir:
Yanaşar bәstiri-әtfala ana,
Uyqudan yavrusu istәr oyana,
Әyilәr ta üzü-üzә dayana,
Çox yavaşca söylәyәr onda ona:
Yatma bu payәdә rahәt, a cocuq!
Etmә tәnbәlliyi adәt, a cocuq!
Ayıl, oğlum, bu qәdәr eylәmә xab,
Dur götür qoltuğuna indi kitab.
Mәktәbin vaxtı keçir, eylә şitab,
Cәhd elә elm oxu hәngami-şәbab,
Yatma bu payәdә rahәt, a cocuq!
Etmә tәnbәlliyi adәt, a cocuq! (13, 157)
“Ana vә oğul” sәnәtkarlıq sәviyyәsi etibarı ilә dә yüksәk tәsir bağışlayır. Burada müәllif ananın kiçik övladını
oyatması, onu mәktәbә göndәrmәsi epizodunu nәvazişli bir dil, sәmimi bir ahәng vә nәhayәt, peyzajla bәzәyir.
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Ana oğlunu günәşin çıxıb alәmә nur saçması, quşların yuxudan oyanıb cәh-cәh vurması, insanların işә-gücә
tәlәsmәsi, tәbiәtin coşqun bir ahәng alması fonunda oyadır. Müsәddәsdәki bütün mәzmun, ideya, mәnzәrә vә
obrazlar pozitiv aurada tәsvir olunmuşdur. Hәtta sözlәrin seçimi dә gözәlliyә xidmәt edir.
Ә.İbrahimovun “Zavallı qız” (8, 1914, №1) şeirindә isә әksinә cahil, kobud, qaba davranışı vә sözlәri ilә
övladının tәrbiyәsinә mәnfi tәsir göstәrәn savadsız bir ana obrazı ilә üzlәşirik. Hәcmcә nisbәtәn böyük olan
bu nәzm nümunәsi ana vә onun balaca qızı arasında dialoq formasında qurulmuşdur. Mәktәb yaşına çatmış qız
oxumaq, dәrsә getmәk arzusundadır. O, bu istәyini açıb anasına deyir. Nadan ana isә oxumağın faydasını
anlamadığından qızına kobud, vulqar sözlәr söylәyir, onu tәhqir edir. Belә bir niyyәti üçün qızını danlayır.
Kiçik qız bunu anasının maarifsizliyi vә savadsızlığı ilә әlaqәlәndirir. Anasına da, özünә dә yazığı gәlir. Tәbii
ki, bu, müәllifin öz ideyasıdır ki, onu balaca qızın dili ilә ifadә etmişdir.
Uşaq poeziyasında qızların, qadınların tәhsil vә tәrbiyә alması gәrәkli bir istәk kimi tәlqin edilir. Bu mәsәlә
müasir hәyatın diktәsi, vacib bir elementi hesab edilir. Mәsәlә belә qoyulur: qızlar, qadınlar, yәni analar
oxuyub tәhsil, tәrbiyә almasalar, cahil vә savadsız qalsalar, böyümәkdә olan nәslin düzgün tәrbiyәsi dә
mümkün deyil. Bunsuz millәtin nicat tapıb tәrәqqiyә nail olması da müşkül görünür. Çünki nadan, maarifsiz
vә elmsiz ana lazımlı, elmli, ağıllı vәtәndaş tәrbiyә edib böyüdә bilmәz. M.T.Sidqinin “Elmin şәrafәti” (14,
20), Rәşid Әfәndizadәnin “Qızlarımıza nәsihәt” (8, 1913, №5), “Ana kimdir?” (8, 1913, №13) vә s. mәnzum
әsәrlәrindә deyilәn mәtlәbin dolğun ifadәsini görürük. M.T.Sidqinin qızlara müraciәtlә yazdığı “Elmin
şәrafәti” şeiri dördlük formasındadır. Müәllif qız fidanlara üz tutaraq onları başa salmağa çalışır ki:
Hәr qız ki, ülumә etsә rәğbәt,
Axırda yәqin tapar sәadәt,
Yox elmdәn özgә bir şәrafәt,
Elm ilәdir iftixar, qızlar…
Tәhsili ülumә eylә rәğbәt,
Qeyrәt dәmidir, zamani-qeyrәt,
Düşmәz әlә bir dә böylә fürsәt,
Gәlmәz belә ruzigar qızlar (14, 20)
R.Әfәndizadә “Qızlarımıza nәsihәt” mәsnәvisindә öz qız övladını oxutmağı hәr bir atanın vicdan vә atalıq
borcu hesab edәrәk yazır:
Vermәsә mәrifәt qıza atası,
Qurtararmı vәbaldan yaxası? (8, 1913, №5)
Uşaq şairlәri mәktәb lәvazimatlarını, habelә tәrbiyә vasitәlәrini dә bәdii sözün obyektinә çevirirlәr. Onlar
kitab, dәftәr, qәlәm, sinif otağı vә s. kimi әşyaları, hәmçinin qәzet, jurnal vә s. tәrbiyә vasitәlәrini tәriflәyir,
kiçik oxucularda bunlara qarşı rәğbәt hissi aşılamağa çalışırlar. Rәşid Әfәndizadә “Qәlәm” (4, 36) şeirindә
qәlәmi sadә bir dillә vәsf edir. A.Sәhhәt “Qәzet nәdir?” (3, 1906, №1) mәnzumәsindә qәzetin maarif vә tәrbiyә
yolunda oynadığı rolu balacalara anlatmaq mәqsәdi güdür. Mirzә Kazım Qazi Әsgәrzadә düzgü formasında
qәlәmә aldığı aşağıdakı şeirindә mәktәb lәvazimatlarını rәvan, sadә vә son dәrәcә axarlı bir dillә tәrәnnüm
edir:
Oğlum, oğlum, naz oğlum,
Dәrsindәn qalmaz oğlum.
Bülbül kimi dәrs oxur,
İstәr çox, ya az oğlum.
Qәlәmin al әlinә,
Bir yaxşı zad yaz, oğlum!
Oğlum gedәr mәktәbә,
Oxur, çatar mәtlәbә,
Dәrsin oxur, rәvanlar,
Nә oxuyubdur, anlar,
Daş üstә çiçәk qazar,
Mәşqini göyçәk yazar.
Mәnim oğlum candır, can,
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Dәrslәrin oxur rәvan.
Gümüşdәndir dәvatı,
Qәlәmi var beş-altı.
Qәlәmdanı şәkilli,
Qәlәmi xalli-mülli.
Dәftәri var tәr-tәmiz,
Kitabı ondan әziz.
Kağızları rәngbәrәng,
Oğlum, gәtir, yaz, görәk. (6, 210)
Bu cür düzgülәrin uşaqlar üçün dәyәrini, onların zövq, maraq vә idrakı sәviyyәsinә uyğunluğunu nәzәrә alan
F.Köçәrli M.K.Q.Әsgәrzadәnin bu cür xeyli düzgülәr qәlәmә aldığını alqışlayır vә yazırdı: “Düzgülәrin
çoxusunu Mirzә Kazım özü yazmışdı. Bu düzgülәr uşaqlar ağızda söylәdiyi “Üşüdüm ha üşüdüm, dağdan alma
daşıdım” vәzn vә bәhrindә tәrtib olunmuş mәnәn bir-birinә münasibәti olmayan sözlәrә bәnzәyir. Mirzә
Kazımın bu düzgülәri yazmaqda qәsdi uşaqları oxumağa hәvәslәndirmәk idi. Әzbәs ki, belә yüngül vәzndә
yazılan şeirlәrә uşaqların meyli vә hәvәsi artıq olur vә bunları oxumaq da asandır” (6, 209).
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ÖZET
Gelişim; insanın fiziksel, sosyal, bilişsel, duygusal ve ahlaki yönlerini kapsayan; evreler halinde
değerlendirilen ve de yaşam boyu devam eden bir sürecin ifadesidir. Gelişim dönemleri kendi karakteristik
özelliklerini taşımakla birlikte, yaşanan her travmatik olayın bu sürecin sağlıklı bir şekilde işleyişi önünde
büyük bir engel olarak karşılık bulacağı da öngörülebilir bir durumdur. Her gelişim döneminin insana önemi
tartışılmaz kazanımlarının olduğu ön kabulümüzden hareketle özellikle ergenlik dönemine hazırlık olarak son
çocukluk dönemini ifade eden ortaokul yıllarında yaşanması muhtemel bir problemin insanın ilerideki tüm
yaşamını olumsuz etkilemesi büyük bir olasılık olarak karşımızda durmaktadır. Bu bağlamda araştırmamız
son aylardatüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etki şiddetini sürekli artırarak bireysel ve toplumsal hayatın
tüm alanlarındaen temel belirleyici hâline gelen küresel salgın pandemi sürecinin ortaokul öğrencileri
üzerindeki psikososyal etkilerini araştırma amacı taşımaktadır. Araştırma örneklemini, interaktif olarak
düzenlediğimiz ankete seçkisiz katılan 125 (%56,8) kız ve 95 (%43,2) erkek olmak üzere toplam 220ortaokul
öğrencisi oluşturmaktadır. “Kişisel bilgi formu” ile ortaokul öğrencilerinin pandemi sürecindeki psikososyal
düzeylerini belirlemeye yönelik oluşturduğumuz “Pandemi anketi” kullanılarak elde edilen verilerin SPSS
programında frekans, aritmetik ortalama, standart sapma; anket değerlerinin normal dağılım puan aralığında
olmaması üzerine nonparametrik testlerden Mann Whitney U, Kruskal Wallis H ve Post hoc analiz işlemleri
anlamlılık düzeyi p<0,05 kabul edilerek yapılmış ve şu sonuçlara ulaşılmıştır: “Cinsiyet, ekonomik durum,
baba eğitim düzeyi ve baba mesleği” değişkenlerinin örneklemin pandemi sürecindeki psikososyal durumu
üzerindeki etkisinin istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı; “sınıf, kardeş sayısı ve annenin eğitim düzeyi”
değişkenlerinin oluşturduğu farkın anlamlı olduğu; ankette örneklem üzerinde en yüksek etki düzeyine
pandemi sürecinde öncesine göre hastalanma kaygısı ve korkusu yaşama durumunu gösteren maddenin ulaştığı
tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Din Psikolojisi, Pandemi, Gelişim, Ortaokul.

PSYCHOSOCIAL EFFECTS OF THE PANDEMIC PROCESS:
A Research On Secondary School Students
ABSTRACT
Development; covering the physical, social, cognitive, emotional and moral aspects of man; It is an expression
of a lifelong process that is evaluated in stages. It is also predictable that each traumatic event will respond as
a major obstacle to the healthy functioning of this process, although development periods carry their own
characteristics. The importance of each development period to the human being, considering that there are
indisputable gains, especially in preparation for the adolescence period, a problem that is likely to be
experienced in secondary school years, which refers to the last childhood period, has a negative impact on the
future of the human life, stands in front of us as a great possibility. In this context, our research last aylardatum
effect of continuously increasing the intensity of the global epidemic, which has become the key determinant
of individual and social life alanlarindaen all middle school students is to research on the psychosocial effects
of the pandemic process. A total of 220 middle school students, including 125 (56.8%) girls and 95 (43.2%)
boys, participated in the Interactive survey. “Personal information form”, aimed at determining the levels of
middle school students in the process of psychosocial pandemic that we created “the survey of data obtained
www.farabicongress.org
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in SPSS using the pandemic frequency, arithmetic mean, standard deviation; normal distribution of test values
in the range of survey points on the lack nonparametric Mann-Whitney U, Kruskal Wallis H and post hoc
analysis the level of significance p<0.05 being accepted at the following conclusions were made after: The
effect of variables of “gender, economic status, father's education level and father's profession” on the
psychosocial status of the sample during the pandemic process is not statistically significant; The difference
between “class, number of siblings and education level of the mother” variables is significant; In the
questionnaire, it was determined that the item showing the highest level of effect on the sample reached the
state of experiencing anxiety and fear of illness compared to before.
Keywords: Religious Psychology, Pandemic, Development, Secondary School.
Giriş:
İnsan doğuştan getirdiği çok zengin potansiyellerin ve yaşam sürecinde etkileşim içerisinde bulunduğu her
şeyden elde ettiği kazanımların toplamı olan bir varlıktır (Güler,1992 ) İnsanın yaşam serüveni içerisinde
çevresiyle etkileşiminin bir yansıması olarak, doğuştan getirdiği genetik kodların aktifleştiği ve bu kodların
insanların duygu, düşünce, zihinsel ve bilişsel dünyaları üzerinde temel belirleyicilerden oldukları görülür
(Demir vd., 2019 ) Ancak insanların çevreden elde ettikleri kazanımları da dikkate almak durumundayız. Bu
bağlamda insanla etkileşim içerisinde bulunan kişi, olay, mekan, durum vb. her şey onun fizyolojik ve
psikososyal yapısında izler bırakır ( Apaydın vd., 2020) Bu izlerin olumlu / olumsuz olarak yönünü, tonunu
ve şiddetini belirleyen en temel şey ise insanın bu izlere yüklediği pozitif / negatif anlamlardır (Ayten,2014).
Pozitif anlamların insan gelişimine sunduğu katkının negatif anlamlardan daha yüksek düzeyde olması
beklenmekle birlikte yaşanan travmatik olayların insanın çeşitli boyutları üzerinde bıraktığı izlerin ise daha
kalıcı olacağı öngörülmektedir (Eryılmaz,2017). Örneğin yaşanılan salgın süreçlerinin bireysel ve toplumsal
yaşantıda korku, stres, depresyon gibi psikososyal problemler olarak karşılık bulması, bu atmosferin insanın
ilerideki yaşantısında da diğer tecrübelerine kıyasla daha baskın bir karakterde etkilerini hissettireceği
öngörüsünü mümkün kılmaktadır.
Olayların insan üzerindeki etki şiddetini belirleyen hususlardan birisi de insanın içinde bulunduğu gelişim
dönemidir. Gelişimi tüm yaşamı kapsayacak genişlikte değerlendiren psikologlar olduğu gibi yaşamın değişim
ve dönüşüm enerjisini 0-6 yaş aralığıyla sınırlandıran psikologlar da vardır (Başal,2019). Gelişimin hayat boyu
devam ettiğini düşünen bilim insanlarına göre yaşamın her ânı insana yeni kazanımlar sunacak zenginliktedir.
En önemli dönem olarak çocukluk dönemini gören bilim insanlarına göre ise hayata yön veren tüm kazanımlar
çocukluk döneminde elde edilir. Her iki görüş açısından da özellikle ortaokul yıllarını kapsayan son çocukluk
ve ergenlik başlangıcı dönem insan üzerinde bırakacağı izler açısından son derece önemlidir ( Çok,1993 ).
İnsan hayatının belki de en çalkantılı dönemi olarak sembolize edilen ergenlik döneminin ( Koç,2004)
temellerinin atıldığı, çocuğun kendine ve kendi yeteneklerine olumlu tutum geliştirdiği, özgüven gelişiminin
sağlandığı, sosyalleşmenin yoğun olarak yaşandığı bu dönemin insan yaşamındaki son derece önemli bir
karşılığının olduğunu söylemek mümkündür (Onur, 2008 ) Bu doğrultuda ortaokul yıllarında yaşanması
muhtemel bir travmanın kişinin özgüven, sosyalleşme ve ergenlik başta olmak üzere pek çok konuda olumsuz
yansımalarının olacağı ve yetersizlik duygusunun gelişimi gibi sınırlarını öngöremeyeceğimiz pek çok
psikososyal problemin tetikleyicisi olabileceği dikkate alınmalıdır.Karşılaşılan problemlerin insan üzerindeki
etki dozunu belirleyen etmenlerden birisi olarak sahip olunan fizyolojik ve psikolojik potansiyellerdir. Buna
bağlamda özellikle 12 Mart 2020 itibariyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi (küresel salgın) olarak
ilan edilen Covid-19 (Budak ve Korkmaz,2020) gibi toplumsal ve küresel boyutlu trajik bir olayın insan
üzerindeki etkisinin bireysel nitelikli trajik olayların etkisinden çok daha üst düzey bir etki potansiyeline sahip
olacağı kabul edilebilir bir durumdur.
İnsanların travmatik süreçleriyle ilişkilendirdiği kavramlardan birisi hiç şüphesiz dindir. Zira dinlerin,
karşılaşılan problemlerle baş etmede başvurulan argümanlardan birisi olarak önemlerini her zaman korudukları
bilinen bir gerçekliktir. İnsanın sadece fizyolojik boyutuyla sınırlandırılamayacak bir varlık olması, onun
hayatında her tecrübenin pozitif ya da negatif yönlü etkisinin olacağını varsaymamızı mümkün kılmaktadır.
Bu bağlamda psikolojik problemlerin, insanın fizyolojik, zihinsel ve duygusal yönlerini olumsuz etkilemesi
söz konusudur. Dinlerin, insanlara moral yönden destek sağladıkları ve dolayısıyla yüzleşilen problemlerle baş
etmede güçlü bir kazanım olarak karşılık bulduğu dile getirilebilir. Bu bağlamda Covid 19 salgınının
oluşturduğu trajik atmosferde dinin, duygu, düşünce ve davranış üzerindeki karşılığının belirlenmesi, dinin
özellikle gelişim süreçlerine yansımalarının anlamlandırılması açısından son derece önemli görülmektedir. Bu
gerekçelerle katılımcılara uygulanan anketimizde onların dini duygularını da ölçen sorulara yer verilmiştir.
*74*

8th International Conference on Social Sciences / 21-22 July 2020 / Almaty, Kazakhstan / Proceeding Book
Dolayısıyla son dönemlerde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etki tonunu ve şiddetini sürekli artıran;
bireysel ve toplumsal hayatta pek çok kırılmalara neden olan pandemi sürecinin, insanın gelişim dönemleri
içerisinde özellikleri bakımından tüm hayatı etkileme konusunda son derece önemli görülen son çocukluk ve
ergenlik başlangıcı dönem içerisinde ki ortaokul öğrencilerinin psikososyal yapıları üzerindeki etkisinin
araştırılması son derece önemlidir. Buna ilaveten araştırma konumuzun geleceğimiz olan çocuklarımızın huzur
ve mutluluklarıyla direkt ilişkilendirilebilecek yönünün bulunması ve elde edilen verilerin pandemi
literatürüne katkı niteliği taşıması araştırmamızı önemli kılan diğer hususlardır.
2.Araştırmanın Amacı:
İnsan gelişim sürecini güçlü şekilde etkileme potansiyeli bulunan pandemi sürecinin Ortaokul öğrencileri
üzerindeki etki düzeyini tespit etme amacı taşıyan araştırmamızda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
1-Pandemi sürecinin etkisi cinsiyete göre farklılaşmakta mıdır?
2-Pandemi sürecinin etkisi sınıf düzeyine göre göre farklılaşmakta mıdır?
3-Pandemi sürecinin etkisi kardeş sayısına göre farklılaşmakta mıdır?
4-Pandemi sürecinin etkisi ailenin ekonomik durumu algısına göre farklılaşmakta mıdır?
5-Pandemi sürecinin etkisi baba eğitim durumuna göre farklılaşmakta mıdır?
6-Pandemi sürecinin etkisi anne eğitim durumuna göre farklılaşmakta mıdır?
7-Pandemi sürecinin etkisi baba mesleğine göre farklılaşmakta mıdır?
8-Pandemi sürecinin etkisi anne mesleğine göre farklılaşmakta mıdır?
9- Örneklemin pandemi anket verilerine göre genel ortalama düzeyleri nedir?
10-Örneklemin pandemi anketi maddelerinin ortalama düzeyleri nedir?
3.Yöntem:
Araştırmada 2019-2020 bahar döneminde pandemi sürecinin Ortaokul öğrencileri üzerindeki etkisini çeşitli
değişkenler açısından belirlemeye yönelik seçkisiz olarak Google form linki üzerinden seçilen 220 ortaokul
öğrencisine uygulanan anket çalışmasıdır. Araştırmanın değişkenleri “cinsiyet, sınıf, kardeş sayısı, ekonomik
durum, babanın eğitim düzeyi, annenin eğitim düzeyi, babanın mesleği, annenin mesleği” olarak belirlenmiştir.
4.Araştırma Grubunun Özellikleri:
220 kişiden oluşan ve seçkisiz olarak seçilen örneklemin yüzdelik dağılımları şu şekildedir:
Tablo 1.Cinsiyete Göre Dağılım
Cinsiyet
Kız
Erkek
Toplam

f
125
95
220

%
56,8
43,2
100,0

Tablo 1 incelendiğinde kız öğrencilerin katılım oranı erkek öğrencilerden fazladır.
Tablo 2. Sınıf Düzeyine Göre Dağılım
Sınıf
5. sınıf
6. sınıf
7. sınıf
8. sınıf
Toplam

f
50
53
47
70
220

%
22,7
24,1
21,4
31,8
100,0

Tablo 2’ye göre en yüksek katılım oranına 8. sınıf öğrencilerinin, en düşük katılım oranına 7. Sınıf
öğrencilerinin sahip olduğu görülmektedir.
Tablo 3. Kardeş Sayısına Göre Dağılım
Kardeş Sayısı
Yok
1 kardeş
2 kardeş
3 ve üzeri kardeş
Toplam

f
11
56
69
84
220
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Tablo 3incelendiğinde kardeş sayısı değişkenine kardeş sayısı 3 ve daha fazla olan öğrencilerin katılım
oranının en yüksek, kardeşi olmayan öğrencilerin ise en düşük orana sahip olduğu görülmektedir.
Tablo 4: Ailenin Ekonomik Durumuna Göre Dağılım
Ekonomik Durum
Düşük
Orta Düzey
Yüksek
Toplam

f
29
180
11
220

%
13,2
81,8
5
100,0

Tablo 4’te ailenin ekonomik durumu değişkenine göre ekonomik durumu orta düzey olan öğrencilerin katılım
oranı daha fazladır.
Tablo 5. Baba Eğitim Düzeyine Göre Dağılım
Baba Eğitim Düzeyi
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Total

f
66
41
85
28
220

%
30
18,6
38,6
12,7
100,0

Tablo 5’te baba eğitim durumu değişkenine göre babası lise mezunu olan öğrencilerin oranının en yüksek,
babası üniversite mezunu olan öğrencilerin oranının ise en düşük olduğu görülmektedir.
Tablo 7. Anne Eğitim Düzeyine Göre Dağılım
Anne Eğitim Düzeyi
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Total

f
83
70
50
17
220

%
37,7
31,8
22,7
7,7
100,0

Tablo 6’da anne eğitim durumu değişkenine göre annesi ilkokul mezunu olan öğrencilerin oranın en yüksek,
annesi üniversite mezuınu olan öğrencilerin oranının ise en düşük olduğu görülmektedir.
Tablo 8. Baba Mesleğine Göre Dağılım
Baba Mesleği
Çiftçi
Esnaf
İşçi
Memur
Eğitimci
Bunların Dışında
Total

f
15
40
82
12
6
65
220

%
6,8
18,2
37,3
5,5
2,7
29,5
100,0

Tablo 8’de baba mesleği değişkenine göre en yüksek orana babası işçi olan öğrencilerin,en düşük orana da
babası eğitimci olan öğrencilerin sahip olduğu görülmektedir.
Tablo 9: Anne Mesleğine Göre Dağılım
Anne Mesleği
Ev hanımı
Memur
İşçi
Eğitimci
Esnaf
Bunların Dışında
Total

f
199
2
8
4
4
3
220
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Tablo 9’da anne mesleği değişkenine göre araştırmaya katılan öğrencilerin büyük çoğunluğunun annesinin ev
hanımı olduğu görülmektedir. Anne mesleği grupları arasında çok yüksek düzeyde oran farkı olması ve bu
frakın sağlıklı bir değerlendirmeye imkan vermeyeceği düşünülerek bu değişken verileri istatistiksel açıdan
yorumlanmamıştır.
Seçkisiz örneklem, evreni temsil etme ve Araştırmada seçkisizörneklem, örneklemin evreni temsil etme
konusunda diğer yöntemlerden daha güçlü ve daha yüksek bir olasılığa sahip olması anlamına gelir
(Karasar,2009).
5.Veri Toplama Araçları:
Araştırma verileri örnekleme uygulanan “Kişisel Bilgi Formu” ile “Pandemi Anketi” uygulanarak elde
edilmiştir.
5.1.Kişisel Bilgi Formu : Bu form kullanılarak katılımcıların demografik özellikleri “cinsiyet, sınıf, kardeş
sayısı, ekonomik durum, baba eğitim düzeyi, anne eğitim düzeyi, baba mesleği, anne mesleği” ile ilgili bilgiler
toplanmıştır.
5.2. Pandemi (Salgın) Anketi: Anket örneklemin pandemi sürecindeki psikososyal anlamda durumunu
belirlemeye yönelik 14 sorudan oluşmaktadır. Sorulara “artar, değişmez, azalır ” olarak verilen cevaplar
sırasıyla “3-2-1” şeklinde puanlanmıştır. Anketten en düşük 14; en yüksek 42 puan alınabilir. Alınan yüksek
puan pandemi sürecinden daha çok etkilenildiğini ve psiko-sosyal anlamda taşınan risk oranını göstermektedir.
Anketin güvenilirliğine yönelik yaptığımız güvenilirlik testi sonucunda anketin CronbachAlpha güvenirlik
katsayısı .66 olarak bulunmuştur. Bu katsayı değeri “0 - 40 : güvenilir değil 40 - 60 : düşük güvenilirlik, 60 80 : oldukça güvenilir, 80 - 100 : yüksek derecede güvenilir” (Özdamar, 2002) aralığına göre anketin oldukça
güvenilir olduğunu göstermektedir.
6. İstatistiksel Analiz:
SPSS programı kullanılarak yapılan analizlerde verilerin KolmogorovSmirnovdeğeri (P< 0.05)
(Özdamar,2002) ile skevness (çarpıklık) ve kurtosis (basıklık) değerlerinin (-2 / +2) normal dağılım aralığında
(George ve Mallery, 2010) olmadığı tespit edilerek bu bağlamdanonparametrik testlerden Mann Whitney U,
Kruskal Wallis H testleri anlamlılık düzeyi p<0,05 kabul edilerekuygulanmıştır. Ayrıcagruplar arası farkı
belirlemek için de Post hoc analiz işlemleri yapılmıştır. İlaveten tanımlayıcı istatistiklerden standart sapma,
aritmetik ortalama ve frekans analizi de kullanılmıştır.

Pandemi Anketi

Tablo 1: Normal Dağılım Sonuçları
Skewnes (Çarpıklık)
Kurtosis (Basıklık)
2,093
-2,019

KolmogorovSmirnov
,029

7.Bulgular:
Bölümde katılımcılara uygulanan “Pandemi (Salgın) Anketi”nden elde edilen verilerle ilgili istatistiksel
işlemlere ve bu işlemler sonucu tespit edilen bulgularla ilgili yorumlara yer verilmiştir.
1. Araştırmanın birinci sorusu “Pandemi sürecinin etkisi cinsiyete göre farklılaşmakta mıdır?” şeklindedir.

Pandemi Anketi

Tablo 10: Cinsiyet Değişkenine Göre Pandemi Anketi Puanları Arası
Mann Whitney U testi sonuçları
Cinsiyet
N
X
Ss
Sıra ort.
Sıra top.
Kız
125
2,15
0,22
107,43
13429,00
Erkek
95
2,18
0,24
114,54
10881,00

U

p

5554,000

,410

Tablo 10’a bakıldığında cinsiyet değişkenine göre kız öğrencilerin pandemi anketinden aldıkları puanın erkek
öğrencilerden yüksek olduğu (X=2,15), diğer bir ifade ile pandemi sürecinden kız öğrencilerin daha çok
etkilendikleri, ancak oluşan farkın istatistiksel açıdan (U=5554,000; p=0.410; p>0.05) anlamlı olmadığı
görülmektedir.
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2. Araştırmanın ikinci sorusu “Pandemi sürecinin etkisi sınıf değişkenine göre farklılaşmakta mıdır?”
şeklindedir.

Pandemi Anketi

Tablo 11 : Sınıf Değişkenine Göre Pandemi Anketi Puanları Arası
Kruskal Wallis H testi sonuçları
Sınıf
N
X
Ss
Sıra ort.
x2
Düzeyi
5. sınıf
50
2,13
0,199
504,83
6. sınıf
53
2,19
0,216
431,40
10,528
7. sınıf
47
2,22
0,229
401,72
8. sınıf
70
2,28
0,232
418,68

p

,015

Gruplar
arası fark
1>4
3>4

Tablo 11’de sınıf değişkenine göre en düşük pandemi anketi puanına (5. / 6. / 7. / 8. sınıf) aralığından 8. sınıf
düzeyindeki öğrencilerin sahip olduğu (X=2,28), ve oluşan farkın (X2(10,528; p=0.015; p<0.05) istatistiksel
açıdan anlamlı olduğu görülmektedir. Diğer bir ifade ile 8. Sınıf düzeyindeki öğrenciler, pandemi sürecinden
diğer sınıf düzeyindeki öğrencilere göre anlamlı şekilde daha fazla etkilenmektedirler.
3. Araştırmanın üçüncü sorusu “Pandemi sürecinin etkisi kardeş sayısına göre farklılaşmakta mıdır?”
şeklindedir.
Tablo 12: Kardeş Sayısı Değişkenine GörePandemi Anketi Puanları Arası
Kruskal Wallis H testi sonuçları
Kardeş
N
X
Ss
Sıra ort.
x2
p
Sayısı
Yok
11
2,21
0,173
83,95
1 kardeş
56
2,11
0,203
116,44
Pandemi Anketi
7,765
,041
2 kardeş
69
2,08
0,227
97,17
3 ve üzeri
84
2,07
0,232
120,97
kardeş

Gruplar
arası fark

4>1

Tablo 12’de kardeş sayısı değişkenine göre en yüksek pandemi anketi puanına (Yok / 1 kardeş / 2 kardeş / 3
ve daha fazla) aralığından kardeşi olmayan öğrencilerin (X= 2,21); en düşük puana 3 ve daha fazla kardeşi
olan öğrencilerin sahip olduğu (X=2,07)oluşan farkın (X2(7,765; p=0.041; p<0.05) istatistiksel açıdan anlamlı
olduğu görülmektedir. Diğer bir ifade ile pandemi sürecinden kardeşi olmayan öğrenciler daha fazla
etkilenirken, kardeş sayısının artmasına bağlı olarak pandeminin etkisi azalmaktadır. Dolayısıyla kardeş
sayısının pandemi sürecinden etkilenme konusunda önemli bir yordayıcı olduğunu bizlere göstermektedir.
4. Araştırmanın dördüncü sorusu “Pandemi sürecinin etkisi ailenin ekonomik durumuna göre farklılaşmakta
mıdır?” şeklindedir.
Tablo 13: Ailenin Ekonomik Durumu Algısı Değişkenine Göre Pandemi Anketi Puanları Arası
Kruskal Wallis H testi sonuçları
Ekonomik
Gruplar
N
X
Ss
Sıra ort.
x2
p
Düzey
arası fark
Düşük
29
2,18
0,245
88,74
Pandemi Anketi
Orta Düzey
180 2,15
0,224
114,10
4,005
,135
Yüksek
11
2,14
0,116
108,91

Tablo 13’te ekonomik durum değişkenine göre en yüksek pandemi anketi puanına (düşük/orta/yüksek)
aralığından ekonomik durumunu düşük düzey olarak ifade eden öğrencilerin sahip olduğu (X=2,18), ekonomik
durumun yükselmesine bağlı olarak pandemi sürecinin etkisini gösteren puanların azaldığı ancak oluşan farkın
istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı (x2(4.005); p=0.135; p>0.05) görülmektedir.
5. Araştırmanın beşinci sorusu “Pandemi sürecinin etkisi babanın eğitim düzeyine göre farklılaşmakta mıdır?”
şeklindedir.
Tablo 14: Babanın Eğitim Düzeyi Değişkenine Göre Pandemi Anketi Puanları Arası
Kruskal Wallis H testi sonuçları
Baba
Eğitim
N
X
Ss
Sıra ort.
x2
p
Düzeyi
İlköğretim
101 2,18
0,224
111,62
Pandemi Anketi
1,592
,661
Lise
85 2,15
0,236
107,37
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Üniversite

28

2,14

0,204

103,04

Tablo 14’te baba eğitim düzeyi değişkenine göre en yüksek pandemi anketi puanına (İlköğretim/Lise /
Üniversite) aralığından babasının eğitim düzeyi ilköğretim olan öğrencilerin sahip olduğu (X=2,18) ancak
oluşan farkın istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı (x2(1,592); p=0.661; p>0.05) görülmektedir.
6. Araştırmanın altıncı sorusu “Pandemi sürecinin etkisi annenin eğitim düzeyine göre farklılaşmakta mıdır?”
şeklindedir.
Tablo 15:Annenin Eğitim Düzeyi Değişkenine Göre Pandemi Anketi Puanları Arası
Kruskal Wallis H testi Sonuçları
Anne
Eğitim
N
X
Ss
Sıra ort.
x2
p
Düzeyi
İlköğretim 153
2,23
0,23
107,39
Lise
50 2,12
0,18
96,73
Üniversite
Pandemi Anketi
9,779
,021
17

2,10

0,23

91,62

Gruplar
arası fark
2>1
2>3
2>4

Tablo 15’te anne eğitim düzeyi değişkenine göre en yüksek pandemi anketi puanına (İlköğretim/ Lise /
Üniversite) aralığından annesinin eğitim düzeyi ilköğretim olan öğrencilerin sahip olduğu (X=2,23), anne
eğitim düzeyinin yükselmesine bağlı olarak pandemi anketi puanlarının düştüğü ve oluşan farkın istatistiksel
açıdan anlamlı olduğu (x2(9,779); p=0.021; p<0.05) görülmektedir. Diğer bir ifade ile annesinin eğitim düzeyi
ilköğretim olan çocukların pandemiye karşı tutumları annesinin eğitim düzeyi lise ve üniversite olan çocuklara
göre anlamlı derecede daha yüksektir ve dolayısıyla pandemi sürecinden daha çok etkilenmişlerdir.
7. Araştırmanın yedinci sorusu “Pandemi sürecinin etkisi babanın mesleğine göre farklılaşmakta mıdır?”
şeklindedir.
Tablo 16:Babanın Mesleği Değişkenine Göre Pandemi Anketi PuanlarıArası
Kruskal Wallis H testi sonuçları
Baba
N
X
Ss
Sıra ort.
x2
p
Mesleği
Çiftçi
15 2,14
0,178
103,40
Esnaf
40 2,18
0,227
114,14
İşçi
82 2,13
0,220
100,95
Pandemi Anketi
4,432
,489
Memur
12 2,17
0,161
112,71
Eğitimci
6 2,14
0,165
104,42
Bunların
65 2,21
0,249
122,11
dışında

Gruplar
arası fark

-

Tablo 16’dababa mesleği değişkenine göre en yüksek pandemi anketi puanına (çiftçi / esnaf / İşçi / Memur /
Eğitimci / Bunların dışında) kategorilerinden babasının mesleğini tabloda gösterilen belirli mesleklerin dışında
bir mesleğe sahip olan öğrencilerin sahip olduğu (X=2,21), ancak baba mesleklerine bağlı olarak oluşan farkın
istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı (x2(4,432; p=0.489; p>0.05) görülmektedir.
8. Araştırmanın sekizinci sorusu “Örneklemin pandemi anket verilerine göre genel ortalama düzeyleri nedir?”
şeklindedir.
Tablo 18:Pandemi Anketi Genel Ortalama
N
X
S
220
2,170
0,224

Tablo 18 incelendiğinde katılımcıların pandemi anketi puan ortalamasının en yüksek puan 3 üzerinden
(X=2.170) olduğu ve bu değerin yüzde olarak karşılığı 65.10’dur. Bu ortalama pandemi sürecinnin ortaokul
öğrencileri üzerinde orta düzeye yakın bir psikososyal etki bıraktığını bizlere göstermektedir.
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9. Araştırmanın dokuzuncu sorusu “Örneklemin pandemi anketi maddelerinin ortalama düzeyleri nedir?”
şeklindedir.
Tablo 19. Pandemi Anketi Madde Ortalamaları ve Standart Sapmaları
Maddeler
1.Pandemi (Salgın) sürecinde Allah’ı anma ve dua etme sıklığınız salgın öncesine
göre nasıl değişti?
2.Pandemi (Salgın) sürecinde kendiniz ve aileniz için hastalanma kaygınız ve
korkunuz öncesine göre nasıl değişti?
3.Pandemi (Salgın) sürecinde tablet, telefon, bilgisayar vb. meşguliyet durumunuz
öncesine göre nasıl değişti?
4.Pandemi(Salgın) sürecinde geleceğinizin daha güzel olacağına olan inancınız
salgın öncesine göre nasıl değişti?
5.Pandemi (Salgın) sürecinde çevrimiçi (online) derslerde duygu, düşünce ve
sorularınızı ifade etme konusunda kendinize olan güveniniz salgın öncesi sınıf
ortamına göre nasıl değişti?
6.Pandemi (Salgın) sürecinde çevrimiçi (online) derslerde öğrenme düzeyiniz
salgın öncesi sınıf ortamına göre nasıl değişti?
7.Pandemi (Salgın) sürecinde kişisel bakım ve temizliğe dikkat etme düzeyiniz
salgın öncesine göre nasıl değişti?
8.Pandemi (Salgın) sürecinde arkadaşlarınızla olan iletişim düzeyiniz öncesine göre
nasıl değişti?
9.Pandemi (Salgın) sürecinde ailenizle birlikte zaman geçirme (etkinlik yapma,
oyun oynama vb.)durumunuz salgın öncesine göre nasıl değişti?
10.Pandemi (Salgın) sürecinde egzersiz ve spor yapma, hareket etme düzeyiniz
salgın öncesine göre nasıl değişti?
11.Pandemi (Salgın) sürecinde kurallara uyma ve tahammül etme durumunuz
salgın öncesine göre nasıl değişti?
12.Pandemi (Salgın) sürecinde sağlıklı beslenme düzeyiniz salgın öncesine göre
nasıl değişti?
13.Pandemi( Salgın) sürecinde sosyal medya kullanma ve takip etme durumunuz
öncesine göre nasıl değişti?
14.Pandemi (Salgın) sürecinde aile üyelerinizle (anne, baba, kardeş) sorun yaşama
sıklığınız salgın öncesine göre nasıl değişti?
15.Pandemi (Salgın) sürecinde okula gitme isteğiniz salgın öncesine göre nasıl
değişti?

X

ss

N

2,72

0,478

220

2,79

0,561

220

2,55

0,663

220

1,86

0,756

220

1,90

0,711

220

1,61

0,696

220

2,75

0,439

220

1,50

0,743

220

2,27

0,667

220

2,03

0,818

220

2,35

0,752

220

2,20

0,669

220

2,42

0,688

220

2,24

0,676

220

2,54

0,716

220

Tablo 19 incelendiğinde örneklemi en çok etkileyen maddenin (X=2,79) ortalama ile “Pandemi (salgın)
sürecinde kendiniz ve aileniz için hastalanma kaygınız ve korkunuz öncesine göre nasıl değişti? şeklindeki
ikinci madde olduğu görülmektedir. Bu veri, anketi cevaplayan ortaokul öğrencilerinin genel olarak pandemi
sürecinde yüksek düzeyde kendileri ve aileleri için hastalanma kaygısı ve korkusu yaşadıklarını
göstermektedir.
8.Tartışma
Araştırmamızda iletişim araçları vasıtasıyla interaktif olarak düzenlenen ankete seçkisiz olarak katılan
katılımcıların pandemi sürecinde psikososyal düzeyleri üzerinde “cinsiyet, sınıf, kardeş sayısı, ekonomik
durum, baba eğitim düzeyi, anne eğitim düzeyi, baba mesleği” değişkenlerinin oluşturduğu farklar incelenmiş
olup bulgularla ilgili tartışmalar şu şekildedir:
8..1. Cinsiyet – Pandemi süreci:
Cinsiyet değişkenine göre kız öğrencilerin pandemi anketinden aldıkları puanın erkek öğrencilerden yüksek
olduğu (X=2,15) ancak oluşan farkın istatistiksel açıdan (U=5554,000; p=0.410; p>0.05) anlamlı olmadığı
görülmektedir. Dolayısıyla cinsiyet yani kız ya da erkek olmak bireyin psikososyal yapısının gücünü;
travmatik olaylardan etkilenme düzeyini tek başına etkileme nedeni değildir.
8.2.Sınıf - Pandemi süreci:
Sınıf değişkenine göre (5. / 6. / 7. / 8. sınıf) aralığından pandemi sürecinden en fazla 8. Sınıfların etkilendiği
(X=2,28) ve oluşan farkın (X2(10,528; p=0.015; p<0.05) istatistiksel açıdan anlamlı olduğu görülmektedir.
Ortaokul son sınıf düzeyini ifade eden sekizinci sınıfların gelişim dönemi olarak ergenlik dönemi içinde
bulundukları bilinmektedir. Ergenlik dönemi pek çok psikolog tarafından insan hayatının en kırılgan ve en
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çalkantılı dönemi olarak kabul edilir. Bu dönemde cinsel gelişime bağlı olarak vücutta hormonal dengede
yaşanan ani değişimler, kimlik arayışının oluşturduğu baskı, özgürlük ve bağımsızlık duygusundaki yoğunluk
bireyin duygu ve düşünce dünyasında farklı sorunlar olarak karşılık bulabilir. Bireysel anlamda yaşanan bu
trajik durumla birlikte toplumsal ve küresel boyutlu bir problemin de oluşturduğu baskı, sekizinci sınıfların
pandemi sürecinden diğer sınıflara göre daha çok etkilenmesi sonucunu doğurmuştur. Ayrıca sekizinci
sınıfların lise giriş sınavlarına girecek olmaları ve ailelerinin beklentilerinin oluşturduğu psikolojik baskı da
bu sonucu destekler niteliktedir.
8.3. Kardeş Sayısı - Pandemi Süreci:
Kardeş sayısı değişkenine göre en yüksek pandemi anketi puanına (Yok / 1 kardeş / 2 kardeş / 3 ve daha fazla)
aralığından kardeşi olmayan öğrencilerin (X= 2,21); en düşük puana 3 ve daha fazla kardeşi olan öğrencilerin
sahip olduğu (X=2,07) oluşan farkın (X2(7,765; p=0.041; p<0.05) istatistiksel açıdan anlamlı olduğu
görülmektedir. Diğer bir ifade ile pandemi sürecinden kardeşi olmayan öğrenciler daha fazla etkilenirken,
kardeşi 3 ve daha fazla olan öğrenciler daha az etkilenmektedirler. Kardeş sayısının fazlalığı pandemi
sürecinden etkilenme konusunda anlam oluşturabilecek bir potansiyele sahiptir. İnsan sosyal bir varlık olarak
çevresiyle sürekli etkileşim içerisinde bulunmaktadır. Çevremizle yaşadığımız etkileşim yoğunluğunun
sosyalleşmemizde önemli katkılar sunan ve de bizleri yalnızlık gibi psikososyal problemler yaşamamıza engel
olan bir husus olarak değerlendirmek mümkündür. Özellikle etkileşim farklı bilgi ve tecrübeler edinmemizi ve
de psikolojik gereksinimlerimizden kendimizi güvende hissetme gereksinimimizi karşılayan bir durumdur.
Kardeş sayısı fazla olan öğrencilerin pandemi sürecinde daha güçlü psikososyal yapıya sahip olmaları
sonucunu bu bağlamda değerlendirmek mümkündür.
8.4.Ekonomik Durum - Pandemi süreci:
Ekonomik durum değişkenine göre en yüksek pandemi anketi puanına (düşük/orta/yüksek) aralığından
ekonomik durumunu düşük düzey olarak ifade eden öğrencilerin sahip olduğu (X=2,18), ekonomik durumun
yükselmesine bağlı olarak pandemi anketi puanlarının da düştüğü ancak oluşan farkın istatistiksel açıdan
anlamlı olmadığı (x2(4.005); p=0.135; p>0.05) görülmektedir. Ekonomik düzeyin, insanların yaşamına konfor
olarak yansıması bilinen bir gerçekliktir. Fakat içinde bulunulan konfor düzeyi yüksek bir hayatın kaliteli bir
hayat olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Ekonomik düzeyi düşük olduğu halde zengin insanlardan
daha mutlu ve huzurlu hayat süren pek çok ailenin olduğu bu düşünceyi desteklemektedir. Dolayısıyla
ekonomik durumun pandemi sürecininin ortaokul öğrencileri üzerindeki psikososyal etkisini anlamlı düzeyde
açıklamaktan uzaktır.
8.5. Baba Eğitim Düzeyi - Pandemi süreci:
Baba eğitim düzeyi değişkenine göre en yüksek pandemi anketi puanına (İlköğretim / Lise / Üniversite)
aralığından babasının eğitim düzeyi ilköğretim olan öğrencilerin sahip olduğu (X=2,18), baba eğitim düzeyinin
yükselmesine bağlı olarak pandemi anketi puanlarının düştüğü ancak oluşan farkın istatistiksel açıdan anlamlı
olmadığı (x2(1,592); p=0.661; p>0.05) görülmektedir. İnsan gelişimi üzerinde etkisi belirleyici olan
unsurlardan birisi olarak aile ön plana çıkmaktadır. Aile insanın fizyolojik ihtiyaçları yanında psikososyal
gereksinimlerin karşılandığı da bir yapıdır. Çocuğun ailesiyle kurduğu ilişkinin onun ilerideki tüm yaşamını
etkileme potansiyeli olduğu da bilinmektedir. Bu bağlamda aile içerisinde önemli bir yeri olan babanın çocuk
üzerinde rol model olma ve güvenlik ihtiyacını karşılama gibi misyonları söz konusudur. Babanın aile
içerisinde son derece önemli bir statüsü olduğu bilinen bir gerçekliktir. Ancak pandemi sürecinin psikososyal
etkileme düzeyini belirleme konusunda babanın eğitim durumunun önemli bir etken olmadığı görülmektedir.
8.6. Anne Eğitim Düzeyi - Pandemi süreci:
Anne eğitim düzeyi değişkenine göre en yüksek pandemi anketi puanına (İlköğretim / Lise / Üniversite)
aralığından annesinin eğitim düzeyi İlköğretim olan öğrencilerin sahip olduğu (X=2,23), anne eğitim düzeyinin
yükselmesine bağlı olarak pandemi anketi puanlarının düştüğü ve oluşan farkın istatistiksel açıdan anlamlı
olduğu (x2(9,779); p=0.021; p<0.05) görülmektedir. Diğer bir ifade ile annesinin eğitim düzeyi ilköğretim
olan çocukların pandemiye karşı tutumları annesinin eğitim düzeyi lise ve üniversite olan çocuklara göre
anlamlı derecede daha yüksektir ve dolayısıyla pandemi sürecinden daha çok etkilenmişlerdir. Anne bir çocuk
için diğer tüm aile bireylerinden daha anlamlı bir figürdür. Özellikle bebeklik döneminde anneyle kurulan
güvene dayalı ilişkinin bireyin dengeli bir kişilik oluşturması ve güçlü bir psikososyal yapıya sahip olması
açısından önemli olduğu bilinmektedir. Annenin çocuğuyla kurduğu ilişkinin tonunun eğitim düzeyinden
oldukça etkilendiğini ve buna bağlı olarak çocuğun psikososyal yapısının şekillenmesinde daha belirleyici
olduğunu ifade etmek mümkündür.
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8.7. Baba Mesleği - Pandemi Süreci:
Baba mesleği değişkenine göre en yüksek pandemi anketi puanına (çiftçi / esnaf / İşçi / Memur / Eğitimci /
Bunların dışında) kategorilerinden babasının mesleğini tabloda gösterilen belirli mesleklerin dışında bir
mesleğe sahip olan öğrencilerin sahip olduğu (X=2,21), ancak baba mesleklerine bağlı olarak oluşan farkın
istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı (x2(4,432; p=0.489; p>0.05) görülmektedir. Meslek bir toplumsal statü
ve maddi olanaklarla ilgili bir göstergedir. Bu bağlamda babasının mesleğinin yansımalarının çocuk üzerinde
de bir karşılığının olduğunu söylemek mümkündür. Fakat mesleklere yüklenilen anlam ve verilen değer
subjektif yönlü bir husustur. Bir bölgede ve kültürde itibar addedilen bir mesleğe farklı bir bölgede ve kültürde
bunun zıddı olarak önem verilmeyebilir. Bundan dolayı anlam ve değer bakımından mesleklerle ilgili
genelleme yapmak ve mesleklerin psikososyal etkilerini aynı ölçüde değerlendirmek mümkün değildir. Bu
itibarla babanın sahip olduğu meslek her ne kadar çocuk üzerinde farklı yansımalarla karşılık bulsa da onun
pandemi sürecindeki psikososyal düzeyini belirlemede etkin bir rol oynamadığı görülmektedir.
8.8. Pandemi anketi genel ortalama düzeyi:
Katılımcıların pandemi anketi puan ortalamasının en yüksek puan olan 3 üzerinden (X=2.170) olan değerin
yüzde olarak karşılığı 65.10’dur. Bu ortalama katılımcıların pandemi sürecinde orta düzeyin üzerinde bir
psikososyal yapıya sahip olduklarını göstermektedir. İnsanların sahip oldukları potansiyellerin test edilme
mekanizmaları yaşanılan travmatik süreçlerdir. Bu süreçler bireylere etkileri farklı düzeylerde karşılık bulur.
Bu durumu belirleyen etken ise sahip olunan psikososyal yapıdaki dayanıklılıktır. Psikososyal yapının
dayanıklılığı ile ilgili veriler kişilerin travma sürecinden ne düzeyde etkilenmiş olabilecekleri ile ilgili ipuçları
niteliğindedir. Bu bağlamda örneklemi oluşturan ortaokul öğrencilerinin sahip olduğu orta düzeyin üzerindeki
psikososyal yapı, onların pandemi sürecine karşı güçlü bir yapıya sahip olduklarını göstermektedir. Bu da
gelişim süreci içerisinde son derece belirleyici bir karaktere sahip olan son çocukluk döneminin örneklem
tarafından normal bir seyir içerisinde tamamlanacağı konusunda beklenti oluşturmaktadır.
8.9. Pandemi anketi madde ortalamaları:
Pandemi anketi ortalaması üç üzerinden (X=2,170) yani yüzde olarak (%65,10) olduğu düşünüldüğünde, bu
ortalamanın aşılma düzeyi madde konularının katılımcılar üzerindeki etki gücünü de göstermektedir. Anket
maddeleri içinde örneklemi en çok etkileyen maddelerin
1. (X=2,79) ortalama ile “Pandemi (salgın) sürecinde kendiniz ve aileniz için hastalanma kaygınız ve korkunuz
öncesine göre nasıl değişti?” şeklindeki maddenin birinci;
2. (X=2,75) ortalama ile “Pandemi (Salgın) sürecinde kişisel bakım ve temizliğe dikkat etme düzeyiniz salgın
öncesine göre nasıl değişti? şeklindeki maddenin ikinci;
3. (X=2,72) ortalama ile Pandemi (Salgın) sürecinde Allah’ı anma ve dua etme sıklığınız salgın öncesine göre
nasıl değişti? şeklindeki maddenin üçüncü;
sırada olduğu ve katılımcıların en fazla sırasıyla “kendileri ve aileleri için korku yaşama; kişisel bakım ve
temizliğe dikkat etme; Allah’ı anma ve dua etme sıklığı” konularında pandemi sürecinin etkisini daha fazla
hissettikleri anlamı taşımaktadır.
Anket maddeleri içinde örneklemi en az etkileyen maddelerin ise;
1.(X=1,50) ortalama ile Pandemi (Salgın) sürecinde arkadaşlarınızla olan iletişim düzeyiniz öncesine göre
nasıl değişti?” şeklindeki birinci;
2. (X=1,61) ortalama ile “Pandemi (Salgın) sürecinde çevrimiçi (online) derslerde öğrenme düzeyiniz salgın
öncesi sınıf ortamına göre nasıl değişti?” şeklindeki maddenin ikinci;
3. (1,86) ortalama ile “Pandemi sürecinde geleceğinizin daha güzel olacağına olan inancınız salgın öncesine
göre nasıl değişti? şeklindeki maddenin üçüncü;
sırada olduğu ve katılımcıların sırasıyla “arkadaşlarıyla iletişim, çevrimiçi (online) derslerde öğrenme düzeyi,
gelecekle ilgili iyimserlik” gibi konularda etkiyi daha az hissettikleri anlamı taşımaktadır.
Pandemi anketi maddeleri içinde örneklemi en çok etkileyen maddenin (X=2,79) ortalama ile “Pandemi
(salgın) sürecinde kendiniz ve aileniz için hastalanma kaygınız ve korkunuz salgın öncesine göre nasıl değişti?
şeklindeki ikinci madde olduğu görülmektedir. Bu veri, anketi cevaplayan ortaokul öğrencilerinin genel olarak
pandemi sürecinde yüksek düzeyde kendileri ve aileleri için hastalanma kaygısı ve korkusu yaşadıklarını
göstermektedir. İnsanların özellikle toplumsal ve küresel boyutlu bir problemden etkilenmeleri makul bir
durumdur. Özellikle de gelişim dönemleri içerisinde son çocukluk dönemini yaşayan ortaokul öğrencilerinin
bu korkuyu ve kaygıyı yaşamalarından tabii bir durum olamaz. Pandemi sürecinde özellikle hijyen ve temizliğe
verilmesi gereken önemle ilgili yapılan ikazların ortaokul öğrencilerinde karşılık bulduğu, kişisel hijyen ve
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temizlikle ilgili maddenin aldığı yüksek ortalamaya bakarak ifade edebiliriz. Değinilmesi gereken diğer bir
husus da özellikle dini duygularla ilgili Allah’ı anma ve dua sıklığı maddesinin üçüncü sırada yüksek
ortalamaya sahip olması, travmatik süreçlerde dinin bir başa çıkma unsuru olarak görülebileceği ile ilgili
öngörüye atıf niteliğindedir. Ancak bu veri, konuyla ilgili kesin bir yargıda bulunmak için yeterli
görülmemektedir.
Diğer taraftan en düşük ortalamaya sahip maddelerdeki “online derslere uyum, arkadaşlarıyla iletişim ve
gelecekle ilgili iyimserlik” konularının, ortaokul öğrencileri üzerinde etki olarak yüksek düzey karşılık
bulmadığını bizlere göstermektedir.
9.Sonuç:
İnsan hayatını şekillendiren en önemli etkenlerden birisi içinde bulunulan gelişim döneminin sağlıklı bir süreç
içerisinde tamamlanabilmesidir. Gelişim döneminin karakteristik özellikleri yanında yaşanılan olayların
niteliği de bireyin fizyolojik, psikolojik, duygusal yapısında önemli belirleyiciler olarak karşılık bulur.
Karşılaşılan problemin tonu ve şiddeti, insanın psikososyal dünyasında bulacağı karşılığın da en önemli
göstergelerindendir. Bu bağlamda özellikle bireysel boyutun sınırlarını aşarak toplumsal ve küresel bir boyuta
evrilen pandemi gibi travmatik süreçlerin bireyler üzerindeki etkisinin daha güçlü bir şekilde hissedileceği
öngörülebilir. Son çocukluk ve ergenlik dönemi özelliklerini yaşayan ortaokul öğrencilerinin pandemi
sürecinden olumsuz olarak etkilenmelerinin onların hayatında bulacağı karşılığın sınırlarını öngörebilmek
neredeyse imkansızdır. Bundan dolayı ortaokul öğrencilerinin pandemi sürecinden ne düzeyde etkilendiklerini
belirlenmesi, ortaya çıkabilecek psikososyal problemlerin de belirlenebilmesi açısından önemlidir. Çünkü
gerekli rehberlik ve psikolojik danışmanlık müdahalelerinin ne düzeyde yapılması gerektiğini belirleyen unsur,
belirlenen problemin niteliğidir. Dolayısıyla araştırmamız hem ortaokul öğrencileri üzerinde pandemi
sürecinin etki potansiyelinin belirlenmesine hem de gerektiğinde yapılacak psikolojik destek eylemlerinin
niteliğinin belirlenmesine katkı niteliği taşımakta olup, bu anlamda alana sunacağı veriler önemli
görülmektedir.
Pandemi sürecinin ortaokul öğrencileri üzerindeki psikosoyal
etkilerini inceleme amacı taşıyan
araştırmamızda “Kişisel Bilgi Formu” ile “Pandemi Anketi” kullanılmış ve elde edilen veriler SPSS
programında frekans, aritmetik ortalama, standart sapma; anket değerlerinin normal dağılım puan aralığında
olmaması üzerine nonparametrik testlerden Mann Whitney U, Kruskal Wallis H ve Post hoc analiz işlemleri
anlamlılık düzeyi p<0,05 kabul edilerek yapılmış ve şu sonuçlara ulaşılmıştır:
1- Örneklemin psikososyal ortalaması orta düzeydedir.
2- Ankette katılımcı öğrencilerin en çok “pandemi sürecinde öncesine göre kendisi ve ailesi için hastalanma
kaygısı ve korkusu yaşama durumu” hakkındaki maddeden etkilendiği tespit edilmiştir.
3- Sınıf, kardeş sayısı ve annenin eğitim düzeyi değişkenlerinin pandemi sürecinde örneklemin psikososyal
düzeyini anlamlı şekilde etkilediği tespit edilmiştir.
4- Cinsiyet, ekonomik durum, baba eğitim düzeyi ve baba mesleği değişkenlerinin pandemi sürecinin ortaokul
öğrencileri üzerindeki etkileri üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı fark oluşturmadığı görülmüştür.
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ÖZET
Mevcut araştırmanın amacı ilköğretim matematik öğretmen adaylarının dikdörtgen, paralelkenar, üçgen ve
yamuk arasında ilişki kurarak alan formüllerini kendilerinin geliştirebilmesi ve bu ilişkiyi resimler çizerek ve
açıklamalar yaparak ortaya koyabilme durumunu incelemektir. Bu kapsamda ilköğretim matematik
öğretmenliği 3. sınıfında eğitim görmekte olan ve Özel öğretim yöntemleri dersini almış öğretmen adaylarının
görüşleri alınmıştır. Araştırma gerek öğretmen adaylarının ve gerekse öğrencilerin dikdörtgenler,
paralelkenarlar, üçgenler ve yamukların alan formüllerini ezberlemelerinin önüne geçilerek aralarında
kurulacak ilişkiler yoluyla formüllerin anlamlandırılmasını, önceki bilgilerin kullanılarak üzerine yeni
bilgilerin inşa edilmesi yoluyla öğrencilerin formüllere kendilerinin ulaşmalarını, ilişkilendirme yaparak yeni
bilgilere ulaşılması bakımından bilgi kirliliğini ortadan kaldırması ve öğrencilerin matematiğin disipliniçi
ilişkilerini görerek matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirmelerini ve bu sayede matematiğin kendi içinde
anlamlı bir ilişkiler bütünü olduğu gerçeğinin anlaşılması ve matematik öğretmenlerine de bu konuda yol
gösterecek olması düşüncesinden hareketle mevcut araştırmanın önem taşıdığı söylenebilir. Ayrıca tüm bu
ifade edilen durumlar sebebiyle de alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırma kapsamında şu
probleme cevap aranmaktadır: İlköğretim matematik öğretmen adayları dikdörtgen, paralelkenar, üçgen ve
yamuğun alan formüllerini aralarında ilişki kurarak üretebilmişler midir? Araştırmanın çalışma grubunu
Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi ilköğretim matematik öğretmenliği Anabilim Dalı’nda
eğitim görmekte olan kırk iki ilköğretim matematik öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma 2019-2020
eğitim-öğretim yılı bahar döneminde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada araştırılmak istenen durum sebebiyle
ilköğretim matematik öğretmen adaylarına “Dikdörtgenler, paralelkenarlar, üçgenler ve yamuklar için alan
formüllerini ilişkili bir şekilde geliştiriniz. Resimler çiziniz ve açıklamalarda bulununuz.” sorusundan oluşan
bir görüş formu kullanılmıştır. İlköğretim matematik öğretmen adaylarının ilgili soruya verdikleri cevaplar
nitel olarak analiz edilmiştir ve öğrencilerin dikdörtgenler, paralelkenarlar, üçgenler ve yamuklar arasında nasıl
bir ilişki kurarak alan formüllerine ulaştıkları gerek yaptıkları açıklamalar ve gerekse çizdikleri resimler
yoluyla ortaya konmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Geometri, Dikdörtgen, Paralelkenar, Üçgen, Yamuk, Alan
ABSTRACT
The present research aims to examine the situation of elementary mathematics pre-service teachers by
developing area formulas by considering the relationship between rectangle, parallelogram, triangle and
trapezoid by themselves, and revealing this relationship by drawing pictures and explanations. In this regard,
the opinions of the elementary mathematics pre-service teachers who have been studying in the 3rd grade and
who have taken the Special teaching methods course have been considered. The research is valuable because
of hindering both the pre-service teachers and students for memorization of area formulas of the rectangles,
parallelograms, triangles, and trapezoids; and making sense of the formulas through the relationships to be
established between them, letting them reach the formulas by using the previous knowledge and build new
information on it, eliminating information pollution to reach new information by making connections between
the concepts, letting students develop positive attitudes towards mathematics by realizing the disciplinary
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relations of mathematics, and in this way, understanding the fact that mathematics has a meaningful
relationship in itself, and guiding mathematics teachers in this regard. In addition, it is thought that it will
contribute to the literature because of all these situations. Within the scope of the research, the answer to the
following problem is sought: Could elementary school mathematics pre-service teachers produce the
rectangular, parallelogram, triangle, and trapezoidal area formulas by associating them? The study group of
the study consists of forty-two elementary mathematics pre-service teachers studying at the Department of
Elementary Mathematics Teaching at Kafkas University Dede Korkut Faculty of Education. The research was
carried out in the spring term of the 2019-2020 academic year. An opinion form was used considering the
situation of the study for the elementary school mathematics pre-service teachers asking “Develop area
formulas with relation to rectangles, parallelograms, triangles, and trapezoids. Draw pictures and make
explanations.”. The answers given by elementary mathematics pre-service teachers to the relevant question
were analyzed qualitatively and it was tried to reveal how the students reached the field formulas by explaining
what they made and the pictures they made by establishing the relationship between rectangles, parallelograms,
triangles, and trapezoids.
Keywords: Geometry, Rectangle, Parallelograms, Triangle, Trapezoid, Area.
GİRİŞ
Çokgensel bölgelerin alanları incelenirken "çokgen nedir? alan nedir? alanı ölçmek nedir?" gibi sorulara
verilen cevaplar kavram bilgisi ile ilişkilidir. Bu sorulara cevap verilmeden alan hesaplama formülleri
ezberletilerek çokgensel bölgelerin alanları hesaplattırılırsa öğrenme kalıcı ve etkili olmaz. Kavram bilgisinin
tam olarak verilebilmesi için öğretmenin konu ile ilgili tanımları tam olarak kazandırması gerekmektedir.
Kavramın ne olduğu kadar ne olmadığının da verilmesi önemlidir. İlköğretim sürecinde kavram bilgisi
verilirken öğrencilerin anlayabileceği bir dil kullanılmalıdır. Kavramların oluşturulması, kavramla ilgili diğer
bilgilere daha sonra yer verilecek olması bakımından önem taşımaktadır. Bazı konularda temel alınacak konu
çeşitlilik gösterebilir. Mesela üçgenin alanını kavratmak için dikdörtgenin alanından yararlanılabileceği gibi
paralelkenarın alanından da yararlanılabilmektedir (Alkan ve Altun, 1998). Bu da göstermektedir ki, kavram
öğretimi, kavramsal temellerin iyi atılması bir kavramın diğer bir kavramı açıklarken anahtar olarak
kullanılabilecek olması bakımından önemlidir.
Watanabe (2008) öğrencilerin aşina olmadıkları bir şekli aşina oldukları bir şekle dönüştürerek alanını
bulabileceklerini anlamalarının gerekli olduğunu ve şekil değiştirmenin genel yöntemlerinin açık bir öğretim
odağı haline getirilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Bu kapsamda da araştırma kapsamında söz konusu
şekillerin alanlarının matematikte disiplin içi ilişkiler kurularak ortaya konması matematikte ezberin önüne
geçilmesi ve akılda kalıcılığın sağlanması bakımından ve öğrencilerin bu ilişkileri deneyimlemeleri açısından
gerekli olarak görülmektedir.
Tomooğlu (2017)’nun çalışmasında paralelkenarın kesilip dikdörtgene benzeyecek şekilde kesilip
birleştirilmesi, oluşan dikdörtgenin uzun ve kısa kenarını çarpmak gerektiğini daha sonrada dikdörtgendeki
uzun ve kısa kenarın paralelkenara ait taban ve yükseklik olduğunun fark edilmesi, iki tane üçgenin
birleştirilerek paralelkenar elde edilmesi ve paralelkenarın alanından faydalanarak üçgenin alanının bulunması
yani paralelkenarın alanı bulunup yarısı alınarak ğçgenin alanının bulunması ilişkilendirmeleri elde edilmiştir.
Çekirdekçi ve Çekirdekçi (2020)’nin çalışmasında üçgen ile ilişkilendirme, birim karelerle ilişkilendirme
yaparak alan hesabına hiçbir öğretmen adayı tarafından değinilmediği, formüle dayalı hesaplamalar yapıldığı,
yüksekliğin göz ardı edildiği ve çevre ile alan hesabının karıştırıldığı görülmektedir. Öğretmen adaylarının
genel olarak, dikdörtgen ve paralelkenara ait çevre ve alan hesaplarında çoklu düşünme yollarına sahip
olmadıkları, ilişkilendirme yapma durumlarının düşük olduğu, verilen şekilleri sadece verildiği prototip
bağlamında değerlendirdikleri ve ulaştıkları sonuçları benzer durumlara genelleyemedikleri sonuçlarına
ulaşılmıştır.
Üçgenin alan bağıntısı oluşturulurken dikdörtgenin alan bağıntısından yararlanılabileceği ve paralelkenarın
alan bağıntısı oluşturulurken de dikdörtgenin alan bağıntısından (Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2018; Huang
ve Witz, 2013) ve üçgenin aanından yararlanılarak elde edilebileceği (Huang ve Witz, 2013) ifade
edilmektedir.
Öğrencilerin, yamuğun alanı için üçgenlere parçalama çıkarıp ekleyerek dikdörtgene tamamlama, Üçgenlere
parçalama çıkarıp ekleyerek kareye tamamlama şeklinde Parçalama-çıkarma-ekleme-tamamla stratejisi
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kullandıkları, İki dik üçgen/üçgen ve bir dikdörtgene parçalayarak üçgenler ve dikdörtgenin alanını hesaplama,
Kare ve üçgene parçalayarak alanları hesaplama şeklinde Parçalama-formül kullanma stratejisi kullandıkları,
İki dik üçgen ve dikdörtgene parçalayarak üçgenlerden birini diğer üçgenin yanına ekleyerek şekli kareye
tamamlama şeklinde Parçalama-ekleme-tamamlama stratejisi kullandıkları, Üçgeni çıkarıp ekleyerek kareye
tamamlama ve formül kullanma [Kenarları çarpma, Tabanxyükseklik] şeklinde Parçalama-çıkarma-eklemetamamla-formül kullanma stratejisi kullandıkları görülmüştür. Dikdörtgenin alanı için ise Eş karelere bölme
ve birinin alanı ile kare sayısını çarpma şeklinde Parçalama-formül kullanma stratejisi, Eş birim karelere
bölerek kareleri sayma şeklinde Parçalama-sayma stratejisi, Farklı bir dikdörtgene dönüştürme şeklinde
Parçalama-birleştirme stratejilerini kullanmışlardır. Üçgenin alanı için ise
alanı/2,

, Dikdörtgenin

şeklinde formüller kullandıkları görülmüştür.

,

Öğrencilerin stratejilerden çoğunlukla formül kullanmayı tercih ettikleri ancak yaptıkları açıklamalardan,
birçoğunun formülleri kavramsal olarak anlamlandırmada sıkıntı yaşadıkları tespit edilmiştir. Çalışmadan elde
edilen bulgulara dayanarak, öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarda formülleri bilinçsiz bir şekilde öğrencilere
ezberletmek yerine onların kavramsal olarak ne anlama geldiğini öğretmesi gerektiği belirlenmiştir (Gürefe,
2018).
Mevcut araştırmanın amacı ilköğretim matematik öğretmen adaylarının dikdörtgen, paralelkenar, üçgen ve
yamuk arasında ilişki kurarak alan formüllerini kendilerinin geliştirebilmesi ve bu ilişkiyi resimler çizerek ve
açıklamalar yaparak ortaya koyabilme durumunu incelemektir. Bu kapsamda ilköğretim matematik
öğretmenliği 3. sınıfında eğitim görmekte olan ve Özel öğretim yöntemleri dersini almış öğretmen adaylarının
görüşleri alınmıştır. Araştırma gerek öğretmen adaylarının ve gerekse öğrencilerin dikdörtgenler,
paralelkenarlar, üçgenler ve yamukların alan formüllerini ezberlemelerinin önüne geçilerek aralarında
kurulacak ilişkiler yoluyla formüllerin anlamlandırılmasını, önceki bilgilerin kullanılarak üzerine yeni
bilgilerin inşa edilmesi yoluyla öğrencilerin formüllere kendilerinin ulaşmalarını, ilişkilendirme yaparak yeni
bilgilere ulaşılması bakımından bilgi kirliliğini ortadan kaldırması ve öğrencilerin matematiğin disipliniçi
ilişkilerini görerek matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirmelerini ve bu sayede matematiğin kendi içinde
anlamlı bir ilişkiler bütünü olduğu gerçeğinin anlaşılması ve matematik öğretmenlerine de bu konuda yol
gösterecek olması düşüncesinden hareketle mevcut araştırmanın önem taşıdığı söylenebilir. Ayrıca tüm bu
ifade edilen durumlar sebebiyle de alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırma kapsamında şu
probleme cevap aranmaktadır: İlköğretim matematik öğretmen adayları dikdörtgen, paralelkenar, üçgen ve
yamuğun alan formüllerini aralarında ilişki kurarak üretebilmişler midir?
YÖNTEM
Araştırmanın çalışma grubunu Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi ilköğretim matematik
öğretmenliği Anabilim Dalı’nda eğitim görmekte olan kırk iki ilköğretim matematik öğretmen adayı
oluşturmaktadır. Araştırma 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada
araştırılmak istenen durum sebebiyle ilköğretim matematik öğretmen adaylarına “Dikdörtgenler,
paralelkenarlar, üçgenler ve yamuklar için alan formüllerini ilişkili bir şekilde geliştiriniz. Resimler çiziniz ve
açıklamalarda bulununuz.” sorusundan oluşan bir görüş formu kullanılmıştır. İlgili soru Van De Walle, Karp
ve Bay-Williams (2012)’dan alınmıştır. İlköğretim matematik öğretmen adaylarının ilgili soruya verdikleri
cevaplar nitel olarak analiz edilmiştir ve öğrencilerin dikdörtgenler, paralelkenarlar, üçgenler ve yamuklar
arasında nasıl bir ilişki kurarak alan formüllerine ulaştıkları gerek yaptıkları açıklamalar ve gerekse çizdikleri
resimler yoluyla ortaya konmaya çalışılmış ve cevaplar kategorize edilmiştir. Mevcut araştırma kapsamında
betimsel analiz kullanılmıştır. Betimsel analizde veriler daha önceden belirlenen temalara göre özetlenip
yorumlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2008).
Görüş formuna verilen cevaplar “ilişkiyi kurabilmiş”, “ilişkiyi kuramamış” ve “ilişkiyi kısmen kurabilmiş”
şeklinde kategorize edilmiş olup, her bir kategoride aranan özellikler şöyledir:
“İlişkiyi kurabilmiş” kategorisinde öğretmen adaylarının 3 yıl boyunca elde ettikleri teorik ve uygulamalı
derslerin çıktılarını ortaya koyarak alan kavramına yeni bir kimlik kazandırarak sunum yapmaları
beklenmektedir. “İlişkiyi kuramamış” kategorisinde öğretmen adaylarının sadece kitaplardan yazdığı, kendi
bilgi ve deneyimlerini yansıtmayan ve yanlış ilişkiler içeren sunumlar ortaya koymaları beklenmektedir.
“İlişkiyi kısmen kurabilmiş” kategorisinde öğretmen adaylarının geçmiş öğrenimlerinden elde ettikleri kısıtlı
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bilgiler ile alan alan kavramını ortaya koymaya çalıştıkları ve bunun ekine sadece etkinlik eklediklerinden bu
kategori şekillenmiştir.
Covid-19 nedeniyle öğretmen adaylarıyla Kafkas Üniversitesi UZEM üzerinden bağlantı kurulmuş olup,
ilköğretim matematik öğretmen adaylarının görüşleri yine aynı platform üzerinden alınmıştır. Amaçlı
örnekleme kapsamında Özel Öğretim Yöntemleri I-II derslerini alan ilköğretim matematik öğretmenliği
bölümü üçüncü sınıfında okuyan öğretmen adaylarının görüşleri alınmıştır. 2019-2020 yılı Özel Öğretim
Yöntemleri I-II dersleri son kez İlköğretim Matematik Öğretmenliği programında yer almıştır. Bu bağlamda
matematik öğretimine has gerek özel öğretim yöntemleri ve gerekse tüm matematik konularının öğretimine
ilişkin uygulamalar ve çalışmalar yapılmış olup, öğretmen adaylarının 3 yıllık deneyimlerini de göz önünde
bulundurarak bu çalışmaya katılmaları planlanmıştır. Amaçlı örnekleme kapsamında derinlemesine araştırma
yapabilmek amacıyla çalışmanın amacı bağlamında bilgi açısından zengin durumların seçilmektedir. Amaçlı
örnekleme kapsamında da, ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Ölçüt örneklemede örneklem problemle ilgili olarak
belirlenen niteliklere sahip kişiler, olaylar, nesneler ya da durumlardan oluşturulmaktadır (Büyüköztürk,
2012).
BULGULAR
İlköğretim matematik öğretmen adaylarının “Dikdörtgenler, paralelkenarlar, üçgenler ve yamuklar için alan
formüllerini ilişkili bir şekilde geliştiriniz. Resimler çiziniz ve açıklamalarda bulununuz.” sorusuna verdikleri
cevaplardan elde edilen bulgular şöyledir:
Tablo 1. İlköğretim matematik öğretmen adaylarının “Dikdörtgenler, paralelkenarlar, üçgenler ve
yamuklar için alan formüllerini ilişkili bir şekilde geliştiriniz. Resimler çiziniz ve açıklamalarda
bulununuz.” sorusuna verdikleri cevaplardan elde edilen verilerin kategorilere göre dağılımı
Kategoriler
İlişkiyi kurabilmiş
İlişkiyi kuramamış
İlişkiyi kısmen kurabilmiş

f
16
7
19

&
35.55
15.55
42.22

Tablo 1 gözönünde bulundurulduğunda öğrencilerin yaklaşık olarak yarısının dikdörtgen, üçgen, paralelkenar
ve yamuk arasındaki ilişkileri kısmen kurabilmiş olduğu (%42.22), %35.55’inin ilişkiyi kurabildiği,
%15.55’inin ise ilişkiyi kuramadığı belirlenmiştir. Elde edilen kategorilere öğrencilerin verdikleri cevaplardan
birer örnek sunulmuştur.
Dikdörtgen, üçgen, paralelkenar ve yamuk arasındaki ilişkileri “kurabilmiş” bir öğrencinin verdiği
cevap:
Örnek: Taban çarpı yükseklik formülü sadece dikdörtgenler hariç tüm paralel kenarlara genellenebilir. Aynı
zamanda üçgenlere ve yamuklara yönelik olan formülleri geliştirmek için de kullanışlıdır.
Dikdörtgen: Öğrenciler dikdörtgenin alanına ulaşabilmek için verilen dikdörtgenlerin içini karelerle doldurup
ve sonra bunları tek tek sayarak sonuca varmaya çalışırlar. Öğrencilere satır ve sütun şeklinde sıralanmış
nesneleri veya kareleri gösterebilir ve neden çarpmanın toplam miktarı verdiğini sorabiliriz. Tek bir satırı ya
da bir sütunu sayarak sonra orada toplam kaç tane sütun veya satır olduğu bulunabilir. Boy ve eni çarptığımız
zaman “karelerle kareleri” çarpmıyoruz. Aksine bir kenarın uzunluğu o kenara kaç tane karenin sığacağını
gösterir. Eğer bu kare kümesi bir birim olarak kabul edilirse o zaman diğer kenarın uzunluğu bu kare dizisinden
dikdörtgenin içine kaç tane sığacağını söyleyecektir. Böylelikle dikdörtgenin alanına ulaşılır.
Dikdörtgenlerden Diğer Paralelkenarlara: Dikdörtgenler için taban çarpı yükseklik formülünü öğrenciler
anladıktan sonra diğer bir uğraştırıcı konu olan paralelkenarların alanlarının bulunmasıdır. Öğrencilerden
paralelkenarın dikdörtgenle benzerliklerini veya paralelkenarın nasıl bir dikdörtgene dönüşebileceğini
tartıştıralım. Bir paralel kenar her zaman bir dikdörtgenle aynı tabana, aynı yüksekliğe ve aynı alana sahip
olmak üzere dönüştürülebilir. Bu nedenle, bir paralelkenarın alan formülü bir dikdörtgeninki gibi aynıdır.
Paralelkenarın alanı tabanıyla yüksekliğinin çarpımıyla bulunur.
Bir paralelkenar bir dikdörtgene dönüştürülmüştür.
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Paralelkenarlardan Üçgenlere: Öğrencilere üçgen ile bağlantılı bir paralelkenar buldurabiliriz. Eğer bu yeterli
olmazsa öğrencilere bir kâğıt parçasını ikiye katlamalarını önerebiliriz, katlanmış kâğıt üzerinde bir üçgen
çizilir ve iki aynı kopya olacak şekilde kesilir. Öğrenciler, bu kopyaları kullanarak bir paralelkenarla üçgenin
arasında nasıl bir ilişki olduğunu bulabilirler. İki eş üçgen her zaman üçgenin taban ve yüksekliği ile aynı olan
bir paralelkenar oluşturacak şekilde düzenlenebilir. Üçgenin alanı, bu nedenle, paralelkenarın alanının yarısına
eşit olacaktır.

Herhangi bir üçgenin iki kopyası her zaman aynı taban ve yüksekliğe sahip bir paralelkenar oluşturacaktır. Bu
nedenle üçgenin alanı paralelkenarın alanının yarısına eşittir.
A= (taban x yükseklik)
Paralelkenarlardan Yamuklara: Yamuk formülüne ulaşmak için en az on farklı yöntem olup her biri
paralelkenarların veya üçgenlerin alanları ile ilgilidir. Bir yöntem, üçgenler için kullanılan aynı genel yaklaşımı
kullanır. Öğrencilere iki eş yamukla üçgenlerle yaptıkları gibi çalışmalarını önerebiliriz.

İki eş yamuk her zaman bir paralelkenar oluşturur. Aynı yüksekliğe sahip ve tabanı yamukların tabanları
toplamına eşit olur. Bu nedenle;
A= x yükseklik x (taban1+taban2)
Yamuğun alanını bulmak için farklı bir yaklaşıma giden birkaç ipucu verebiliriz.
o Verilen yamuğun üç kenarını kullanarak yamuğun içinde bir paralelkenar oluşturabilirsiniz.
o Yamuğu çevreleyen üç kenarı kullanarak bir paralel kenar oluşturabilirsiniz.
o İki üçgen oluşturulacak şekilde bir köşegen çiziniz.
o Paralel olmayan kenarların orta noktalarını bir çizgi ile birleştirin. Oluşan çizginin uzunluğu,
paralel iki kenarın uzunluğunun ortalamasıdır.
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İki üçgen oluşacak şekilde yamuğun içine bir dikdörtgen çizin ve sonra o iki üçgeni bir araya
getiriniz.

Dikdörtgen, üçgen, paralelkenar ve yamuk arasındaki ilişkileri “kuramamış” bir öğrencinin verdiği
cevap:
Örnek: Paralelkenarın alan bağıntısı bulunuken dikdörtgenden yaralanılır.

•

Yamuğun alan bağıntısı bulunurken ise paralelkenardan yaralanılır.

•

Üçgenin alan bağıntısı bulunurken de paralelkenardan yaralanılır.

Dikdörtgen, üçgen, paralelkenar ve yamuk arasındaki ilişkileri “kısmen kurabilmiş” bir öğrencinin
verdiği cevap:
Örnek: Alan kavramının asıl ne demek olduğunu günlük yaşamda kullanım şekillerini söyleyerek bu kavram
geliştirilebilir. Alan formüllerinin hiç birinde ezbere yer vermeden geldiği yerleri göstererek öğrencilerde bu
konuya korkularında aştırabiliriz. Tüm formülleri dikdörtgen alanından bulabiliriz ve dikdörtgen alanını da
birim karelerden açıklayabiliriz şöyle;
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SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Mevcut araştırma kapsamında öğrencilerin yaklaşık olarak yarısının dikdörtgen, üçgen, paralelkenar ve yamuk
arasındaki ilişkileri kısmen kurabilmiş olduğu (%42.22), %35.55’inin ilişkiyi kurabildiği, %15.55’inin ise
ilişkiyi kuramadığı belirlenmiştir.
Mevcut araştırma ilköğretim matematik öğretmen adaylarınca paralelkenarın alanının dikdörtgenden
faydalanılarak bulunması Tomooğlu (2017), MEB (2018), Huang ve Witz (2013) ve üçgenin alanından
yararlanılarak elde edilmesi bakımından Huang ve Witz (2013) ile paralellik göstermektedir. Üçgenin alan
bağıntısı oluşturulurken dikdörtgenin alan bağıntısından faydalanılması bakımından MEB (2018), Huang ve
Witz (2013) ve Gürefe (2018) ile ve paralelkenardan faydalanılması bakımından Tomooğlu (2017) ile
paralellik göstermektedir. Yamuğun alanı için üçgen ve dikdörtgenlerden faydalanılması bakımından Gürefe
(2018) ile paralellik göstermektedir. Öğretmen adaylarının kısmen de olsa alan hesaplamalarında çoklu
düşünme yollarını düşünemedikleri ve ilişkilendirme yapma konusunda gerek kısmen ilişkilendirme yapma ve
ilişkilendirme yapamamış olma durumları bir arada düşünüldüğünde ilişki kurma durumlarının düşük olması
bakımından Çekirdekçi ve Çekirdekçi (2020) ile paralellik göstermektedir.
Benzer çalışmalar yapacak araştırmalara şu önerilerde bulunulabilir:
Matematik eğitiminde disipliniçi ilişkilerin kurulabilmesi hususunda öğrencilerin yönlendirilmesi
önerilmektedir.
Matematik eğitiminde kavramsal öğrenmeye büyük önem verilmesi ve kavramsal öğrenme gerçekleşmeden
uygulamaya geçilmemesi önerilmektedir.
Öğretmen adaylarını mesleğe hazırlamak amacıyla matematik öğretiminde farklı ilişkiler ve zorluk yaşanan
konular hususunda benzer çalışmalar ve örnek olaylar sunularak yapılması gerekenler ya da yapılması
düşünülenler konusunda görüşler alınması önerilmektedir.
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ÖZET
Araştırmada matematik öğretmen adaylarının

+

= örnek olayından hareketle, yapılan hatanın öğrenci

tarafından anlaşılması için nasıl bir yol izleyecekleri ve ilgili işlemi doğru yapmaya yönelik öğrenciyi nasıl
yönlendirecekleri hususunda bilgi toplamak amaçlanmıştır. Bunun için de, 3. sınıf matematik öğretmen
adaylarının görüşleri alınmıştır. Paydaları farklı kesirlerde toplama işleminde yapılan hatayı gözönüne sermesi
ve örnek durumda ifade edilen hatanın, hatayı yapan öğrencilerce farkedilebilmesi ve öğrencilerin doğru
yapmaya yönlendirilebilmesi hususunda öğretmen adaylarının görüşlerinin alınması ve bu tarz bir durumla
karşılaşan ya da karşılaşacak öğretmenlere yol gösterilmesi ve farklı görüşlerin ortaya konması, literatür
taraması neticesinde bu tarz bir çalışma ile karşılaşılmamış olması sebebiyle de alanyazına katkı
sağlayacağının düşünülmesi bakımından mevcut araştırma önem taşımaktadır. Araştırma; “öğretmen
adaylarının + = örnek olayındaki hatanın öğrencilerce anlaşılması ve öğrencilerin doğru yolu bulabilmeleri
hususundaki yönlendirmeleri nelerdir?” sorusuna cevap aramaktadır. Çalışma grubunu Kafkas Üniversitesi
Dede Korkut Eğitim Fakültesi ilköğretim matematik öğretmenliği Anabilim Dalı’nda eğitim görmekte olan
kırk beş matematik öğretmen adayı oluşturmaktadır. Mevcut araştırma 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar
döneminde gerçekleştirilmiştir. Matematik öğretmen adaylarına “Bir öğrenci + işlemini yapar ve elde
eder. Bu öğrenciye bunun yanlış olduğunu anlaması için nasıl yardım edersiniz ve onu, bunu doğru yapmaya
nasıl yeniden yönlendirirsiniz?” sorusu yöneltilmiştir. İlgili sorunun bulunduğu görüş formu kullanılarak elde
edilen cevaplar nitel olarak analiz edilmiş ve öğretmen adaylarının görüşleri ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kesirlerde toplama, matematik eğitimi, matematik öğretmen adayları, görüş
ABSTRACT
The current research aimed to collect data as to what type of a path the prospective math teachers would follow
so that the student would comprehend the error on the basis of the illustrative case of + = and as to how
they would guide the student to make the relevant operation accurately. To this end, the third-year math
teaching students’ views were received. The current research is of importance as it obtains prospective math
teachers’ views on demonstrating the error made in the addition of fractions with different denominators,
enabling students making the error in the above case to discern the error and guiding students to the accurate
solution of this addition operation, also leads the way for math teachers who are confronted or to be confronted
with such a situation and presents different viewpoints and moreover it is thought that the current research will
contribute to the literature due to the lack of such a study currently as per the literature review. The research
seeks answer to the question of “What are the directions to be given by prospective math teachers for enabling
students to comprehend the error in the case of + = and to find the correct way?” The study group is
comprised of 45 prospective math teachers who study primary school math teaching at Dede Korkut Faculty
of Education of Kafkas University, Kars, Turkey. The current research was performed in the spring semester
of the academic year of 2019-2020. The question of “Upon the addition of + , a student obtains as the
www.farabicongress.org
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result. How do you help the student understand that this is the wrong answer and how do you guide again the
student to perform this addition correctly?” was directed to prospective math teachers. Answers obtained from
prospective math teachers by using the view form which contained the above question were qualitatively
analyzed and prospective math teachers’ views were revealed.
Keywords: Addition in fractions, Math teaching, Prospective math teachers, View
GİRİŞ
Doğal sayılar günlük hayatta karşılaştığımız bazı problemlerin çözümünde yetersiz kalmaktadır. Bunu eski
Mısırlılar MÖ. 2500 yıllarında keşfetmişler, Babilliler ise MÖ. 2000 yıllarında kullanmışlardır. Yani insanlar
bundan yaklaşık 4500 yıl önce kesir sayılarına ihtiyaç duymuşlardır ve bu güne kadar da geliştirerek
kullanmışlardır. Doğal sayılar kümesi çıkarma ve bölme işlemlerine göre kapalı olmadığı için doğal sayılar
kümesi genişletilmiştir. Çıkarma işleminin yapılabilmesi için tam sayılar kümesi, bölme işleminin
yapılabilmesi için de rasyonel sayılar kümesi elde edilmiştir. Kesir ve kesir sayısı kavramları birbirleriyle
ilişkili fakat farklı kavramlardır. Ancak genel olarak eş anlamda kullanılmaktadırlar. Kesir bir bütünün eş
parçalarından herbiridir. Kesir sayısı ise, eş parçaya ayrılmış herhangi bir bütünden alınan aynı sayıdaki
parçaların çokluğunu ifade eden sayıdır. Yani iki doğal sayı arasındaki bir ilişkidir. Kesir sayılarıyla dört işlem
doğal sayılardan farklıdır. Bu sebeple de farklı öğretim stratejilerine gerek duyulmaktadır (Baykul, 2016).
Kesirler alt öğrenme alanında 1. sınıfta bütün ve yarım kesirler ile ilgili farkındalık oluşturulmakta, 2. sınıfta
bütün ve yarımın çeyrek ile ilişkisi verilmekte, 3. sınıfta bölme (gruplandırma, parçalama) işlemine giriş
yapılmakta, parça-bütün ilişkisi vurgulanarak kesire ait terimler tanıtılmakta ve birim kesir kavramı ele
alınarak pay ve payda arasındaki ilişki pekiştirilmektedir. 4. sınıfta ise öğrencilerden basit, bileşik ve tam sayılı
kesri tanımlamaları ve kullanmaları beklenmekte ve kesirlerde toplama ve çıkarma işlemlerine giriş
yapılmaktadır. Paydaları eşit kesirler ile toplama ve çıkarma ve bunlarla ilgili problem çözümleri de
yapılmaktadır. 5. sınıfta doğal sayıları okuyup yazma, doğal sayılarda dört işlem yapmaları, tam sayılı ve
bileşik kesirleri anlamlandırmaları, dönüşüm yapmaları, payları veya paydaları eşit kesirleri, birinin paydası
diğerinin paydasının katı olan kesirleri sıralamaları, bu kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapmaları ve
bu işlemleri anlamlandırmaları beklenmektedir. Ondalık gösterim konusu ise 5. sınıfta ele alınmaya
başlanmaktadır. Ondalık gösterimin kesirlerle ilişkilendirilmesi, toplama ve çıkarma işlemlerini yapmaları
beklenmektedir. Sayılar ve İşlemler öğrenme alanında yüzde kavramına da yer verilmekte, yüzde kavramının
kesir ve ondalık gösterimlerle ilişkilendirilmesi beklenmektedir. 5. sınıfın devamı olarak kesirleri sıralama,
karşılaştırma ve kesirlerle dört işlem yapmaya yönelik kazanımlar 6. sınıf seviyesinde yer almaktadır. Sayılar
ve işlemler öğrenme alanının alt öğrenme alanı olarak kesirler 1. sınıftan 4. sınıfa kadar ilkokul düzeyinde her
sınıfta yer almaktadır. Kesirlerle işlemler alt öğrenme alanı 4. sınıfta yer almaktadır. Sayılar ve işlemler
öğrenme alanı kapsamında kesirler alt öğrenme alanı 5. sınıfta, kesirlerle işlemler alt öğrenme alanı da 5. ve
6. sınıfta yer almaktadır (Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2018).
Buradan anlaşılacağı üzere kesirler ve kesirlerde işlemler konuları ilkokul ve ortaokul düzeyinde hemen her
sınıf düzeyinde yer alan önemli bir konu olup üzerinde önemle durulması ve gerek öğretmenler ve gerekse
öğrencilerce yaşanan sıkıntıların ortaya konması önem taşımaktadır. Ayrıca öğretmenlerin de kesirler
konusuyla ilgili öğrencilerin yaşadığı zorlukları tespit etmesi ve bu konuda önceden önlemler alabilmesi
önemlidir. Öğretmen adaylarının da mesleğe hazırlık anlamında kesirler konusu ile ilgili ön hazırlık yapmaları
ve alan bilgisi adına söz konusu konudaki eksiklerinin ortaya konması ve öğrencilerle empati kurarak olası
zorlukların, kavram yanılgılarının belirlenmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu kapsamda da kesirlerin
öğretiminin etkililiğini arttırma çabasıyla, öğretmenler kesir kavramları ile ilgili derslerindeki yapıları tekrar
tekrar gözden geçirmekte ve değişiklikler yapmaktadırlar (Naiser, Wright ve Capraro, 2003).
Kesir derslerinin öğrencilerin kendi bilgi ve fikirlerini oluşturmalarına fırsat verildiğinde daha anlamlı olduğu
(Naiser, Wright ve Capraro, 2003), öğretmenlerin öğrencilerin ne bildiklerine aşina olmasının önemli olduğu
(Naiser, Wright ve Capraro, 2003; Temur, 2011), bu sayede öğretmenlerin, öğrencilerin önceki bilgileri
üzerine yeni bilgileri inşa edebilecekleri vurgulanmaktadır (Naiser, Wright ve Capraro, 2003). Öğretmenlerin
kesir derslerinin öğrencilerce anlaşılmasının genellikle zor olduğunu bilmeleri sebebiyle, öğrencilere güvenme
ve öğrenci merkezli aktiviteler yapma konusunda isteksiz olabildiklerini, öğretmenlerin öğrencilerin kesir
öğrenimini, kendi eğitim dizaynlarını inceleme ve geliştirme konusuna daha fazla odaklanarak
geliştirebilecekleri ifade edilmektedir ( Naiser, Wright ve Capraro, 2003).
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Bu bağlamda yapılan literatür taraması neticesinde kesirler konusuna ilişkin aşağıdaki çalışmalara ve sonuçlara
rastlanmıştır.
Kerslake (1986)’ye göre kesirlerin toplanması konusunda en sık yapılan hata payların ve paydaların
toplanmasıdır. Bu durum özellikle de paydaların farklı olması durumunda daha çok yaygındır. 1/10+3/5 işlemi
için 13, 14 ve 15 yaş grubundaki öğrencilerin yaklaşık dörtte biri payları ve paydaları toplayarak sonuç
bulmuştur. 12 yaş grubundaki öğrenciler bu konuda nispeten daha başarılı olsalar da yaklaşık %15.9’u aynı
hatayı yapmıştır. 1/3+1/4 işlemi için de aynı yaş gruplarında birbirine yakın sonuçlar elde edilmiştir. Bu yol
pek çok öğrenciye çok çekici gelmektedir.
Mack (1995) çalışmasında öğrencilerin kesirlerle ilgili sembolik gösterilime yönelik becerisinin tamsayılarla
ilgili önceki bilgilerinden etkilendiğini ifade etmiştir. Öğrenciler kesirler için sembolik gösterilim inşa etme
girişiminde bulunduklarında tamsayılar için olan anlamı kesirlere, kesirler için olan anlamı da tamsayılara
genelleştirdikleri görülmektedir.
Işık, Kar, Işık ve Güler (2012) çalışmalarında, ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının yedinci sınıf
öğrencilerinin tamsayılı kesir ile basit kesrin toplamına yönelik kurdukları problemlerdeki hataları
belirleyebilme becerileri araştırılmış olup, öğretmen adaylarına sunulan problem cümlelerindeki hataların,
kesir sayılarının uygun birimler ile ifade edilememesi, doğal sayılardaki alışkanlıkların kesir sayılarına
genellenmesi ve kesir sayılarının belirttiği parça-bütün ilişkisinin anlaşılamamasının yer aldığı belirlenmiştir.
Kar ve Işık (2015)’ın çalışmasında, ilköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin kesirlerle toplama işlemine yönelik
kurdukları problemlerdeki hataların genel olarak, kesir sayılarının uygun birimler ile ifade edilememesi, doğal
sayılardaki alışkanlıkların kesir sayılarına genellenmesi ve kesir sayılarının belirttiği parça-bütün ilişkisinin
anlaşılamaması üzerine odaklandığı görülmektedir. Yani hatalar, kesirlerin kavramsal boyutu üzerine
yoğunlaşmıştır. Araştırma öğretmenlerin kesirlerle toplama işlemine yönelik problemlerdeki hataları
belirleyebilme becerilerinin geliştirilmesi gerektiğini ortaya koymuştur.
Hasemann (1981) kesirler konusunun okulda zor bir konu olarak tanındığını ifade etmişlerdir. Şimdiye kadar
hiçbir yeni yaklaşım ya da yeni öğretim şeklinin bu düşünceyi değiştirmediğini belirtmişlerdir. Özellikle de
sıklıkla, çarpma kuralının toplama kuralına transfer edildiğini vurgulamıştır: 1/6+1/3= 2/9 (%35)
Okur ve Gürel (2016) kesirlerde toplama işlemine ilişkin kavram yanılgılarından birinin paylar toplanarak
paya; paydalar toplanarak paydaya yazılır şeklinde düşünen öğrencilerin verdikleri cevaba yönelik oluşturulan
kavram yanılgısı olduğunu belirlemişlerdir. Kesirlerde öğrencilerin %60’ının paylar toplanarak paya; paydalar
toplanarak paydaya yazılır şeklindeki kavram yanılgısını yaşadıklarını ifade etmişlerdir.
Biber, Tuna ve Aktaş (2013)’ın çalışmasında kesirlerde toplama işlemi ile ilgili yaşanan yanılgılardan biri, pay
ve paydaların kendi aralarında ayrı ayrı toplanması olarak belirlenmiştir. Bu yanılgının giderilmesinde şekil
ve modellemelerin kullanılmasının faydalı olacağı belirtilmiştir.
Temur (2011), kesir fikrinin kazandırılmasında kuralların verilmesi yerine modeller kullanılarak öğrencilerde
kesir kavramının somut olarak edinilmesine katkıda bulunulabileceğini önermektedir. Öğretmenler,
öğrencilerin çeyrek kavramının öğrenilmesi, kesirlerde sıralama, bütünün verilip kesrin sorulduğu, kesrin
verilip bütünün sorulduğu sorular, kesirlerde payda eşitleme, problem çözme, kesrin kesrini bulma, kesirlerde
bölme, kesir gösterimi, sayı doğrusunda gösterme kategorilerinde çok zorluk yaşadıklarını ifade etmişlerdir.
Özmantar ve Bingölbali (2009) öğretmenlerin kesirler konusunda payda eşitleme, sadeleştirme, kesirlerde
toplama ve ortak payda kavramı konularında zorluğa sahip olduklarını belirlemişlerdir.
işleminde, pay
ve payda da yer alan toplamalar dikkate alındığında bu işlemin doğru olarak yapılması için payda eşitlemenin
gerekli olduğunu belirten öğretmenler payda eşitlemenin hangi hallerde gerekli olduğuna dair kısıtlı bir bilgi
veya yanılgıya sahip oldukları belirtilmiştir. Bazı öğretmenlerin kesirlerde toplama işlemi yaparken pay ve
paydayı kendi aralarında toplanabileceği yönünde yanılgılara sahip oldukları ve bazılarının ise payda da verilen
toplama işlemi için payda eşitleme gereği gibi yanılgılara sahip oldukları görülmektedir. Halen sınıf öğretmeni
olarak görev yapan katılımcıların bazı durumlarda %22’ye varan bir oranının matematiksel zorluklara sahip
oldukları görülmektedir.
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Hıdıroğlu (2016)’nun çalışmasında öğrencilerin kesirlerde toplama işlemi yaparlarken, payda eşitleme yoluna
gitmeyerek payları toplayıp pay kısmına paydaları toplayıp payda kısmına yazdıkları gözlemlenmiştir, yani
öğrenciler kesirlere doğal sayılarda olduğu gibi toplama işlemi muamelesi göstermişlerdir. Bu durumun
oluşmasında öğrencilerin kesirlerin ve denk kesirlerin ne anlama geldiğini bilmeden toplama yapmaya
çalışmalarının neden olduğu söylenmektedir.
Can (2019)’ın çalışmasında, ortaokul matematik öğretmenlerinin kesirlerde işlemler konusu ile ilgili
kavramsal düzeyde sahip olduğu bilgilerin yetersiz olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenler gerçekçi sözel
problem kurmada zorluk yaşamışlardır. Öğretmenler kesirlerde işlemler konusundaki öğrenci zorluk ve
kavram yanılgılarına yönelik daha çok kavramsal bilgi boyutunda açıklamalar yapmışlar, ancak, nedenlerini
ifade etmede zorlanmışlardır ve “tam sayılardan kesirlere yanlış aktarma” durumundan kaynaklı öğrenci zorluk
ve kavram yanılgılarına yönelik farkındalıklarının olmadığı belirlenmiştir. Çözüm önerisi olarak da model
kullanımına vurgu yapmışladır.
Özkaya ve Konyalıoğlu (2019) çalışmalarında hata temelli aktiviteler ile desteklenen uygulama öncesinde
öğretmenlerin kesirlerle toplama işlemine yönelik alan bilgilerini işlem yapma, problem kurma, model
kullanma (resim veya diyagram temsili) ve önemli noktaları açıklama ve bilme şeklinde belirlemişlerdir.
Eroğlu, Camci ve Tanışlı (2019) araştırmalarında öğrenciler daha önce öğrendikleri kesir, birim kesir ve denk
kesir kavramlarında kavramsal bir anlayışa ulaşmış olsalardı, toplama-çıkarma işleminin öğretiminin daha kısa
sürede gerçekleştirileceğini ve öğretmenlerin arzuladıkları alıştırma zamanına daha fazla zaman
ayrılabileceklerini ifade etmişlerdir.
Yapılan çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda kesirlerle ilgili pek çok konuda sorun yaşandığı ancak
araştırma konusu itibariyle de, kesirlerde toplama işlemi konusunda payların toplanarak paya yazılması,
paydaların toplanarak paydaya yazılması durumuyla yani paydaları farklı kesirlerde payda eşitleme olayına
gidilmemesi durumuyla sıkça karşılaşıldığı gözlenmektedir. Hatta çok eski kaynaklardan günümüze kadar
yapılan çalışmalarda bu konuda hala sorun yaşandığı ve bu durumun aşılamadığı görülmektedir. Ayrıca
yapılan çalışmalar kesirlerde toplama konusunda farklı paydadaki kesirlerin toplanmasında yaşanan yanılgıları
ortaya koymakta ancak bu yanılgıyı ortadan kaldırmaya yönelik görüş alınan bir çalışmaya rastlanmamıştır.
Araştırmada matematik öğretmen adaylarının + = örnek olayından hareketle, yapılan hatanın öğrenci
tarafından anlaşılması için nasıl bir yol izleyecekleri ve ilgili işlemi doğru yapmaya yönelik öğrenciyi nasıl
yönlendirecekleri hususunda bilgi toplamak amaçlanmıştır.
Paydaları farklı kesirlerde toplama işleminde yapılan hatayı gözönüne sermesi ve örnek durumda ifade edilen
hatanın, hatayı yapan öğrencilerce farkedilebilmesi ve öğrencilerin doğru yapmaya yönlendirilebilmesi
hususunda öğretmen adaylarının görüşlerinin alınması ve bu tarz bir durumla karşılaşan ya da karşılaşacak
öğretmenlere yol gösterilmesi ve farklı görüşlerin ortaya konması, literatür taraması neticesinde bu tarz bir
çalışma ile karşılaşılmamış olması sebebiyle de alanyazına katkı sağlayacağının düşünülmesi bakımından
mevcut araştırma önem taşımaktadır. Araştırma; “öğretmen adaylarının + = örnek olayındaki hatanın
öğrencilerce anlaşılması ve öğrencilerin doğru yolu bulabilmeleri hususundaki yönlendirmeleri nelerdir?”
sorusuna cevap aramaktadır.
YÖNTEM
Mevcut araştırmada, nitel araştırma yaklaşımları içerisinde yer alan durum çalışması yöntemi
kullanılmıştır. Durum çalışması farklı şekillerde tanımlanmış olsa da, “bir durumun derinlemesine çalışılıp
betimlenmesi” tanımların ortak noktasıdır. Durum çalışmaları, karmaşık bir durumun geniş bir şekilde
tanımlanarak ve kendi doğal ortamında bileşenlerinin belirlenerek boylamsal olarak çalışılmasına imkân sağlar
(Subaşı ve Okumuş, 2017).
Mevcut araştırma 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde gerçekleştirilmiştir. Matematik öğretmen
adaylarına “Bir öğrenci + işlemini yapar ve elde eder. Bu öğrenciye bunun yanlış olduğunu anlaması için
nasıl yardım edersiniz ve onu, bunu doğru yapmaya nasıl yeniden yönlendirirsiniz?” sorusu yöneltilmiştir.
İlgili soru Van De Walle, Karp ve Bay-Williams (2012)’dan alınmıştır. İlgili sorunun bulunduğu görüş formu
kullanılarak elde edilen cevaplar nitel olarak analiz edilmiş ve öğretmen adaylarının görüşleri ortaya
konmuştur. Anlamayı ve yorumlamayı kolaylaştıran nitel yöntem, esnek yapısı gereği araştırmacıya
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derinlemesine keşif yapma olanağı sağlamaktadır (Karataş, 2015). Bu bağlamda iki matematik eğitim uzmanı
görüş formuna verilen cevapları incelemiş ve değerlendirmiştir.
Araştırmanın çalışma grubunu Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi ilköğretim matematik
öğretmenliği Anabilim Dalı’nda üçüncü sınfta eğitim görmekte olan kırk beş matematik öğretmen adayı
oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında amaçlı örnekleme kullanılmıştır. Özellikle Özel Öğretim Yöntemleri
I-II derslerini yakın bir zamanda almış öğrenciler tercih edilmiştir. Matematik eğitiminde kullanılan çeşitli
yöntem ve teknikleri, bunlara ilişkin uygulamaları ve tüm matematik konularının öğretimine ilişkin dersleri
dinlemiş ve izlemiş öğrencilerin sözkonusu araştırma konusuna ilişkin görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır.
Amaçlı örnekleme derinlemesine araştırma yapabilmek amacıyla çalışmanın amacı bağlamında bilgi açısından
zengin durumların seçilmesidir (Büyüköztürk, 2012).
Covid-19 sebebiyle öğretmen adaylarıyla uzaktan eğitim yapılmış olup, matematik öğretmen adaylarının
görüşleri Kafkas Üniversitesi Uzaktan Eğitim Platformu üzerinden alınmıştır.
BULGULAR
Matematik öğretmen adaylarının

+

= örnek olayından hareketle, yapılan hatanın öğrenci tarafından

anlaşılması için nasıl bir yol izleyecekleri ve ilgili işlemi doğru yapmaya yönelik öğrenciyi nasıl
yönlendirecekleri hususunda görüşleri alınmış ve aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır.
Tablo 1. Matematik öğretmen adaylarının 4/5+2/3= 6/8 örnek olayından hareketle, yapılan hatanın
öğrenci tarafından anlaşılması için nasıl bir yol izleyecekleri ve ilgili işlemi doğru yapmaya yönelik
öğrenciyi nasıl yönlendirecekleri hususunda görüşleri
Kodlar
Toplamın toplananlardan büyük
olmasına dikkat çekme

f
12

%
26.66

Kesirlerde genişletme fikri (Denk
kesirlerden yararlanma)
Payda eşitleme ihtiyacı oluşturma
Sözel günlük hayat problemi
kullanılması
Yanlış yapılandırma
Birim kesirlerden yararlanma

17

37.77

1
6

2.22
13.33

3
6

6.66
13.33

Tablo 1 göz önüne alındığında matematik öğretmen adayları

+

= örnek olayından hareketle, yapılan

hatanın öğrenci tarafından anlaşılması için nasıl bir yol izleyecekleri ve ilgili işlemi doğru yapmaya yönelik
olarak öğrenciyi nasıl yönlendirecekleri hususunda “toplamın toplananlardan büyük olmasına dikkat çekme,
kesirlerde genişletme fikri (denk kesirlerden yararlanma), payda eşitleme ihtiyacı oluşturma, sözel günlük
hayat problemi kullanılması, yanlış yapılandırma, birim kesirlerden yararlanma” görüşlerini bildirmişlerdir.
Bunlar arasında “kesirlerde genişletme fikri (Denk kesirlerden yararlanma)” düşüncesi en çok savunulan
görüş, “payda eşitleme ihtiyacı oluşturma” düşüncesi ise en az savunulan görüştür. Her savunulan görüşe
ilişkin matematik öğretmen adaylarının cevaplarından örnekler aşağıda sunulmuştur.
“Toplamın toplananlardan büyük olmasına dikkat çekme” düşüncesine ilişkin matematik öğretmen adaylarının
cevaplarından örnekler şöyledir:
1. İlk olarak öğrenciye verilen her iki kesrinde yarımdan büyük olduğunu ve yarımdan büyük olan bu iki kesri
toplayarak 1 den daha küçük bir sayı elde edemeyeceğimizi söylerim ve bulduğu sonuç 1 den küçük olduğu
için öğrenciye yanlış yaptığını farkettirmeye çalışırdım. Verilen 2 kesirinde yarımdan daha büyük olduğu
ve sonucumuzun 1 den büyük olması gerektiğini ifade ederim.
2. Toplam 6/8, 4/5’den daha küçük; aslında, 4/5+2/3, 4/5‘den daha fazla olmalıdır. Öğrenciler toplamın
olamayacağına ikna oldukları zaman, akıl yürütmedeki sorunun ne olduğuna karar vermelerine izin vermek
oldukça değerlidir.
3. Öncelikle verilen işlemlere bakacak olursak eğer öğrenci bu işlemlerden
bulduysa bu konu üzerinde
düşünmesini ve verilen verilerden çıkan sonuç yani toplam sonucun verilerden daha büyük olması hakkında
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uyarırdım. Ve öğrencinin bulduğu cevabı üzerinde düşünmesini sağlardım. Öğrencini bulduğu
incelediğinde bize verilmiş olan verilerden bir tanesi yani

i

ten daha küçük olduğunun farkına varır . Ve

bunun da yukarıda ki kurallı hatırlayarak sonucun yanlış olduğunu görecek. Öğrencinin işlemi doğru
yapmasını için kesirler; küçük ise kesirleri toplamak ve çıkarmak için çubuk kullanmasını önerirdim ya da
böyle tip sorularda “denk kesir” kullanımın da uygun olduğunu aslında denk kesirlerin bize ilk verilen
sayıların aynı olduğunu aktarıp onu yeniden doğruyu yapmaya yönlendirebilirim.
“Kesirlerde genişletme fikri (Denk kesirlerden yararlanma)” düşüncesine ilişkin matematik öğretmen
adaylarının cevaplarından örnekler şöyledir:
1. Öğrencinin kesirlerde toplama işlemi yapılırken sıradan bir toplama işlemi yapılmadığına dair parça bütün
ilişkisini göz önünde tutarak içselleştirmesine yardımcı olurum. Öğrencim (4/5)+(2/3) işlemini yanlış
çözüyorsa ona şekil üstünde anlatırım. 4/5 kesrini, ona bir kağıdın üzerin 15 beş eşit bölümden oluşan
dikdörtgen çizmesini isterim sonra kesirlerde pay ve paydanın genişletilmesi kuralını hatırlatarak, payda 15
oluyorsa payında 12 olması gerektiği gösteririm yani 4/5 ifadesinin 12/15’e eşit olduğunu anlatırım ve
bunun 15 parçanın 12 parçasını renkli kalemle boyamasını isterim. Daha sonra aynı şekilde 2/3 ifadesinin
de 10/15’e eşit olduğunu kuraldan söylerim. Öğrencimin aynı kağıt üzerinde on parçayı da farklı bir renge
boyamasını isterim. Sonuç olarak 15 parçanın ortak payda olduğunu ve boyadığı iki renkte ki bölmelerin
kesişiminin pay olacağını somut olarak göstermiş olurum.
2. Öğrencinin yaptığı hata pay ile payı, payda ile paydayı direkt toplamasından ve kesirlerin anlamını hiç
bilmediğinden kaynaklanmaktadır. Bunun yanlış olduğunu anlamasını sağlamak adına denk kesirler den
yardım almak gerekir. Çünkü model ve çizimler kullanmadan daha kolay bir araçtır. Öğrenci kendi
çözümünü tartışırken dikkatleri, toplama ve çıkarmayı kolaylaştırmak için problemi tekrar yazma fikri
üzerine odaklamaya çalışırım. Öğrencinin yeniden yazılan problemin başlangıçtaki ile aynı olduğunu ve
dolayısıyla aynı cevaba sahip olması gerektiğini anladığından emin olmaya çalışırım. (Yani
gerçekten

+

bu işlemin cevabı mıdır?) bu denk kesirler kavramının iyi anlaşılmadığına bir işarettir.

Dolayısı ile daha fazla görsel ve somut modeller kullanma deneyimine ihtiyaç vardır. Öğrencinin yaptığı
işlemi yanlış olduğunu anlaması adına ki denk kesir kavramı oturmadıysa bu yolu kullanmayı tercih
edeceğim; yani uzunluk çubukları öğrencinin yaptığı yanlışı anlaması adına çok güzel bir etkinlik olacaktır.
Böylece verilen kesir daha da anlamlandırılacak yapılan işlem somutta neyi ifade ediliyor o anlaşılacak ve
ek olarak bütünün i ve si aynı çubuk üzerinde gösterileceğinden çubuk 15 eş parçaya bölünecektir.
Buradaki 15 parça 5 parça ve 3 parçayı yan yana karşılaştırıp aynı bütünü temsil ettiğini öğrenciye
kavratacağım. Böylece denk kesir kavramı da bir nebze öğrencinin kafasında oturtmuş olacağım. Daha
sonra yukarıdaki işlemi öğrenciye tekrar uygularım( yani tekrar yazma işlemi) öğrencinin bu modelden
anladığı denk kesir kavramını paydada15 olan cevaba odaklanarak yapması kendi yanlışını görüp
düzeltmesine olanak sağlayacaktır.
“Payda eşitleme ihtiyacı oluşturma” düşüncesine ilişkin matematik öğretmen adaylarının cevaplarından
örnekler şöyledir:
1. Bunun için bir çikolatayı bir arkadaşınla bölüştüğünde ve de aynı çikolatayı 6 arkadaşla bölüştüğünde
oluşan parçalar eşit mi diye sorarım çünkü bu soru o öğrencinin günlük hayatta yapabileceği bir şeydir.
Sonrasında bunları toplarsak biri büyük biri küçük parçalarda farklı şekillerde bir çikolata olur toplam 8
çikolata olur ama 8 parçada eşit olmaz öyle değil mi derim. Bu yüzden bunları toplamak için eşit olması
gerektiğini söylerim. 6 kişiye böldüğümüz şekilde bölersek diğer çikolatayı da bu sefer hepsi eşit olduğu
için toplayabiliriz ve herkese eşit dağıtabiliriz sıkıntı çıkmaz değil mi derim hala anlamadıysa uygulamalı
çikolata alırım ve bunu anlattığım şekilde yapabilirsen sana vereceğim derim. Maksat çocuğun dikkatini
tamamiyle buraya çekmek.
“Sözel günlük hayat problemi kullanılması” düşüncesine ilişkin matematik öğretmen adaylarının
cevaplarından örnekler şöyledir:
1. Melis’in doğum gününde bütün arkadaşları geleceğinden Melis’in annesi iki pasta almıştır. Doğum
gününde birinci pastanın 4/5 ü ikinci pastanın 2/3 si yenmiştir. Melis’in doğum gününde arkadaşlarına
ikram ettiği pasta miktarı ne kadardır?
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“Yanlış yapılandırma” düşüncesine ilişkin matematik öğretmen adaylarının cevaplarından örnekler şöyledir:
1. Bunu yanlış olduğunu anlatmak için kareli kağıda eşit büyüklükte şekil çizer ve birini 5 e diğerine 3 e böler
ve tarayarak kesirleri gösteririm. Daha sonra taralı yerleri keserek yan yana koyarak toplatır ve bulduğu
sonuçla ilk yaptığı hatayı karşılaştırarak öğretirdim.
2. Öğrenciye işlemi yanlış yaptığı söylenmemelidir. Öğrencinin kendisi yaptığı yanlışı bulmalıdır. Bu
bağlamda öğretmen öğrenciye işlemi yanlış yaptığını sezmesi için yönlendirme yapar. Mesela bu örnekte
öğretmen öğrenciye bu işlemi şekiller üzerinden yapmasını isterse öğrenci doğru bir şekilde şekillerle
gösterirse öğrenci yaptığı hatayı görür ve düzeltme yoluna gider.

Öğrenci bu şekilde modelleme yaparsa işleminin yanlış olduğunu görür ve payda eşitlemesi gerektiğini anlar.
Öğrenci sadece yönlendirmiş olur. Öğrenci çözüme kendisi ulaşır.
3. Öğrencinin kesirleri pek kavrayamadığını düşünürüm. Konuyu en baştan yeniden anlatırım. Anlatırken
düz anlatım tekniğini kullanmam daha farklı görsel ifadeler kullanırım.

+
3/4

=
1/4

1

şeklinde anlatırım.
Öğretirken ondalık değerlerini de birlikte verirdim. Ondalık değerleri daha önce öğretirdim.
olmadığını göstermek için ondalık değerlerini vererek öğrencilere yardımcı olabiliriz.
0,1+0,2=0,3 olarak gösteririz. Öğrenci böylelikle yukarıda gösterilen örneği yanlış yaptığını anlayabilir.
“Birim kesirlerden yararlanma” düşüncesine ilişkin matematik öğretmen adaylarının cevaplarından örnekler
şöyledir:
1. 1/3 + 1/4 işlemini örüntü bloklarını kullanarak modellemelerini isteyebiliriz ki bu çocuğun bakış
açısını genişletip düzeni anlamasına yardımcı olacaktır.
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Kesirlerle toplama işlemini anlamada, birim kesirin önemi büyüktür. Çünkü bu düşünce çocuğu kuralı
bilmesine gerek kalmadan sonuca vardıracaktır. Tabi bu durum daha çok paydaları eşit kesirler için faydalı
olacaktır. Bu durumu paydaları farklı olan kesirler için öğrencilerin verilen kesirleri ortak bir birime
çevirmelerine teşvik ederek uygulayabiliriz. Bunun için denk kesirler kullanılır. Bizlerin öğrenciye
yönelttiğimiz bazı sorularla öğrenciyi düşünmeye sevk etmeliyiz. "Bu işlemin sonucunu nasıl görebiliriz? ; Bu
ortak birim ne olabilir?" gibi sorular.
Kesirlerde toplama işlemi için kural geliştirilirken kesrin paydalarının neyi ifade ettiğini ve payın neyi
gösterdiğini çocukların anlayacağı şekilde sorgulamalar yapılmalıdır. Çocuklara konu her ne olursa olsun
direkt verilen bilgilerin kalıcılığı azdır.
SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
İlköğretim matematik öğretmen adayları 4/5+2/3 =6/8 örnek olayından hareketle, yapılan hatanın öğrenci
tarafından anlaşılması için nasıl bir yol izleyecekleri ve ilgili işlemi doğru yapmaya yönelik olarak öğrenciyi
nasıl yönlendirecekleri hususunda sırasıyla “kesirlerde genişletme fikri (denk kesirlerden yararlanma),
toplamın toplananlardan büyük olmasına dikkat çekme, sözel günlük hayat problemi kullanılması, birim
kesirlerden yararlanma, yanlış yapılandırma, payda eşitleme ihtiyacı oluşturma” görüşlerini bildirmişlerdir.
Kesirlerde işlemler konusu kapsamında, paydaları farklı kesirlerde toplama yapılması yıllardır öğrenciler
tarafından yanlış anlaşılan ve hata yapılan bir konu olmuştur. Yapılan çalışmalar hep kesirler konusunda
öğrencilerin ve öğretmenlerin zorlandıkları ya da kavram yanılgısı yaşadıkları durumları ortaya koymaya
yöneliktir. Az da olsa bazı çalışmalar da bu kavram yanılgısının ortadan kalkmasına yönelik önerilerde
bulunulmuştur.
Örneklerden de görüleceği üzere şekil ve modeler de kullanılmıştır. Bu bağlamda araştırma Temur (2011),
Biber, Tuna ve Aktaş (2013) ve Özkaya ve Konyalıoğlu (2019) ile paralellik göstermektedir. Sözel günlük
hayat problemi kullanılması düşüncesi kapsamında da araştırma Özkaya ve Konyalıoğlu (2019) ile paralellik
göstermektedir. Birim kesirlerin ve denk kesirlerin söz konusu işlemin gerçekleştirilmesinde kullanılması
düşüncesinden hareketle Eroğlu, Camci ve Tanışlı (2019) ile paralellik göstermektedir. Görülmektedir ki
ilköğretim matematik öğretmen adayları bile söz konusu toplama işlemini yanlış yapılandırmışlardır. Yani,
öğretmen adaylarının zorluk yaşadıkları görülmektedir. Bu bağlamda araştırma Özmantar ve Bingölbali (2009)
ile paralellik göstermektedir. Aslında görülmektedir ki “toplamın toplananlardan büyük olmasına dikkat
çekme” düşüncesi doğal sayılardan kalma bir düşünce olup, matematik öğretmen adayları önceki bilgilerini
kullanarak yeni bilgilerin inşa edilmesi durumunu göz önünde bulundurmuşlardır. Özellikle kesirler
konusunda doğal sayılardan kalma bir alışkanlıkla hareket edilmesi yerine göre olumlu ya da olumsuz olarak
sonuçlanabilmektedir. Mesela önceki bilgilerin üzerine kesirler konusunun inşası fikri Naiser, Wright ve
Capraro (2003) tarafından desteklenmekte, Mack (1995) ise öğrencilerin kesirlerle ilgili sembolik gösterilime
yönelik becerisinin tamsayılarla ilgili önceki bilgilerinden etkilendiğini ifade etmiştir. Ancak Işık, Kar, Işık ve
Güler (2012) ve Kar ve Işık (2015) ise kesirlerde toplama işlemlerindeki hataların doğal sayılardaki
alışkanlıkların kesir sayılarına genellenmesi olduğunu ortaya koymaları bakımından mevcut araştırma ile
çelişmektedirler.
Mevcut araştırma kapsamında okuyuculara şu önerilerde bulunulmaktadır:
Kesirler konusunda belirlenen çeşitli zorluklara ve kavram yanılgılarına ilişkin benzer örnek olaylar üzerinden
hareketle araştırmalar yapılabilir.
İlgili konuda yarı yapılandırılmış görüşmelerle sonuçlar desteklenebilir.
Matematiğin diğer konularında da zorluk ya da kavram yanılgıları oluşan konularda da benzer çalışmalar
yapılabilir.
Matematik öğretmen adaylarıyla gerçekleştirilen bu çalışmanın aktif olarak görev yapan matematik
öğretmenleriyle de gerçekleştirilmesi önerilmektedir.
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ÖZET
Öğrencilerin yanlış veya eksik ön bilgilerle derse gelmesi kavram yanılgılarının temelini oluşturur. Bu nedenle
öğretimin ilk kademesinde konulara giriş yapmadan önce öğrencilerin ön bilgilerinin tespit edilmesi, varsa
kavram yanılgılarının ortaya çıkarılması önem arz eder. Yanlış ön bilgiler ne kadar erken tespit edilir ve
düzeltilirse fen öğretiminin temelleri bu düzeltmenin etkisiyle daha sağlam atılmış olacaktır. Bu çalışmada
ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin erime ve çözünme ile ilgili kavram yanılgılarının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Bunun için nitel araştırma yöntemlerinden betimsel (tanımlayıcı) model kullanılmıştır. Çalışmanın
örneklemini İstanbul ili Bağcılar, Kâğıthane ve Esenler ilçelerindeki üç farklı devlet okulundan toplam 433
ilkokul 4. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak çoktan seçmeli, doğru/yanlış ve açık uçlu
sorular içeren bir kavram başarı testi hazırlanmıştır. Testin güvenirliğini artırmak için İstanbul ili Bahçelievler
ilçesinde bir devlet okulunda 4. sınıfta okuyan 35 öğrenciye pilot uygulama yapılmış, sonuçlar uzmanlar
eşliğinde değerlendirilerek, p (madde güçlük indeksi) ve r (madde ayırt edicilik indeksi) değerleri hesaplanarak
test geliştirilmiştir. Geliştirilen test ile asıl uygulama yapılmış ve sonuçlar nitel olarak değerlendirilmiştir.
Çalışmaların değerlendirilmesi sonucu öğrencilerde erime ve çözünme konularında kavram yanılgıları olduğu
tespit edilmiştir. Öğrencilerin genel olarak açık uçlu soruları yanıtlamaktan çekindiği, gözlemlerini yazmakta
ve tanım yapmakta zorlandıkları fark edilmiştir. Bu sonuçlardan yola çıkarak bazı önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Erime, Çözünme, Kavram Yanılgıları, İlkokul
GİRİŞ
Fen bilgisi eğitimi ilkokul 3. sınıfta başlamaktadır. Bu da öğrencinin temel fen kavramlarını öğrenmesinin ilk
basamağı, iyi bir fen okur-yazarı olmasının temelidir. Yeterli bir fen eğitimi için temel fen kavramlarının ilk
ve orta eğitim sürecinde tam ve doğru olarak öğretilmesi son derece önemlidir (Bayram vd, 1997). Günlük
yaşantıda sıklıkla fen bilgisi dersinde kullandığımız kavramlar karşımıza çıkmaktadır. Bu durum genellikle
kavramları anlayabilmemiz adına olumlu olsa da bazen yanlış kullanımlar, genellemeler, soyut kavramların
yanlış yorumlanması sonucu kavram yanılgıları ortaya çıkabilir. Öğrenciler ilk kez fen derslerine
katıldıklarında yanlış kavramlara neden olan bazı içgüdüsel inançlara sahiptirler (Yağbasan ve Gülçiçek,
2003). Çakır ve Yürük’e (2000) göre kavram yanılgıları kişisel deneyimler ve okulda edinilen yanlış
deneyimler sonucu oluşur. Öğrenciler bilimsellikten uzak olan öğrendikleri bu ön bilgilerle derse geleceği ve
öğrenmeyi bu bilgiler üzerine inşa edeceği için anlamlı öğrenme sağlanabilmesi adına kavram yanılgıları varsa
onları tespit etmek çok önemlidir. Öğrencilerin kavramları anlamaları ve zihinlerinde bu kavramların
kalıcılığını sağlamak için yeni kazandırılacak kavramlar ile mevcut kavramlar arasında çelişki yaratacak
durumların ortadan kaldırılarak, yeni ve önceki kavramlar arasında anlamlı gelecek bir bağ kurulmalıdır
(Aydoğan vd., 2003). Kavram yanılgıları bireye göre değerlidir ve değişime karşı dirençlidir (Chi ve Roscoe,
2002). Kavram yanılgıları olabilecek en erken zamanda ortaya çıkarılıp giderilmezse ilerleyen dönemlere
aktarılabilir ve kişinin yaşamı boyunca devam edebilir. Nitekim Bayram vd. (1997) çalışmalarında öğretmen
adayları ve öğretmenlerde erime ve çözünme kavramlarıyla ilgili yanılgılar tespit etmiştir. Temel fen
kavramları ile ilgili kavram yanılgıları geçmişten günümüze birçok yazar tarafından araştırılmaktadır. Yapılan
araştırmalar çözünme-erime konularında öğrencilerde ve öğretmenlerde birçok kavram yanılgısı tespit
edildiğini göstermektedir (Bayram ve Ersoy, 2014; Bayram vd, 1997; Boyraz vd., 2016; Çalık ve Ayas, 2003;
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Çalık vd., 2006; Demircioğlu ve Ayas, 2004; Ebenezer ve Erickson, 1996; Kalın ve Arıkıl, 2010; Prieto vd.,
1989; Uyanık ve Dindar, 2016).
Bu çalışmada ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin erime ve çözünme ile ilgili kavram yanılgılarının belirlenmesi
amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda öğrencilerde erime ve çözünme ile ilgili birçok kavram yanılgısı olduğu
tespit edilmiştir. Elde edilen veriler literatürü destekler niteliktedir. Araştırmanın örneklemi için ilkokul 4. sınıf
öğrencilerinin seçilmesinin sebebi “Maddenin Isı Etkisiyle Değişimi” ve “Saf Madde ve Karışım” konularının
ilk olarak 4. sınıf müfredatında yer almasıdır.
YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden betimsel (tanımlayıcı) modeli kullanılarak yürütülmüştür.
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul ili Bağcılar, Kağıthane ve Esenler ilçelerindeki üç farklı devlet
okulundan toplam 433 ilkokul 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır.
Veri Toplama Aracı
Araştırmanın verileri çoktan seçmeli, doğru/yanlış ve açık uçlu sorular içeren bir kavram başarı testiyle elde
edilmiştir. Öncelikle konu ile ilgili ders kitapları incelenmiş, literatür taraması yapılmış ve bir soru havuzu
hazırlanmıştır. Bu soru havuzundan test hazırlanırken bir kimya ve iki sınıf öğretmeninden oluşan 3 uzmanın
görüşleri alınmıştır. Hazırlanan testin güvenirliğini artırmak için İstanbul ili Bahçelievler ilçesinde bir devlet
okulunda 4. sınıfta okuyan 35 öğrenciye pilot uygulama yapılmıştır. Sonuçlar incelenerek p (madde güçlük
indeksi) ve r (madde ayırt edicilik indeksi) değerleri hesaplanarak bazı maddeler çıkarılmış ve değiştirilmiştir.
Testin son halinde erime ve çözünme kavramlarıyla ilgili 4 tane çoktan seçmeli, 2 tane doğru/yanlış, 2 tane de
açık uçlu olmak üzere toplam 8 soru yer almaktadır. Açık uçlu soruların bir tanesi gözlemlerini yazmaya dayalı
açıklama, diğeri ise bilgi düzeyinde tanımlama yapma ve örnek verme üzerinedir.
Verilerin Analizi
Geliştirilen test ile asıl uygulama yapılmış, sonuçlar nitel olarak değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonuçları
frekans (f) ve yüzde (%) olarak belirtilmiştir.
BULGULAR
Bu kısımda öğrencilerin kavram testine verdikleri cevapların analizi sonucunda oluşturulan tablolar yer
almaktadır. Sorular ve bu sorulara verilen cevaplar frekans (f) ve yüzde (%) olarak tablo halinde sunulmuştur.
Tablo 1. Birinci soruya verilen cevaplar
ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR
1. SORU
İçine yarım çay kaşığı tuz atılıp karıştırılmış 1 bardak ayran için hangisi
doğrudur?
A) Tuz ayranın içinde erir.
B) Tuz ayranın içinde sıvı hale geçer.
C) Tuz ayranın içinde buharlaşır.
D) Tuz ayranın içinde çözünür.

1. SORUYA VERİLEN
CEVAPLAR
f
%
A
131
30,25
B
64
14,78
C
15
3,46
D
222
51,27
BOŞ
1
0,23

Tablo 1’deki 1. soruda öğrencilerin %30,25’i tuzun ayran içerisinde eridiğini, %14,78’i tuzun ayran içerisinde
sıvı hale geçtiğini, %3,46’sı tuzun ayran içerisinde buharlaştığını belirtmiştir. %51,27’si tuzun ayran içerisinde
çözündüğünü belirterek doğru cevabı vermiştir. 1 öğrenci ise bu soruya yanıt vermemiştir.
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Tablo 2. İkinci soruya verilen cevaplar
ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR
2. SORU
Aydın: Su ile yoğurdu karıştırarak ayran çözeltisi elde ettim.
Berna: Limonlu suda şekeri eriterek limonata adlı çözeltiyi elde ettim.
Cemre: Kum, su ve çimentoyu karıştırarak beton çözeltisini elde ettim.
Yukarıda Aydın, Berna ve Cemre’nin verdiği bilgilerin doğru veya
yanlış olarak sınıflandırılması hangi seçenekte uygun olarak verilmiştir?
Aydın
Berna
Cemre
A)
Doğru
Doğru
Doğru
B)
Doğru
Yanlış
Doğru
C)
Yanlış
Doğru
Yanlış
D)
Yanlış
Yanlış
Yanlış

2. SORUYA VERİLEN
CEVAPLAR
f

%

A

273

63,04

B

94

21,71

C

48

11,09

D

13

3

BOŞ

5

1,16

Tablo 2’deki 2. soruda öğrencilerin %63,04’ü ayranın çözelti olduğunu, limonlu suda şekerin eridiğini ve
betonun bir çözelti olduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin %21,71’i ayranın çözelti olduğunu, limonlu suda
şekerin erimesinin yanlış bir ifade olduğunu ve betonun bir çözelti olduğunu belirtmiş. Öğrencilerin %11,09’u
ayranın çözelti olmadığını, limonlu suda şekerin eridiğini ve betonun bir çözelti olmadığını belirtmiş.
Öğrencilerin %3’ü ise ayranın çözelti olmadığını, limonlu suda şekerin erimesinin yanlış bir ifade olduğunu
ve betonun bir çözelti olmadığını belirterek bu soruya doğru cevabı vermiştir. 5 öğrenci ise bu soruya hiç cevap
vermemiştir.
Tablo 3. Üçüncü soruya verilen cevaplar
ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR
3. SORU
Bir kaşık pudra şekerini bir bardak çayın içine atarak karıştırdım. Buna göre
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Pudra şekeri çayda buharlaşmıştır.
B) Pudra şekeri çayda erimiştir.
C) Pudra şekeri çayda çözünmüştür.
D) Pudra şekeri çayda sıvı hale geçmiştir.

3. SORUYA VERİLEN
CEVAPLAR
f
%
A
48
11,09
B
164
37,88
C
156
36,03
D
59
13,63
BOŞ
6
1,39

Tablo 3’teki 3. soruda öğrencilerin %11,09’u pudra şekerinin çayda buharlaştığını, %37,88’i pudra şekerinin
çayda eridiğini, %13,63’ü pudra şekerinin çayda sıvı hale geçtiğini belirtmiştir. Öğrencilerin %36,03’ü ise
pudra şekerinin çayda çözündüğünü belirterek doğru cevabı vermiştir. Altı öğrenci bu soruya cevap
vermemiştir.
Tablo 4. Dördüncü soruya verilen cevaplar
ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR
4. SORU
4. SORUYA VERİLEN CEVAPLAR
Verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
f
%
A) Tuz suda erir.
A
108
24,94
B) Suya atılıp karıştırılan tuz sıvı hale geçtiği için görünmez.
B
77
17,78
C) Su şekeri çözer.
C
156
36,28
D) Suya atılıp karıştırılan şeker eridiği için görünmez.
D
92
21,25
BOŞ
0
0
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Tablo 4’teki 4. soruda öğrencilerin %24,94’ü tuzun suda eridiğini, %17,78’i tuzun suda sıvı hale geçtiğini,
%21,25’i suya atılan şekerin eridiğini belirtmiştir. Öğrencilerin %36,28’i ise suyun şekeri çözdüğünü
belirterek doğru cevabı vermiştir.
Tablo 5. Doğru yanlış soruları
SORULAR
Şeker su içinde erir.
Zeytinyağı suyun içinde çözünür.

DOĞRU / YANLIŞ SORULARI
DOĞRU
YANLIŞ
f
%
f
%
296
68,36
132
30,48
195
45,03
233
53,81

BOŞ
f
5
5

%
1,15
1,15

Tablo 5’teki sorularda öğrencilerin %68,36’sı şekerin suda eridiğini, %45,03’ü ise zeytinyağının suyun içinde
çözündüğünü ifade etmişlerdir.
Tablo 6. Açık uçlu sorular
AÇIK UÇLU SORULAR
SORULAR
KARIŞIM TANIMI
KARIŞIM ÖRNEĞİ
SAF MADDE TANIMI
SAF MADDE ÖRNEĞİ
Bir bardak suya 1 kaşık tuz atılıp
karıştırılıyor. Neler
gözlemlersiniz?

DOĞRU
f
%
195
45,03
217
50,11
197
45,5
186
42,96
78
18,01

YANLIŞ
f
%
2
0,46
17
3,93
5
1,15
33
7,62
285
65,82

BOŞ
f
236
199
231
214
70

%
54,5
45,96
53,35
49,42
16,17

Tablo 6’daki sorularda öğrencilerin %45,03’ü karışımın tanımını doğru olarak yapmıştır. %50,11’i ise
karışıma doğru örnek vermiştir. Saf maddenin tanımını doğru yapan öğrenciler %45,5’lik kısmı, saf madde
örneğini doğru veren öğrenciler ise %42,96’lık kısmı oluşturmaktadır. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu tanım
yapma ve örnek verme üzerine olan bu soruları yanıtsız bırakmıştır. Gözlem ile ilgili olan açık uçlu soruya ise
363 kişi yanıt vermiştir. Bazı öğrenciler bu soruya birden fazla yanıt vermiştir, yanıtların her biri ayrı ayrı
değerlendirilip kategorize edilmiştir. Tam olarak doğru cevap veren öğrenci sayısı 78’dir yani öğrencilerin
%18,01’idir. Öğrencilerden 70 kişi bu soruyu boş bırakmıştır. Doğru kabul edilen cevaplar, tespit edilen
kavram yanılgıları, karışımları ayırma yöntemlerinin sebep olduğu kavram yanılgıları ve kavramı yanlış
öğrenme sonucu verilen cevaplar Tablo 7’de belirtilmiştir.
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Tablo 7. Öğrencilerin açık uçlu sorulara verdikleri cevapların listesi
AÇIK UÇLU SORULAR
Bir bardak suya 1 kaşık tuz atılıp karıştırılıyor. Neler gözlemlersiniz?
Doğru kabul edilen cevaplar
Frekans (f)
Tuz çözünür.
46
Karışım olur.
22
Tadı tuzlu olur.
16
Çözelti oluşur.
6
Kavram yanılgıları
Frekans (f)
Tuz erir.
157
Tuz yok olur.
49
Suyun rengi beyaz olur.
13
Tuz buharlaşır.
10
Tuz dağılır.
5
Tuz suya dönüşür.
3
Baloncuklar çıkar.
2
Küçük beyaz noktalar görülür.
1
Tuz havada kalır.
1
Karışımları ayırma yöntemlerinin sebep olduğu bazı kavram yanılgıları
Frekans (f)
Tuz erimez, batar.
1
Süzme yöntemi yapılır.
1
Tuz altta kalır, yüzmez.
1
Tuz batmaz, yüzer.
1
Tuz suyu eler.
1
Su tuzu emer.
1
Kavramı yanlış öğrenme sonucu verilen cevaplar
Frekans (f)
Tuz çözülür.
51
Tuz çözelir.
11
Tuz çözümlenir.
3
Su tuzu çözeltir.
2
Tuz çözümleşir.
1

Yüzde (%)
10,62
5,08
3,7
1,39
Yüzde (%)
36,26
11,32
3
2,31
1,15
0,69
0,46
0,23
0,23
Yüzde (%)
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
Yüzde (%)
11,78
2,54
0,69
0,46
0,23

SONUÇ ve ÖNERİLER
İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin erime ve çözünme ile ilgili kavram yanılgılarının belirlenmesini amaçlayan bu
çalışmada hazırlanan başarı testi uygulanarak birtakım veriler elde edilmiştir. Elde edilen verilere göre erime
ve çözünme ile ilgili birçok kavram yanılgısı bulunmaktadır.
Öğrencilerin büyük çoğunluğu çözünmeyi erime olarak ifade etmişlerdir. Bulunan sonuç bazı çalışma
sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir (Bayram ve Ersoy, 2014; Çalık, Ayas ve Ünal, 2006; Kalın ve Arıkıl,
2010; Prieto, Blanco ve Rodriguez, 1989; Uyanık ve Dindar, 2016). Bu kavram yanılgısının sebeplerinden biri
günlük yaşantı dilinin bir sonucu olabilir. Toplumumuzda birçok kişi “çözünme” yerine “erime” ifadesini
kullanmaktadır.
Öğrencilerin olayları gözlemledikten sonra ifade ederken mikro düzeyde açıklama yapma konusunda yetersiz
oldukları tespit edilmiştir. Bu konuda yanlış ifadelere rastlanmıştır. Örneğin tuzun çözünmesini ifade ederken
“tuzun yok olması”, “baloncuklar çıkması”, “küçük beyaz noktalar görülmesi”, “tuzun havada kalması”
ifadelerini kullanmaları gibi. Bu sonuç da literatürdeki bazı çalışmalarla benzerlik göstermektedir (Boyraz,
Hacıoğlu ve Aygün, 2016; Çalık, Ayas ve Ünal, 2006; Prieto, Blanco ve Rodriguez, 1989).
Gözlem yetersizliği tespit edilmiştir. Sorular hazırlanırken özellikle öğrencilerin günlük yaşantılarında sıklıkla
karşılarına çıkan örnekler verilmeye özen gösterilmiştir. Buna rağmen “tuzun suda çözünmesi sonucu suyun
rengi beyaz olur” ifadesini kullanan öğrenciler olduğu tespit edilmiştir. Yapılan literatür araştırmalarında bu
bulguya rastlanmamıştır.
Maddenin Isı Etkisiyle Değişimi konusunda yer alan “erime” ve “buharlaşma” kavramları “çözünme” kavramı
yerine kullanılmıştır. Bu durum konunun yeteri kadar iyi anlaşılmadığı anlamına gelebilir. Anlaşılmama
nedenlerinden biri de öğrencilerin derse kavram yanılgısıyla gelmeleri olabilir.
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Karışımlar konusunda çözelti kavramının ve çözeltilerin özelliklerinin tam olarak anlaşılamadığı tespit
edilmiştir. Tuzun suda çözünmesi sonucu tuzlu su oluşur. Dışarıdan bakıldığında “su gibi” görünmesine
rağmen tadı hem tuzun hem de suyun özelliklerini gösterir. Öğrencilerin bazıları bu durumu “tuz suya dönüşür”
şeklinde ifade etmişlerdir.
Karışımları ayırma yöntemleri konusunun tam olarak anlaşılamadığı belirlenmiştir. “Tuz suyu eler”, “tuz
batmaz yüzer” gibi ifadelere rastlanmıştır. Literatürde bu bulgulara rastlanmamıştır.
Çözünme kavramının terim olarak yanlış öğrenilmesinin bir sonucu olarak “çözülür”, “çözelir”, “çözümlenir”,
“çözümleşir” gibi ifadelere rastlanmıştır.
Öğrenciler genel olarak açık uçlu sorulara cevap vermekten çekinmiştir. Bunun sebebi bilgi eksikliği,
gözlemlerini açıklayamama, ifade edememe veya yorumlayamama şeklinde sıralanabilir.
Kavram yanılgısı tespit edilip düzeltilmediği takdirde öğrenciyle birlikte hayat boyu devam edecektir. Bu
araştırma sonuçlarına dayanarak öğretmenler “Maddenin Özellikleri / Madde ve Doğası” Ünitesinde yer alan
“Maddenin Halleri”, “Maddenin Isı Etkisiyle Değişimi” ve “Saf Madde ve Karışım” konularına giriş
yapmadan önce olası kavram yanılgılarını tespit etmek ve gidermek için çalışmalar yapmalıdır. Kavram
yanılgılarının giderilmesine yardımcı olabilecek literatürde birçok yöntem ve teknik vardır. Öğretmen
bunlardan sınıfı için en uygun olanı seçip uygulayabilir. Aynı zamanda öğretmenlerin deneylere daha çok
zaman ayırması ve öğrencilerin gözlem yapma şansının artması bu yanılgıların ortadan kaldırılmasına,
gözlemlerini daha iyi ifade etmelerine ve olayları mikro düzeyde açıklayabilmelerine olanak sağlayacağı
düşünülmektedir.
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ÖZET
Bu araştırmada, hemşirelerin performans ve etik iklim algılamaları ile bu algılamalarının çeşitli kişisel
değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymak ve literatüre bu alanda katkı sağlamak
amaçlanmıştır. İlişkisel tarama türünde bir çalışma olarak gerçekleştirilen araştırmanın evrenini, Karaman’da
faaliyet gösteren bir hastanede çalışan 450 hemşire oluşturmaktadır. Örneklemini ise, basit tesadüfi seçilen
175 hemşire oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, 3 boyut ve 36 maddeden oluşan “Etik İklim Ölçeği”
ile 6 madde ve tek boyuttan oluşan “Çalışan Performansı” ölçeği kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler
SPSS paket programının 22. versiyonu ile analiz edilmiştir. Araştırma bulguları; hemşirelerin en yüksek
düzeyde sağlık tesisinde varlığına katılım gösterdikleri etik iklim türünün yardımseverlik, en düşük etik iklim
türünün ise egoistlik olduğunu göstermektedir. Hemşirelerin cinsiyet ve eğitim durumlarına göre etik iklim
algıları arasında, performansla kurumda çalışma yılları arasında istatistiksel anlamlı farklılığa rastlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yardımseverlik, Egoistlik, İlkelilik, Etik İklim, Çalışan Performansı, Hemşire
ABSTRACT
In this study, it was aimed to reveal whether the perceptions of nurses differ in terms of performance and
ethical climate and whether these perceptions differ according to various personal variables and to contribute
to the literature in this field. The universe of the research, which is carried out as a study of relational screening,
consists of 450 nurses working in a hospital operating in Karaman. The sample consists of 175 randomly
selected nurses. As the data collection tool, “Ethical Climate Scale” consisting of 3 dimensions and 36 items
and “Employee Performance” scale consisting of 6 items and one dimension was used. The data obtained from
the study were analyzed through the 22nd version of the SPSS package program. Research findings show that
the ethical climate type in which nurses participate in the highest level of health facilities is “benevolence” and
the lowest ethical climate type is “egoism”. There was a statistically significant difference between the ethical
climate perceptions of nurses according to their gender and educational status, and between performance and
years of working in the institution.
Keywords:Benevolence, Egoism, Primitiveness, EthicalClimate, EmployeePerformance, Nurse
GİRİŞ
Hızla değişen rekabet ortamı ve iş dünyası ile ilgili genel eğilimlerin sertleşmesi neticesinde örgütler ayakta
kalmak için pek çok örgütsel faktörlere odaklanmışlardır. Örgütlerde etik iklim koşullarının oluşturulması da
bu örgütsel faktörlerdendir. Victor ve Cullen (1988) tarafından ortaya atılan etik iklim, örgütlerde etik açıdan
doğru bir davranışın ne olduğu ve etik dışı davranışlarla karşılaşılınca nasıl başa çıkılabileceği ile ilgilidir.
Günümüz rekabet ortamında örgütlerin performansları onların başarıları konusunda belirleyicidir. Örgütlerde
çalışan performanslarının arttırılması sayesinde örgütsel performans artacaktır. Çalışanların performanslarını
genel olarak kişisel özellikleri, yetenekleri ve hırsları etkilemesine rağmen örgütün sahip olduğu etik iklimde
çalışanların performansı üzerinde etki yapabilir. Bütün hizmet sektörlerinde olduğu gibi sağlık sektöründe de
çıktının çoğunluğunu insan faktörü sağlamaktadır. Bu nedenle de bu çalışmada sağlık sektöründe çalışan
gruplarından birisi olan hemşirelerin etik iklim algılarıve performansları incelenecektir.
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Bu çalışmada hemşirelerin performans ve etik iklim algılamaları ile bu algılamalarının çeşitli kişisel
değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymak ve literatüre bu alanda katkı sağlamak amacıyla
yapılmıştır. Bu amaçla çalışmamızda;
1.Hemşirelerin egoist, yardımsever ve ilkeli etik iklim algılamalarınasıldır?
2.Hemşirelerin kişisel performans algılamaları nasıldır?
3.Hemşirelerin performans, egoist, yardımsever ve ilkeli etik iklim algılamaları ile;
• Cinsiyet
• Yaş
• Medeni Durum
• Eğitim Durumu
• Kurumda çalışma yılı
değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık var mıdır? sorularına cevap aranmaktadır.
1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
1.1. Etik İklim
Bir firma hakkındaki etik algılar o işletmenin imajı ve müşteriler ile uzun vadeli ilişkiler kurmasındaki başarısı
ile doğrudan ilgilidir (Thomas vd., 2004: 56). Etik iklim kavramına geçmeden önce etik ve iklim kavramları
ile ilgili bilgi verilmesi yerinde olacaktır. Etik kavramı töre, gelenek-görenek, alışkanlık anlamlarına
gelenYunanca “ethos” sözcüğünden türemiştir. Etik örgütün pusulasıdır. Bilindiği gibi pusula, gidilmek
istenilen yeri tarif etmez ancak o yerin yönünü gösterir. Etik kavramı da tıpkı pusula gibi kişilere doğru kabul
edilen davranışları gösterir (Çevik-Tekin ve Çelik, 2017: 73). Dolayısıyla etik, doğru olarak nasıl yaşamamız
gerekir? sorusuna verilebilecek cevapların toplamıdır (Arslan, 2001:2). İklim kavramı, çalışanların örgütlenme
politikaları, prosedürleri ve uygulamalarına ilişkin ortak algıları olarak tanımlanmaktadır (Schneider ve
Reichers, 1983).Etik iklim ise çalışanlardan beklenen davranışları gösterir. Bu nedenle örgüte etik iklim ne
olursa olsun açık ve tutarlı olmalıdır. Yöneticiler karar alımında örgüt için uygun olan değer ve süreçleri ortaya
koymalıdırlar. Yöneticilerin karar alımları sonucu ortaya çıkan tutum ve değerler örgütün etik iklimi
oluştururlar. Bu nedenle etik iklimler örgütlerde yol göstericidir. Yöneticiler ve çalışanlar için ”ne
yapmalıyım? “nasıl yapmalıyım?” gibi sorulara cevap olurlar (Cullen vd.,1989). Diğer taraftan etik iklim
yalnızca örgütlerde doğru davranışı göstermekle kalmaz aynı zamanda örgütte istenmeyen etik dışı
davranışlarla karşılaşıldığında ne yapılması gerektiği ile ilgili de rehberlik etmektedir (Erdoğan ve Çelik, 2019:
106). Etik davranışların, çalışanlar tarafından uygulanma sıklığı etik iklimin örgütte kabul görme derecesini
gösterir (Şahin ve Dündar, 2011: 130). Doğru olanı yapmanın önemini vurgulayan etik iklimin doğru
davranışla tutarlı olarak işe alma uygulamaları ve ödül sistemleri gibi süreçlere yansıtılması bu sayede ise
çalışan performansının belirlenmesine katkısı önemlidir (Weeks vd., 2004).
Cullen ve çalışma arkadaşları (1989) etik iklimle ilgili ilk çalışan araştırmacılardandır.Araştırmacılara göre,
etik iklimin boyutları genel olarak tablo 1’ de görülmektedir.

ETİ
KTUTUMLA
R

Tablo 1. Etik İklimin Boyutları
Egoizm
Yardımseverlik
İlkelilik

ÇIKAR ODAKLARI
Kişisel
Örgütsel
Kişisel Çıkar
Kurum Çıkarı
Arkadaşlık
Takım Çıkarı
Kişisel Etik Kurallar Örgütsel Etik Kurallar

Evrensel
Verimlilik
Sosyal Sorumluluk
Kanunlar ve Mesleki Etik
Kurallar

Kaynak: Martin, K. D. veCullen, J. B. (2006).
Egoizm: Bu türdeki etik tutumu diğer tutumlardan ayırt etmede kullanılan temel kriter, “kişisel çıkarı”
maksimize etmektir. Söz konusu kişisel çıkar; birey, örgüt ya da toplumsal düzeylerde olabilir. Egoizm, kişiye
kendisi için en faydalı olanı yapması gerektiğini söyler. Egoist iklimde karar verilmesi gerektiğinde etik olanı
belirleyen kaynak, bireyin kendi çıkarıdır (Victor ve Cullen, 1988: 105).
Yardımseverlik: Karar vericiler bu tip etik iklimlerde, örgüt içinde ve dışında bulunan diğer bireylerin çıkar
ve beklentilerini de karşılayacak şekilde kararlar alırlar (Cullen vd., 2003: 130). Yardımsever etik iklimin
hâkim olduğu örgütlerin en önemli özelliği, örgüt üyeleri arasında pozitif bir ortamın bulunmasıdır. Örgütle
ilgisi olan tüm üyeler birbirlerinin iyilikleri ile alakadardır (Çevik-Tekin ve Çelik, 2017: 75).
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İlkelilik: Bu tutum, örgütteki karar vericilerin etik bir ikilemle karşılaştıklarında etik kodlara ve kurallara bağlı
kalarak karar vermesini öngörmektedir (Tütüncü, 2007: 182). Etik kodlara ve kurallara aykırı olan bir davranış,
bazıları için olumlu sonuçlar doğursa da onu haklı çıkarmayacaktır. Karar alınırken genel olarak çalışanların
çıkarları da göz önüne alınarak, kural ve yönetmeliklerin uygulanması esasına dayanır (Victor ve Cullen,
1988).
Bir örgüt için en uygun etik iklimin ne olduğundan ziyade örgütsel etkinlik ve verimlilik için iklimin açık ve
tutarlı olması önemlidir. Yöneticilerin hangi değerleri önemseyeceğini belirlemesi ve bu değerleri aktif hale
getirmek için hangi mekanizmaları kullanacağına karar vermesi gerekir. Çalışanlar için etik eklim net olmak
zorundadır. Çalışanlar kendilerinden beklenen davranışları bilmeden o davranışları sergileyemezler (Cullen
vd., 1989: 62).Victor ve Cullen’in (1988) Etik İklim Teorisinde; gelenek öncesi dönemi egoizm, geleneksel
dönem yardımseverlik, gelenek sonrası dönemi ise ilkelilik olarak kullanılmaktadır (Türe-Yılmaz ve Yıldırım,
2019: 164).
1.2. Çalışan Performansı
İngilizce ‘‘performance’’ kelimesinden gelen performans günümüzde tüm örgütlerin ilgilendiği ve önemsediği
bir konudur. Örgütün rakiplerine göre üstünlük elde etmesinin kilit unsurlarındandır.Performans, bellibir
zaman dilimi içerisinde yürütülen faaliyetlerin amaca hizmet etme derecesidir (Tutar ve Altınöz, 2010: 201).
Çalışanın sahip olduğu kapasitesini, bir görevi belli sürede doğru bir biçimde tamamlamak
amacıylakullanabilme yüzdesidir (Yıldız vd., 2008: 240).İnsan kaynaklarına önem verip, çalışanlarına yatırım
yapan ve onlara hizmet içi eğitimler veren örgütler rakiplerine göre rekabet avantajı elde edebilirler(Yumuşak,
2008: 242). Tümevarım yöntemine göre, çalışanların performansları örgütsel performansa etki edecektir.
Örgütsel performansı artırmak isteyen yöneticilerin önem vereceği en önemli bileşenlerden birisi örgütün
işgücüdür. Örgütün çalışma koşulları, fiziksel şartları, örgütsel amaçları ve tüm bunlara bağlı olarak ortaya
çıkan ya da çıkması muhtemel bütün meseleler çalışan performansını,dolayısıyla örgütsel performansı
etkileyecektir (Çalışkan vd., 2011: 365).
2.YÖNTEM
2.1.Araştırma Modeli
Bu araştırma ilişkisel tarama modelinde olup, nicel tekniklerle kullanılarak veriler analiz edilmiştir.
2.2.Evren ve Örneklem
Karaman ilinde bulunan bir hastanede çalışan 450 hemşireçalışmanın evrenini oluşturmaktadır. Çalışmada
basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle 300 hemşireye anket formu verilmiş ve toplamda 175 kullanılır anket
formuna ulaşılmıştır. Yazıcıoğlu ve Erdoğan (2004:50) 500 kişilik bir evren büyüklüğünü temsil eden
örneklem sayısını 0,95 güvenilirlik düzeyinde, 0,05 örnekleme hatası için (p=0.8 ve q=0.2) 165 olarak
belirtmiştir. Dolayısıyla örneklem sayımız olan 175 evreni temsil edecek düzeydedir. Araştırmamızın
örnekleminde yer alan öğrencilerin özellikleri tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri
Özellikler
Cinsiyet
Medeni Durum
Eğitim

Yaş

Kurumda Çalışma Yılı

Kadın
Erkek
Evli
Bekar
Lise
Önlisans
Lisans
Lisansüstü
20 yaş altı
21-24 yaş arası
25-29
30-34
35-39
40 yaş ve üzeri
1 yıldan az
1-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
20 yıldan fazla
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F
156
19
130
45
34
70
65
6
2
21
32
33
62
25
13
84
44
23
9
2

%
89,1
10,9
74,3
25,7
19,4
40,0
37,1
3,4
1,1
12,0
18,3
18,9
35,4
14,3
7,4
48
25,1
13,1
5,1
1,1
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Tablo 1’de de görüldüğü gibi araştırmaya katılan hemşirelerin 19’u (%10,9) erkek, 156’sı (%89,1) kadın, 45’i
(%25,7) bekar, 130’u (% 74,3) evli, 34’ü (%19,4) lise, 70’i (%40,0) önlisans, 65’i (%37,1) lisans, 6’sı (%3,4)
lisansüstü eğitim düzeyine sahiptir, Hemşireler yaş değişkenine göre; 2'si (%1,1) 20 yaş altı, 21'i (%12) 20-24
yaş, 32’si (%18,3) 25-29 yaş, 33'ü (%18,9) 30-34 yaş, 62’si (%35,4) 35-39 yaş, 25’i (%14,3) 40 yaş ve üzeri
olarak dağılırken, kurumda çalışma süresi değişkenine göre ise 13’ü (%7,4) 1 yıldan az, 84’ü (%48) 1-5 yıl,
44’ü (%25,1) 6-10 yıl, 23’ü (%13,1) 11-15 yıl, 9’u (%5,1) 16-20 yıl, 2’si (%1,1) 20 yıldan fazla olarak
dağılmaktadır.
2.3.Veri Toplama Aracı
Araştırmada verilerin toplandığı anket formu 3 bölümden oluşmaktadır. Veri toplama aracının birinci
bölümünde hemşireleri tanımaya yönelik sorulara yer verilmiştir. Bu bölümde hemşirelerden, eğitim, cinsiyet,
yaş, medeni durum ve kurumda çalışma yılı sorularına cevap vermeleri istenmiştir.
Veri toplama aracının 2. bölümünde hemşirelerin çalıştıkları hastanenin etik iklimine ilişkin görüşlerini tespit
etmek içinTürkçe’ ye uyarlanması Eser (2007) tarafından yapılmışEtik İklim Ölçeği kullanılmıştır. 36
maddeden oluşan ölçeğin güvenilirliği 0,91 olarak bulgulanmıştır. Ölçeği tez çalışmasında kullanan Dündar
(2010) ise ölçeğin güvenilirliğini α=0,89 olarak bulgulamıştır. Bu çalışmada ölçek ve boyutları Dündar’ın
(2010) çalışmasında kullandığı şekliyle kullanılmıştır.
Veri toplama formunun 3. bölümünde çalışanların performansların belirlenmesi için kullanılan ölçek,
Şehitoğlu ve Zehir (2010) tarafından geliştirilmiş tek boyutlu 6 maddeden oluşan Çalışan Performansı
ölçeğidir. Ölçeğin cronbach alfa güvenirlik katsayısını Şehitoğlu ve Zehir (2010) .809 olarak bulgulamıştır.
Çalışan performansı ölçeğinde yüksek puan çalışanın daha çok performans gösterdiğini ifade etmektedir.
Çalışmada verilerin analizine başlamadan önce ilk olarak etik iklim ve çalışan performansı ölçeklerinin
güvenilirliğini ölçmek amacıyla Cronbach'salpha katsayısına bakılmış ve sonuçlar tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2 : Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin Cronbach Alpha Katsayıları
Ölçekler/Faktörler
Etik iklim Ölçeği
Yardımsever Etik İklim
Egoist Etik İklim
İlkeli Etik İklim
Çalışan Performansı Ölçeği

Cronbachalpha
katsayıları
α=0,885
α=0,895
α=0,898
α=0,896
α=0,747

Çalışmada kullanılan etik iklim ölçeğinin güvenilirliği 0,885 ve çalışan performansı ölçeğinin 0,747 olarak
bulgulanmış ve her iki ölçekte yüksek düzeyde güvenilirliğe sahip olarak değerlendirilmiştir (Kayış, 2010:
405).
2.4.Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırma için ilgili sağlık tesisi başhekimliğinden yazılı olarak izin alınmıştır. Anket yöntemiyle toplanan
veriler SPSS 22,0 programı ile analiz edilmiş ve verilere ilişkin sonuçlar tablo ile gösterilmiştir.
İkinci aşamada, çalışma amaçları doğrultusunda etik iklim ve çalışan performansı ölçeklerine verilen cevaplara
göre, hemşirelerin performansları ve hastane etik iklimine ilişkin bilgiler elde edilmiştir.
Hemşirelerin performansları ve hastane etik iklimine ilişkin bilgilerin sayısal verilere dönüştürülmesinin
ardından, edilen puanların çeşitli değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı analiz edilmiştir. Hemşirelerin
etik iklim algılarının ve performanslarının farklı değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını analiz etmeden
önce kullanılacak analiz yönteminin (parametrik-nonparametrik) tespiti için normallik analizleri yapılmıştır.
Çalışan performansı ölçeğinin çarpıklık değeri (-,348) ve basıklık değeri (,252) ve etik iklim ölçeğinin
çarpıklık değeri (,141) ve basıklık değeri (,967) -1 ve +1 arasında yer aldığı için verilerin normal dağıldığı
varsayılmış (Ak, 2010: 73) ve çalışmamızda parametrik testler kullanılmıştır.
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3.BULGULAR
Araştırmanın bu bölümünde araştırmaya katılan hemşirelerin hastanedeki etik iklime dair algılarının sayısal
sonuçları, performans seviyeleri ve demografik değişkenler ile etik iklim ve performans farklılaşmalarını
gösteren tablolar ve yorumları yer almaktadır.
3.1.Hemşirelerin Çalışan Performansı ve Etik İklim Algıları
Bu bölümde hemşirelerin 36 maddeden oluşan üç iklim türü ve 6 maddeden oluşan çalışan performansına
ilişkin değerlendirmelerinin sayısal sonuçları incelenmiştir.
Tablo 3: Hemşirelerin Performans ve Hastane Etik İklimine İlişkin Değerlendirmeleri
Egoist Etik İklim
İlkeli Etik İklim
Yardımsever Etik İklim
Çalışan Performansı

n
175
175
175
175

Ort
3,35
3,46
3,58
4,00

Ss
0,43
0,48
0,69
0,69

Boyutlar açısından bakıldığında hemşirelerin hastanelerinin etik iklime ilişkin değerlendirmelerinde; varlığını
en az onayladıkları iklim türü egoist etik iklim türü (ort:3,35±0,43), en çok onayladıkları ise yardımsever etik
iklim türüdür (ort:3,58±0,69). Performans düzeyi ise 4,00 (±0,69)’dır.
3.2. Fark Testleri
Bu bölümde hemşirelerin etik iklim algılarının ve performans düzeylerinin medeni durum, cinsiyet,yaş,
öğrenim durumu ve kurumda çalışma yıllarına göre farklılaşıp farklılaşamadığı incelenmiştir.
Hemşirelerin performans ve hastanelerinin etik iklime ilişkin değerlendirmelerinin cinsiyetlerine göre
farklılaşıp farklılaşmadığını gösteren t testi sonuçları tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4:Hemşirelerin Cinsiyetlerine Göre Performans ve Etik İklim Değerlendirmeleri
Egoist Etik İklim
Yardımsever Etik İklim
İlkeli Etik İklim
Çalışan Performansı

Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Bay
Bayan

n
19
156
19
156
19
156
19
156

Ort
3,15
3,37
3,54
3,59
3,36
3,47
4,29
4,12

Ss
0,36
0,44
0,52
0,70
0,39
0,49
0,42
0,49

T
-2,05

P
,041

-,301

,763

-,967

,335

1,42

0,15

Araştırma kapsamındaki hemşirelerin cinsiyetlerine göre çalıştıkları hastanenin etik iklimine ilişkin
değerlendirmelerinin yer aldığı tablo 4’te göre “egoist etik iklim ile cinsiyet değişkeni arasında istatistiksel
anlamlılığa rastlanmıştır (t=-2,05; p=,041˂0,05). Erkek hemşireler hastanede egoist etik iklim (3,15±0,36)
varlığını, kadın hemşirelerden (3,37±0,44)anlamlı şekilde daha az inanmaktadır. Hemşirelerin yardımsever
(p= ,373>0,05) ve ilkeli etik iklim (p=,335>0,05) algıları arasında istatistiksel anlamlı farklılığa
rastlanmamıştır.
Araştırma kapsamındaki hemşirelerin
farklılaşmamaktadır (p=,15>0,05).

cinsiyetlerine

göre

performansları

istatistiksel

olarak

Hemşirelerin performans ve etik iklime ilişkin değerlendirmelerinin medeni durumlarına göre farklılaşıp
farklılaşmadığını gösteren t testi sonuçları tablo 5’te verilmiştir
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Tablo 5: Hemşirelerin Medeni Durumlarına Göre Performans ve Etik İklim Değerlendirmeleri
Egoist Etik İklim

N
130
45
130
45
130
45
130
45

Evli
Bekar
Evli
Bekar
Evli
Bekar
Evli
Bekar

Yardımsever Etik İklim
İlkeli Etik İklim
Çalışan Performansı

Ort
3,36
3,30
3,55
3,67
3,42
3,45
4,14
4,14

Ss
0,41
0,51
0,65
0,77
0,48
0,49
0,49
0,49

T
,919

P
,359

-1,001

,318

,792

,792

0,035

,970

Hemşirelerin medeni durumlarına göre çalıştıkları hastanenin etik iklimine ilişkin değerlendirmelerinin yer
aldığı tablo 5’e göre egoist etik iklim (p=,359>0,05), yardımsever etik iklim (p=,318>0,05) ve ilkeli etik iklim
(p= ,792>0,05) ile medeni durum değişkeni arasında istatistiksel anlamlılığa rastlanılmamıştır.
Araştırma kapsamındaki hemşirelerin medeni
farklılaşmamaktadır (p=,970>0,05).

durumlarına

göre

performans

istatistiksel

olarak

Hemşirelerin performans ve etik iklime ilişkin değerlendirmelerinin eğitim durumlarına göre farklılaşıp
farklılaşmadığını gösteren ANOVA testi sonuçları tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6: Hemşirelerin Eğitim Durumlarına Göre Etik İklim Değerlendirmeleri
Egoist Etik İklim

Yardımsever Etik İklim

İlkeli Etik İklim

Çalışan Performansı

Lise
Önlisans
Lisans
Lisansüstü
Lise
Önlisans
Lisans
Lisansüstü
Lise
Önlisans
Lisans
Lisansüstü
Lise
Önlisans
Lisans
Lisansüstü

N
34
70
65
6
34
70
65
6
34
70
65
6
34
70
65
6

Ort
3,31
3,36
3,36
3,23
3,35
3,59
3,71
3,48
3,39
3,54
3,46
2,98
4,24
4,09
4,14
4,22

Ss
0,37
0,47
0,42
0,52
0,79
0,66
0,63
0,77
0,53
0,48
0,43
0,62
0,46
0,47
0,51
0,54

F

P

,27

,845

2,22

,087

2,92

,035

,686

,562

Araştırma kapsamındaki hemşirelerin eğitim durumlarına göre çalıştıkları hastanenin etik iklimine ilişkin
değerlendirmelerinin yer aldığı tablo 6’ya göre “egoist etik iklim (p=,845>0,05) ve yardımsever iklim tipi
(p=087>0,05) ile eğitim durumu değişkeni arasında istatistiksel anlamlılığa rastlanmazken, ilkeli iklim tipi ile
eğitim değişkeni arasında (F=2,92; p=,035˂0,05) istatistiksel anlamlı farklılığa rastlanmıştır.
Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığının tespiti için yapılan post hoc(Tukey) analizleri sonucunda farkın
lisansüstü düzeyinde eğitime sahip hemşireler ile önlisans düzeyinde eğitime sahip hemşireler arasında
olduğu bulgulanmıştır. Bu sonuca göre kurumda lisans düzeyinde eğitime sahip hemşirelerin ilkeli etik iklim
algıları (3,54 ±0,48), lisansüstü düzeyinde eğitime sahip hemşirelerin ilkeli etik iklim algılarından (2,98
±0,62) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksektir.
Araştırma kapsamındaki hemşirelerin
farklılaşmamaktadır (p=,562>0,05).

medeni durumlarına

göre performansları istatistiksel olarak

Hemşirelerin performans ve etik iklime ilişkin değerlendirmelerinin yaşlarına
farklılaşmadığını gösteren ANOVA testi sonuçları tablo 7’de verilmiştir
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Tablo 7: Hemşirelerin Yaşlarına Göre Etik İklim Değerlendirmeleri

Egoist Etik İklim

Yardımsever Etik İklim

İlkeli Etik İklim

Çalışan Performansı

20 yaş altı
20-24 yaş
25-29 yaş
30-34 yaş
35-39 yaş
40 yaş ve üzeri
20 yaş altı
20-24 yaş
25-29 yaş
30-34 yaş
35-39 yaş
40 yaş ve üzeri
20 yaş altı
20-24 yaş
25-29 yaş
30-34 yaş
35-39 yaş
40 yaş ve üzeri
20 yaş altı
20-24 yaş
25-29 yaş
30-34 yaş
35-39 yaş
40 yaş ve üzeri

N
2
21
32
33
62
25
2
21
32
33
62
25
2
21
32
33
62
25
2
21
32
33
62
25

Ort
2,87
3,23
3,35
3,33
3,38
3,40
4,08
3,68
3,42
3,53
3,63
3,62
3,54
3,30
3,53
3,44
3,48
3,50
4,41
4,09
4,04
4,18
4,21
4,08

Ss
0,59
0,31
0,42
0,46
0,45
0,48
0,23
0,89
0,67
0,61
0,69
0,60
0,17
0,51
0,49
0,42
0,51
0,49
0,11
0,50
0,54
0,42
0,43
0,62

F

P

0,935

0,460

0,745

0,591

0,642

0,668

,793

,556

Hemşirelerin yaşlarınagöre çalıştıkları hastanenin etik iklimine ilişkin değerlendirmelerinin yer aldığı tablo
7’e göre egoist etik iklim (p=,460>0,05), yardımsever etik iklim (p=,591>0,05) ve ilkeli etik iklim (p= ,668
>0,05) ile yaş değişkeni arasında istatistiksel anlamlılığa rastlanılmamıştır.
Araştırma kapsamındaki hemşirelerin yaşlarına göre performansları istatistiksel olarak farklılaşmamaktadır
(p=,556>0,05).
Hemşirelerin performans ve etik iklime ilişkin değerlendirmelerinin kurumda çalışma yıllarına göre farklılaşıp
farklılaşmadığını gösteren ANOVA testi sonuçları tablo 8’de verilmiştir.
Tablo 8: Hemşirelerin Kurumda Çalışma Yıllarına Göre Etik İklim Değerlendirmeleri

Egoist etik iklim

Yardımsever etik iklim

İlkeli etik iklim

Çalışan Performansı

1 yıldan az
1-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
20 yıldan daha fazla
1 yıldan az
1-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
20 yıldan daha fazla
1 yıldan az
1-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
20 yıldan daha fazla
1 yıldan az
1-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
20 yıldan daha fazla

N
13
84
44
23
9
2
13
84
44
23
9
2
13
84
44
23
9
2
13
84
44
23
9
2
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Ort
3,18
3,33
3,35
3,49
3,28
3,41
3,69
3,56
3,61
3,70
3,23
3,58
3,39
3,45
3,53
3,55
3,12
3,50
4,12
4,10
4,27
4,06
4,31
3,25

Ss
0,29
0,43
0,45
0,50
0,41
0,23
0,55
0,73
0,66
0,56
0,88
0,23
0,47
0,49
0,47
0,46
0,53
0,23
0,38
0,50
0,42
0,55
0,35
1,06

F

p

0,93

0,460

0,71

0,610

1,23

0,290

2,492

,033
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Hemşirelerin kurumda çalışma süresine göre çalıştıkları hastanenin etik iklimine ilişkin değerlendirmelerinin
yer aldığı tablo 8’e göre egoist etik iklim (p=,460>0,05), yardımsever etik iklim (p=,610>0,05) ve ilkeli etik
iklim (p= ,290 >0,05) ile yaş değişkeni arasında istatistiksel anlamlılığa rastlanılmamıştır.
Araştırma kapsamındaki hemşirelerin kurumda çalışma yıllarına göre performansları istatistiksel olarak
anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır (p=,030˂0,05).
Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığının tespiti için post hoc (Tukey) analizleri sonucunda farkın 6-10 yıl
arasında kurumda çalışanlarla 20 yıldan fazla çalışanlar arasında olduğu bulgulanmıştır. Bu sonuca göre
kurumda 6-10 yıl arasında çalışan hemşirelerin performansları (4,27 ±0,42), 20 yıldan fazla kurumda
çalışanların performanslarından (3,25 ±1,06) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksektir.
3.SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışmanın bulguları genel olarak değerlendirildiğinde, örneklemdeki hemşirelerin çoğunluğu kadın ve evlidir.
Katılımcıların büyük çoğunluğu 5 yıl ve daha az süreli çalışma hayatına sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca
hemşirelerin çoğunluğu ön lisans mezunu olup geneli 30-34 yaş aralığındadır.
Etik iklim ortalamalarına göre en çok görülen iklim türü yardımsever etik iklim iken en az görülen etik iklim
türü egoist iklimdir. Egoist iklim örgütte istenmeyen iklim türüdür. Örgütlerde, kişisel çıkar ya da firma
çıkarının hâkim olan iklim haline gelmesinin önlenmesi örgütler için önemlidir. Araştırmanın örnekleminde
de egoist iklimin en az görülen etik iklim olması etik iklim ile ilgili istenilen bir sonuçtur. Yardımsever etik
iklimin en çok görülen iklim olması hemşirelerin birbirlerinin iyiliğini istediğini, kurumda olumlu bir ortamın
olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Çalışan performansı ortalamasının dört puan alması, çalışanların
örgütün amaçları doğrultusunda çıktı ortaya koymaları ile ilgili olumlu bir sonuçtur.
Araştırma kapsamındaki hemşirelerin cinsiyetlerine göre çalıştıkları hastanenin etik iklimine ilişkin
değerlendirmelere göre erkek hemşireler kadın hemşirelerden daha az egoist etik iklim
varlığınainanmaktadırlar. Kadın hemşirelerin etik iklimi algılamaları daha yüksek bulgulanmıştır. Hemşireler
yardımsever ve ilkeli etik iklim algıları arasında istatistiksel anlamlı farklılığa rastlanmamıştır.Araştırma
kapsamındaki hemşirelerin cinsiyetlerine göre performansları istatistiksel olarak farklılaşmamaktadır.
Medeni duruma göre farklılıkta istatistiki açıdan anlamlılığa rastlanmamasına rağmen etik iklimin
boyutlarından egoist etik iklim hariç diğer boyutların (yardımsever ve ilkelilik) bekârlarda daha yüksek olduğu
bulgulanmıştır. Çalışan performası algısının evli ve bekârlarda eşit olduğu görülmektedir.
Hemşirelerin eğitim durumlarına göre yapılan farklılık testinde etik iklimin ilkelilik boyutunda istatistiki
olarak anlamlılık bulunurken diğer boyutlarda bulunmamaktadır. İlkelilik boyutundaki eğitim durumuna göre
farklılık, önlisans ve lisans üstü eğitime sahip çalışanlar arasındadır. İlkelilik boyutu en yüksek önlisans
düzeyine sahip hemşirelerde görülürken en düşük lisansüstü eğitime sahip hemşirelerde görülmektedir.
Bilindiği gibi ilkelilik, etiksel açıdan ikilemde kalındığında örgüte ait kural ve kodları uygulamak ile ilgilidir.
İlkeliliğinönlisanlarda lisansüstü eğitme sahip olanlardan yüksek olması; önlisans eğitime sahip olan
hemşirelerin hastane kural ve prosedürlerine lisansüstü eğitime sahip hemşirelerden daha bağlı oldukları
şeklinde yorumlanabilir. Hemşirelerin performansları ise eğitim durumuna göre farklılaşmamaktadır.
Çalışanların etik iklim algıları ile ilgili eğitim durumlarına göre farklılık olmasına rağmen iş çıktılarında
anlamlı bir farklılık olmaması araştırmanın dikkat çeken bir bulgusudur. Ayrıca en yüksek çalışan
performansının lise mezunu hemşirelerde bulgulanmış olması lise mezunu çalışan hemşireler açısından olumlu
bir bulgudur.
Yaşa göre yapılan farklılık testinde etik iklimin boyutlarında anlamlı farklılık bulunmamaktadır. Farklılık ile
ilgili test sonuçlarına bakıldığında egoist etik iklim genel olarak yaş arttıkça artmaktadır. Hemşirelerin yaşları
arttıkça çıkarları ile ilgili algılarının daha fazla arttığı söylenebilir. Benzer şekilde çalışanların yardımsever
etik iklim ile ilgi algıları genel olarak yaşları arttıkça azalmaktadır. Hemşirelerin performansı ise genel olarak
yaşları arttıkça azalmaktadır. Ayrıca, 6-10 yıl ile 20 yıldan fazla çalışan hemşirelerin performansları arasında
istatistiki açıdan anlamlı farklılık bulunmaktadır. 20 yıldan fazla çalışan hemşirelerin performansları 6-10 yıl
çalışan hemşirelerden daha düşüktür.
Araştırma, Karaman ilinde görev yapmakta olan hemşirelerin etik iklim ve çalışan performansı ile ilgili
algılarını ölçmektedir. Dolayısıyla araştırma sonuçları araştırma evreni ile sınırlıdır. Bu bulgulardan hareketle,
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davranışsal psikolojinin çeşitli araçları kullanılarak, hizmet sektörünün mihenk taşlarından olan hemşirelerin
daha farklı algıları ölçülebilir ya da benzeri bir çalışma farklı evrenlerde uygulanabilir.
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ABSTRACT
In today’s information age, the businesses which are in a competitive environment offer a variety of products
and services in different quality and prices to the market in order to meet consumers’ requests and needs. The
university students need to be educated to get the right, complete and sufficient knowledge about products and
services they purchase and to learn about consumer rights. In this study, what measures consumers take when
they experience problems with the offered products or services and consumers’ levels of consciousness about
consumer rights awareness are investigated. Knowledge levels of students studying at Akşehir Faculty of
Economics and Administrative Sciences (İİBF) on law on the protection of consumers numbered 6502, which
is in force currently are evaluated. In this study, data were collected from 253 university students studying at
business and public finance departments of Akşehir İİBF through face to face questionnaire method. Of the
participants, 132 (52%) are male while 121 (48%) are female. It is found in the study that most of the
participating students have knowledge on the duties of consumer arbitration committee. In addition, they also
know where the consumer arbitration committee is located and how they can access it. Today, consumer
arbitration committees in the districts and provinces are the first place where consumers resort to when they
wish to claim their rights legally. A consumer a makes an application to consumer arbitration committee in the
district of residence when one faces a problem about a product or service. Besides, one can make this
application through e-state application. Through there are not any consumer associations in Akşehir, there are
many of them in provinces including Konya. Most of the students do not know about consumer associations.
It is found that 184 students know about ALO 175 consumer advisory line and the rest do not have any
knowledge on this line. According to the results of the study, there is not a significant difference in terms of
department and income level variables of students studying at business and public finance departments of
Akşehir İİBF.
Key words: Consumer rights, Consumer rights awareness, consumer consciousness
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TÜKETİCİ HAKLARI FARKINDALIĞI
ÖZET
Günümüz bilgi çağında rekabet ortamında bulunan işletmeler tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla çok çeşitli ürün ve hizmetleri farklı kalite ve fiyatta pazara sunmaktadır. Üniversite öğrencilerinin
satın aldıkları ürün yada hizmetler hakkında doğru, tam ve yeterli bilgiye sahip olmaları, tüketici hakları
konusunda bilgi edinebilmeleri için eğitilmeleri gerekmektedir. Bu araştırmada tüketici sunulan mal ya da
hizmette bir sorun yaşadığı zaman aldığı tedbirlerin ve tüketici hakları farkındalığı konusundaki bilinç
düzeylerinin nasıl olduğu araştırılmıştır. Akşehir İİBF’deki öğrencilerin şuan yürürlükte bulunan 6502 sayılı
tüketici korunması hakkındaki kanun ile ilgili bilgi düzeyleri değerlendirme altına alınmıştır. Bu araştırma
Akşehir İİBF’de okuyan işletme ve maliye bölümlerinde okuyan 253 öğrenciye yüz yüze yöntemi kullanılarak
anket uygulanmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin 132 (%52)’ si erkek ve 121 (%48)’ i kadındır.
Araştırmada üniversite öğrencilerinin çoğunluğunun tüketici hakem heyetinin görevleri hakkında bilgi sahibi
olduğu görülmektedir. Aynı zamanda tüketici hakem heyetinin nerede bulunduğu ve nereden ulaşabildiği
konusunda da bilgi sahibidir. Bugün tüketicilerin çoğunluğu, hakkını yasal yollarla aramaya kalktığında ilk
gittiği yerlerden birisi ilçe ve illerde bulunan tüketici hakem heyetleridir. Tüketici bir ürün ya da hizmet
hakkında sorun yaşadığında ikametgahının bulunduğu kaymakamlıktaki tüketici hakem heyetine
başvurmaktadır. Aynı zamanda bu başvurusunu e-devlet üzerinden de yapabilmektedir. Akşehir’de tüketici
derneği bulunmamakla birlikte Konya ilimiz başta olmak üzere bazı illerimizde de tüketici derneği
bulunmaktadır. Öğrencilerinin çoğunluğunun tüketici dernekleri hakkında bilgi sahibi olmadığı görülmektedir.
184 öğrencinin Alo 175 tüketici danışma hattının görevi hakkında bilgiye sahip olduğu geriye kalan
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öğrencilerin ise tüketici danışma hattı hakkında bilgi sahibi olmadığı görülmektedir. Araştırma sonuçlarına
göre Akşehir İİBF’de okuyan işletme ve maliye öğrencilerinin bölüm ve gelir düzeyi açısından anlamlı
farklılık bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Tüketici hakları, Tüketici Hakları Farkındalığı, Tüketici Bilinci
1. INTRODUCTION
In order for businesses to survive, they must deliver the goods or services they produce to consumers. Since
the products produced in the past were limited, there was an understanding of I could sell whatever I produce.
Today, businesses are trying to produce and sell in large numbers and varieties. Therefore, consumer
satisfaction is of great importance for businesses. Today, the consumer, who is not satisfied with the goods or
services, does not want to prefer that business again and shares this negative opinion with the people around
him/her and via social media. If businesses do not want these negative thoughts to exist in the consumer, they
should control the process well and provide consumer satisfaction when consumers have problems in their
products. This research study aims to investigate how much knowledge university students have about their
rights as a consumer.
2. LITERATURE REVIEW
In the Law No. 6502 on consumer protection, the consumer is defined as a natural or legal person acting for
non-commercial or non-professional purposes. Consumer is a real person who purchases or is capable of
purchasing goods and services for personal desires, wishes and needs (Karabulut, 1989: 15). Every person who
forms a society is a consumer. Consumer rights are an important issue that concerns all individuals of the
society. (Üner et al., 2007).
A number of behaviors that producers exhibit in the market without considering the possibility of giving harm
to consumers, or conflicts of interest between producers and consumers have revealed the need to change the
understanding of the market in favor of consumers. In this historical process, the concept of “consumer
protection” has begun to develop. It is possible to express the concept of consumer protection as a whole series
of activities carried out by independent consumer organizations, governments and producer enterprises in order
to protect the rights of consumers against practices that cause consumer suffering. Thus, as a result of this
series of activities, consumers who suffer or are dissatisfied with the defects in the product or service they
purchased can come together in an organized way to obtain the right to find a solution, to compensate or return
the damage (Nart, 2008: 4).
After World War II, a separate branch of rules and principles of consumer law was developed. This
development was part of the deep social change in the attitude of individuals, but it was also due to the large
increase in consumer goods (Deutch, 1994: 538). The first step towards organizing consumer protection actions
and measures dating back to the era before Christ was taken in the USA in 1928. That American Bureau of
Standards published the test results for the control of the products under the name of "Consumer Report" on
March 15 caused the consumer awareness to wake up. As a result of the development of this awareness, the
President of the USA, J.F. Kennedy, talked about the concept of consumer rights for the first time in the House
of Representatives on 15 March 1962. The three other fundamental rights included in the 1962 draft were the
right to security, the right to information and the right to be heard. These four rights were also accepted by the
Consumers Union, and the correction was later extended to include rights related to consumer education, a
healthy environment and basic needs (Henry, 2010: 670). Consumer Rights were officially adopted in the
United States in 1962, with a parallel development to social security rights immediately after World War II. In
Turkey, the Law No. 4077 on Consumer Protection was adopted in the Turkish Grand National Assembly on
23 February 1995 (Durmaz, 2006: 260).
“Consumer Rights”, which is one of the most important issues that consumers will be informed, has been
determined in the European Union starting from 1975 and has been put into practice in three-term five-year
plans. With the first "Consumer Information and Protection Program" adopted in 1975, five basic rights of the
consumer were emphasized. They include the following (Bayazıt Hayta, 2006: 240):
• Right to protection of health and safety
• Right to protect economic interests
• Right to compensation for damage
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• Right to information and education
• Right to be represented (to be heard)

The article 66 on the consumer arbitration committee contains the following information in the Law No. 6502
on consumer protection (www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/11/20131128-1.htm, Access Date: 10.05.2020)
➢ The Ministry is responsible for creating at least one consumer arbitration committee in the provincial
centers and district centers whose qualification conditions are determined by the regulation in order to find
solutions to conflicts arising from consumer transactions and consumer-oriented practices.
➢ The consumer arbitration committee, whose presidency is executed by the provincial director of commerce
in the provinces and by the governors or a clerk appointed by them in the district, is composed of five
members including the president, who are as follows;
• A member appointed by the mayor from among the expert municipal staff,
• A member to be assigned by body of lawyers among its members,
• A member to be appointed by the chamber of commerce and industry or the chamber of commerce where
these are organized separately in disputes where the seller is a merchant; by the union of chambers of
tradesmen and craftsmen in the provinces and a chamber of tradesmen and craftsmen with the highest
number of members in the districts in disputes where the seller is a tradesman and craftsman,
• A member that the consumer organizations will choose among themselves.
The reserve members for the chairman and members with the qualifications specified in this paragraph are also
determined.
➢ In the places where the formation of the consumer arbitration committee cannot be achieved, deficient
memberships are completed by the provincial director of trade in the provinces and the district governor in
the districts among the civil servants with membership qualifications determined by the regulation.
Monetary limits are re-determined every year for applications to consumer arbitration committees. These
monetary limits are as follows for 2020 ( www.selcuklu.gov.tr/tuketici-basvuru, Access Date: 20.07.2020):
• County consumer arbitration committees in disputes below 6.920 TL,
• Provincial consumer arbitration committees in disputes between 6.920 TL and 10.390 TL in provinces with
metropolitan status,
• Provincial consumer arbitration committees in disputes below 10.390 TL in the centers of provinces that
do not have metropolitan status,
• Provincial consumer arbitration committees are responsible for disputes between 6.920 TL and 10.390 TL
in the districts that are not in metropolitan status.
• For disputes of TL 10.390 and above, applications cannot be made to consumer arbitration committees; the
said applications must be made to the consumer courts and, where there are no consumer courts, to the civil
courts of first instance.
3. RESEARCH METHOD
Significance of the Study: In the research, it is tried to be determined whether students at Selçuk University
Akşehir Faculty of Economics and Administrative Sciences in the Akşehir district of Konya have information
about what their rights are in the problems they encounter in products or services.
Instruments: In the research, a questionnaire was applied to the students as a data collection tool. It consists
of two parts. The first section included demographic characteristics, and the second section included questions
about the consumer arbitration board and how they act when they purchase defective goods. Some of the
statements in the second part of the survey were prepared according to the 5-point Likert scale. The reliability
the survey was determined as 0.85 and 0.87, respectively.
Population and Sample: The population of the study consists of students at Selçuk University Akşehir Faculty
of Economics and Administrative Sciences. The research was carried out on consumer rights awareness of
university students. 253 questionnaire forms were included in the analysis after the incomplete questionnaires
were removed.
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Data Analysis and Research Hypotheses: The data obtained from the survey questions were evaluated with
the help of SPSS 22.0 statistics program. The study by Yıldız (2019) was used when preparing the survey
questions.
Hypotheses;
1. The right-seeking behavior differs significantly according to the gender of the students.
2. The right-seeking behavior differs significantly according to the department of the students.
3. The right-seeking behavior differs significantly according to the income level of the student.
Table 1: Gender of the participants
Gender
Female
Male
Total

Frequency
121
132
2253

Percentage
48
52
100,0

According to Table 1, the gender of the students participating in the study is 48% female and 52% male.
Table 2: Department of the participants
Department
Finance
Business
Total

Frequency
102
151
253

Percentage
40
60
100,0

According to Table 2, while 40% of the students participating in the research are in finance department, 60%
are in business department.
Table 3: Family income level of the participants
Income Level
Below 1500 TL
1501-2500
2501-3500
3501-4500
4501+
Total

Frequency
58
49
84
62
253

Percentage
22,9
19,4
33,2
24,5
100,0

It is seen in Table 3 that the group with the highest income level is the one with the income level of 3501-4500
TL.
Table 4: Evaluation of Students’ levels in terms of consumer rights and their behaviors towards defective
goods
Consumer Rights

Mean

I do not continue to seek my right, as I do not know where
to complain when I am victimized or deceived because of
the products I bought.
Since I am timid, I have a hard time complaining, even if I
feel unfair.
If I experience any grievances about a product, I would not
dare to raise my consumer rights.
I will not try to call my right in a shopping I have
experienced problems if the price of the product is cheap.
I think that citizens are well informed about consumer
rights in our country.
I think that consumers do not know their rights sufficiently
in our country.
Even if I am a victim of my shopping, I do not believe that
the efforts to seek rights will yield results.
I have information about the law on protection of
consumers enacted in Turkey.
I want to have more information about my consumer rights.
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1.98

Standard
Deviation
0.73

2.10

0.78

2.31

0.66

2.42

1.88

3.98

0.71

2.12

0.85

2.07

1.47

4.02

0.94

4,37

0.58

8th International Conference on Social Sciences / 21-22 July 2020 / Almaty, Kazakhstan / Proceeding Book
I constantly follow the legal regulations regarding
consumer rights.
When I have a problem as a consumer, I read the Consumer
Rights Law to learn about it.
I would like to participate in a training program on
consumer education and information.
Behaviors in case of defective good

3.02

1.05

4.27

1.95

4.06

1.88

Ortalama

Standart
Sapma
0.73
0.78
0.66
1.88
0.71
0.85
1.47

I returned it.
I contacted the place I bought it.
I applied to the Consumer Association.
I applied to the service.
I notified the manufacturer.
I applied to the Consumer Court.
I applied to the Consumer Arbitration Committee.

3.18
4.12
1.31
3.82
3.98
1.12
3.07

As seen in Table 4, the behavior with the highest mean is contacting the place they bought the defective goods.
Table 5: Evaluation of the hypotheses
Hypotheses
1.The right-seeking behavior differs
significantly according to the gender of
the students.
2.The right-seeking behavior differs
significantly according to the department
of the students.
3.The right-seeking behavior differs
significantly according to the income
level of the student.

Mean

Standard
Deviation

t-test

p-value

Result

3.28-3.32

0.52-0.48

5.117

0.575

Reject

3.26-3.84

0.87-0.85

2.722

0.0048

Accept

13.386

0.002

Accept

As seen in Table 5, all hypotheses were accepted except for one hypothesis.
CONCLUSION
In the sale of goods and services, it will be beneficial for businesses to inform their customers about the rights
they have, to inform them about what to do as consumers when they have problems, to ensure customer
satisfaction and customer continuity.
In order to ensure sustainable consumption and protect consumer rights, new legal regulations and practices
are needed in many subjects. The Law on the Protection of Consumers, which has been prepared so far and in
practice, and other relevant laws must be interpreted together and crosses and conflicts must be eliminated.
As the level of education increases, consumers are making more voices against the victimization they have
experienced and at the same time want to learn more about consumer rights. In this context, the response given
to the customer by the businesses regarding the defective goods they have sold will be very important.
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EFFECTS OF WORD OF MOUTH MARKETING ON WOMEN CONSUMERS’ PREFERENCES
OF CLEANING PRODUCTS
Emine ARSLAN
Assistant Professor, S. Ü. Akşehir İİBF, ORCID: 0000-0001-8409-5921

ABSTRACT
Subsequent to purchasing a product or service and thereby experiencing it, consumers generally share their
thoughts with their social circle and today with a number of people via internet technologies. Word of mouth
marketing can be defined as consumers’ sharing of their knowledge and thoughts on products or services after
they have used them personally. Word of mouth marketing is valid for cleaning products as in many other
products or services because there are a great deal of products and it is seen that women consumers make their
purchase decisions after obtaining information from many sources. In taking the decision, they resort to internet
technologies as well as traditional sources such as their mothers, neighbors or experts on cleaning. It is
observed today that the Corona Virus (Covid-19) has spread to all over the world including Turkey. These
kinds of contagious diseases show people the importance of cleaning and hygiene. This study uses convenience
sampling which is among the non-probability sampling methods. The reason for choosing women consumers
is that it is observed particularly in Turkish culture that women pay more attention to cleaning and hygiene.
Data were collected from 405 women consumers living in Akşehir District of Konya Province, Turkey through
questionnaire method. The questionnaire was implemented face to face in a busy street in Akşehir. The
obtained data were evaluated through SPSS 22.0 program. Of the women consumers, 329 (81%) are married
and 76 (19%) are single. Of the participants, the group with the highest percentage in terms of education level
are high school graduates. The number of the high school graduate women in the study is 224 (55%). An
important reason for this high percentage is the 12-year compulsory education (4+4+4). In terms of family
income levels of the participants, the group with the highest percentage is the one with an income level of
4001-5000 TL. The aim of this study is to identify recommending a product to other consumers and purchasing
habits of consumers who have used cleaning products. Consumers’ satisfaction status of product which were
bought based on others’ recommendations are examined.
Key words: Word of mouth marketing, consumer satisfaction, cleaning products
AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMANIN KADIN TÜKETİCİLERİNİN TEMİZLİK ÜRÜNLERİ
TERCİHLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
ÖZET
Tüketiciler herhangi bir hizmet yada ürünü satın alıp deneyimledikten sonra genellikle yakın çevresiyle,
günümüzde ise internet teknolojileri vasıtasıyla birçok kişiyle düşüncelerini paylaşmaktadır. Ağızdan ağıza
pazarlama, tüketicilerin mal ve hizmetleri kullandıktan sonra bu ürünler hakkında diğer kişilerle bilgilerini
paylaşması olarak tanımlanabilir. Ağızdan ağıza pazarlama günümüzde birçok ürün ve hizmette olduğu gibi
temizlik ürünlerinde de birçok ürünün bulunması kadın tüketicilerin birçok kaynaktan bilgi araştırdıktan sonra
satın alma kararlarını gerçekleştirdiği görülmektedir. Bu kararı alırken annesinden, komşusundan, hijyen ve
temizlik konusunda uzman kişilerden geleneksel ortamlardan yararlandığı gibi aynı zamanda internet
teknolojilerinden de yararlanmaktadır. Bugünlerde yaşanan Corona(Covid-19) virüsünün bizim ülkemizde
dahil olmak üzere dünyanın her yerine yayıldığı gözlenmektedir. Bu tip bulaşıcı hastalıklarda temizlik ve
hijyenin ne kadar önemli olduğunu insanlığa göstermektedir. Bu araştırmada tesadüfi olmayan örnekleme
yöntemleri arasında yer alan kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada kadın tüketicilerinin
seçilmesinin nedeni özellikle bizim toplumumuzda temizlik ve hijyen konusuna kadınlarımızın daha fazla
önem verdiği görüldüğü içindir. Konya ilinin Akşehir ilçesinde yaşayan 405 kadın tüketiciye anket yöntemi
kullanılmıştır. Anket Akşehir ilçemizde insanlarımızın en yoğun olarak bulunduğu bir caddemizde yüz yüze
uygulanmıştır. Çalışmada elde edilip kullanılan veriler SPSS 22.0 programı vasıtasıyla değerlendirilmiştir.
Kadın tüketicilerin 329(%81)’ u evli iken 76 (%19) ’ sı bekardır. Araştırma katılan kadınların eğitim
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düzeylerine bakıldığında en yüksek oranda lise mezunu olduğu görülmektedir. Lise mezunu olan kadınların
sayısı 224(%55)’ tür. Bu oranın çok olmasının nedeni zorunlu eğitimin 12 (4+4+4) yıla çıkarılmasının da etkisi
büyüktür. Araştırmaya yer alana kadınların ailesinin gelir durumu incelendiğinde 4001 – 5000 TL arasında
yer alan tüketicinin oranı en fazladır. Bu araştırmanın yapılmasındaki amaç temizlik ürünlerini kullanan
tüketicilerin diğer tüketicilere tavsiye etme ve alma alışkanlıklarını tespit etmektir. Tavsiye alınan ürünlerden
tüketicilerin memnuniyet durumlarına bakılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ağızdan Ağıza Pazarlama, Müşteri memnuniyeti, Temizlik Ürünleri
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО ЗДОРОВОГО ПОДРАСТАЮЩЕГО
ПОКОЛЕНИЯ
Лев Владимирович Мардахаев
доктор педагогических наук, профессор, Российский государственный социальный университет Москва, Россия

Известно, что каково подрастающее поколение, таковы перспективы его самореализации и
благополучие в обществе в целом. В научной литературе сложились такие понятия как социальное
здоровье человека, среды, подрастающего поколения и общества в целом.
По определению Всемирной Организации Здоровья «это состояние полного физического, душевного
и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов» [8].
Социальный (от лат. socialis – общественный) – связанный с жизнью людей в обществе, их
отношениями в обществе или к обществу, общественный; порождаемый условиями общественной
жизни, условиями той или иной общественной среды, общественной формации.
Существуют несколько подходов к пониманию существа социального здоровья, в частности, – это:
способность жить и общаться с другими людьми в нашем мире; совокупность потенциальных и
реальных возможностей человека в осуществлении своих действий без ухудшения физического и
духовного состояния, без потерь в адаптации к жизненной среде [1] и др. Социальное здоровье
человека характеризует также и его способность противостоять негативным факторам среды
жизнедеятельности, конструктивно проявляя себя в ней.
Изложенное позволяет определить социальное здоровье, как комплексную характеристику личности
человека, способного противостоять диструктивным факторам социокультурной среды
жизнедеятельности, активно проявлять свою нравственную позицию. Особенно важно оно для
подрастающего поколения, так как от него зависит будущее российского общества, его устойчивость,
способность динамично развиваться, преодолевая, трудности и проблемы.
Исследования, проведенные Е.М. Гамовой [1] и Н.Ю. Подылиным [5], показали, что социальноздоровая личность воспитанника характеризуется общественно значимыми смыслами и ценностями,
которые лежат в основе их повседневного социально ответственного поведения, позволяющим им
противостоять негативным факторам социокультурной среды, успешно адаптироваться в ней, активно
реализовывать себя как личность. Анализ существа социального здоровья подрастающего поколения
позволил выделить в нем внутреннюю и внешнюю составляющие. Внутренняя составляющая – это
нравственно духовная основа личности и развитость волевых качеств, необходимых для
противодействия негативным факторам среды и проявления активности в самореализации,
достижении общественно важных целей. Внешняя – повседневность конструктивного проявления
человека в социокультурной среде жизнедеятельности.
Как качество личности социальное здоровье растущего человека, формируется в социокультурной
воспитательной среде семьи, школы, улицы и других сфер, содержащие свои смыслы, ценности и
традиции, способствующие его социальному становлению [1, с. 12]. Оно непосредственно определяет
предрасположенность этого человека к конструктивному проявлению в деструктивной ситуации,
перспективы дальнейшего развития и предполагает осознанное проявление его нравственно-активной
позиции, эмоциональной устойчивости и развитых волевых качеств.
В основе социального здоровья человека лежит его нравственно-волевая устойчивость. По своей
сущности социальное здоровье представляет собой стабильно проявляемую нравственную позицию
воспитанника к преодолению внутренне-неустойчивого состояния, противодействию влияниям
различных внешних факторов деструктивного характера, а также способность и готовность к
целенаправленной эмоционально-волевой активности в жизненных ситуациях социального риска,
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устремленности к самосовершенствованию, достижению социально-значимых целей. Такая позиция
способствует предупреждению виктимизации воспитанника в ситуациях социального риска.
Виктимология (от лат. victime – жертва и греч. logos – слово, понятие, учение) – учение о поведении
жертвы насилия. Термин был введен в криминалогии для изучения человека как жертвы
криминального воздействияи причин такого воздействия. В социальной педагогике этот термин введен
А. В. Мудриком, как раздел – социально-педагогическая виктимология. Он представляет собой
процесс социально-психологических изменений личности человека под влиянием совокупности
негативных внешних условий и факторов, способствующих его превращению в тот или иной тип жертв
неблагоприятной социализации.
Следует подчеркнуть, что социальное здоровье выступает как противоположность социальной
деструктивности воспитанника и характеризует его устойчивость к виктимизации. Социальная
деструктивность, в свою очередь, – характеризует предрасположенность воспитанника к социальным
изменениям негативного характера в соответствующей социокультурной среде, которые существенно
сказываются на его социализации (социальном развитии, усвоении социальных ролей, норм и правил,
накоплении опыта социального поведения), социальном воспитании и нравственном проявлении.
Данный факт диктует необходимость формирования социального здоровья воспитанников и
профилактики его социальной деструктивности [3; 4].
Изучение существа социального здоровья воспитанников, требований предъявляемых к нему Н.Ю.
Подылиным позволило выделить наиболее важные из них [5]:
– духовно-нравственная основа личности определяющая, общественно значимые смыслы и ценности.
Духовно-нравственная основа личности – это, по сути, – стержень, определяющий устойчивость ее
позиции в самопроявлении, основа, которая определяет общественно значимые смыслы и ценности
воспитанника. Они во многом определяют социальную ответственность его поведении;
– социально ответственное поведение – зрелость воспитанника, его понимание того, что и почему он
делает, каковы социальные последствия его действий, способность нести ответственность за нее;
– устойчивость к воздействию факторов социального риска и нестабильности. Она характеризует
своеобразие воспитанника, развитость его волевых качеств. С учетом сформированности духовнонравственной
основы
личности
воспитанника
устойчивость
определяется
степенью
сформированности у него нравственно-волевых качеств, позволяющих ему активно
противодействовать негативным факторам риска социокультурной среды жизнедеятельности;
– способность к адаптации в социокультурной воспитательной среде школы и во внешней социальной
среде. Она характеризует адаптивность конкретного воспитанника к новой социокультурной среде,
развитость его качеств личности, необходимых для успешной самореализации. Такая способность
опирается на духовно-нравственную основу и устойчивость личности к воздействию факторов
социального риска и нестабильности;
– повседневное проявление гражданской позиции в социокультурной воспитательной среде школы, в
семье и в обществе.
К изложенным характеристическим особенностям социально-здоровой личности пришли и другие
исследователи данного явления. В частности, Е.М. Гамова обращает внимание на необходимость
формирования у воспитанников нравственно-волевой устойчивости в интересах предупреждениях их
социальной деструктивности (виктимизации). Основными качественными характеристиками ее
являются:
– осознание себя социально-значимой личностью (когнитивный компонент);
– эмоциональная устойчивость воспитанника, позволяющая преодолевать деструктивные влияния
своеобразия личности и среды (эмоциональный компонент);
– нравственно-волевая активность в преодолении внутреннего и внешне-неустойчивого состояния к
рискам и опасностям в тех или иных жизненных ситуациях (конативный компонент), стабильно
проявляемые в противодействии влияниям различных факторов деструктивного характера, в
достижении социально-значимых целей [1, с. 12-13].
Н.Ю. Подылин нравственно-волевую устойчивость воспитанника рассматривает как его социальное
здоровье. Под ним он понимает социально-педагогическое качество и характеристика личности
воспитанника, обладающего духовно-нравственной основой, общественно значимыми смыслами и
ценностями, определяющими его повседневное социально ответственное поведение, устойчивость к
воздействиям факторов социального риска, что позволяет ему адаптироваться в социокультурной
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среде, проявлять свою гражданскую позицию. Как качество личности оно определяет устойчивость
воспитанника к факторам социального риска, способность его к адаптации в социокультурной среде
жизнедеятельности, предрасположенность к проявлению гражданской позиции. Это качество
определяет социально-педагогический потенциал воспитанника к адаптации в социокультурной среде.
Оно формируется в социокультурной воспитательной среде школы, как части социокультурной среды
общества, содержащей смыслы, ценности и традиции, способствующие социальному становлению
личности воспитанника.
Основные компоненты социального здоровья воспитанника: аксиологический (духовно-нравственные
основы личности, общественные смыслы и ценности, определяющие поведение); когнитивный (объем
и качество знаний основ организации, технологии и методов социально значимой деятельности,
определяющих гражданскую позицию воспитанников); поведенческий (устойчивость к воздействию
факторов риска среды, повседневность самопроявления гражданской позиции).
Изложенное показывает, что по существу позиции Е.М. Гамовой и Н.Ю. Подылина сходны в
понимании необходимости формирования социально здоровой личности воспитанника, с нравственноволевой устойчивостью, что позволяет ему противостоять негативным факторам среды, предупреждая
его виктимизацию.
Формирование социального здоровья и нравственно-волевой устойчивости воспитанников к
виктимизации требует создания благоприятной социокультурной среды
в семьях,
общеобразовательных организациях, организациях профессионального образования, и, конечно же,
улицы. Для этого каждая сфера требует педагогизации, о чем в свое время писал С.Т. Шацкий. Такая
педагогизация требует комплекса мер. Как показывает практика, в основе ее, с одной стороны, лежит
целенаправленная воспитательно-профилактическая деятельность, направленная на формирование
(коррекцию, утверждение) у воспитанника нравственного сознания, чувств и воли, включение его в
ситуации проявления нравственно-волевой устойчивости по отношению к деструктивным факторам
социального воздействия и накопление им соответствующего опыта нравственно-волевого поведения,
а с другой – объединение усилий воспитателей различных категорий социокультурной среды в
решении задач воспитательно-профилактической работы, с третьей – создание и поддержание
благоприятной среды.
А.В. Павлов [6] выделил три блока, определяющих перспективы развития социокультурной среды
образовательной организации (учреждения дополнительного образования): аксиологический
(ценности социокультурной среды образовательного учреждения, детского воспитательного
учреждения и воспитания, определяющие ее направленность), базовый (духовно-нравственный климат
социокультурной среды образовательной организации, сплоченность субъектов воспитательного
процесса, организационно-управленческая деятельность, ее целенаправленность и действенность,
самоуправление, взаимодействие всех субъектов учебно-воспитательного процесса) и предметнопрактический (предметная и событийная насыщенность учебной и внеучебной деятельности в
социокультурной среде образовательной организации, мотивированность и активность воспитанников,
их взаимовыручка и поддержка и пр.).
Практически всякая среда, в которой находится определенное время человек и ощущает на себе ее
влияние,
выступает как
культурно-образовательная
(социокультурная,
образовательновоспитательная). Д.А. Пряхина рассматривает культурно-образовательную среду как исторически
сложившуюся, функционирующуюся в диалектическом единстве образовательно-обучающие (семья,
учебные заведения) и культурно-воспитывающие (учреждения культуры, культура жизни: традиции,
устои, мировоззренческие установки) сферы жизни [7, с. 14]. Когда речь идет об образовательном
учреждении, то в этом случае под образовательной (культурно-образовательной) средой понимают –
специально организованную среду обучения человека, группы. Данное понятие характеризует общие
и специфические особенности конкретного образовательного учреждения, существенно влияющие на
процесс обучения, воспитания, социализации тех, кто проходит в нем обучение. Оно рассматривается
в широком и узком смысле. В широком – особенности образовательного учреждения в целом, его
педагогический коллектив, богатство традиций и культура отношений в нем, возможности в
предоставлении качественного образования, материальная база и информационные возможности для
самостоятельной работы обучаемых. В узком – особенности непосредственной среды обучения
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(аудиторий, детских воспитательных коллективов, профессиональной подготовки и педагогической
культуры учителей, сложившихся традиций обучения и воспитания.
В общенаучном смысле культурно-образовательную среду следует понимать как некую
составляющую бытия, доступную для восприятия, в которой субъекты в процессе жизнедеятельности
имеют возможность удовлетворять свои потребности в образовании, расширять способы познания
мира, развивать личностные качества. В ней непосредственно происходит передача культуры
молодому поколению через среду и учебно-воспитательный процесс образовательного учреждения и
происходит становление индивидуальной культуры обучающихся.
Культурно-образовательная (социокультурная) среда общеобразовательной школы является
необходимым условием и фактором в системе подготовки подрастающего поколения к
самостоятельной жизни. По форме она включает множество социокультурных микросред, к которым
относятся:
– культура среды образовательной деятельности;
– культура администрации, педагогического коллектива, коллектива школьников;
– культура родительского сообщества, его взаимодействия с административно-педагогическим
сообществом образовательного учреждения
– учебно-воспитательный процесс и его результативность [3].
Все представленные компоненты в совокупности составляют социокультурную среду отдельного
образовательного учреждения. Такую среду называют «воспитывающей» и «воспитательной». Эти
понятия в литературе обычно отличаются. Когда говорят о воспитывающей среде, рассматривают ее
как процессуальное явление. В этом случае акцент делается на осмысление естественного
воспитательного воздействия среды, ее факторов, на воспитанника (воспитанников), а также
возможностей учета и использования ее потенциала в целенаправленном воздействии на него (них).
Субъект воспитания изучает потенциал среды и старается влиять на те факторы, которые
непосредственно и опосредованно влияют на личность воспитанника. По существу речь идет о его
целенаправленном влиянии на объективно сложившиеся в социокультурной среде обстоятельства,
потенциальные ресурсы в интересах регламентации влияния их на воспитанника, воспитанников.
Такую деятельность субъекта воспитания называют – управление развитием потенциально
существующей социокультурной среды в интересах повышения ее роли в воспитании.
Термин воспитательный выполняет характерологическую функцию. Он свидетельствует о том, что
акцент делается на анализе или характеристике конкретной социокультурной среды, факторов ее, с
позиции оценки воспитательного воздействия на воспитанников, его направленности.
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Подготовка подрастающего поколения к жизни и труду на благо своего общества и государства,
требовала тщательно выверенной системы социального воспитания и социализации. Социальное
формирование личности – важнейшее явление и процесс, определяющий состояние и развитие любого
общества. Л.В. Мардахаев, рассуждая о социальном формировании личности, пишет: «От него зависит,
каким человек становится как личность, в какой степени и как он реализует себя в жизни, как влияет
на среду жизнедеятельности» [4, с. 112].
Несмотря на достаточно противоречивую историю Руси-России, социальное воспитание всегда
выступало целенаправленным, специально организованным процессом по формированию
подрастающего поколения, его подготовки к жизни в русском сообществе [1; 2; 3].
Социализация как процесс усвоение человеком русского мира системы знаний, норм поведения,
ценностей, трудовых умений и навыков, исторически накопленных многими поколениями, выступала
важным компонентом в социокультурном развитии Руси-России, что позволяло
ему успешно
«вливаться» в окружающую его социальную среду, ощущать себя полноправным членом своего
национального сообщества.
Социализация в условиях общинной формы жизни Руси-России, которая имела четко организованную
социальную структуру и утвердившуюся систему социальных отношений, в большей мере, включала
в себя социально контролируемые процессы целенаправленного воздействия на личность русского
человека, его сознательного включения в социальную жизнь окружающего его социума (семьи,
общины, сословия, в целом - общества). В общинной среде русского мира стихийные и спонтанные
социальные процессы просто не могли иметь большого места и оказывать значимое влияние на
формирование личности русского человека.
Многие столетия и тысячелетия складывалась структура русского общества в соответствии с её
национальным менталитетом, народными традициями, уровнем экономического и социокультурного
развития, формируемым национальным потенциалом духовности и нравственности. Все социальные
структуры российского общества и государства имели четкую структуру и организацию. Несмотря на
то, что представители каждой социальной ниши (сословия) имели свою сословную культуру, трудовую
направленность и организацию бытийного мира, все они были нерушимо связаны в одну общность –
русский (российский) народ, объединенный единой православной верой, родовой культурой, общей
ментальностью.
Социальное воспитание и социализация каждого человека русского сообщества, начиная от момента
его рождения, как правило, была изначально предопределена его принадлежностью к определенному
сословию (крестьянство, дворянство, купечество, духовенство, ремесленники, др.).
Можно уверенно говорить о том, что данные феномены «социальное воспитание» и «социализация» в
условиях жизненной организации русского сообщества Руси-России, по своей сущности, представляли
единое целое, выражающееся в интегрированном процесс по формированию человека русского мира.
Благодаря такой утвердившейся уникальной системе социального взаимодействия и воздействия,
каждый её представитель (ребенок, подросток, молодежь, взрослый человек) приобретал ту
социальную природу, которая в большей мере соответствовала общинной организации жизни русского
мира.
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Таким образом, социальное воспитание и процесс социализации в своей интегрированной сущности
был направлен на подготовку подрастающего поколения к жизни и труду в русском мире. Жизненная
организация русского мира, как по содержанию, так и по средствам и формой организации,
представляла собой сложный процесс каждодневного взаимодействия человека с самим собой,
членами своего социального окружения, всего русского общества, Единым Богом Творцом. Это была
уникальная философия жизни людей, объединенных длительной историей совместного развития,
социогенетическим родством.
Можно заключить, что на всех исторических периодах развития русского государства и общества,
присутствовал целенаправленный организованный процесс социального воспитания и социализации,
включения разновозрастных групп в сложившуюся систему социальных отношений и ценностей,
принятие ими социальных ролей, традиций, верований, выполняющих единую эволюционную задачу
– формирование определённого типа человека, который соответствовал бы социальным идеалам и
нормам конкретного исторического периода русского сообщества, его сохранению и развитию (рис.1).
Сообщество русского мира было жизненно заинтересовано в том, чтобы все его члены прошли
сложный процесс социального воспитания и социализации (полоролевой, трудовой, социальноиерархической, социокультурной, иной), то есть, были подготовлены к труду, созданию семьи,
служению Отечеству, его защите.

Русское
общество
Социальное воспитание и социализация
система ценностей русского общества

народные
традиции

ментальность
русского
народа

национальные нормы
поведения и
взаимодействия

социальная роль
и социальный статус

Социальная среда

Природная среда

русский человек
как субъект
воспитания
и социализации

общинность
патриотизм
коллективизм

Православие
Рис. 1. Модель, характеризующая процесс социального воспитания и социализации русского
человека
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Процесс личностного самоопределения, самоутверждения и самореализации каждого человека
русского мира проходил в рамках социально-значимых целей и задач конкретного сословия, его
интересов и основной трудовой деятельности. Вместе с тем, интересы представителя любого сословия
русского общества полностью совпадали с интересами общины, всего социума, что позволяло
создавать крепкие внутренние социальные отношения, что составляло основу его безопасности.
Сложные цели и задачи социального воспитания и социализации членов русского мира было
невозможно осуществлять без целенаправленного и специально организованного социального
обучения и воспитания, без соответствующего уровня знаний, без «учителей и наставников». Именно
они поддерживали и вводили каждого ребенка, подростка и молодого человека, исходя из его пола,
возраста, способностей и учёта других психофизических и социальных характеристик, в
соответствующий уровень познания и научения, закрепления в соответствующей социальной нише.
Результатом такого процесса, при учёте жёсткой социальной иерархии, когда опыт и знания
передавались от старшего к более младшему, от опытного к менее опытному, от знающего к менее
знающему – являлось приобретение индивидом соответствующих смыслов и ценностей, норм
поведения, убеждений, умений и навыков, обеспечивающих человека русского сообщества
необходимым уровнем социального функционирования как в своей социальной нише, так и в
пространстве всего русского мира, социоприродной адаптации и социализации.
Социальное воспитание и социализация, как единый процесс и явление, начиная с самых Древнего
периода рождения Руси, было непрерывным, бесконечным во времени, начиная с рождения и
заканчивая переходом в мир предков. В него были включены все члены сообщества – дети, подростки,
молодежь, взрослые и пожилые, мужчины и женщины. Окружающий мир был огромен и содержал
много тайн, опасностей и непознанных законов. Природа, человек которой был частью, выступала то
ласковой матерью, то грозным отчимом. Бесконечные силы-стихии природы в своём проявлении
требовали постоянно новых неожиданных решений, которых не было в предыдущем опыте. Нельзя
было забывать и Бога-отца, Вседержителя – необходима была особая мудрость для беседы с ним.
Процесс социального воспитания и социализации в Древнем русском мире – это сложный процесс
«выделывания» человека, его творческое развитие и становление в интерактивном единстве всех его
социальных структур, всех его членов (подрастающего поколения, старейшин, вождей, охотников,
воинов, матерей, ведунов (шаманов), вождей, лекарей, сказителей), выступающих в своём
органическом единстве важнейшим социальным воспитательно-образовательным институтом,
мощным архетипическим ядром русской родовой культуры.
С самых ранних лет все дети из Родов русского мира воспитывались в соответствии с Небесными
Законами Рода – Прародителя, в искренней любви к своему Роду-племени, в уважении к своей родной
изначальной Вере, родовому наследию (истории рода), самобытной культуре и народной Традиции, в
почитании старших и заботе о младших. Древние законы Рода и спрессованный тысячелетний опыт
позволяли воспитывать в подрастающем поколении особые чувства Любви к родной Вере, Роду,
Земле-матери, труду, природе, всему окружающему миру. Формировалась особая гармония в русском
человеке этого периода – периода становления русской культуры и цивилизации, что имело выражение
в системе социального воспитания того времени (рис. 2).
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Рис. 2. Модель, характеризующая содержание социального воспитания русского человека Древнего
мира
Воспитание человека в любви к обозначенным, в своей органичной совокупности основным пяти
ипостасям, формировали ту личностную и коллективную социальную гармонию, которая требовалась
будущему продолжателю древнего русского мира. Эта любовь давала ему возможность развиваться и
совершенствоваться в дальнейшей жизни в рамках устоявшихся этнических норм, стереотипов и
традиций русского мира. Такое социальное воспитание позволяло не только противостоять стихиям
грозного мира, но и эффективно развиваться всему русскому сообществу, формируя свою культуру,
ментальность народа.
Любовь к родовой вере – это любовь к Истине и Богу-Вседержителю, доверие к опыту и традициям
Предков.
Любовь к Роду – это любовь к семье, своей спутнице - жене, детям и старикам, в целом ко всему Родуплемени, всем его представителям.
Любовь к Матери-Природе – это любовь ко всем формам жизни, существующим в Природе, а также к
неживой природе (горы, реки, озера, небо, пр.). Природа мать все порождает, поит, кормит, согревает
и защищает.
Любовь к труду – это любовь к трудовой деятельности на благо семьи и племени-Рода. Труд кормит и
согревает, позволяет заботиться об окружающих.
Любовь к Земле Предков – это любовь к истории своего Рода, его культуре (традициям), родной
природе, что выражается в рождающемся и утверждающемся чувстве патриотизма к родной Земле,
своему народу, его культуре.
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Гармоничное развитие человека в Древнем русском мире определялось, как минимум, тремя
принципами, воспринимаемыми нашими предками основными законами жизни, которыми они и
руководствовались:
▪ Свято чтить Богов и Предков своих.
▪ Всегда жить по совести и в гармонии с природой.
▪ Жизнь принадлежит Богу-Вседержителю и роду-племени.
Развитие русского человека в гармонии с самим собой, природой-матерью и родом-племенем
возможно лишь тогда, когда в человеке развиты все четыре составляющие (тело, Душа, Дух, совесть).
Это возможно лишь при условии наличия целостной интегрированной социальной воспитательной
системы, когда смыслы и ценности, установки и нормы, правила и запреты, ритуалы и традиции,
выражаются всеми структурами сообщества (семьёй, верховной властью, социальными группами), в
целом всем обществом.
Формирование личности человека в Древнем русском мире – это длительный и непрерывный процесс,
состоящий из определённых возрастных периодов, характеристики которых определяются многими
внутренними и внешними факторами и условиями (опытом, традициями, видом деятельности,
природными стихиями, мн. др.).
Надо полагать, что наши предки имели огромный опыт в понимании природы человека, его развития
и воспитания. С момента рождения ребёнок попадал в сложную, до деталей отработанную и
проверенную временем систему обучения, развития,
социального воспитания и социализации.
Именно от такой воспитательной системы зависело выживание и развитие древнего русского
общества.
Определяющую роль в социальном воспитании человека Древнего русского общества несли пожилые
люди. Именно они были основными хранителями родовых традиций, преданий, знания и опыта,
накопленного предками. Старшее поколение выступало цементирующим раствором, оно скрепляло
общину (Род), делала её цельной и устойчивой во временном потоке развития. Образно можно сказать,
что они были первыми социальными наставниками (социальными педагогами).
Благодаря такой организации жизни в сообществе русского мира, у всех детей, подростков, молодежи
и взрослых представителей древнего русского общества было сильно развито общинное (социальное)
сознание и мышление. Начиная с трёх лет, дети активно приобщались к изначальной Вере предков, к
овладению навыками созидательного труда на благо семьи и Рода. За этим чётко следили родители,
старики, все члены племени и рода.
Через овладение навыками созидательного труда, путём подражания старшему поколению, а также
перенимая опыт своих сверстников, дети познавали окружающий мир, входили в сложные социальные
отношения своего и других Родов, принимали определённые социальные роли и статус. Становились
носителями своей русской культуры.
Таким образом, можно говорить о том, что весь исторический путь социокультурного развития
русского мира, начиная с родового общества, органично связан с процессом формирования
общественной (социальной) системы обучения и воспитания - передачи подрастающему поколению
общественного исторического опыта, накопленного предыдущими поколениями, с целью подготовки
их к жизни и труду, защите своего племени и рода.
В сообществе русского мира творились народные этнические традиции, обычаи, обряды,
воспитательные приёмы, заключающие в себе основы трудового, физического, нравственного,
умственного, полового, религиозного, военного воспитания. Весь огромный накопленный опыт
воспитания тщательно сохранялся и передавался от поколения к поколению.
С помощью хорошо организованного общественного (социального) воспитания, посредством
народной социальной педагогики, шёл непрерывный процесс формирования человека русского мира,
создание и закрепление социальных норм и правил поведения, развитие межличностных отношений и
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взаимодействий, укрепление общественных структур. Это создавало эволюционные предпосылки по
формированию и развитию устойчивой социально-этнической системы русского мира.
Такая социальная система уже обладала важнейшим свойством человеческих сообществ –
способностью накапливать и передавать знания, которые в ходе исторического процесса непрерывно
усиливали её способность воздействия на человека. Она позволяла не только успешно адаптироваться
к меняющемся природным и социальным условиям и обстоятельствам, но и вырабатывать у человека
социальную устойчивость к экстремальным ситуациям, в целом - успешно продолжать путь
исторического социокультурного развития русского мира.
Эту социальную структуру, зародившуюся в древнем русском сообществе и успешно осуществлявшую
функции социального воспитания подрастающего поколения, его социализации, подготовки к жизни
и труду, можно назвать предтечей национального социального образования современной России.
По прошествии многих тысячелетий, рожденная система подготовки подрастающего поколения к
жизни и труду в русском мире, получила официальное государственное признание и закрепление,
статус национального социального образования.
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АННОТАЦИЯ
В 2020 году все мировое сообщество отмечает 1150-летие Абу Насра аль-Фараби – выдающегося
ученого – энциклопедиста, путешественника, музыканта, астронома, врача, лингвиста, выдающегося
мыслителя средневековья, крупнейшего представителя восточной философии. Юбилей ученого был
включен в Календарь памятных дат ЮНЕСКО. Впервые 1100-летний юбилей Абу Насыра аль-Фараби
отмечался в 1975 году также в рамках памятных дат ЮНЕСКО, что говорит о всемирном признании
его заслуг в развитие мировой науки, формировании научной картины мира. За комментарии к
сочинениям Аристотеля аль-Фараби был прозван Вторым учителем (Первый учитель - Аристотель).
Аль-Фараби творчески развил учение Аристотеля о душе, впервые в арабоязычном мире разработал
научную терминологию по психологии, стоял у истоков многих отраслей наук.
Абу Наср Мухаммед бин Мухаммед бин Тархан бин Узлаг аль Фараби ат-тюрки родился в 870 году в
городе Отрар, который во времена арабского халифата назывался Фараб. Первоначальное образование
будущий известный ученый получил в Отраре на своем родном кипчакском языке. Под кипчакским
языком понимается один из диалектов древнетюркских языков. В поисках знаний он посетил многие
страны мира. Период деятельности аль Фараби совпал с расцветом арабской культуры. Поэтому
многие из своих работ ученый написал на арабском языке.
Исследованием научных работ великого ученого-энциклопедиста Абу Насра аль-Фараби занимались
многие зарубежные ученые. Среди них А. Мец, Ф. Габриэли, Ф. Коплстон, М. Штейншнейдер, Г. Зутер,
Ф. Дитерици, А. Решер, Б. Гафуров, С. Григорян, Ю. Завадовский. В Казахстане активное исследование
наследия аль-Фараби началось в 70-х годах. У истоков фарабиеведения в нашей стране стояли ученье
А. Маргулан, А. Машанов, А. Касымжанов, А. Дербисали, А. Кобесов, А. Нысанбаев, А. Алимжанов,
О. Жаутиков, М. Бурабаев, К. Жарыкбаев, М. Хайруллаев, К. Таджикова, Г. Курмангалиева и другие.
По некоторым данным количество написанных Абу Насром аль-Фараби работ составляет 160, по
другим – 200. До современников дошло более 80-ти из них.
Работы великого ученого были переведены на немецкий, французский, английский, испанский,
еврейский, латинский, арабский, персидский, русский, казахский, узбекский языки. Наследие Абу
Насра аль-Фараби огромно и затрагивает основы почти всех отраслей знаний раннего средневековья.
Среди его работ: трактаты «Диалектика», «Что должно предшествовать...», «Указание пути к счастью»,
«Гражданская политика», «Афоризмы государственного деятеля», «О значениях слова «интеллект»,
«Риторика», «Об искусствеe поэзии», «Математические трактаты», «Трактат о музыке», «Трактат о
Религии», «Вопросы и ответы на них», «Существо вопросов», «Основы мудрости», «Афористические
записи»,«О взглядах жителей добродетельного города» и другие. Эти работы ученого насыщены
педагогическими взглядами и гуманистическими идеями. Аль-Фараби писал: «Обучение – это
наделение теоретическими добродетелями народов. Воспитание – это способ наделения городов
зстетическими добродетелями и искусствами, основанными на знаниях. Обучение осуществляется
путем устной речи, передачей знаний, научением, а воспитание – путем практической работы и
опытом». Многие из работ ученого являются очень актуальными и сегодня. Так, для научного мира
большой интерес представляют мысли аль-Фараби по различным аспектам возрастной, cоциальной,
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медицинской, музыкальной психологии. Абу Наср аль Фараби был прекрасным музыкантом и
композитором, замечательно играл на музыкальных инструментах. Eго работа «Китаб ал-музика алКабир» переведена на многие языки мира. O роли музыки, ее месте в жизни каждого человека Абу
Наср аль-Фараби писал: «Музыкой, порождающей у нас приятные ощущения, пользуются во время
отдыха, она восстанавливает наши силы. Музыка обладает даром поглощать нас, рассеивать
утомление, вызванное тяжелым трудом. Она даже заставляет нас забывать о времени, проведенной за
работой, помогает нам преодолевать усталость, которую влечет за собой эта работа». Сегодня многие
врачи мира используют музыкотерапию в качестве профилактики и лечения больных, что
подтверждает учение аль-Фараби о музыке. Сегодня интерес к научному наследию великого ученогоэнциклопедиста Абу Насра аль-Фараби растет, тем более что его творческое наследие во многом
продолжает оставаться нейсследованным.
Ключевые слова: научное наследие, научные труды, трактаты, великий ученый, ученыйэнциклопедист, Второй учитель, исследования, философ, мыслитель, музыкант, лингвист,
фарабиеведение, научный мир, отрасли знания, зарубежные ученые, учение, творческое наследие.

AL FARABI PHENOMENON
ABSTRACT
In 2020, the entire world community celebrates the 1150th anniversary of Abu Nasr al-Farabi, an outstanding
scientist - an encyclopedist, traveler, musician, astronomer, doctor, linguist, an outstanding thinker of the
Middle Ages, the largest representative of Eastern philosophy. The scientist’s anniversary was included in the
UNESCO Calendar of Observances. For the first time, the 1100th anniversary of Abu Nasyr al-Farabi was
also celebrated in 1975 as part of the UNESCO memorial dates, which speaks of the worldwide recognition of
his merits in the development of world science, the formation of a scientific picture of the world. For comments
on the works of Aristotle, al-Farabi was nicknamed the Second Teacher (The first teacher is Aristotle). AlFarabi creatively developed the teachings of Aristotle about the soul, for the first time in the Arabic-speaking
world, developed scientific terminology in psychology, and stood at the origins of many branches of science.
Abu Nasr Muhammad bin Muhammad bin Tarhan bin Uzlag al-Farabi at-Turki was born in 870 in the city of
Otrar, which was called Farab during the time of the Arab caliphate. The future famous scientist received
primary education in Otrar in his native Kipchak language. Kipchak language is understood as one of the
dialects of the ancient Turkic languages. In search of knowledge, he visited many countries of the world. Al
Farabi’s period of activity coincided with the heyday of Arab culture. Therefore, many of his works, the
scientist wrote in Arabic.
The study of the scientific works of the great scientist and encyclopedist Abu Nasr al-Farabi was carried out
by many foreign scientists. Among them are A. Metz, F. Gabrieli, F. Kopleston, M. Steinschneider, G. Zoeter,
F. Diteritsi, A. Resher, B. Gafurov, S. Grigoryan, Y. Zavadovsky. In Kazakhstan, an active study of the
heritage of al-Farabi began in the 70s. The origins of farabi studies in our country were the teachings of A.
Margulan, A. Mashanov, A. Kasymzhanov, A. Derbisali, A. Kobesov, A. Nysanbaev, A. Alimzhanov, O.
Zhautikov, M. Burabaev, K. Zharykbaev, M. Khayrullaev, K. Tadzhikova, G. Kurmangalieva and others.
According to some reports, the number of works written by Abu Nasr al-Farabi is 160, according to others 200. More than 80 of them reached the contemporaries.
The works of the great scientist were translated into German, French, English, Spanish, Jewish, Latin, Arabic,
Persian, Russian, Kazakh, Uzbek. The legacy of Abu Nasra al-Farabi is enormous and affects the foundations
of almost all branches of knowledge of the early Middle Ages. Among his works: treatises "Dialectics", "What
should precede ...", "Indication of the path to happiness", "Civil policy", "Aphorisms of a statesman", "On the
meanings of the word" intelligence", " Rhetoric", "About the art of poetry ”, “Mathematical treatises”,
“Treatise on music”, “Treatise on Religion”, “Questions and answers to them”, “The essence of questions”, “
Fundamentals of wisdom”, “Aphoristic notes”, “On the views of residents of a virtuous city" other.
These works of the scientist are saturated with pedagogical views and humanistic ideas. Al-Farabi wrote:
“Education is the endowment with the theoretical virtues of peoples. Education is a way of endowing cities
with aesthetic virtues and knowledge-based arts. Training is carried out through oral speech, the transfer of
knowledge, learning, and education through practical work and experience. ” Many of the scientist’s works
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are very relevant today. So, for the scientific world, al-Farabi’s thoughts on various aspects of developmental,
social, medical, and musical psychology are of great interest. Abu Nasr al Farabi was an excellent musician
and composer, played great musical instruments. His work “Kitab al-Muzyka al-Kabir” has been translated
into many languages of the world. About the role of music, its place in the life of every person, Abu Nasr alFarabi wrote: “The music that gives us pleasant sensations is used during relaxation, it restores our strength.
Music has the gift to absorb us, dispel fatigue caused by hard work. It even makes us forget about the time
spent at work, helps us overcome the fatigue that this work entails”.
Today, many doctors in the world use music therapy as a prophylaxis and treatment of patients, which confirms
the teachings of al-Farabi on music. Today, interest in the scientific heritage of the great encyclopedic scientist
Abu Nasr al-Farabi is growing, especially since his creative heritage continues to be largely unexplored.
Keywords: scientific heritage, scientific works, treatises, great scientist, encyclopedic scientist, Second
teacher, research, philosopher, thinker, musician, linguist, farabiology, scientific world, branches of
knowledge, foreign scientists, teaching, creative heritage.
ВВЕДЕНИЕ
В этом году все мировое сообщество отмечает 1150-летие ученого-энциклопедиста, величайшего
мыслителя раннего средневековья Абу Насра аль-Фараби.
26 августа 2019 года Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев издал Указ о
праздновании этой знаменательной даты. Юбилей аль-Фараби – математика, философа, лингвиста,
врача, музыканта, астронома вошел в календарь знаменательных дат и событий ЮНЕСКО, что говорит
о признании научного гения великого ученого и мыслителя в международном масштабе.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Абу Наср Мухаммед бин Мухаммед бин Тархан бин Узлаг аль-Фараби родился в тюркской семье в 870
году в городе Отрар, на территории нынешнего Кызылкумского района Южно-Казахстанской области.
Город Отрар являлся крупным культурным центром Казахстана и Средней Азии. Он считался вторым
городом по богатству своего книжного фонда после знаменитой и древней Александрии. В VII-XII
веках раннего средневековья Отрар именовался Фарабом. Отсюда по древней традиции того времени
Фараби именовали с арабским артиклем аль-Фараби. О месте рождения будущего великого ученого
профессор А. Дербисали писал: «Многочисленные источники также сообщают, что Фараб, где родился
Абу Наср, расположен в устье реки Арысь при ее впадении в Сырдарью. Многие ученые признают
данный факт [1, 48-53]. Только в 70-х годах XX века стали писать, что Абу Наср аль-Фараби, ученый
из тюркского племени, родился в казахском Отраре (Фараб). По этому поводу директор Института
востоковедения в Москве, академик АН СССР, известный ученый и государственный деятель
Бободжан Гафуров (1908-1977) писал: «Столь же искусственной модернизацией являются попытки
изобразить аль-Фараби как казаха. Процесс этнического самоопределения в то время еще далеко не
завершился. Едва ли справедливым будет и утверждение и то, что он – узбек. Оставаясь на почве
фактов, можно утверждать, что аль-Фараби – выходец из тюркского племени, вошедшего позднее в
состав казахского народа, что он – деятель, имеющий близкое отношение к культуре народов
советского Востока».
Первоначальное образование аль-Фараби получил на родном кипчакском языке – одном из диалектов
древнетюркских языков. Абу Наср аль-Фараби самостоятельно изучил философию, логику, этику,
метафизику, языкознание, естествознание, ботанику, географию, математику, медицину, музыку,
психологию.
Как один из основоположников восточного рационализма, за свой многогранный талант, огромное
научное наследие практически по всем отраслям наук, аль-Фараби получил почетное звание «Второй
учитель» после «первого учителя» – Аристотеля. Абу Наср аль-Фараби является автором
комментариев к главным трудам Аристотеля «Метафизика», «Категория», «Первая и вторая
аналитика».
В своих исследованиях на труды Абу Насра аль-Фараби опирались великие ученые Востока и Европы:
Абу Али Ибн – Сина (Авиценна), Абу Райхан Бируни, Абу аль-Уаха, ибн Бадж, ибн Туфайл, ибн Рушд,
*137*

8th International Conference on Social Sciences / 21-22 July 2020 / Almaty, Kazakhstan / Proceeding Book
Жами, Омар Хайам, Роджер Бекон и другие. Все они считали Абу Насра аль-Фараби своим учителем,
видели в нем своего наставника. О признании величия Абу Насра аль-Фараби говорят слова Абу Али
Ибн-Сины (Авиценны): «Если говорить об Абу Насре аль-Фараби, в какой бы то ни было сфере науки,
мы должны ему полностью доверять».
Абу Наср аль-Фараби стоял у истоков многих наук, начиная от музыки и кончая астрономией.
Так, о познаниях Абу Насра аль-Фараби в области лингвистики и языкознания говорит следующий
эпизод.
В Халебе Абу Наср аль-Фараби был приглашен на прием к султану Сайф ал-Даулату. Когда зашел
Фараби, аудитория была в полном составе: все вельможи и гости заняли свои места, султан был на
троне, окруженный визирями и мудрецами, тут же находились и телохранители.
Султан с большим почетом приветствовал прославленного ученого и попросил занять место.
- Занять какое место? Которое вы сами укажете или которое я сам захочу? – спросил ученый.
Султан ему в ответ:
- Займите то место, которое вам нравится.
Поблагодарив султана, Фараби прошел через всю аудиторию, подошел к трону и сел рядом с султаном,
несколько потеснив последнего. Такое поведение ученого всем показалось странным и даже
неприличным.
Султан, обращаясь к телохранителям, на условном (тайном) языке дает такой приказ:
- Если старец действительно достойный мудрец, то такое поведение его будем считать простительным.
Но если он не окажется таким, то после беседы его можно призвать к порядку. Пока надо проявлять
терпение.
На том же тайном языке Фараби отвечает:
- Да, мой повелитель. В каждом случае надо проявлять мудрое терпение.
Удивленный султан спрашивает:
- Откуда вы знаете тайный язык?
Фараби ему ответил:
- Я знаю семьдесят языков» [2, 26-42].
Как путешественник, аль-Фараби побывал во многих культурных центрах Средней Азии, Ближнего
Востока и Африки. Он занимался научной деятельностью в Отраре, Таласе, Шаше, Самарканде,
Бухаре, Хиве, Мерве, Кабуле, Газне, Герате, Багдаде, Харране, Халебе, Шаме и многих других городах
мира.
Исследованием многочисленного наследия аль-Фараби занимались ученые А. Мец, М. Штейншнейдер,
Ф. Коплстон, Г. Зутер, А. Массэ, Ф. Дитерици, Ф. Габриэли, А. Решер, М. Махди, М. Мади, М. Фахри,
С. Кемаль, И. Неттон, Б. Гафуров, С. Григорян, А. Сагадеев, А. Машани, Ю. Завадовский, А. Маргулан,
О. Жаутиков, А. Нысанбаев, А. Кобесов, М. Бурабаев, А. Касымжанов, А. Дербисали, К. Жарыкбаев,
М. Хайруллаев, К. Таджикова, Г. Курмангалиева, Ж. Алтаев. Творчеству Второго Учителя были
посвящены работы зарубежных ученых:
- монография профессора М. Мади «Аль-Фараби: философия Платона и Аристотеля»;
- монография профессора Маджида Фахри «Аль-Фараби: основатель исламского неоплатонизма, его
жизнь, работы и влияние»;
-работа профессора Фуада Хаддада «Теория коммуникаций аль-Фараби»;
- монография профессора Шукри Абеда «Аристотелевская логика и арабский язык в работах альФараби»;
- книга философа Салима Кемаля «Поэтика аль-Фараби и Авиценны»;
- монография профессора Джоэпа Ламира «Аль-Фараби и Аристотелевская силлогистика: греческая
теория и исламская практика»;
- книга Герберта Девидсона «Аль-Фараби, Авиценна и Аверроэс об интеллекте: их космологии,
теории активного интеллекта и теории человеческого интеллекта»;
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- работа философа Джошуа Паренса «Исламская философия добродетельных религий: введение в
учение аль-Фараби»;
- статья Г. Стейриса и А. Маноса «Глобализация в ранней арабской философии»;
- монография А. Орвина «Пересматривая мусульманское общество: этничность, религия и политика в
учении аль-Фараби»;
- исследование Аббаса Махмуда аль-Аккадта «Аль-Фарабиани» и др.
В 1975 году в Багдаде, Москве и Алма-Ате прошли мероприятия, посвященные 1100-летию альФараби. Юбилей Абу Насра аль-Фараби был включен в календарь памятных дат ЮНЕСКО.
Одним из тех, кто рассказал миру об аль-Фараби был известный журналист, публицист, общественный
деятель Ануар Алимжанов. В то время, когда партия с неодобрением относилась к людям, которые
писали об истории своего народа, он написал роман «Возвращение учителя», посвященный жизни и
творчеству аль-Фараби. А. Алимжанов писал: «Я шел по его следу спустя тысячелетия. Я вынужден
был прервать свое первое путешествие по следам великого мыслителя, затеянное спустя тысячу лет
после его смерти, в Хамадане, и вновь продолжить его с другого конца: с Каира и Александрии.
Побывал на раскопках Карфагена, оттуда перебрался в Дамаск, Хоме, Халеп, который европейцы
называют Алеппой. Прошел по Латакии, бродил по Пальмире, скитался по развалинам Баальбека. Из
Бейрута перебрался в Иерусалим, Амман, а затем в Багдад, Басру и Масол, где, по моим интуитивным
предположениям, не мог не побывать этот величайший философ древности… Ведь ничто не вечно в
этом мире, кроме любви поисков истины…» [3, 3].
Именно Ануар Алимжанов организовал в Алма-Ате празднование 1100-летия аль-Фараби в рамках V
Международной конференции писателей стран Азии и Африки. Как отметил Мухтар Ауэзов,
конференция и чествование аль-Фараби «вдохнули могучую порцию национальной гордости и
самосознания» [4, 5].
О точном количестве научных работ великого ученого существуют разные мнения. Так, немецкий
ученый Ш.Штейшнейдер считал, что общее число написанных аль-Фараби работ и трактатов около
120-ти, профессор Стамбульского университета Ахмед Аташ говорил о 160-ти, а по данным академика
Б. Гафурова, количество написанных аль-Фараби работ составляет 200. Среди них: «О разуме»,
«Диалектика», «О душе», «Указания пути к счастью», «Гражданская политика», «Афоризмы
государственного деятеля», «Риторика», «Об (искусстве) поэзии», «Математические трактаты»,
«Трактат о музыке», «Трактат о религии», «Вопросы и ответы на них», «Существо вопросов», «Основы
мудрости», «Афористические записи», «О взглядах жителей добродетельного города»,
«Классификация наук», «Книга классификации ритмов» и др.
До сегодняшнего дня до современников дошло более 80 произведений великого ученогоэнциклопедиста. Объем трудов Абу Насра аль-Фараби составлял от 150 до 1200 страниц каждая. Они
переведены на арабский, персидский, еврейский, латинский, английский, казахский, русский,
узбекский, французский, испанский языки. Значительная часть работ Абу Насра аль-Фараби были
написаны на арабском языке. Переводами произведений Абу Насра аль-Фараби занимались ученые
Доминик Гундиссалин, Иоанн Севильи, Герман Каринти, Майкл Скот, Марк Толедо.
Поэт и общественный деятель Олжас Сулейменов, выступая 18 ноября 2010 года в Париже на
международном круглом столе ЮНЕСКО, посвященном аль-Фараби сказал: «В VII веке арабы,
перебравшись через Гибралтар, захватили Испанию… Они (в их числе и наш великий земляк альФараби) привнесли много новшеств в культуру Испании и в целом Европы. В XII веке труды альФараби с арабского были переведены на латынь… Затем его книги об Аристотеле и Платоне
распространились по всей Европе. Так началась эпоха возрождения, или Ренессанса» [4, 4].
ВЫВОДЫ
Необходимо отметить, что в годы советской власти по тем или иным причинам исследование научного
наследия Абу Насра аль-Фараби велось не так широко. И только после приобретения нашей страной
независимости имя великого ученого было присвоено главному вузу нашей республики – Казахскому
национальному университету.

*139*

8th International Conference on Social Sciences / 21-22 July 2020 / Almaty, Kazakhstan / Proceeding Book
Сегодня интерес к научном трудам и духовному наследию Абу Насра аль-Фараби растет. В Казахском
национальном университете имени аль-Фараби работает научный центр по исследованию творчества
великого ученого. Во многих вузах открыты научные центры Абу Насра аль-Фараби, проводятся
Фарабиевские чтения, издаются научные труды, учеными - фарабиеведами ведутся исследования его
научного наследия.
Хочется надеяться, что все изыскания как зарубежных, так и казахстанских, дадут свои плоды и мы
станем свидетелями появления новых разработок, научных трудов посвященных творческому
наследию великого ученого мира – Абу Насра аль-Фараби.
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ТВОРЧЕСТВО АБАЯ КУНАНБАЕВА В УКРАИНСКИХ ПЕРЕВОДАХ
Николай Васькив
доктор филологических наук, профессор Киевский университет имени Бориса Гринченко, Украина

В 1954 году, к юбилею казахского поэта, в журнале «Вітчизна» («Отчизна») была напечатана статья
Тереня Масенко «Жизненный подвиг Абая Кунанбаева». Автор излагает основы биографии и
творчества поэта, свое личное знакомство с его поэзией, констатирует неприятие того факта, что нет
переводов его стихотворений на украинский язык. И прямо в статье приводит два перевода стихов
Абая и собственное произведение о классике казахской литературы.
После этого была длительная пауза, и только в 1974 году в серии «Жемчужины мировой лирики», с
предисловием Исхака Дюсенбаева «Величие Абая» и его же примечаниями, вышла книга переводов
под названием «Поезії» («Стихотворения»), которая включала в себя 70 произведений. Их
ретрансляторами на украинский язык были видные поэты и переводчики С. Йовенко (семь
стихотворений), А. Кацнельсон (пять), В. Забаштанский (пять), О. Жолдак (пять), П. Мовчан (три),
С. Литвин (пять), Н. Тихий (два) и др. Переводчиком поэмы «Искандер» стал Владимир Коломиец. В
украинских переводах адекватно воспроизведено не только содержание стихов, но и формальные
особенности версификации Абая.
В 2007 году в Днепропетровске была издана книга переводов «Вибране» («Избранное»), которая на
самом деле была чуть ли не пиратским переизданием книги 1974 года, поскольку представила те же 70
стихотворений на украинском, без какого-либо указания на переводчиков и на первоисточник. Но было
и существенное дополнение: к каждому тексту на украинском прилагался оригинал на казахском языке
и его перевод еще и на русский язык.
К юбилею поэта, 175-летию со дня рождения, в этом, 2020-м, году издан перевод на украинский язык
«Назиданий» Абая. Переводчиком и составителем книги является автор этих тезисов. Открывает
издание уже упоминаемая статья Т. Масенко за 1954 год, потом идет предисловие переводчика. После
украинского текста «Назиданий» представлены высказывания выдающихся украинцев: классика
востоковедения А. Крымского, лауреатов высшей украинской литературной премии – имени
Т.Г. Шевченко – П. Мовчана, М. Жулинского, М. Слабошпицкого и В. Медвидя.
Злободневной проблемой на сегодня является существенное расширение круга переводов на
украинский языке лирических произведений Абая.
Ключевые слова: Абай Кунанбаев; лирика; «Назидания»; перевод; версификация.
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ОБРАЗ КАЗАХСТАНА В МЕМУАРАХ У. ЛЮБОВИЧ «РАССКАЖУ ВАМ О КАЗАХСТАНЕ»
Ольга Быкова
кандидат наук с социальных коммуникаций Киевский университет имени Бориса Гринченко, Украина

Творчество Ульяны Любович (настоящая фамилия – Старосольская) – журналистки, писательницы,
редактора до сих пор остается малоизвестной широкой общественности. Дочь известного деятеля
Украинской социал-демократической партии, профессора права, автора книги «Теория нации»
Владимира Старосольского и пианистки и писательницы Дарьи Шухевич, родилась во Львове, училась
в гимназии Украинского педагогического общества «Родная школа», музыкальном институте имени
Н. Лысенко, изучала в Познанском торговом университете экономику и журналистику. После
окончания учебы работала во Львове в редакции журнала «Нова хата» и в редакции «Хозяйственнокооперативного журнала», вместе с братом редактировала журнал нелегального Пласта «На слиди». С
приходом советской власти на территорию Западной Украины семья была репрессирована – отца в
декабре 1939 года арестовали и приговорили к 10 годам заключения, а 13 апреля 1940 года Ульяну с
братом и матерью сослали в Казахстан. Воспоминания о ссылке и жизни в Казахстане легли в основу
ее книги «Расскажу вам о Казахстане», которая впервые была опубликована в 1969 году в канадском
издательстве «Новый шлях».
Мемуары У. Любович «Расскажу вам о Казахстане» содержат интересные факты и наблюдения,
помогают воссоздать правдивую картину событий. Путешествие в Казахстан, «страну морозов и
буранов», как писала автор, начинается с вагона-теплушки, что стал символом массового выселения
граждан Западной Украины после оккупации советскими войсками в сентябре 1939 года.
Человеческое чувство, что его никогда не теряет У. Любович, позволяет ей видеть и красоту казахских
пейзажей, и чувствовать трогательную привязанность к людям, что делает воспоминания глубоко
гуманными. В ее мемуарах многочисленные свидетельства солидарности и интернациональной
помощи: казахов, бурят, узбеков, немцев, чеченцев. С искренней симпатией автор описывает местных
жителей – представителей «свободного и гордого казахского народа».
В своих воспоминаниях У. Любович живописует быт, традиции, обычаи казахов. Она стремится
отметить экзотическую неповторимость Казахстана, воссоздать его историю, этнографию как можно
полнее. Журналистку привлекает все аутентичное, необычное, от природной среды Казахстана до
ментальности, культуры его жителей.
Ее мемуары художественны, богатые яркими образами и красочными эпизодами.
В Казахстане У. Любович прожила 6 лет – 1946 г. во время репатриации бывших граждан Польши,
друзья-поляки помогли Ульяне переехать из Казахстана в Польшу. А в 1967 году по приглашению
старшего брата, который жил с семьей в Вашингтоне, она переехала в США, где и прожила до конца
своей жизни.
Ключевые слова: мемуары; Ульяна Любович; депортация, Казахстан.
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ӘЛ-ФАРАБИ МҰРАСЫ ЖӘНЕ ТАРИХИ САНАНЫҢ ЖАҢҒЫРУЫ
AL-FARABI'S LEGACY AND THE REVIVAL OF HISTORICAL CONSCIOUSNESS
п.ғ.к.,Альдибекова Шолпан Нурсапаевна
Қазақ Ұлттық қыздар педагогикалық университеті, Алматы, Қазақстан

п.ғ.к.,Исмаилова Роза Байжумановна
Қазақ Ұлттық қыздар педагогикалық университеті, Алматы, Қазақстан

SUMMARY
Currently, interest in the legacy of al-Farabi is shown not only in our country, but also at the world level. In
particular, in the field of natural Sciences, he had a great influence on the development of world civilization,
world science, and world philosophy. And thanks to such events, it is our duty to promote the legacy of alFarabi and the work of students, " he said. Al-Farabi's work is a bright page of world culture. His contribution
to the development of scientific knowledge is limitless. We have seen that the versatility of the thinker's
creativity and his problems, considered in various fields of science, do not stop the interest of the younger
generation in the legacy of al-Farabi
Биылғы жылғы келелі істің бірі және бірегейі әл-Фараби бабамыздың 1150 жылдығы мерейтойының
бүкіл әлем бойынша тойлануы. Президентіміздің өткен жылдың 26 тамызында «Әбу Насыр әлФарабидің 1150 жылдық мерейтойын дайындау және өткізу жөніндегі мемлекеттік комиссия құру
туралы» жарлығына сәйкес ЮНЕСКО қолдаған бұл шара рсеми түрде қаңтар айынан бастап әлемдік
деңгейде аталуында.
Шығыстың ұлы ойшылы Әбу Насыр әл-Фарабидің философиялық идеяларына және олардың
өркениеттің дамуына тигізетін ықпалына арналған. Бүгінгі таңда оның дүниетанымы мен идеялары аса
өзекті және бүкіл адамзатқа жаһандық рухани дағдарысты жеңуге және заманауи ізгілікті қоғам құруға
көмектесе алады. Ғұлама ғалым әл-Фарабидің: «...адамдар мен халықтардың бірігуі және өзара көмегі
арқылы ғана бақытқа жетуге болады» дегені баршамызға белгілі.
Шығыс пен Батыс философиясын байланыстырушы әл-Фараби мұраларының терең зерттелуі мен
насихатталуы – академиялық ортаны жаһандық мәселелерді шешу жолдарын іздестіру мақсатына
біріктіруге мүмкіндік береді. Ең алдымен «философ» деген сөзді анықтап алсақ. Грек тілінен
аударғанда «даналыққа құштарлық» деп айтамыз. Өзіміздің қазақ тарихында ешқандай ойшыл, ақын,
жазушылар «философ» деген сөзді қолданбаған. Олар көбінесе «пәлсапа», «пәл» дегенді айтқан.
Әрине, «философ пен пәлсапаның қандай айырмашылығы бар, екеуі бір мағына береді ғой» дегендер
табылады. Ойланып қарасақ, екі сөз екі түрлі мағына, екі түрлі дүниетаным екен. Бірақ көпшіліктің
мойындағысы келмей, іштей қарсылық білдіретіні анық. Ағылшын ғалымы Карен Армсронг
«Құдайтану» еңбегінде (әлі тірі) «Пәлсапаның негізін салушы түрік ғалымы Әбу-Насыр әл-Фараби»
деп жазған. Ибн Сина да осындай ұстанымда.
Әлемдік өркениеттер, әлемдегі таңғажайып жетістіктер қандай да бір мемлекеттер мен қоғамдарға тән
болғанымен, сол өркениетке қолтаңбасын қалдырған жекелеген тұлғалар үлесінен азат емес. Әр
дәуірдің жасампаздары тарихта олардың аты аталса да, аталмаса да сайып келгенде адамзат үшін,
жалпы адамзаттың игілігі үшін тер төккендер. Олар уақыт пен кеңістікті де қатар бағындырғандар.
Себебі, олар ғасырлар мен мыңжылдықтар тасасында қалып қойған жоқ – әлі де аталады. Олардың
есімі Афины иен Отырар маңында ғана емес – әр жерде де айшықталады. Ондай тұлғалар жүз жылда,
тіпті мың жылда бір рет қана туылады. Сондай адамзаттың кемеңгері Қазақ топырағында дүние есігін
ашқан әлемде Аристотельден кейінгі екінші ұстаз болып танылған ойшыл, математик, физик,
астроном, ботаник, лингвист, логик, сазгер, жалпы сан саланы зерттеуші әмбебап ғалым Әбу Насыр әлФараби.
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Оның әлемге танымал «Екінші ұстаз» атағына ие болуы тек мақтаныш туғызатын дүние ғана емес,
сонымен қатар, ойшылдың мұра етіп қалдырған шығармашылығын түбегейлі талдап, өскелең ұрпаққа
өнеге ретінде насихаттай отырып, шынайы рухани болмысын ашып берумен келіп ұштасады. Ол
әмбебап ойшыл ретінде қоғамдық ғылымдар – философия, психология, саясаттану, теология, этика,
жаратылыстану ілімдері – математика, физика, космогония, астрономия т.б. шұғылданған ғалым бола
отырып, музыка теориясымен де, поэтикамен де айналысып, энциклопедизмнің биік шыңына
шыққандығы белгілі.
Әрине, өкінішістісі, ойшыл-ғұламаның 200-ден артық ғылыми трактаттарының, бізге келіп жеткені тек
жетпістер шамасында. Ал бізге жетпей, әлі де қазақ тіліне аударылмай жатқаны қаншама десеңші!
Демек, біз, данышпанның көзқарастарын қаншама зерттесек те, әзірге, оның рухани болмысының тек
үштен бірін ғана тануға мүмкіндігіміз бар деген сөз. Әл-Фараби мұраларын зерттеп, оның идеяларын
қайта жаңғырту, ұрпақтарымызға үлгі-өнеге ретінде әйгілеу – баба рухы алдындағы парызымыз ғана
емес, түркі руханияты мен ілім-білімінің сабақтастығын әлемге паш етумен, ғылым дамуындағы оның
орнын айшықтап, идеяларын қазіргі заман тұрғысынан таразылаумен келіп жалғасын табады.
Әл-Фарабидің мол мұрасын зерттеу біздің елімізде 1970 жылдардан бастау алып, тиісті бағытқа
ұласып, бұл бағыт оның шығармаларын жүйелі түрде зерттеуді өз нысанына айналдыра алды.
Бастапқыда А. Машанов, А. Қасымжанов, М. Бурабаев, А. Көбесов т.б. сынды ғалымдар зерделеген
ғылыми ізденістер қазіргі таңда әл-Фараби мұраларын зерттейтін арнайы орталыққа айналып отыр.
Осындай арнайы «орталық», философияда қалыптасқан «фарабитану» Қазақстанның әлемдік ғылымға
қосқан сүбелі үлесі.
Бүгінгі таңда әл-Фараби мұраларын тереңірек зерттеп, тарихи сананы жаңғыртуда қара
шаңғырамыздың атауы осы ғалым есімімен аталғандықтан, орны қашанда ерекше екендігі сөзсіз.
Соңғы жылдары ойшыл мұрасын саралауға байланысты қолға алынған игілікті шаралардың бірі –
«Фараби оқуларын» өткізу. Онда әмбебап-энциклопедист ойшылдың көп салалы ғылыми туындаларын
терең зерделеп, қайта жаңғыртып, келер ұрпаққа паш ету жүйеге түсірілген.
Бүгінгі таңда студенттерге жаңадан тұрғызылған іргелі ғимаратқа орналасқан ғылыми кітапханаға да
Әл-Фараби есімі берілген. Екі миллионнан астам кітап қоры мен 20 000-нан астам оқырманы
бар кітапхана өз ресурстарын электрондық желіге көшіріп, ХХІ ғасырдың ғылыми-танымдық
сұраныстарына жауап беретін мекемеге айналып отыр.
Орталықтың негізгі қызметі – әл-Фараби және басқа да көрнекті қазақ ғалымдары мен ойшылдарының
еңбектерін жан-жақты зерттеу және ол шығармаларды оқу үрдісі мен ғылыми зерттеулерде кеңінен
қолдану мақсатында жұмыстар жүргізу болып табылады. Ол бүгінгі таңда философия және саясаттану
факультеті философия кафедрасының профессор-оқытушыларының қызметінің нәтижесінде қанат
жаюда.
Қазіргі кезде әл-Фараби мұрасын осы елімізде барлық мамандықтағы студенттеріне насихаттау үшін
философия кафедрасы «Әл-Фараби мұрасы және қазіргі заман» атты арнайы курсты жүйелі түрде
жүргізуде. Бұл курста тарих қойнауынан сыр шертетін бабамыздың өмірі мен шығармашылығы,
еңбектерінің мазмұны, ғылымға қосқан жаңалықтары бүгінгі заманның көкейкесті мәселелерімен
байланыстырыла қарастырылады.
Ойшылдың мұраларын жаңғырту, оны ұрпақтарымыздың бойына сіңіру, идеяларын зерделеу
мақсатында 1992 жылы философия және саясаттану факультеті философия кафедрасы жанынан «Кіші
Фараби академиясы» құрылған болатын. Бұл академия бір қырынан ғылыми-зерттеулермен айналысса,
екінші жағынан студенттердің Фараби туралы идеяларын насихаттап, үлгі-өнегелік бағыт берумен де
шұғылданады. Студенттердің өзін-өзі басқаратын бұл академияда ой еркіндігі негізге алынып, олардың
талғам-сұраныстары ескеріліп, танымдық-шығармашылығының жетілуіне де игі жағдайлар жасалған.
Университеттің барша студенттеріне арналған «Айналаңды нұрландыр» атты тәрбиелік мәні бар ісшаралар аясында өткізілетін оқылуға тиісті «100 кітап бағдарламасының» ауқымында бабамыздың:
«Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары», «Бақыт жолын сілтеу», «Бақытқа жету жайында»,
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«Логикалық трактаттары», «Философиялық трактаттары» және т.б. туындыларына толыққанды
талдаулар жасау арқылы әлемдік деңгейдегі данышпанның мұралары насихатталады.
Әл-Фарабидың арқасында әлем ғылым мен техникадағы жетістіктерге жетті, әл-Фарабидың арқасында
әлем ізгілікке ден қойды, әл-Фарабидың арқасында батыс Аристотельді жаңа танып, жаңаша түсінді.
Жаныған сайын өткірлене беретін кездік сияқты әл-Фарабидың мол мұрасы да таныған сайын толыса
береді, түрлене береді. Ол түгесілмес кен, алтын қазына. Себебі ол «рухани» мұра. Рухани мұра – мәңгі
энергия. Зерттеген сайын қуаттана береді және қуаттандыра береді. Бір басына орасан зор жауһар
дүниелер тән әл-Фараби әрдайым жасай береді.
Пайдаланылған дерек көздері
1. Ақжан Машанов. «Әл-Фараби және Абай», Алматы, Қазақстан, 1994
2. Әбсаттар қажы Дербісәлі. «Отырардың жарық жұлдызы» «Жалын» журналы №1,2,3 2016 жыл
3. Әбу Насыр әл-Фараби. Музыка туралы үлкен кітап, Алматы, «Колор», 2008
4. Еренғайып Омаров «Отырар кітапханасын қашан табамыз?» (https://gu-gu.kz/m/15152)
5. Әл Фарабидің геометриялық мұрасы заманауи білім беруде: Оқу-әдістемелік құрал / Бидайбеков
Е.Ы., Камалова Г.Б., Бостанов Б.Ғ., т.б. — Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2015. – 215 б.
6. Әл-фарабидің тригонометриялық мұрасы : Оқу-әдістемелік құрал / Е.Ы. Бидайбеков, Г.Б. Камалова,
Б.Ғ. Бостанов және т.б. Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2016. – 122 б.
7.Әл-Фарабидің арифметикасы, алгебрасы мен музыка теориясы қазіргі білім беру жағдайында :Оқуәдістемелік құрал / Е.Ы. Бидайбеков, Г.Б. Камалова, Б.Ғ. Бостанов және т.б. Алматы: Абай атындағы
ҚазҰПУ, 2017. – 114 б.
8. Ауданбек Кубесов. Математические наследия аль-Фараби. Алма-Ата, Наука: 1974-247с.
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ХХ ҒАСЫР СОҢЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ-ОРЫС ӘДЕБИ БАЙЛАНЫСТАРЫ
Балтышева Галия Арыновна
Мектеп директоры, орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

Бейскеева Мария Жанбырбаевна
Оқу ісі жөніндегі орынбасары, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

Майлаякова Гулмира Кокемановна
Бастауыш сынып мұғалімі, Қазақстан, Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданы, Тасарал жалпы білім беретін мектеп

Түйіндеме
Мақалада ХХ ғасырдың соңындағы қазақ әдебиеті мен орыс әдебиетінің байланыстары жөнінде сөз
болады.
Қазақ-орыс әдеби байланыстары ХХ ғасырдың соңғы ширегіндегі әдеби процеспен бірлікте
қарастырылады. Осы кезеңдегі қазақ және орыс әдебиеттерінің тарихына көз жүгіртсек, дамудың ортақ
фазаларын көрсететін ұқсас құбылыстарды, типологиялық түйісулерді, ортақ тенденцияларды айқын
көреміз.
Екі әдебиетте де бірінші кезекте кеңестік цензура тыйым салған шығармалар қайта жариялана бастады.
Орыс әдебиетінде бұл «қайта оралған әдебиет» деген атауымен, қазақ әдебиетінде «әдебиеттің
ақтаңдақ беттері» деп ұмытылған есімдер мен туындылар әдеби кеңістікті толтырды. Қайта оралған
есімдерге деген қызығушылық қос әдебиетте де қатар жүрді. Әдеби процесте параллель жүрген
тақырыптық қызығушылықтың өзі байланыстарды жаңа қырынан дамытты.
Қос әдебиетте де орталық мәселелердің бірі – тарихи жады мәселесі болды. Өткенге қызығушылық
әдеби туындылардан да, тарихи зерттеулерден де көрінді. Тарихи тақырыптың кеңдігі соншалық орыс
әдебиетінде сонау орта ғасырлардан бастап, азаматтық соғыс пен ГУЛАГ-ты қамтыса, қазақ
әдебиетінде сонау түркілік дәуірден бастап, қазақ этносының құрылуы, қазақ хандығы дәуірі, кеңес
одағының құрылуынан қазіргі заманға дейінгі кезең қамтылды. Орыс әдебиетінде Д.Балашов,
В.Шукшин, Ю.Давыдов, Ю.Трифонов, Б.Окуджава секілді т.б. қаламгерлер, ал қазақ әдебиетінде
І.Есенберлин, М.Мағауин, С.Сматаев, Ә.Әлімжанов, Ә.Кекілбаев, Қ.Жұмаділов, Д.Досжанов,
С.Жүнісов секілді қаламгерлер тарихи жанрда қалам тартты.
Орыс әдебиетінің 1970-1980 жылдырдағы үлкен көркемдік жетістіктері «деревенская проза» деген
шартты атаумен байланысты. Деревня прозасы – бұл деревня тақырыбына жазылған, деревня
адамының қарапайым тіршілігі жөнінде жазылған шығармалар шоғыры ғана емес, тек тақырыптық
анықтама ғана емес, жазушылардың осы тақырыпты игеруде танытқан көркемдік-идеялық
ортақтастығымен, көтерген мәселелер ұқсастығымен әдебиеттегі өзінше бағыт ретінде көрініс табуы.
Орыс прозасындағы – Ф.Абрамов, В.Астафьев, В.Лихонсов, В.Распутин, В.Шукшин, Е.Носов
шығармалары, қырғыз әдебиетіндегі – Ш.Айтматов, армян әдебиетіндегі – Г.Матевосян, литва
әдебиетіндегі – В.Бубнис шығармаларының бір-біріне ұқсамайтын айырықша сипатына қарамастан
зерттеушілер тарапынан бір қатарға қойылатыны кездейсоқ емес. Қазақ әдебиетіндегі ХХ ғасырдың
соңғы ширегіндегі ауыл тақырыбына жазған жазушылар – Д.Исабеков, С.Мұратбеков, О.Бөкеев,
Қ.Ысқақов шығармашылығы жөнінде де осыны айтуға болады.
ХХ ғасырдың соңғы ширегінде орыс тілінен қазақ тіліне жасалған аударма кітаптарын Қазақстан
баспаларының жұмысы бойынша сараласақ, негізгі 3 кезеңді басынан кешіргенін анықтаймыз. Бұл: 1)
1975-1991 жылдар аралығы - көркем аударманың өркендеп даму кезеңі; 2) 1991-1998 жылдар аралығы
- аударма практикасында бірнеше тоқырау кезеңі; 3) 1998 жылдан кейінгі кезең – көркем аударма
практикасында қайта өрлеу кезеңі.
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Сонымен қос ұлттық әдебиеттердің ғасыр соңындағы кезеңін салыстыра қарастыру нәтижесінде әдеби
дамудағы параллелизм және одан туындайтын тарихи-типологиялық түйісулердің заңдылығы
анықталады.
Түйін сөздер: қазақ әдебиеті, орыс әдебиеті, әдеби байланыстар, көркем аударма, тарихитипологиялық байланыс

KAZAKH-RUSSIAN LITERARY RELATIONS OF THE LATE 20 CENTURY
ABSTRACT
he article deals with the relations of Kazakh literature and Russian literature of the late twentieth century.
Kazakh-Russian literary relations are considered in unity with the literary process in the last quarter of the
twentieth century. We see in the history of Kazakh and Russian literature at this stage such phenomena as
General phases of development, typological junctions, General trends.
In both the literature again began to publish works in the first place prohibited by Soviet censorship. In Russian
literature, this name is "returned literature", in Kazakh literature, forgotten names and works "white pages of
literature" filled the literary space. Interest in the returned names was accompanied by two literary publications.
The thematic interest itself, parallel in the literary process, has developed connections with new facets.
One of the main achievements of the period of independence is the revival and further development of the
Kazakh culture, as well as the cultures and traditions of the ethnic groups that inhabit Kazakhstan. Interest in
the past has been shown both in literary works and in historical research. Due to the fact that Russian literature
has a fairly extensive historical theme, it was devoted to the civil war and the GULAG, in Kazakh literature
from the ancient Turkic era, the formation of the Kazakh ethnic group, the era of the Kazakh khanate, the
formation of the Soviet Union and modernity. In Russian literature, such as D. Balashov, V. Shukshin, Yu.
Davydov, Yu. Trifonov, B. Okudzhava, etc. in Kazakh literature, writers such as: Esenberlin, M. Magauin, S.
Smataev, A. Alimzhanov, A. Kekilbayev, K. Zhumadilov, D. Doszhanov, S. Zhunusov.
The great artistic achievements of Russian literature in the 1970s and 1980s are associated with the
conventional name "village prose". Prose of the village is not only a circle of works written on the theme of
the village, about the ordinary life of a person in the village, but also not only a thematic definition, but also
an artistic and ideological community of writers in the development of this topic, the similarity of issues raised
in literature as an independent direction. In Russian prose – the works of F. Abramov, V. Astafiev, V.
Likhonsov, V. Rasputin, V. Shukshin,, in Kyrgyz literature - Sh. Aitmatov, in Armenian literature - G.
Matevosyan, in Lithuanian literature - V. Bubniss, despite the exceptional character. So we can say about the
work of writers - D. Issabekov, S. Muratbekov, O. Bokeev, K. Iskakov, who wrote about the village in the
last quarter of the twentieth century in Kazakh literature.
In the last quarter of the twentieth century, if we analyze the books translated from Russian to Kazakh by the
work of Kazakh publishers, we will determine that the main 3 stages. These are: 1) the period from 1975 to
1991 - the period of development of literary translation; 2) the period from 1991 to 1998 - the period of
development in translation practice; 3) the period after 1998 – the period of revival in the practice of literary
translation.
At the same time, as a result of comparing the period of literature at the end of the century, the parallelism of
literary development and the regularity of historical and typological contacts that arose from it are determined.
Key words: Kazakh literature, Russian literature, literary relations, literary translation, historical and
typological relations.
Қазақ-орыс әдеби байланыстары ХХ ғасырдың соңғы ширегіндегі әдеби процеспен бірлікте
қарастырылады. Осы кезеңдегі қазақ және орыс әдебиеттерінің тарихына көз жүгіртсек, дамудың ортақ
фазаларын көрсететін ұқсас құбылыстарды, типологиялық түйісулерді, ортақ тенденцияларды айқын
көреміз.
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Екі әдебиетте де бірінші кезекте кеңестік цензура тыйым салған шығармалар қайта жариялана бастады.
Орыс әдебиетінде бұл «қайта оралған әдебиет» деген атауымен, қазақ әдебиетінде «әдебиеттің
ақтаңдақ беттері» деп ұмытылған есімдер мен туындылар әдеби кеңістікті толтырды. Қайта оралған
есімдерге деген қызығушылық қос әдебиетте де қатар жүрді. Әдеби процесте параллель жүрген
тақырыптық қызығушылықтың өзі байланыстарды жаңа қырынан дамытты.
Қос әдебиетте де орталық мәселелердің бірі – тарихи жады мәселесі болды. Өткенге қызығушылық
әдеби туындылардан да, тарихи зерттеулерден де көрінді. Тарихи тақырыптың кеңдігі соншалық орыс
әдебиетінде сонау орта ғасырлардан бастап, азаматтық соғыс пен ГУЛАГ-ты қамтыса, қазақ
әдебиетінде сонау түркілік дәуірден бастап, қазақ этносының құрылуы, қазақ хандығы дәуірі, кеңес
одағының құрылуынан қазіргі заманға дейінгі кезең қамтылды. Орыс әдебиетінде Д.Балашов,
В.Шукшин, Ю.Давыдов, Ю.Трифонов, Б.Окуджава секілді т.б. қаламгерлер, ал қазақ әдебиетінде
І.Есенберлин, М.Мағауин, С.Сматаев, Ә.Әлімжанов, Ә.Кекілбаев, Қ.Жұмаділов, Д.Досжанов,
С.Жүнісов секілді қаламгерлер тарихи жанрда қалам тартты.
Орыс әдебиетінің 1970-1980 жылдырдағы үлкен көркемдік жетістіктері «деревенская проза» деген
шартты атаумен байланысты. Деревня прозасы – бұл деревня тақырыбына жазылған, деревня
адамының қарапайым тіршілігі жөнінде жазылған шығармалар шоғыры ғана емес, тек тақырыптық
анықтама ғана емес, жазушылардың осы тақырыпты игеруде танытқан көркемдік-идеялық
ортақтастығымен, көтерген мәселелер ұқсастығымен әдебиеттегі өзінше бағыт ретінде көрініс табуы.
Осы орайда орыс әдебиетіндегі деревня прозасының өкілі Ф.Абрамов шығармашылығы туралы
Н.Л.Лейдерманның: «...в этих книгах подняты проблемы национального развития – историчечких
судеб» - деп айтуы негізді (2, 265).
Орыс прозасындағы – Ф.Абрамов, В.Астафьев, В.Лихонсов, В.Распутин, В.Шукшин, Е.Носов
шығармалары, қырғыз әдебиетіндегі – Ш.Айтматов, армян әдебиетіндегі – Г.Матевосян, литва
әдебиетіндегі – В.Бубнис шығармаларының бір-біріне ұқсамайтын айырықша сипатына қарамастан
зерттеушілер тарапынан бір қатарға қойылатыны кездейсоқ емес. Қазақ әдебиетіндегі ХХ ғасырдың
соңғы ширегіндегі ауыл тақырыбына жазған жазушылар – Д.Исабеков, С.Мұратбеков, О.Бөкеев,
Қ.Ысқақов, шығармашылығы жөнінде де осыны айтуға болады.
ХХ ғасырдың екінші жартысындағы орыс әдебиетінің тарихын зерттеуші ғалымдар бұл прозаның
өкілдерін жақындастыратын қасиеттер ретінде жазушы дүниетанымының халықпен байланысын,
көркем шығарманың түрлі деңгейінен: кейіпкерлер образынан, адам концепциясынан, тілінен,
стилінен, көрінетін өмірге халықтық қөзқарасты атайды. Орыс және қазақ жазушыларын
толғандыратын әлеуметтік-адамгершілік, психологиялық мәселелер ұқсас. Олар: түрлі оқиғалардың
салдарынан адам психикасының өзгеруі, ұлттық мінез, ұрпақтар сабақтастығы, халықтың рухани
құндылықтарының жалғасын табуы, туған топырағынан жырақтаудың қайғысы, жаңа экологиялық
сананы қалыптастыру. Аталмыш мәселелерді қамтуда публицистикалық очерктен бастап, тарихи,
әлеуметтік, философиялық, сатиралық, лирикалық прозаның барлық түрлері жұмылдырылды.
Қазақ және орыс әдебиетіндегі аталмыш прозада дәстүрлі еңбек тақырыбы, ауыл адамының тыныстіршілігі, күн көрісі ғана суреттелмей, жазушылар барлығынан бұрын табиғатқа етене жақындығын,
адам мен табиғаттың қарым-қатынасы мәселелеріне драмалық сипат беріп, жалпыадамзаттық
гуманистік пафос таратты.
Мұндай шығармалар қатарынан Ә. Нүрпейісовтің орыс тіліне аударылып 1984 жылы жарық көрген
«Борыш» романын атауға болады. Ресейлік сын бұл шығарманы ауылдық прозаның белді өкілдері В.
Астафьевтің «Патша балық» шығармасымен, В. Распутиннің «Матёрамен қоштасу», «Өрт»
шығармаларымен салыстыра, теңестіре талдауы тегін емес. Яғни ортақ сарын – экологиялық үрей
барлық шығармаларда қайталанады.
Қазақ және орыс ауылдық прозасын адам мен әлем туралы адамгершілік-философиялық түсініктері
деңгейінде салыстыра келе, әртүрлі таңғаларлық ұқсастықтарды кезіктіреміз. Себебі, әр жазушының
көркемдік әлемі ұлттық, аймақтық мығым байланысымен ерекшеленеді емес пе? (Ә. Нүрпейісовте
Арал маңы қазақтары, О. Бөкеевте Алтай ауылы, В. Распутинде Сібір деревнясы, Ф. Абрамовта
солтүстік еуропалық деревня). Алайда суреткерлердің шығармашылығын туған өңіріне телуі, оларға
*148*

8th International Conference on Social Sciences / 21-22 July 2020 / Almaty, Kazakhstan / Proceeding Book
тарихи масштабтағы процестерді тануға кедергі келтірмейді. Зерттеуші Н. Анастасьев «Соңғы парыз»
романының әлемдік маңызына тоқтала келе, шығарма объектісі кішкентай «балықшылар ауылы»
болғанымен, әңгіменің аумағына «күллі жаһан» сыйып кеткендей екендігін пайымдайды1. Сол секілді
В. Распутин үшін де Матёра – бұл туған жердің, отанның, жер планетасының символы.
Ауыл тақырыбын көтерген жазушылардың ауылға деген балалық махаббатымен сипатталады.
«Деревня – наша старая мать, она навеки прощяется с нами, мы должны понять это, и достойно
проводить её» дейді В. Распутин2. Осындай моральдық парыз қазақ жазушылары Қ. Ысқақ, О. Бөкей
шығармаларындағы ананың символдық образынан анық көрінеді. Жазушылардың жеке естеліктеріне
қоғам естеліктері еселеніп, сол арқылы көркемдік қуаты күшейе түседі.
Екі әдебиеттің ауыл прозасының ұқсастық ел тарихындағы елеулі оқиғалардың бірі халықтық
адамгершілік, әділдік туралы ғасырлар бойы қалыптасқан түсінігін қопарып, өтірік пен жала өршіген
күштеп коллективтендіру тақырыбына арналғандығы. Осы тақырыпты орыс әдебиетінде В. Белов
«Кануны» (1972-1988), М. Алексеев «Драчуны» (1981), С. Антонов «Васька» (1987), «Орваги» (1988),
Б. Можаев «Мужики и бабы» (1986) шығармаларында көрсетеді.
Қазақ әдебиетінде бұл тақырыптың түрлі қырлары Д. Исабеков, С. Мұратбеков, О. Бөкеев, Қ. Ысқақов,
Ә. Асқар шығармаларында қозғалды. Әсіресе, ауылдық прозаның жарқын көрінісі деп атауға болатын
сатиралық сарында жазылған Қ. Ысқақовтың «Беу, асқақ дүние» (1991) хикаятынан ерекше көрініс
тапқан. Автор «қайың тұрмақ қамшыға сап боларлық қызыл тобылғы табылмайтын» Шоққайың
ауылын суреттеп бастағаннан-ақ шығарма идеясы қылаң береді. Мәтін астарынан дүниедегі атынан
заты бөлек заттар келемеж етілетіні көрінеді. Сондықтан Өтеу, Мырза, Омырық, Қылкөз, Нюра,
Қараңқалғыр секілді жетім тірлік пен қиюы қашқан қоңырқай өмір ақсатқан кейіпкерлер галереясы
ашылады. Біразының әкелері 37 жылы ұсталып кетіп, шеше қолында жарымжан өскен жетімдер.
Шығармада бұл оқиға: «Жау болып алынды. Халықтың жауы. Мырзаның әкесі Жүсіп, жеке шаруа
болып отырыпты да, үйі-күйі, қора-қопасына екі есе салық түсіп, соны төлей алмаған соң, жалғыз қасқа
сиырын Мүсірәлі айдап кетіпті. Артынан қуып жеткен Жүсіпәлі бауырын, ағайынын ұрып-соғуға аяп:
- Атаңның! Енді саған менің қара сиырым керек болып қалды ма? – деп төрде тұрған Сталиннің
портретін тартып-тартып жіберіпті.
Ағайынын ұстап беруге Мүсірәлі аяп, жұлма-жұлма Сталинді көміп тастаса, ол кезде жансыз сурет те
жоқтаусыз қалған ба, ізінше іңкібіді: «көсемді тірідей көрге салдың!» деп екеуін бірдей айдай
жөнелген» - деуінен ұлт басына төнген нәубеттің барлығы да бұл ауылды айналып өтпегенін көреміз3.
Шығарма соңында сырттай кемшіліктерге толы ақсақ өмірден бір ғана сәуле қылаң береді.
Оңайшылықпен жылай қоймайтын шешесінің көзіндегі жас қана ұлына «мейлі ол ақсақ болсын, мейлі
ол тоқсақ болсын өмірдегі ең қымбат жан – жарың» деген идеяны түсіндірді. Осы көздің жасында
«бақыр басты еркекті артық қоятын» халық даналығы, бүтін бір халық философиясы жатқандай.
Осылайша ұлттың игі дәстүрлерін бойына жиған ана образы ғана кемел, бүтін болып шыққан.
Мұндай философиялық аналогияны 34 жыл ғұмырын шығармашылығындағы басты кітапты жазуға
арнаған В. Астафьевтің «Последний поклон» (1957-1991) шығармасынан кездестіруге болады.
Шығарма бірқатар жанрлық сипаттағы әңгіме, очерк, әдеби портрет әуелі повеске дейінгі түрлерден
құралған. Оқырман алдында XX ғасырдағы орыс өмірінің панорамасы ашылады. Әрбір эпизодынан
уақыт табы білінеді. Күштеп ұжымдастыру жылдарындағы ауыл өміріндегі оқиғалар, сол жылдардағы
шала белсенділер, олардың шаш ал десе бас алатын алып ұшпа мінездерді асқан шеберлікпен
көрсетіледі. Мәселен автор өзі сомдаған Геня Болтухин характеріне: «Не хочется пятнать эту мою
заветную книгу, не для того она затевалась. Но все же об одном самом яростном коммунисте нашей
жизни - поведаю, чтобы не думали его собратья и последователи из тех, кто живет по заветам отцов и
дедов своих, что забыто, тленом предано, быльем заросло» - деп өткір сынды түсініктемелер де береді4.

Анастасьев Н. Небо в чашечке цветка. Абдижамиль Нурпеисов и его книги в мировом литературном пейзаже. -Алматы:
Өлке, 2004.-303с.
2 Распутин В. Быть самим собой // Вопросы литературы.-1976. - №12.- с.146
3 Ысқақов Қ. Беу, асқақ дүние //Жұлдыз, 2000. - №8-49-92 бб.
4 Астафьев В. Последний поклон. В 2-х томах.- Красноярск: Лаговест, 1994.-381с.
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Туған ауылының басынан өткен небір зұлмат замандарды бейнелеп қаншама қиын-қыстау өмірді
басынан кешірген елді суреттесе де, халықтың ғасырлар бойына жинақталған адамгершілік туралы
биік мұраттарын бойында сақтап, көзінің қарашығындай күзетіп келген әже образын сомдайды. Кемкетікке толы өмірден жалғыз ғана бүтін бейне көрінеді. Әжесінің көзі тірісінде оның өмірі туралы
сұрап білмегеніне, заманның да оған кедергі болғанына налиды.
Ұрпағы үшін өмір сүрген әжесінің «көзімді жабарсың» деген соңғы өсиетін орындай алмағанын, әке
орнына әке, шеше орнына шеше болған әжесі қайтыс болғанда қалада жұмысынан сұранып бара алмай,
кешірілмес күнә істегендей, әжесінің көзін жауып соңғы парызын өтемегенін өзі өртене отырып: «я
еще осозновал всю огромность потерий, постигшей меня. Случись это теперь я бы ползком добрался
от Урала до Сибири, чтобы закрыть бабушке глаза, отдать ей последний поклон» деп жоқтайды4.
Қос әдебиеттегі ауыл прозасы көркем ашылыстардың қатарымен яғни ғұмыр бойы ата салтты
қастерлеп, ұлттық дәстүрлерді сақтап келген ата-әжелердің образдық аналогияларымен сол кезең
әдебиетін байытты. Мәселен орыс әдебиетінде В.Распутиннің «Соңғы мерзім», «Матёрамен қоштасу»
шығармаларындағы дана қарттар Анна мен Дария оброздары, В.Астафьевтің «Последний поклон»
шығармасындағы әже оброзы С.Елубайдың «Мінәжат» романындағы Дәу апа образы, О. Бөкеевтің
«Қайдасың, қасқа құлыным» шығармасындағы әке образы, «Өз отыңды өшірме» шығармасындағы
Дархан шал образы, «Ауыл әңгімелеріндегі» апасының образы.
О. Бөкеевтің әйел адамды қазақ елінің қасиеті ретінде қарайтын «Апамның астауы» шығармасының
басты идеясы туралы қазақ әдебиеті тарихының 10-томында: «Оның «Апам менің...» деген әрбір
сөзінде анаға деген сағыныш қана емес, сол аналармен бірге ұлттық салт-дәстүріміздің келмес сапарға
аттануын көрсетер ауыр күрсініс байқалады. Жастардың санасына ескі әдет-ғұрыпқа шошына қарауды
сіңірген зымиян саясат алдындағы автордың жан айқайы – «Апам менің...» деген жоқтаудан
көрінгендей» деп айтылса, автордың өзі «хан көтеріп пір тұтудың орнына, шікірейіп жүріп өлтіріп
алдық; егер ол ортамызда жүрген шағында ардақтап, әр сөз, әр ісін жоқ дегенде үйреніп үлгерсек өлмегені ғой, өлтірмегеніміз ғой, ал біз тірі кезінде-ақ өлтіріп аламыз» дейді5.
Жоғарыда келтірген мысалдарды талдай келе, біздің пікірімізше бұл жерде тарихи-типологиялық
аналогиялар туралы айтқан дұрыс, дәл осындай жалпылама ұқсастық сипатындағы құбылыстар қазіргі
әдебиеттануда тарихи-типологиялық түйісулер деп аталып жүр. В.М.Жирмунский бұл жөнінде:
«Черти историко-типологического сходство между литературными явлениями обнаруживается в их
идейном и психологическом содержаний, в мотивах и сюжетах, в поэтических образах и ситуациях, в
особенностях жанровой композиций и художественного стиля» дейді6. Кеңес одағының өткенге
шүйіле қарап, ескімен күресі, өткенді сызып тастап, жаңа өмір құру туралы идеясына халықтың
ұлттығын этностық сипатын жою саясатына оппозиция ретінде қос әдебиетте осындай типологиялық
түйісулер тудырғаны заңдылық.
ХХ ғасырдың соңы ширегінде көптеген елдердің әлеуметтік өмірінде феминистік қозғалыстар өзекті
мәселе ретінде алға шықты. Феминизм идеялары қоғамның барлық салаларынан көріне бастады. Тек
әйелдерге, не тек ерлерге арналған баспасөз құралдары көптеп шығарыла бастады. Әлеуметтік өмірдің
мұндай өзгешіліктері әдебиетке де өз әсерін тигізді. Қазақ және орыс әдебиеттеріндегі әйелдер
шығармашылығын салыстыра келе, орыс әдебиетінде «әйелдер прозасы» жақсы дамығанын аңғарсақ,
қазақ әдебиетінде әйелдер поэзияда белсенділік танытып отырғанын көреміз. Жалпы қос әдебиетте
әйелдер мәселесінің көтерілуі, әлемде болып жатқан құбылыстарға (атап айтсақ, гендерлік саясатқа)
екі әдебиеттің өзіндік жауабы, қатар үн қатуы деп бағалау керек. Бұл да қос әдеби процестегі ортақ
тенденцияны танытады.
Сондай-ақ ХХ ғасырдың соңғы ширегіндегі әдеби процесте екі әдебиетке де тән сипаттың бірі өз-өзіне
сын көзбен қарауы, сол кезең әдебиетін алдыңғы кезең әдебиетінен төмен санап, өлдіге балауы.
Сонымен біз қарастырып отырған кезеңде қазақ және орыс әдебиеттерінің тарихына бажайлап қарай
отырып, әдеби процестегі жетекші тенденцияның сәйкес келетін тұстары оның жанрлық, тақырыптық,
5
6

Қазақ әдебиетінің тарихы: Кеңес дәуірі (1956-1990) 8-том. Алматы: 2004, 520 б.
Бөкеев О. Ұйқым келмейді.-Алматы: Атамұра, 2005.-204 б.
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мазмұндық, идеялық жағын қамтитынын анықтадық. Әрине, көркем процесс кезеңінің жетекші
бағыттарынан әлдеқайда бай, әлдқайда кең. Сондықтан әдеби құбылыстардың индивдуалды
ерекшелігін емес, ұқсас тұстарын, қос әдебиеттегі жалпы әдеби-эстетикалық бастаулар мен
принциптерді көрсетуге ұмтылдық. Ендігі жерде көркем процеспен біте-қайнасып, әдебиеттер
арасындағы байланыстарды орнатуда ішкі фактор есебінде басты қызмет атқаратын аударма ісінің
даму үрдісін бақылаған жөн.
ХХ ғасырдың соңғы ширегінде қазақ тіліндегі көркем аударма ауанын баспалар ісі арқылы бажайлаған
жөн. Кеңестік кезеңде баспалар аударма әдебиетті жоспарлап, тақырыптары бойынша сериялап
шығаруды қолға алған. Мәселен «Жазушы» баспасының «Әлем әдебиеті», «Бауырлас жырлар»,
«Шетел прозасы», «Революцияға дейінгі орыс классикасы», «Орыс совет классикасы», «Достық
кітапханасы» атты сериялары, «Жалын» баспасының «Достық аясында» , «СССР – халықтар
туысқандығы», «Өнегелі өмір», «Фантастика. Хикая. Саяхат», «Жаһан», «Жасөспірімдер кітапханасы»
атты сериялары толығымен аударма кітаптардан тұрды. Әр сериямен жарияланатын кітаптар саны
жүзге жуық етіп жоспарланған. Біз өз кезегімізде, осы сериялардың ішінде хронологиясы, шекарасы
кең, әрі саны жағынан көлемді, 10 мыңдаған тиражбен тараған, алайда зерттеушіліердің назарына
іліккен «Достық кітапханасы» сериясына талдау жасадық. «Достық кітапханасы» сериясымен жарық
көрген 131 кітаптың барлығы да кеңес одағы құрамында болған барлық ұлттардың кеңестік кезеңдегі
әдебиетін қамтитындығынан, «Достық кітапханасы» сериясы синхронды әдеби байланыстың
таптырмас үлгісі бола алды.
Қазақ-орыс әдеби байланыстарының бірі – философиялық мәні терең ақын-жазушылар
шығармаларының аударылуы. Көркем аударманың ішіндегі поэзиялық аударма мәні ерекше. Бір
тілдегі поэзиялық туындыны екіншібір тілге аудару барысында өлең сөздің ұлттық өрнегі мен ішкі ой
әуенін дәл жеткізу үшін асқан сезімталдық қажет. Мұның сыртында екі тілді де жетікбілу, ұлттық
ойлау өрісінің қыр-сырына қанық болу, шығарманың түйінді сырын анық басып, дәл жеткізу
сындыталап-тілектер де ескерілу керек.
Иран-Ғайып – өлеңдері өзге тілдерге, соның ішінде орыс тіліне жиі аударылып, кеңінен таралған
ақындарымыздың бірі. Жалпы ақнныңәр жылдары жарық көргегн «Жүрек жырлайды» (1974), «Жеті
қазына» (1977), «Түннің көзі» (1979), «Сұлулықпен сырласу» (1980), «Өмір - өлең» (1982), «Сұлулық
сарасы» (1985), «Дүниежарық» (1987), «Батқан кеменің Бейбақтары» (1990), «Мұнар, Мұнар,
Мұнарым...» (1992), «Иран бағы» (1995), «Сөз патшалығы» (1996), «Жыр әлемі» (1996), «Қорқыттың
көрі» (2001) атты жыр кітаптары кеңінен таныс. Елуге жуық жыр кітаптары жарық көрген Иран-Ғайып
– республикалық, халықаралық деңгейдегі көптеген жыр мүшәйраларының жеңімпазы, поэзия,
фестивальдерінің бірнеше дүркін лауреаты, Қазақстан Жазушылар Одағы сыйлығының, Тәуелсіз
«Тарлан» сыйлығының иегері, қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты.
Иран-Ғайып «Глаза ночи» (1983), «Царь слова» (1984), «наследник» (1988) сынды жыр жинақтары
арқылы орыс тілді оқырмандарға да кеңінен танымал. Ақын өлеңлерін орыс тіліне тәржімелеушілер
қатарынанВладимир Савельев, егор Самченко, Нина Габриэлян, Марат Акчурин, Орынбай
жанайдаров, Еактерина Мосина сынды есімдерді кездестіреміз. Ақынның 2006 жылы эарық көрген 13
томдық шығармалар жинағын парақтай отырып, әртүрлі аудармашылардың түрліше
тәржімалағанжағдайларының да кездестіріп, таңырқадық. Иран-Ғайыптың «Түн. Тұтқыныңмын» атты
өлеңінде жанарына мұң тұнған жас әйелдің басындағы психологиялықауал лирикалық қаһарман
тарапынан зерделенеді. Жалпы өлеңдегі негізгі эмоционалдық-экспрессивті фон да, ой түйіні де
алғашқы шумақта жатыр:
Қалқам,
Құрбандығы – сен түннің...
Бәлки түннің өзісің!
Бәлки түннің көзісің!!
«Дауасы бар дертіңнің!»Менің тезисім!!!
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Тұтастай өлеңдегі ситуацияны шамалап көрейік. Қара жамылған жас жесір, оңың дертіне дауа іздеп
шарқ ұрған лириқалық қаһарманның шарасыздығы, еңсені басқан түн қараңғылығы... Енді
Н.Габриэлян тәржімесіне көңіл аударайық:
Кто ты, любимая?
Словно две ярких звезды среди ночи –
Так над судьбою моею взошли твои очи.
Ты – глаза этой ночи,
Мягкая нежная тьма...
А может ты – ночь сама?
Түпнұсқа жырға арқау болған сезім сыры мейлінше жасырын. Сезімді білдіруде ұлттық танымдағы
алыстан орағытып, әкеліп мегзейтін эстетикалық тұрғыда әсерлі дәстүр сақталған. «қалқам» қаратпа
сөзінің аударма нұсқада «Любимая» болып келуінің өзі лирикалық қаһарман мен кейіпкер
арақашықтығының сақталғанымен, екі нұсқадағы семантикалық сипаты әрқилы. Түпнұсқадағы түн де,
түн құшағындағы кейіпкер де құпия сырға толы. «Бәлки түннің көзісің» метафоралық қолданысының
аудармасы «Словно две ярких звезды среди ночи – Так над судьбою моею взошли твои очи. Ты – глаза
этой ночи» қаралы сұлудың лирикалық қаһарман үшін тағдырлық мәнге ие болғандығын айшықтап
өтеді.
Позиялық аудармада өлең өрнегіне қатысты сәйкестік іздеу орынсыз. Себебі әр ұлттық поэзияның өз
ішінде қалыптасқан формалары, көркемдік ырғағы әрбасқа болып келеді. Түпнұсқадағы ой екпінін, сөз
екпінін дәлме-дәл жеткізудің қиынға соғатындығы осыған байланысты. Сайып келгенде, поэзиялық
мәтінді адаруда, өлеңнің ішкі көркемдік әлемінің жасандылықтан ада, табиғи сипат алуына ерекше мән
берген абзал. Иран-Ғайыптың «Менің әкем» өлеңін орыс тіліне Марат Акчурин аударыпты. Көлемі
жағынан екі нұсқа сайма-сай келеді: 31 шумақ, 124 жолдан тұратын өлең орыс тіліндегі аударма
нұсқасында да дәл сондай көлемін сақтаған. Қазақтың қара өлең ұйқасымен жазылған бұл көлемді
туындысында ақын өз әкесінің тұлғасын сомдап, кебет-кескінін зерделейді. Тәржімеші М.Акчурин
хал-қадірінше түпнұсқадағы ой өзегін ұстанып, әке портретін бейнелеуге күш салған. Салыстыра
кетейік:
Бұлшық екі бетінің бөлек-бөлек,
Түпнұсқада әке портретін сомдаудағы юморлық элементтерді (Астыңғы ерні түсіңкі көп өкпелеп. Орақ
тілді, жез таңдай, от – ауызға– Қоңқақ мұрны қонып тұр көмекке кеп), бір жағынан, ұйқас жасау
мақсатында қолданылған, екіншіден, шынайы еске түсіру сәтіндегі тілге тиек болған оралымдар
ретінде қабфлдаған абзал. Ал осы бір шумақ орыс тіліндебылайшаөріледі:
Всегда пришурен ястребиный взор,
Тяжелый нос над ртом навис, остер,
К вискам взлетают брови молодые,
А рот горяч, как тлеющий костер.
Нақтылығымен, дәлдігімен айрықша келген портреттік сипат-белгілер көсемскіленген. Олардың
орнын өзгеше көркемдеуіш құралдар басқаны анық. Тек кескіндеменің тұтас сұлбасын елестетерліктер
жалпылық сипат аңғарылады.
Өлең сөздің өрнегі, интонация, ырғақ, ой өзегінің ауытқымай дәлберілуі сынды ірілі-ұсақты
мәселелерді Иран-Ғайып поэзиясы мысалында әлі де зерттей түсуге негіз мол. Қазақ-орыс әдеби
байланысын нығайта түсуге арқау болған Иран-Ғайып өлеңдерінің аудармасы, міне, осындай.
ХХ ғасырдың соңғы ширегінде орыс тілінен қазақ тіліне жасалған аударма кітаптарын Қазақстан
баспаларының жұмысы бойынша сараласақ, негізгі 3 кезеңді басынан кешіргенін анықтаймыз. Бұл: 1)
1975-1991 жылдар аралығы - көркем аударманың өркендеп даму кезеңі; 2) 1991-1998 жылдар аралығы
- аударма практикасында бірнеше тоқырау кезеңі; 3) 1998 жылдан кейінгі кезең – көркем аударма
практикасында қайта өрлеу кезеңі.
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Сонымен қос ұлттық әдебиеттердің ғасыр соңындағы кезеңін салыстыра қарастыру нәтижесінде әдеби
дамудағы параллелизм және одан туындайтын тарихи-типологиялық түйісулердің заңдылығы
анықталады.
Пайдаланған әдебиеттер:
1 Анастасьев Н. Небо в чашечке цветка. Абдижамиль Нурпеисов и его книги в мировом итературном
пейзаже. -Алматы: Өлке, 2004.-303с.
2 Распутин В. Быть самим собой // Вопросы литературы.-1976. - №12.- с.146
3 Ысқақов Қ. Беу, асқақ дүние //Жұлдыз, 2000. - №8-49-92 бб.
4 Астафьев В. Последний поклон. В 2-х томах.- Красноярск: Лаговест, 1994.-381с.
5 Қазақ әдебиетінің тарихы: Кеңес дәуірі (1956-1990) 8-том. Алматы: 2004, 520 б.
6 Бөкеев О. Ұйқым келмейді.-Алматы: Атамұра, 2005.-204 б.
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«Бүгінгі күнді түсініп-түйсіну үшін де, болашақтың дидарын көзге елестету үшін де кешегі кезеңге
көз жіберуіміз керек»
Н.Ә. Назарбаев
Түйіндеме
Есімі дүние жүзіне мәлім болып, ғылыми және мәдени мұралары ғасырлар бойы ардақталып, ұрпақтанұрпаққа мирас болып келе жатқан қазақ даласының жарық жұлдызы – әл-Фараби. ІХ ғасырдан бастап
қазіргі таңға дейінгі мың жылдан астам уақыттың ішінде ұлы бабамыздың еңбектері әлем
ғалымдарының сусындар кәусәр бұлағына айналды. Ұлы ғұламадан қалған мирас ғылымның түрлі
саласын қамтиды, әрі өте құндылығымен ерекшеленеді. Оның философия, социология, логика,
эстетика, этика және басқа да жаратылыстану мен гуманитарлық ғылым пәндері бойынша айтқан
теориялық тұжырымдары Дүние жүзі халықтарының қоғамдық-философиялық ойларына ықпал етті
деп айтуға болады. Биыл елімізде Шығыстың ғұлама ойшылы, математик, астролог, музыка теоретигі,
Аристотельден кейінгі екінші ұстаз атанған Әбу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдық мерейтойы аталып
өтіледі.
Мемлекет
басшысы
Қасым-Жомарт
Тоқаев
арнайы
қаулы
қабылдап, мерейтойды дайындау және өткізу жөніндегі арнайы мемлекеттік комиссия құрылып, қызу
жұмыстар атқарылып жатыр..
Тірек сөздер: Әбу Насыр әл-Фараби, еңбектері, нақыл сөздері, 1150 жылдық мерейтой, құндылық,
мәдени мұралар.
ON THE 1150th ANNIVERSARY OF АL-FARABI: WORKS, PROVERBS
Abstract
The bright star of the Kazakh steppe is al-Farabi, whose name is known all over the world, whose scientific
and cultural heritage is revered for centuries and passed from generation to generation. For more than a
thousand years from the Tenth century to the present day, the works of great ancestors have become the source
of many scientists of the world. From the great sages, Miras covers various fields of science and has a high
value. His theoretical conclusions on philosophy, sociology, logic, aesthetics, ethics and other subjects of
natural science and Humanities influenced the socio-philosophical thought of the peoples of the world. This
year, our country celebrates the 1150th anniversary of the great thinker of the East, mathematician, astrologer,
music theorist, second teacher after Aristotle Abu Nasir al-Farabi. Head of state Kassym-Jomart Tokayev is
adopting a special resolution, a special state Commission has been created to prepare and conduct the
anniversary, and hard work is underway..
Keywords: Abu Nasir al-Farabi, works, Proverbs, 1150th anniversary, value, cultural heritage,
Қазақ топырағынан шыққан ұлы данышпан Фарабидің толық аты-жөні - Әбу-Насыр Мұхаммед Иби
Мұхаммед ибн Ұзлағ ибн Тархан Әл-Фараби. Әл-Фараби түрік тайпасының дәулетті бір ортасынан
шыққаны бізге мәлім, бұған дәлел оның толық аты жөнінде "Тархан" деген атаудың болуы. Шығыстың
ғұлама ойшылы Әбу Насыр әл-Фараби 870 жылы бүгінде Отырар аталатын, Арыс өзенінің Сырға
барып құятын сағасындағы Фараб қаласында дүниеге келді (қазіргі Оңтүстік Қазақстан облысындағы
Отырар қаласының маңайындағы ортағасырлық қала). Сол тұста өмір сүргендердің қалдырған
www.farabicongress.org

154

farabidergisi@gmail.com

8th International Conference on Social Sciences / 21-22 July 2020 / Almaty, Kazakhstan / Proceeding Book
жазбаларына қарағанда, Отырар қаласы IX ғасырда тарихи қатынастар мен сауда жолдарының
торабындағы аса ірі мәдениет орталығы болған.
Сондай-ақ, Астанада ЮНЕСКО, ТҮРКСОЙ және ИСЕСКО аясында Әл-Фараби және әлемдік
өркениет» атты халықаралық ғылыми симпозиум өткізіледі деп жоспарланып отыр. Оған отандық және
шетелдік жетекші ғалымдар, жоғары оқу орындарының басшылары және тағы басқа шақырылады.
Түркістан облысында арнайы арт-фестиваль ұйымдастырылып, оның аясында қолөнершілердің
жәрмеңкелері, ұлттық ойындар бойынша жарыстар мен мерекелік концерттер өткізілу жоспарланған.
Қазақстанда әл-Фараби мұраларын зерттеп, зерделеу ХХ ғасырдың ІІ жартысынан басталды деп айтуға
болады. Көрнекті ғалым, үлкен фарабитанушы-ғалым Ақжан Машанов: “…Батыс елдерінен соғыстан
ығысып келген ғалымдар Алматыда о жылдары көп болатын. Әсіресе, олар КСРО Ғылым
академиясының Қазақстандық филиалы маңында шоғырланды. … Чехославакиядан келген
Э.Я.Кольман деген математика ғылымының тарихын жақсы білетін ірі ғалым, профессор филиалда
біздерге баяндама жасады. Сол баяндама маған зор әсер етті. Ол 1943 жылдың басы болатын.
Баяндаманың негізгі мазмұны Орта Азия мен Қазақстан ғалымдарының орта ғасырлардағы ғылымға
қосқан үлесі туралы еді».
Сондай-ақ, түрік ғалымы Ахмад Аташтың “Әл-Фараби еңбектерінің тізімі” (Стамбул, 1950 ж.) атты
библиографиясында әл-Фарабидің 160 кітабы атап көрсетілген. Е.Э.Бертельс,
С.Н.Григорян мен А.В.Сағадеев, М.Хайруллаевтің “Мировоззрение Фараби” атты монографиясы әлФараби философиясы турасында жазылған алғашқы ауқымды зерттеу еңбектерді атауға болады.
Қазақ ғалымдарының ішінде алғашқы қазақ фарабитанушысы А.Машановтан басқа әл-Фараби
мұраларын жинауға ат салысқандар Ш.Е.Есенов, кезінде Қазақ КСР Ғылым академиясы жанынан
Фарабитану тобын құру жайында бастама көтергендердің бірі Ә.Марғұлан, әл-Фарабидің
математикалық, астрономиялық, педогогикалық мұраларын зерттеп, оқырман қауымға таныстыруда
көп еңбек сіңірген ғалым А.Көбесов және ұлы ойшылдың мұраларын зерделеу барысында Фараби
аттас басқа да ғалымдардың бар екенін және олардың еңбектерін саралай келе “Әл-Фараби эстетикасы”
және “Қазақ даласының жұлдыздары” (І тарау) атты Әбу Насырға байланысты көлемді еңбек жазған
белгілі арабтанушы-ғалым Ә.Дербісалі. Сондай-ақ. Ә.Әлімжанов, М.С.Бурабаев, А.Х.Қасымжанов,
Н.Келімбетов, М.Мырзахметов және басқа да ғалымдар әл-Фараби мұраларын зерттеуді өз ғылыми
жұмыстарына арқау етсе, Қ.Жарықбаев Әл-Фараби еңбектерінің библиографиясын жасады. Қазіргі
таңда Фараби мұраларын араб тілінен орыс-қазақ тілдеріне аударуда арабтанушы ғалым К.Х.Тәжікова
үлкен жұмыс атқаруда. Ғалым С.Төлеубаева әл-Фараби мұраларын әдеби, лингвистикалық қырынан
зерделеп, бірнеше ғылыми мақалаларын жариялады.
Тарихи деректерде Отырар қаласы IX ғасырда тарихи қатынастар мен сауда жолдарының торабындағы
аса ірі мәдениет орталығы болған. Әл-Фараби дәулетті отбасынан шыққан. Әкесі әскербасы
болатын. Ештеңеден кемдік көрмей өскен айрықша дарын иесі Әбу Насыр бала күнінен ғылымға үйір
болып өскен. Алғашында Бұхарада, Самарқанда білім алады, одан кейін Хамадан, Бағдат, Шам, Каир,
Дамаск, Александрия, Мәдина, Мекке қалаларында зерттеумен айналысқан. Ақыры Бағдад қаласында
тұрақтап қалады. Бұл жерде 20 жылдай тұрып, антикалық философиямен әлемдік мәдениетпен
танысты. Содан кейін Шам жеріне (Бағдад) қоныс аударып, 950 жылы өмірден өткенше сол өлкеде
қалады. "Жалпы Әл-Фараби бір жерде тұрақтамаған. Ол үнемі бір қаладан екінші қалаға саяхат жасап,
білімін шыңдаған. Ғұлама ойшыл бар өмірін ғылым мен білімге арнады. Біздегі мәліметтерге сәйкес,
ол 70-ке жуық тілді меңгерген", - дейді профессор Жақыпбек Алтайұлы.
Алғашқы фарабитанушы ғалым А.Машанидің айтуы бойынша Бағдат халифаларының сенімді
серіктері көбінесе түркістандықтар болған. Ғалым А.Машанов “Әл-Фараби және Абай” атты еңбегінде
ұлы ойшылдың Отырардан шыққанын былайша дәлелдейді: “… Фараб атты мекен бір ғана жер емес,
бірнеше жерде бар. Соның бірі Амудария бойында, тәжік жерінде. Сол бойынша әл-Фараби ирандық
нәсілден деген жалған пікір қалыптасқан. Оны қазір ешкім қолдамайды. Ал, әл-Фарабидің туған жері
Сырдария бойындағы Фараб (Отырар) екенін дәлдеп жазып, картаға түсірген атақты ғалым-географ
ибн Хаукал. Ол өзінің “Китабу Масалик уа мамалик” аталатын географиялық еңбегінде Түркістан
аймағының сипатын берген, қалаларын картаға түсірген. Ол Отырарды жазғанда, картаға түсіргенде
әдейі арнайы, тоқтап: “Бұл жер атақты ғұлама, асқан философ әл-Фарабидің туған жері”, – деп жазған.
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Әл-Фараби – көрнекті ойшыл, өзінің замандастарының арасындағы ең ірі ғалым, философ және шығыс
аристотелизмінің ең ірі өкілі. Әл-Фараби осындай үлкен ізденістерінің арқасында Аристотельден
кейінгі «екінші ұстаз» атанады. Яғни философия саласы бойынша грек ойшылы Аристотельдің
«Категориялар», «Герменевтика», «Риторика», «Поэтика», «Метафизика», «Аналитика»
секілді көптеген еңбектерін түсіндірген. Яғни грек тілінде ғана дамып жатқан ғылымның араб, парсы,
түрік тілдерінде тәпсірін жасайды.
Өзінің білімділігі мен сауаттылығының арқасында "Екінші Ұстаз" атауына ие болды. Әл-Фарабидің
шығармашылық мұрасы орасан зор (150-ге жуық философиялық және ғылыми трактаттар), ал оның
айналысқан ғылыми салалары ол – философия мен логика, саясат пен этика, музыка мен астрономия.
Ғылыми еңбектерінің ең әйгілісі "Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары жайлы трактат" деп
аталады. Оның атақты “Музыка туралы үлкен трактат” деген шығармасы әлемнің көптеген тілдеріне
аударылған.
Сонымен қатар, Аристотелдің әлеуметтік-қоғамдық идеяларын түсіндіріп қана қоймай дамыта білген
адам. «Кемеңгерлік меруерті», «Ізгі қала тұрғындарының көзқарасы», «Мәселелердің түп мазмұны»,
«Ғалымдардың шығуы», «Бақытқа жету», «Азаматтық саясат», «Мемлекеттік қайраткерлердің нақыл
сөздері», «Музыка туралы үлкен трактат секілді көптеген философиялық еңбектер жазды.
Жалпы саны 150-ге жуық философиялық және ғылыми трактаттар жазып қалдырды. Философия мен
логика, саясат пен этика, музыка мен астрономияны зерттеді. Мемлекет, ел басқару жөнінде ғажап
тұжырымдар жасай алған. Дамаск қаласында жазып шыққан «Қайырымды қала тұрғындары» атты
атақты шығармасында ол қала басшыларын «қайырымды» және «надан» деп екіге бөледі. Әрі қарай
«қала тұрғындары қай кезде бақытты болады?» деген мәселеге үңіледі. «Ғалымның пікірінше, бұл
шаһардың әкімдеріне байланысты. Егер әкім білімді, әділ, ойы таза болса, барлық қала тұрғыны
бақытты болады. Ал қаланың әкімі надан болса, өтірік айтса, шаһардың адамдары бақытсыз болады.
Әл-Фараби шын бақытқа жету үшін адам үнемі іздену керек дейді. Сондай-ақ адамның мінез-құлқы да
жақсы болуы керек", - дейді Жақыпбек Алтайұлы.
Жұрт арасында әл-Фараби айтыпты дейтін аңыз-әңгімелер мен ұлағатты сөздер өте көп. Белгілі
зерттеуші Ақселеу Сейдімбек Әбу Насыр әл-Фарабидың нақыл сөздерін жинақтап арнайы еңбегі
жарияланған. Енді осы еңбектегі әл-Фараби айтыпты дейтін тәмсілдерге тоқталып өтелік:
***
Бір күні әлде кім Әбу Насыр әл-Фарабиге тамаша болып толыса піскен алманы көрсетіп, сауал
қойыпты: «Осы алманың бітім-болмысындағы жақсы қасиет не? Түсі ме, шырыны ма, дәмі ме, әлде
бітімі ме?» Сонда әл-Фараби: «Бәрінен де оның ұрығы тамаша. Өйткені, осы алманың өзі сол ұрықтан
өсіп шыққан және одан бүкіл бақ пайда болды ғой!» – деп жауап берген екен.
***
Әл-Фараби Бағдатқа келгенде оған Халифа Мұқтадид ибн-Муаффак әл-Биллах (892-902) былай деп
сұрақ қояды: – Осы сені оқудың түбіне жетіпті деп естідім, сонда сен көп білесің бе, әлде Аристотель
көп біле ме? Сонда әл-Фараби: − Егер мен оның заманында өмір сүрген болсам, шүбәсіз оның үздік
шәкірттерінің бірі болған болар едім, – деп жауап берген екен.
***
Ғылымның мәні туралы әңгіме өрбіген бір отырыста әл-Фарабиге «Данышпан кім?» деген сұрақ
қойылыпты. Сонда әл-Фараби: – «Данышпан кім?» деген сұраққа мен алдындағы өмірін ұмытпаған кісі
деп жауап берер едім. Менің алдым – тұңғиық. Бүгін халифаның қадірменді қонағы ретінде төрдемін.
Егер сынықтан сылтау шықса, ертең көрдемін ғой. Ғылым мен сопылық біріне бірі қарама-қарсы нәрсе.
Ғылым – шындық, сопылық – сұмдық. Бұл – ақиқат, – деген екен. Бұл кез Бағдат халифасы Мұттақидан
әл-Фарабидің зәбір көріп, қуғынға түсіп, бас сауғалап жүрген кезі болса керек.
***
Жолы түсіп, туған жері Отырарға қайта оралған бір шақта әл-Фараби төңірегіне ел балаларын жинап,
оларды оқытуды ниет етеді. Кешікпей-ақ, ғұлама жерлесінің алдын көруге жиналған шәкірттердің
саны көбейе түседі. Сондай күндердің бірінде бір жас бала сабаққа келгенде, оның атын сұраса,
айтпайды. Жас шәкірт екі қолын көкірегіне басып, тағзым етіп тұрып былай дейді: – О, қадірлі ұстазым,
өз есімімді өзім атай алмауыма мен жазықты емеспін. Ата-анам біле тұра маған сіз сияқты ұлы адамның
атын қойыпты. Осы атым үшін талай рет опық жедім. Біреулер – қандай жақсы есім, Екінші ұстазға
ұқсасаң игі десе, енді біреулер – қорашыл төбетті бөрбасар атаса да тазы болмас деп, мазақ етеді.
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– Жақсы, балам, есімің Әбу-Наср екен, одан әрі қалай еді? – деп сұрайды Фараби. – Осыған Исмаил
Хаммедұлы дегенді қоссаңыз болады. – Дұрыс, – дейді Фараби, – Әбу Наср Исмаил бин Хаммед. Бір
Әбу-Наср оқытты, екінші Әбу-Наср оқыды, онда тұрған не бар. Бір Жауһариден (Ғаббас бин Саид әлЖауһари Отырардан Бағдатқа барған математик, астроном, Бәйт ел-Хикметте профессор болған)
оқыдым, екінші жауһариді оқыттым деп, мен де айтып жүрейін. Өмірің ұзақ болғай! Балам, Ғаббас
Жауһаримен қандай жақындығың бар? – Ол кісі бабаммен – туажат екен, әкеммен – жүрежат, менімен
– тумайжат болады. Біздің арғы бабаларымыз – аталас, тіптен, құлажат – бір ауыл екенбіз. Жазғы
жайлауымыз бір, тайпамыз – қаңлы. Неге екенін білмеймін, көбінесе қыпшақ дейтінін естіп жүрмін, −
депті шәкірт бала. Әл-Фарабиден оқыған осы бала кейін көрнекті ғалым болады. Бағдатта ұстаздық
етіп, «Сыхақ фи-л-лұғат» деген кітап жазады. Осы еңбегі араб тілінің көптеген кейінгі сөздіктеріне
негіз болады. Әбу-Наср Исмаил бин Хаммед әл-Жаһари (937-1003 жылдар шамасы) өз заманының
белгілі қайраткері де болған.
***
Туған жерден шалғайға жүріп, бар өмірін ғылым-білімге сарп еткен әл-Фараби қартайған шағында өз
елінің керуен-кіре тартып жүрген адамдарын кездестіріп қатты толқиды. Ел-жұрттың хал-жағдайын
тәптіштеп сұрап, көңіл орнықтырған соң, қоштасарда өзінің жан серігі – «қыпшақ» деп аталатын
домбырасының бетіне: «Айналайын атам қыпшақ, Туған жерім сағындым. Өз атыңа, үрметіңе Қайда
жүрсем табындым!» – деп жазып, туған жері мен еліне сәлемдеме белгі ретінде беріп жіберген екен
дейді.
***
Бір жолы әмір сарайында әкімдер, ғалымдар мен өнерпаздар бас қосқан сыр-сұхбат кеші өтіп жатса
керек. Осы кешке жұпынылау киінген әл-Фараби тап болады да, елеусіз ғана бір шеттен орын алады.
Небір тапқыр сөз сайыстары болып, небір арқалы өнер түрлері дебеле қоздырған кезде жиынды
басқарушы: – Қонақтың қандай өнері бар екен? – деп әл-Фарабиге тіл қатады. Сонда әл-Фараби өзі
жасаған «Қыпшақ» деп аталатын домбырасын қоржынынан алып, құлағын күйлеп тарта жөнеледі.
Алғашқыда ортекедей ойнақтаған ерке күй жиналған басқаша күйлеп, сұңқылдата зарлатқанда
тыңдаушы қауымның әрқайсысы өз басындағы қайғы-мұңмен қауышқандай, көздеріне жас алыпты
дейді. Келесі бір тыныста, қыпшақ-домбыраның құлақ күйі қоңыр сазға ауысып, жанға рахат үнмен
бесіктей тербегенде тыңдаушылар маужырап, қалғи бастайды. Сол кезде «Бұл күйлерді тартқан –
қыпшақ әл-Фараби» деп бір парақ қағазға жазыпты да, әл-Фараби сарайдан шығып жүре берген екен
дейді.
***
Шығыс әмірлерінің бірі әл-Фарабиді сарайына арнайы шақырып, мынандай сауал қояды: – Уа, Екінші
ұстаз, менің мемлекетімнің болашағы қандай күйде болмақ? Болжалыңды естігім келеді, − дейді. Сонда
әл-Фараби: – Еліңнің болашағын білгің келсе, маған жастарыңды көрсет, сонсоң айтып берейін, − деген
екен.
Әл-Фарабидің еңбектері күні бүгінге дейін өз мән-маңызын жоғалтқан жоқ. Әл-Фарабидің мемлекет,
ел басқару жөніндегі тұжырымдары, әлеуметтік-этикалық саяси көзқарастары бүгінгі қоғам үшін де
айрықша маңызды. Оның еңбектері еуропалық Ренессанстың өрлеуіне үлкен ықпал етті. Фараби
Шығыс пен Батыстың ғылымы мен ежелгі мәдениетін табыстыруда зор рөл атқарды.
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Özet
2020 yılı büyük Türk bilgini Fârâbî’nin doğumunun 1150. yıldönümü. Fârâbî’nin bilim ve felsefe alanındaki
katkılarından ötürü 2020 yılı Birleşmiş Milletler tarafından Fârâbî Yılı ilan edildi. Bilim ve felsefe insanlığın
ortak birikimi ve mirasıdır. Bilim tarihi çalışmaları bu ortak birikim ve mirasta İslâm dünyasının ve Türklerin
de katkılarının olduğunu kanıtlamıştır. Bu nedenle birkaç senedir, gerek Birleşmiş Milletler gerekse UNESCO
bazı özel yılları İslâm ve Türk bilim insanlarına adamaktadır. Son olarak bilim tarihçilerinin, tarihçilerin ve
felsefecilerin girişimi ile doğumunun 1150. yılında evrensel kültüre katkılarından ötürü 2020 yılı Fârâbî Yılı
ilan edilmiştir.
Bu çalışmada Fârâbî’nin felsefe, mantık ve diğer katkılarının yanı sıra özellikle astronomi ve kozmolojiye
bakışı, katkıları ve etkileri değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Fârâbî, İslam Felsefesi, Astronomi Tarihi
ABSTRACT
The year 2020 is the 1150th anniversary of the birth of the great Turkish scholar Fârâbî. Due to the
contributions of Fârâbî (Alfârâbîus) in the field of science and philosophy, 2020 was declared the Fârâbî Year
by the United Nations. Science and philosophy are the common accumulation and heritage of humanity.
Science history studies proved that the Islamic world and the Turks also contributed to this common knowledge
and heritage. Therefore, for several years, both the United Nations and UNESCO have devoted some special
years to Islamic and Turkish scientists. Finally, the year 2020 was declared to be Fârâbî due to the contributions
of science historians, historians and philosophers to the universal culture in the 1150th year of his birth.
In this study, Fârâbî's philosophy, logic and other contributions, as well as his view of astronomy and
cosmology, his contributions and effects will be evaluated
Keywords: Alfârâbîus, Philosophy in Islam, History of Astronomi
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870 yılında Türkistan'ın Fârâb şehri (günümüzde Kazakistan’da Otrar şehri) yakınlarında Vesiç’te doğan
Fârâbî’nin tam adı Ebû Nasr Muhammed b. Muhammed b. Tarhan b. Uzluğ el-Fârâbî el-Türkî’dir. Hayatı
hakkında ayrıntılı bilgi pek yoktur. Öğrenimine doğduğu yerde başladı, daha sonra bir süre İran’da dolaştı ve
o zamanın bilim ve sanat merkezi olan Bağdat'a gelerek yüksek öğrenimini burada tamamladı. Bağdat'ta
Farsça, Arapça, Latince ve Yunanca öğrendi. Çağının ünlü bilginlerinden mantık, dilbilgisi ve felsefe dersleri
aldı. Mantık bilgisini ilerletti ve eski Yunan filozoflarından Aristoteles (384–322) üzerindeki çalışmalara
başladı. Bağdat'a döndükten bir süre sonra Mısır'a gitti. 941 yılında Mısır'dan Halep'e gelerek Emir
SeyfüddevIe Hemedani'nin sarayında bulundu. Zamanının devlet adamlarından saygı gördü. Alçakgönüllü bir
hayat süren Fârâbî, Emir'in teklif ettiği yüksek maaşı kabul
etmeyerek küçük bir ücretle yaşamayı yeğledi. Mısır'da kaldığı süre
içerisinde Türk kıyafeti ile dolaşan ve Türkçe konuşan Fârâbî, 950
yılında Şam'da öldü ve Babüssagir'e gömüldü.
Batı kaynaklarında adı Alfârâbîus, Abunnaser, Alpharbius ya da
Alphartabi olarak geçen Fârâbî’nin fikir hayatı bütün bilgiyi
kucaklıyordu. Fârâbî, bütün bilimleri tasnif eden, sınırlarını
belirleyen ve her bilim dalını sağlam temeller üzerine oturtan ilk
isimdir. Rasyonel sorgulama alanını ileriye taşımış ve ayrıca
maneviyata ayrılmış alanı teşhis etmesi başarı olarak görülmüştür.
Bu açıdan bakıldığında Doğu’da Muallim-i Evvel (Birinci
Öğretmen) olarak tanınan Aristoteles’i geçtiği söylenir ve hem bu
katkılarından dolayı hem de Aristoteles’in bütün eserlerini
açıkladığı ve incelediği için Muallim-i Sani (İkinci Öğretmen)
lakabıyla tanınır.
Fârâbî’nin mantık, matematik, astronomi, astroloji, fizik, felsefe,
siyaset, dil, tasavvuf ve müzik üzerine olmak üzere (tıp dışında) 100
civarında eseri vardır. Asıl ilgisi felsefe ve mantık olan Fârâbî Fârâbî'yi tasvir eden bir tablo (Özbek
Sovyet Entsiklopediyası, Taşkent 1979,
genellikle ilk Türk filozofu olarak anılır ve İslâm felsefesinin en
XII, 129)
güçlü filozofudur. Platon (428/27-348/47) ve Aristoteles’e düşünsel
açıdan çok şey borçlu olan Fârâbî, İslâm dünyasında ilk defa
Kindî’nin (801-873) başlattığı felsefe hareketine ve onu şekillendirdiği Meşşâi akıma kendi kültürünün
temellerini ve Platon ve Yeni Platonculuk’tan aldığı bazı unsurları da katarak eklektik bir sistem kurmuştur.
Felsefe Öğreniminden Önce Bilinmesi Gereken Konular (Risâle fimâ Yanbağî en Yukaddeme Kabl Teallüm
el-Felsefe) adlı eserinde öncelikle felsefi okulların ve Aristoteles felsefesinin bilinmesi gerektiğini yazan
Fârâbî’ye göre felsefenin amacı “Yüce Yaradan’ı anlamak, onun Bir durağan ve bütün varlığın etken nedeni
olduğu, cömertliği, bilgeliği ve adaleti ile tüm evrene düzen verdiği konusunda bilgi kazanmaktır.” Böylece
Fârâbî felsefenin yalnızca insan, doğa ve evreni değil Tanrı’yı da anlama ve açıklama çabası olduğunu iddia
eder. Bu bağlamda Fârâbî’ye göre metafiziğin ilk ve temel konusu neden, varlık, Tanrı ve Tanrı’nın sıfatları
ve daha sonra da Tanrı’nın varoluşuna dair kanıtlar, Tanrı’nın dünya ile ilişkisi ve dünyadaki varlıkların
ontolojik mahiyeleri olmalıdır.
Fârâbî, Erdemli Kent Halkının Görüşlerinin Esasları (Kitabun fî Ârâ-i Ehl-i Medine el-Fazıla) adlı eseriyle
tanınır. Kısaca Erdemli Kent olarak tanınan bu eserinde Fârâbî’nin Platon’un etkisi altındaki siyaset anlayışını
görürüz. Fârâbî toplumun amacının vatandaşların mutluğu olarak ifade eder. İnsan tecrit edilmiş bir halde değil
iyi yönetilen bir toplumda iyi ilişkiler içerisinde yaşadığı ve doğru yönlendirildiği zaman erdemli olur. Yani
erdemli olmak demek iyi düzenlenmiş ve doğru yönlendirilmiş erdemli toplumlarda yaşamak demektir. İnsan
topluluklarını düzenleme, yönetme ve yönlendirme işinden sorumlu olan insanlar ise filozof ve bilge olmalıdır.
Ancak bu da yetmez, bu felsefi bilgelik Fârâbî’de Platon’dan farklı olarak Tanrı’ya iman eden Müslüman bilge
olmak kaydıyla iktidarla birleşir ve son noktada filozofla peygamber birleşir.
Metafizik alanında tamamen Aristotelesçi bir tavır sergileyen Fârâbî, bir yandan da Platon’un siyaset
düşüncesini çağdaş politik duruma ustalıkla uygulamıştı. Ona göre vahiy felsefeyi önceleyen temel bir olgu
olmasına karşın ilahi yasa da açık değildir. Bu durumda yasa koyucu Tanrı tarafından hangi eylemlerin
emredilip hangi eylemlerin yasaklandığını kimin ya da neyin belirleyeceği bir problemdir. Platon bu soruya
filozof-kral yanıtını vermişti. Fârâbî ise bu noktada peygamberi mükemmel politik topluluğun kurucusu olarak
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yorumlar. Yani doğruyu ve yanlışı bilmesi gereken politik toplumun liderinin filozof ve yanı zamanda
peygamber olması gerekir. Tahayyül gücü yüksek olan peygamber, insanlara nasıl yaşayacaklarını bildirme
becerisine sahiptir. Bu bağlamda insan ideal devleti ve erdemli toplumu ancak hakikatin bilgisi yoluyla yani
Tanrı evren ilişkisi yoluyla oluşturabilir. Fârâbî hiyerarşik bir sıralama ile üç sınıflı bir toplum yapılanması
geliştirir ve bu yapılanmayı da biyolojik açıdan bir organizmaya benzetir. En tepede yönetici, idareci olarak
toplumun beyni olan bir peygamber vardır. En alt basamakta ise idare etmekten aciz olan dolayısıyla başkaları
tarafından yönetilmeye ihtiyaç duyan insanlar yer alır.
Fârâbî en büyük başarısını mantık alanında göstermiş, kendisinden önceki yorumcuların eserlerinden de
faydalanarak Aristo'nun Organon adlı mantık külliyatı üzerinde çalışmıştır. Özellikle de Kindî ve diğer
mantıkçıların görmezlikten gelerek çözümsüz bıraktıkları kıyas ve ispat teorisiyle ilgili problemleri çözüme
kavuşturmuştur. Fârâbî mantığı Aristoteles’ten farklı olarak kavramlar ve hükümler (önermeler) olmak üzere
ikiye ayırmıştır. Kendisinden sonra İslâm dünyasında yazılan bütün mantık kitapları bu plana bağlı kalmıştır.
Onun mantığa katkılarını iki kısımda ele almak mümkündür. 1) Fârâbî Antik Yunan’da mantığa yüklenen
anlam ve işlevlerden etkilenerek mantığı felsefe için bir hazırlık olarak görmüş ve insanı hakikate yönelten bir
disiplin olarak benimsemiştir. 2) Mantıksal ölçütlere uygun olarak akıl yürütmeyi sınıflandırmıştır. Ona göre
akıl yürütme kesinliğe götürürse kanıtlayıcı, öncüllerden doğru gibi görünen sonuçlara götürürse diyalektik,
iyi niyet yoluyla yakın sonuçlar verirse safsata, muhtemel fikirlere yöneltirse hitabî, zevk verici hayallere sev
ederse şiir olur.
Felsefe dünyasında "Muallim-i Sani” lakabı ile tanınan Fârâbî müzik alanında birçok tarihçi ve müzik
kuramcısı tarafından "Muallim-i Evvel" olarak kabul edilmiştir. Müzik bilimini teorik ve pratik olarak iki
bölümde ele alan Fârâbî’nin Büyük Musiki Kitabı (Kitâb el-Mûsiki el-Kebir) incelendiğinde onun sadece büyük
bir kuramcı değil aynı zamanda bu sanatı fiilen icra eden bir sanatkâr olduğu açıkça görülür. Kimi kaynaklar,
Fârâbî’nin ut ve kanunun mucidi olduğunu belirtse de bu sazların ondan önce kullanıldığı bilinmektedir. Ancak
Fârâbî bu sazların düzenini geliştirmiştir. Ayrıca İlimlerin Sayımı adlı eserinde müzik konusuna da yer vermiş
olan Fârâbî, bu eserinde melodilerin çeşitleri, nasıl terkip edildikleri, daha tesirli olmaları için ne gibi
özelliklere sahip bulunmaları gerektiğini de ele almıştır. Müzik sanatını ise müşahede ve uygulama yolu ile
öğrenilen ve matematiğin kapsamında bulunan bir bilim olarak tanımlamıştır.
Bilim İnsanı Olarak Fârâbî; Matematik, Fizik, Kozmoloji ve Astronomi Çalışmaları
Fârâbî sadece felsefe, siyaset felsefesi, müzik ve mantık üzerine çalışmamıştır. Fizik, matematik, optik,
astronomi ve kozmoloji üzerine de çalışmaları vardır. Bu bilimlere ilişkin yazmış olduğu eserler şunlardır:
Bilim
• İhsa el-Ulûm (İlimlerin Sayımı)
• Kitâb el-Merâtib el-Ulûm (İlimlerin Dereceleri)
Matematik
• Şerh Sadr el-Makâle el-Ûlâ min Kitâb-ı Eukleides (Eukleides'in Stoikeia'sının (Elementler) Birinci Kitabının
Baş Tarafının Şerhi)
• Kitâb el-Hiyel el-Rûhâniyye ve el-Esrâr el-Tabîyye fî Dakâik el-Eşkâl el-Hendesiyye (Geometrik Şekillerin
İnceliklerindeki Doğal Gizler ve Gizemli Teknikler)
• Kitâb el-Medhal ilâ el-Hendese el-Vehmiye (Kurgusal Geometriye Giriş)
• Kelâm fî el-Hayyız ve el-Mikdar [Uzam (Mekân) ve Bölümleri]
Astronomi ve Astroloji
• Şerh Kitâb el-Mecisti lî Batlamyûs (Batlamyûs'un Almagest’ine Şerh)
• Kitâb el-Nücûm (Astroloji Üzerine)
• Nûkat Ebû Nasr el-Fârâbî fî mâ Yasihhu ve lâ Yasihhu Ahkâm en-Nücûm (Astroloji Hakkında Doğru ve
Yanlış Bilgiler)
• Şerh Kitâb el-Semâ ve Alem lî Aristûtâlis (Aristoteles'in Gökyüzü Üzerine’sine Şerh)
Fizik
• Kitâb fi Cüz ve mâ lâ Yetecezze (Atom Hakkında)
• Kitâb fi el-Kuvve el Mütenâhiye ve Gayr el-Mütenâhiye (Mütenâhi ve Gayri Mütenâhi Kuvvet Üzerine)
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• Kitâb el-Semâ el-Tabii (Tabiî Semâ Üzerine)
• Kitâb fi enne Hareket el-Felek Dâime (Felek Hareketinin Sürekliliği)
Doğa Tarihi
• Mebâdi el-Mevcudât (Mevcudatın Başlangıcı)
• Kitâb el-Mebâdî el-İnsâniye (İnsanlığın Başlangıcı Üzerine)
• Kelâm fi Azâ el-Hayavân (Hayvanların Kısımları)
• Makâlât el-Refia fi Usûl İlm el-Tabia (Tabiat İlminin Kökleri Üzerine Yüksek Makaleler)
Fârâbî’nin en önemli çalışmalarından birisi İlimlerin Sayımı (İhsâ el-Ulûm) adlı kitabıdır. Onun bu kitabında
verdiği bilim sınıflaması hem bilim ve yöntem hem de dünya görüşünü yansıtması bakımından önemlidir.
Bilimlerin sınıflandırılması ile ilgili en eski çalışma Aristoteles’e aittir. Aristoteles bilimleri 1) Kuramsal, 2)
Uygulamalı ve 3) Sanat ve Edebiyat olmak üzere üçe ayırır. Bu sınıflama daha sonra 1) Kuramsal ve 2)
Uygulamalı bilimler olarak iki ana grup olarak düzenlenmiştir. Ancak İslâm dünyasında özellikle Kindî’nin
etkisiyle 1) İlahiyat, 2) Matematik ve 3) Tabiat olmak üzere üçlü bir sınıflama yapılmışsa da bu konuda en
köklü çalışma Fârâbî’ye aittir. Fârâbî İlimlerin Sayımı adlı eserinde bilimleri 1) Dil Bilimleri (sarf, nahiv), 2)
Mantık Bilimi, 3) Uygulamalı Bilimler (aritmetik, geometri, optik, astronomi, müzik, ağırlık ve mekanik) , 4)
Tabiat ve İlahiyat ve 5) Medeni Bilimler (ahlak, siyaset, fıkıh ve kelam) olmak üzere beşe ayırır. Bu beş ilmin
başlıkları ve alt başlıkları şöyledir:
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
5.
6.
7.
4.
5.
1.
2.
3.

Dil ilmi
Tek kelimelerin ilmi
Toplu kelimelerin ilmi
Kelimelerin tek oldukları zamanki kanunları
Kelimelerin toplu oldukları zamanki kanunları
Doğru yazma kanunları
Doğru okuma kanunları
Doğru şiir okuma kanunları
Mantık ilmi
Uygulamalı ilimler
Sayı ilmi (Aritmetik)
Hendese (Geometri)
Menâzır ilmi (Optik)
Yıldızlar ilmi (Astronomi)
Yıldızlardan çıkarılan hükümler ilmi
Müsbet (talimi) yıldızlar ilmi
Musiki: Esas, usul, nağme, ika ve melodi (lahn) olmak üzere beş bölümden oluşur.
Cerr-i Eskal (Ağırlıklar)
Hileler ilmi
Tabiat ilmi ve İlahiyat
Medeni ilimler, Fıkıh İlmi ve Kelam İlmi
Medeni ilim (Siyaset ilmi)
Fıkıh ilmi (Hukuk)
Kelam ilmi

Fârâbî insanın bilimler hakkında bilgi sahibi olmadan önce bilimler sayımının gerekli olduğunu vurgular.
Bilimler sayımı, kişinin hem âlim olabilmesi, hem de âlim olmayıp kendini âlim zannedenleri ayırt edebilmesi
için gereklidir.
Yukarıdaki sınıflamadan da anlaşıldığı üzere Fârâbî, matematik, optik, astronomi ve müzik bilimlerini
uygulamalı bilimler içerisine yerleştirmiştir. Astrolojiyi ise “Yıldızlardan çıkarılan hükümler ilmi” başlığı
altında Uygulamalı bilimlerden Astronomi’nin altına yerleştirmiştir. Ancak o, Nûkat Ebû Nasr el-Fârâbî fî mâ
Yasihhu ve lâ Yasihhu Ahkâm en-Nücûm (Astroloji Hakkında Doğru ve Yanlış Bilgiler) adlı eserinde yıldızlara
bakılarak onlardan hüküm çıkarmanın manasız olduğunu savunur ve şöyle söyler: “… astrologlar bu sanatla
sadece üç şeyden biri için meşgul olmaktadır: Ya hoşça vakit geçirmek ve bu sanata tutkun olmalarından ya
bundan kazanç sağlamalarından ya da aşırı ciddiye alınmaları ve ‘söylenen her söz merak uyandırır’ özdeyişi
uyarınca davranmalarından dolayıdır.” (Topdemir’den naklen, 2010, s. 32-33).
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Fârâbî’de Yeni Platoncu etki en belirgin olarak kozmolojisini oluşturan südur anlayışında görülmektedir.
Fârâbî’nin kozmolojisi, Aristoteles’in nedensel metafiziğini Batlamyus (M.S. 150’ler) astronomisinin gezegen
düzeni içine yerleştiren Plotinos’un (205-270) südur teorisinin gelişmiş şeklidir. Fârâbî’nin südur anlayışı, ilk
nedenden ikincil nedenler veya dokuz göksel felekle ilişki içindeki Akıllar aracılığı ile sonuncu akıl olan ve
Ay-altı dünyayı idare eden Onuncu Akıl’a doğru hiyerarşik bir iniştir.
İbn Sinâ astronomi ve kozmoloji ile görüşlerini yukarıdaki eserlerde dile getirdiği gibi onun felsefeye ilişkin
eserlerinde de konuyla ilgili görüşler yer almaktadır. Bunun temel nedeni Antik ve onu izleyen Ortaçağ
kozmolojisi metafizik karakterler içermesi bakımından ontolojik niteliktedir ve tıpkı Hıristiyan kozmolojisi ve
astronomisi gibi İslâm kozmolojisi ve astronomisi Aristoteles (MÖ 385-323) ve Batlamyus’un (MÖ 150’ler)
konuyla ilgili çalışmalarından etki almıştır. Bu nedenle öncelikle Aristoteles kozmolojini ve Batlamyus’un
matematiksel astronomisi anlamak gerekir.
Aristoteles, astronomiye ilişkin görüşlerini Fizik, Metafizik ve Gökyüzü Üzerine adlı yapıtlarında açıkladı; zira
ona göre, astronomi ile fizik birbirinden ayrılamazdı. Küre en mükemmel biçimdi; o halde evren küresel
olmalıydı; bu varlığına en uygun olan şekildi. Bir kürenin merkezi olduğu için de evren sonluydu. Yer evrenin
merkezinde idi; bu yüzden, evrenin merkezi aynı zamanda Yer’in de merkeziydi; hareketsizdi ve küre
biçimdeydi. Yer’i, bir soğanın kabukları gibi merkezleri ortak olan bir seri küre katmanı çevreliyordu. İlkin
üç yersel elementin küreleri, su, hava ve ateş küreleri, geliyordu. Ateş küresini saydam, kristal yapıda olan
küreler çevreliyordu ve gezegenler bu kürelere çakılı bir şekilde Ay, Merkür, Venüs, Güneş, Mars, Jüpiter,
Satürn sırası ile taşınmaktaydılar. En dışta ise sabit yıldızlar küresi bulunmaktaydı. Bu küreler, göksel
cisimlerin hareket ettiği büyük bir makinenin fiziksel varlığı olan parçaları gibiydi. Varlık biçimlerinin
mükemmel olmaları veya olmamaları da Yer’in merkezine olan uzaklıklarına göre değişiyordu. Bir varlık
Yer’e ne kadar uzaksa, o kadar mükemmeldi. Bundan ötürü, merkezde bulunan Yer mükemmel olmadığı
halde, merkeze en uzakta bulunan Yıldızlar Küresi en mükemmel küreydi. Bu mükemmel küre, aynı zamanda
Tanrı, yani ilk hareket ettiriciydi.
Aristoteles ayrıca evreni iki farklı bölgeye ayırdı. Yer’den
Ay’a kadar olan kısım, Ayaltı Evren’i, Ay’dan sabit yıldızlar
küresine kadar olan kısım ise Ayüstü Evren’i oluşturuyordu.
Bu iki evren yapı bakımından çok farklıydı. Ayüstü Evren’de
hareketler daireseldi ve beşinci element olan eterden
oluşmuştu. Ayaltı Evren ise Yer’in merkezinden yukarıya
doğru sıralanan dört temel elementten, yani toprak, su, hava
ve ateşten oluşmuştu. Yapıları farklı olan bu iki evrende
farklı fizik kanunları geçerliydi. Ayüstü Evren’de bulunan
gökcisimleri düzgün dairesel yörüngeler çiziyorlardı. Her tür
değişimin yer aldığı Ayaltı Evren’de ise doğrusal hareket
hâkimdi. Onun bu görüşü evrenin fiziksel bir yorumunu
içeriyordu. Ancak böyle bir kozmolojik yapıya sahip evrende
astronomi bilimi için gök cisimlerinin hareketlerine ilişkin
matematiksel belirlemelerin de olması gerekir. Aristoteles
kozmolojisindeki bu eksiklik sonrasında Batlamyus
tarafından tamamlanmıştır. Batlamyus zamanına kadar
ulaşan astronomi bilgilerinin sentezini yapmış ve bunları
Almagest, ya da asıl adı Mathematike Syntaxis (Matematik
Sentezi) olan kitabında toplamıştır. Bu eserinde göksel
olguları anlamlandırmak maksadıyla kurmuş olduğu
Aristoteles fiziğini temele alan geometrik kuramı tanıtmış ve
onun matematiksel modeli 17. yüzyılın başlarına değin
tatmin edici sonuçlar vermiştir.

Aristoteles’in evren modeli

Aristoteles'in kurguladığı Yer merkezli fizik ve evren görüşü (Ortak Merkezli Küreler Sistemi) 1 ve ardından
Batlamyus’un matematiksel modeli az çok değişime uğramış ve uzun yıllar egemen olmuştur. Özellikle
Gerçekte Ortak Merkezli Küreler Kuramı ilk olarak Aristoteles’ten önce Eudoxus (MÖ 390-337) tarafından ortaya atılmıştır. Ancak
kuramı fiziksel hale getiren Aristoteles olmuştur.
1
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gezegen hareketlerini açıklamakta kullanılan kürelerin somut nesneler olarak kabul edilmesi ve saydam, kristal
bir yapıya sahip oldukları düşüncesi Aristoteles ile başlamış ve bu düşünce astronomi tarihinde 17. yüzyıla
kadar etkisini sürdürmüştür. Bu kozmolojik kuram, Fârâbî ve İbn Sina gibi Ortaçağ İslâm Dünyası’nın önde
gelen filozofları tarafından da benimsenecek ve Kuran-ı Kerim’de tasvir edilen Tanrı ve Evren anlayışıyla
uzlaştırılmaya çalışılacaktır.
Batlamyus’un kurduğu bu sistem, gezegenlerin yerlerini belirlemede ortak merkezli küreler sisteminden daha
başarılıydı. Ancak, sisteminde kullanılan modeller astronomi tarihi boyunca hep tartışılmıştır. Kimilerince bu
modeller Aristoteles fiziğine uygun olmadığından yadırganmış ve özellikle de fizikçiler tarafından eleştiriye
maruz kalmıştır; gezegen hareketlerinin sadece geometrik bir nitelik taşımazlar, aynı zamanda dinamik bir
niteliğe de sahiptirler. Böylece özellikle Ortaçağda astronomi alanında üç görüş ortaya çıkmış ve astronomlar
bu üç görüşten birini benimseme yoluna gitmişlerdir.
1. Bunlardan birincisine göre astronomik varsayımlar basit birer matematiksel kurgudurlar ve görevleri de
görünüşleri (ya da olguyu) kurtarmaktır; Batlamyus sistemi de bunu en iyi şekilde yerine getirmektedir.
2. İkinci görüşü kabul edenler ise, Batlamyus astronomisi karşısına başka bir sistem koyma ve bu doğrultuda
olmak üzere ya Eudoxus ve Aristoteles tarafından ortaya atılan ortak merkezli küreler sistemini benimseme
yoluna gitmişler ya da ortak merkezli küreler sistemine benzer yeni sistemler (özellikle Bitrûcî tarafından) öne
sürmüşlerdir.
3. Üçüncü görüşte ise Batlamyus sistemi Aristoteles fiziğine uygun olarak küre katmanları şeklinde
düşünülmüş ve Batlamyus’un kullandığı eksantrik ve episikl modeller somut nesneler olarak ele alınmıştır.
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Batlamyus’un gezegenlerin ileri ve geri
hareketlerini açıklamak için kullandığı episikl
(dışçember) model

Batlamyus’un gezegenlerin uzaklık
farklılıklarını ve görünen hız değişimlerini
açıklamak için kullandığı eksantrik (dışmerkez)
model

Astronomik varsayımlar, göksel hareketlerin hesabını verebilmek için geometrik olarak oluşturulmuş
matematik kurgular olarak ya da somut cisimlerin gerçek hareketleri olarak düşünülebilir. İlk durumda, bu
varsayımlar basit birer matematiksel kurgudan öteye gidemezler ve sadece görünüşleri kurtarmak (saving the
appearances) görevini üstlenirler. İkinci durumda varsayımları tasarlayan kişi, gökyüzünde oluşan hareket
çeşitliliğinin özünü bilmek isteyecek ve bu varsayımları açıklama gereği duyacaktır. Batlamyus ve kendisinden
sonra gelen Hellenik düşünürler ilk görüşü kabul etmişler ve bu nedenle de geometrik kuramlarını farklı fizik
görüşlerine bağlı kalmadan oluşturabilmişlerdir. Aynı paralelde, Ortaçağ’da Batı ve İslâm astronomlarından
bazıları matematiksel kuramla yetinmeyi tercih etmişler, Batlamyus sisteminin geometrik yapısını yeterli
bularak fiziksel bir temel görüşünü bir tarafa bırakmışlardır. Bu astronomlara göre, betimsel fakat nicesel olan
Batlamyus sistemi, gökcisimlerinin devinimlerini, bir gezegenin belirli zamanlardaki yerini doğru olarak
verebilmektedir. Astronominin de amacı budur. Dolayısıyla, bu fiziksel temel sorunu fizikçilere veya doğa
felsefecilerine bırakılmalıdır.
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Diğer taraftan bazı astronomlar gezegen
hareketlerinin sadece geometrik bir nitelik
taşımasının doğru olmadığını, bu hareketlerin
aynı zamanda dinamik bir niteliğe de sahip
olması gerektiğini savunmuşlar ve bu nedenle
astronominin fiziksel bir temele gereksinimi
olduğu düşüncesinde ısrar etmişlerdir. Bu
düşünce Sabit İbn Kurra ve İbn el-Heysem’den
sonra gelişmiş ve bu iki astronomdan sonra
astronomlar ya Batlamyus’un geometrik
varsayımını
katı
nesnelerin
gerçek
hareketleriyle birleştirmek istemişler ve
Batlamyus’un geometrik sistemini fizik
kanunlarına uygun hale getirmeye çalışmışlar
ya da özellikle 12. yüzyıldan sonra Aristoteles
fiziğinin etkisi altında kalan Endülüs
astronomlarının etkisiyle, Batlamyus kuramına
karşı çıkmışlar ve Aristoteles’in ortak merkezli
küreler sistemini benimsemişlerdir.
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Eksantrikl Küre

M - Ortakmerkezli Kürenin Merkezi
H - Eksantrik Kürenin Merkezi

Küre Katmanları Sistemi

Bu anlayışa göre matematiksel olarak
mükemmel olan Batlamyus sistemi, fiziksel bir temele oturtulmaya çalışılmıştır. Böyle bir sistem, Batlamyus
sistemini mekanik hale getiren küre katmanları sistemidir. Böylece bu sistem, hem fiziksel bir yapıya sahip
olmakta hem de Batlamyus sistemine uygun düşmekte idi (Sayılı, 1984, s. 197-199).
Bu sistemde evren, iç içe geçmiş bir takım küreler şeklinde tasarımlanmaktadır. Her gezegenin kendisine ait,
iç içe geçmiş bir takım küreleri vardır. Merkezi evrenin merkezi olan ve belli bir kalınlığıa sahip olan ortak
merkezli kürenin içine kuşak şeklinde açılmış bir yatak içinde serbestçe dönebilen halka şeklinde dış merkezli
küre (felek el-hariç, felek el-hamil, deferent) olarak adlandırılan bir küre yerleştirilmiştir. Episikl üzerinde
bulunan gezegen, episikl ile birlikte bu yuva içerisinde yuvarlanmaktadır. Bu küreler katı bir cisimdirler ve
şeffaftırlar; hiç bir değişime maruz kalmazlar; içleri boştur; esirden yapılmışlardır; ne ağırdırlar ne de
hafiftirler; yarıçapları birbirlerinden küçük olacak şekilde birer tabaka (katman) biçiminde birbirlerinin
içerisine yerleştirilmişlerdir (Gökmen, 1937, s. 13-14).
Yukarıda da belirttiğimi üzere bu düşünce muhtemelen ilk olarak İbn el-Heysem tarafından geliştirilmiştir.
Sayılı, İbn Sinâ’nın Heysem ile çağdaş olması bakımından meseleyi ele alır ve İbn Sinâ’nın da muhtemelen
bu düşünceyi benimsediğini söyler (Sayılı, s. 199). Özellikle Heysem’in bu eleştirilerinden sonra bu sistem
İslâm astronomları tarafından yaygın şekilde ele alınacaktır. Buna karşın İslâm astronomları Aristoteles’in
evren modelini İslâm dinine uygun hale getirerek biraz değiştirilmiş bir şekilde kabul edecekler, Aristoteles’in
evreni çevreleyen son küre olan Sabit Yıldızlar Küresi’ni (Feleği) Tanrı (İlk Devindirici) olarak kabul etme
düşüncesi terk edeceklerdir. Buna karşın feleklerin düzeni Aristoteles’in kozmolojine uygundur.
İbn Sinâ da aynı düzeni savunmuştur. Yer evrenin merkezindedir. Sonrasında sırayla Ay Feleği (Küresi),
Merkür feleği, Venüs Feleği, Güneş Feleği, Mars Feleği, Jüpiter Feleği, Satürn Feleği, Burçlar Feleği ve son
olarak evreni kuşatan Felekler Feleği (Felek el-Eflâk) gelir. İbn Sinâ’ya göre her felek kendi zatını anlama
sonucunda oluşur; böylece feleklerin aklı meydana gelir ve her akıl oluştuğunda feleğe varlık (vücut) verir.
Akılların ilk sebebi de Tanrı hakkında bilgi sahibi olmalarıdır. İlk akıl tek bir güce sahiptir: Tanrı’nın emrinden
aldığı bilgi. İlk akıl ilk feleğin (Felek el-Eflâk) nefis ve cismini meydana getirir. İkinci akıl da idrak sonucunda
ikinci feleğin nefis ve cismini meydana getirir ve bu son feleğe kadar devam eder (Nasr, 1985, s. 230-231).
Daha sonrasında ise Ayaltı bölgede oluşan varlıkların hiyerarşisi oluşur. İbn Sinâ bu bağlamda tek tanrılı
görüşe uygun şekilde bu düzeni ele almış ve bir taraftan da evrendeki çokluğu açıklamaya çalışmıştır. Böylece
Aristoteles’ten çok Yeni Platonculuk düşüncesine yaklaşmış bu da onu Yeni Platonculuk kozmolojine yakın
bir südur teorisine götürmüştür (Nasr, 1988, s. 129).
Gerçekte İbn Sinâ’dan önce Yeni Platoncular gibi, Fârâbî de aynı düşünceyi savunmuş, benzer bir südur
anlayışını benimsemiştir. Fârâbî, Platon ile Aristoteles Dirinin Uzlaştırılması Üzerine incelemesinde,
Platon'un felsefesi Aristoteles'inki arasında özce bir fark olmadığını savunur. Bu sebeple südurcu monizm
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kadar, Platon ile Aristoteles’in uzlaştırılması da Fârâbî'nin felsefesini Plotinus'a dayandıran özelliklerden
birisidir. Fakat bu Yeni Platoncu özellikler dışında Fârâbî'nin felsefesinin Aristotelesçilik ile dolup taştığı da
bir gerçektir. Çünkü Aristotelesçilik, ampirik metodu ile Fârâbî'nin bilime yatkın olan aklına her zaman daha
uygun düşmüştür (Topdemir, 2010, s. 44). Fârâbî de Aristoteles, Batlamyus ve Eudoksos'tan başlayarak çeşitli
bilim ve düşün adamlarınca geliştirilen Ortak Merkezli Küreler Modeli'nin içerdiği büyük karmaşıklığı
gidererek, ondan daha yalın olan ve yaklaşık 1500 yıl kullanılan Yermerkezli Evren Modeli geliştirmiştir.
Fârâbî'de karşılaştığımız Yeni Platonculuk, yukarıda değinildiği üzere, en belirgin şekilde, kozmolojisinin
merkezi bir bölümünü oluşturan südur anlayışında yer almaktadır. Burada ortaya koyduğu akıl teorisi, Fa'âl
Akıl kavramına dayanır.
Bu unsurlar üzerine oturtulmuş olan Fârâbî'nin kozmolojisi, Aristotelesçi sebeplilik metafiziğini, Batlamyusçu
astronomiden ödünç alınan gezegen düzeni içine yerleştirilen Plotinosçu sudur teorisinin son derece gelişmiş
şekliyle bir araya getirmektedir. Fârâbi'nin muhtemelen özgün katkısı da budur. Fârâbî tarafından sunulan
südurcu şema, İlk Sebep'ten "İkincil Sebepler'' veya dokuz göksel felekle ilişki içindeki "Akıllar" aracılığıyla
sonuncu akıl olan ve ay-altı dünyayı idare eden "Onuncu Akla" doğru hiyerarşik bir iniştir. Fârâbî, söz konusu
sistem için altı ilke ortaya koymaktadır (Topdemir, 2010, s. 45):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

İlk Sebep,
İkincil Sebepler, yani gayri maddi akıllar,
Ay-altı dünyayı idare eden Fa'al akıl,
Nefs,
Suret,
Madde

Fârâbî'nin akıl kavrayışı aynı zamanda evrensel, zorunlu ve ilk neden olan varlık'ı ve evrenin var oluş sürecini
de kuşatır. Fârâbî konuyla ilgili şunları söyler: "İlk göğü hareket ettirenin bütün varlığın ilkesi olması
imkânsızdır; aksine, zorunlu olarak onun da bir ilkesi vardır. Şüphesiz bu ilke, kendisinden daha mükemmel
olmalıdır. İlk göğü hareket ettiren ne maddedir ne de maddededir, zorunlu olarak özü itibariyle onun akıl
olması gerekir. Bu akıl hem kendi varlığını hem de varlığının ilkesi olan şeyi akleder. Açıkça anlaşılmaktadır
ki, kendi varlığının ilkesini akleden şey, daha mükemmel bir tabiata sahiptir. Onun bu iki özelliğe sahip olma
dışında, başka bir şeye ihtiyacı yoktur… Birinci göğü hareket ettirenin ilkesiyle aynı olan bu ilke her bakımdan
zorunlu olarak Bir’dir. O'ndan daha mükemmel bir varlığın bulunması ve [herhangi bir] ilkesinin olması
imkânsızdır. Öyleyse O, bütün ilkelerin ilkesi ve var olanların ilk ilkesidir... ' O, ilk akıl, ilk varlık, ilk bir ve
ilk gerçektir. Yalnız diğer ilkeler akıllar hiyerarşisinde Ona nispetle akıl sayılır.” " (Topdemir’den naklen,
2010, s. 49-50).
Öyleyse Fârâbî’ye göre Aristoteles'in feleklerin dönüsün açıklamak için ortaya koyduğu hareketin sebepliliği
var oluş ve akletmenin sebepliliği şeklinde gelişmektedir. Her bir mertebe ise, bir sonrakine gerçeklik
vermektedir ve aşağı doğru inen bir akletme fiiline göre düzenlenmiştir. İlk sebep maddesel olmayan İlk
Hareket Ettiricidir ve semavi felekler O'na karşı duydukları arzuyla hareket etmektedir. Bu bütün varlıkların
ilk sebebidir. Onu diğer varlıklardan ayıran şey mantıksal olarak varlığının sebebi olan özünün birliğidir.
Madde olmadığı ve maddeyle birleşmediği için özü itibariyle akıl olmalıdır.
”İlk olan, var olan her şeyin kendisinden varlığa geldiği şeydir. İlk Olan'ın özel varlığı ile var olmasından,
zorunlu olarak, insan iradesi ve seçimi sonucu varlığa gelmeyen bütün diğer var olanların bazısı duyularla
gözlemlenen, bazısı ise akılsal ispatlarla bilinen farklı varlık çeşitleri ile varlığa gelmeleri olayı çıkar. Ondan
varlığa gelen şeyin varlığı, ancak varlığını bir başka şeyin varlığına borçlu olan bir taşma sonucudur ve ondan
(İlk Olan) başka olan herhangi bir şeyin varlığı, onun kendi varlığından çıkar (sudur). Bu bakımdan ondan
varlığa gelen şeyin varağı hiçbir şekilde onun nedeni değildir... İlk Olan'ın varlığı başka herhangi bir şeyin
varlığı veya başka bir şeyin varlığımın kendisinden çıkması için değildir. Dolayısıyla onun varlığının amacı
diğer şeyleri varlığa getirmek değildir. Çünkü eğer böyle olsaydı, onun varlığının, kendisinin dışında olan bir
nedeni olurdu ve o İlk Olan olmazdı... İlk Olanı sahip olduğu mükemmellikten başka, daha önce sahip olmadığı
bir mükemmellik elde etmez.... Aksine onun varlığı kendi özü içindir. Bir başka şeyin ondan çıkması onun
tözünün ve varlığının sonucudur ve onlardan zorunlu olarak çıkar. Bundan dolap onun, varlığın kendisi ile
başkalarına taştığı varlığı özsel varlığı özünün kendisinden dolap töz olduğu, tözleştiği varlığıdır ve bu varlık,
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kendisinden başkasının varlığının meydana geldiği varlığın aynıdır. ... Ancak o tek bir öz ve kendisiyle
tözleştiği ve kendisinden başka şeylerin varlığa geldiği tek bir tözdür” (Topdemir’den naklen, 2010, s. 50-51).
Fârâbî'ye göre, kendisini düşünmesi sonucunda, söz konusu bu İlk Sebepten "ilk aklın" maddesel olmayan
varlığı sudur eder. Sonra "ilk akıl" İlk Sebep'i ve kendisini düşünür. Düşünmedeki bu "çokluk", "ikinci aklı",
ikinci akletmede ise bir sonraki mertebenin nefs ve bedenini varlığa getirir. Akıl, nefs ve bedenin bu sudur
süreci, feleklerin dokuzuncu aklına kadar aşağıya doğru iner. Evrenin en dış feleği İlk akıldır. Bu felek bir
günlük süren bir hareketle döner ve diğer felekleri hareket ettirir. İkinci akıl, dönüşü neticesinde gece-gündüz
eşitliğinin gerilemesini doğuran sabit yıldızlar feleğiyle ilişki içindedir. Öyleyse her akıl, Fârâbî zamanında
bilinen gezegenlerden birisiyle irtibat halindedir. Fârâbî'nin Fa'âl Akıl olarak isimlendirdiği son akıl, oluş ve
bozuluş dünyasını, yani dört unsur (toprak, su, hava ve ateş), madenler, bitkiler ve akıl sahibi olan (insanlar)olmayan canlıları idare eder (Topdemir, 2010, s. 51).
Fârâbî bu anlatımıyla felsefesinin neredeyse bütün unsurlarını açıkladığı gibi, döneminin astronomi bilgisini
elli beş veya daha fazla maddesel olmayan küreden veya hareket ettiricinin karmaşıklığından kurtarıp,
Batlamyus’un matematiksel Gezegen Kuramı içerisine yerleştirerek yalınlaştırmayı denemiştir. Sistemin
merkezinde bulunan unsur, bu dünyayı idare eden Fa'âl Akıl'dır (Topdemir, 2010, s. 52).
Fârâbî’nin matematik konusundaki görüşlerini ise Euklides’in Beşinci Kitabının Baş Tarafının Şerhi (Şerh-i
Sadr el-Makâle el-Hâmise) adlı eserinden öğreniyoruz. Burada Fârâbî Aristoteles’in “tarif = yakın cins+ayrım”
görüşü ile Euklides’in (330-275) geometrideki tariflerini uzlaştırmış ve Euklides’in geometrisine epistemolojik
bir temel aramıştır. Fârâbî Aristoteles’in soyutlama yöntemini eleştirerek bu yöntemle soyutlanmış kavramlara
ulaşılamayacağını savunmuş, Eukleides’in tarif edilmemiş terimlerinin tarif ederek geometrik kavramlara
ulaşılmıştır. Fârâbî ayrıca matematik nesneleri inceleye inceleye Tanrı hakkında bilgi edinmeye yatkınlaşmış
olunacağını da iddia etmiştir.
Erdemli Kent ve İlimlerin Sayımı adlı eserlerinde Fârâbî ışık ve görme üzerine de bazı görüşler bildirmiştir.
Fârâbî ışık ve görme konusunda Aristoteles’i izleyerek ışık kaynağı olarak nesneyi görmüş ve gözün de ancak
nesneden yayılan ışıkla algılayabildiğini savunmuştur. Ancak Erdemli Kent’in bazı yerlerinden Platon’dan
etkilenerek ışığın gözden çıktığını da savunmuş ve çelişkiye düşmüştür. Platon ve Aristoteles’in Görüşlerinin
Uzlaştırılması (Kitâb fî Cemî Beyne Reyey el-Hakimeyn) adlı eserinde ise Aristoteles’in ve Platon’un görme
kuramlarını uzlaştırmayı denemiştir. Özellikle görmenin gözden çıkarak oluşamayacağı üzerinde durması
sonradan bu görüşün İslâm dünyasında reddedilmesinde de etkili olmuştur.
Onun fizik üzerine yazmış olduğu kitaplardan birisi Boşluk Üzerine (Risâle fî el-Halâ) adını taşır. Fârâbî'nin
bu yapıtı incelendiğinde, diğer Aristotelesçiler gibi, boşluğu kabul etmediği anlaşılmaktadır. Eserde konuyla
ilgili deneylerini anlatan Fârâbî’ye göre, eğer bir tas, içi su dolu olan bir kaba, ağzı aşağıya gelecek biçimde
batırılacak olursa, tasın içine hiç su girmediği görülür. Çünkü hava bir cisimdir ve kabın tamamını doldurur ve
suyun içeri girmesini engeller. Buna karşılık eğer, bir şişe ağzından bir miktar hava emildikten sonra suya
batırılacak olursa, suyun şişenin içinde yükseldiği görülür. Öyleyse doğada boşluk yoktur. Ancak, Fârâbî'ye
göre suyun şişe içerisinde yukarıya doğru yükselmesini Aristoteles fiziği ile açıklamak olanaklı değildir.
Çünkü Aristoteles suyun hareketinin doğal yerine doğru, yani aşağıya doğru olması gerektiğini söylemiştir.
Boşluk da olanaksız olduğuna göre, bu olgu nasıl açıklanacaktır? Bu durumda Aristoteles fiziğinin
yetersizliğine dikkat çeken Fârâbî, hem boşluğun varlığını kabul etmeyen ve hem de bu olguyu açıklayabilen
yeni bir varsayım oluşturmaya çalışmıştır. Bunun için iki ilke kabul etmiştir: 1. Hava esnektir ve bulunduğu
mekânın tamamını doldurur; yani bir kapta bulunan havanın yarısını tahliye edersek, geriye kalan hava yine
kabın her tarafını dolduracaktır. Bunun için kapta hiç bir zaman boşluk oluşmaz. 2. Hava ve su arasında bir
komşuluk ilişkisi vardır ve nerede hava biterse orada su başlar. Fârâbî, işte bu iki ilkenin ışığı altında, suyun
şişenin içinde yükselmesinin, boşluğu doldurmak istemesi nedeniyle değil, kap içindeki havanın doğal
hacmine dönmesi sırasında, hava ile su arasındaki komşuluk ilişkisi yüzünden, suyu da beraberinde götürmesi
nedeniyle oluştuğunu bildirmektedir. Yapmış olduğu bu açıklama ile Fârâbî, Aristoteles fiziğini eleştirerek
düzeltmeye çalışmıştır. Fârâbî'nin açıklamaları, sonradan Batı’da Roger Bacon (yaklaşık 1220–1292)
tarafından doğadaki bütün nesneler birbirinin devamıdır ve doğa boşluktan sakınır biçimine dönüştürülerek
genelleştirilecektir. Fârâbî’nin bu eserinin bir başka özelliği ise araştırma ve bilgi edinme yolu olarak deneysel
yöntemin henüz tanınmadığı Ortaçağ’da deneyden söz etmiş olmasıdır. Fârâbî ilk defa bu makalesinde
deneysel yöntemi Aristoteles’in boşlukla ilgili düşüncelerini desteklemek için kullanmıştır. Aristotelesçilerin
boşluk ile ilgili tezinin deney yoluyla desteklenmesi geleneği Fârâbî’den sonra yerleşmiş ve gelişmiştir.
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İslam felsefesi tarihinde Meşşai okulun İbn Rüşd (1126-1198) dönemine kadar olan yaklaşık 250 yıllık geçmişi
ana hatlarıyla Fârâbî’nin izlerini taşır. Onun kurmuş olduğu felsefi doktrin gerek öğrencileri ve eserleri,
gerekse onu eleştiren düşünürler kanalıyla kısa zamanda Maveraünnehir'den Endülüs'e kadar bütün İslâm
coğrafyasına yayılmıştır. Ortaya koyduğu mantık külliyatından sonra özellikle Süryaniler artık bu alanda
yazılmış Süryanice kaynaklara başvurma ihtiyacını duymamışlardır. Fârâbî’nin bilimler sınıflaması, bu sahada
eser yazan İslâm müellifleri üzerinde olduğu kadar Ortaçağ Latin yazarları üzerinde de büyük ölçüde etkili
olmuştur. Yine onun kaynağını Plotinus'tan alan ve belli bir sisteme kavuşan südur teorisi, İhvan-ı Safa (10.
yüzyılda Basra’da ortaya çıkan bir felsefi okul) ile İbn Sina (980-1037) başta olmak üzere İslâm ve Latin
Ortaçağ filozoflarını etkilemiştir.
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ÖZET
Antik çağdan günümüze kadar insanla ilgili birçok söylem üretilmiştir. Bu söylemlerin ortak noktası
metafiziksel ve fiziksel boyutları ile insanın sahip olduğu (olması gereken) ve sergilediği (olan) var oluş tarzları
arasındaki ayrıma dikkat çekerek insanın anlamını açıklamak ve nasıl yaşaması gerektiği ile ilgili bir form
yaratmaktır. Tüm söylemlerde insan akıl sahibi ve dolayısıyla iradi bir varlık olarak, varlık hiyerarşisinde en
üst noktaya konumlandırılmış, diğer tüm var olanlardan daha yetkin ve üstün olarak kabul edilmiştir. Çünkü
insan diğer tüm varlıklardan farklı olarak varlığının anlamını çözebilir, seçimler yapabilir, değerler yaratabilir,
kurup-kurgulayabilir ve parçalayıp-yeniden inşa edebilir. Ancak sergilediği duruş bu üstün özelliklerinin garip
bir şekilde tam zıddıdır ve bu, onun anlamındaki belirsiz oluşun da en önemli sebebidir. Yaşam şekline
bakıldığında daha çok acı ve ıstırap arasında gidip gelen bir sarkaç, bitmek bilmez körlüğü ve açlığı ile bir
canavar, ne olsa uyar diyen bir koyun ve adaletsiz dünyanın trajedisi içinde sıkışan minik bir kedi olarak çıkar
karşımıza. Buradaki sorun insanın muazzam potansiyeline rağmen çöküşü tercih etmesi ve kaderci bir tavırla
bu tercihin bir seçimi içermediğini savunmasıdır.
Bu çalışmada amacımız, insanın Nietzsche’ci ifade ile ‘yontucusunu bekleyen çirkin bir taş’ olup olmadığını
sorgulamak ve söylem ve eleştiriler çerçevesinde hem şimdisinde hem gelecekteki varoluş kaygısını ortadan
kaldırmak için özüne uygun davranmaktan başka bir alternatifi olup olmadığını tartışmaktır. Nitekim içinde
yaşadığımız çağın en önemli problemleri dikkate alındığında ortaya çıkan en temel bulgunun insanın insana
yakışır yani olması gerektiği gibi davranmaması ile ilgili olduğu görülecektir. Bu bağlamda insanı rahat
bırakmayan ve sürekli olarak baştan çıkaran koşullara rağmen, insanı hem doğa ile hem de diğerleri ile olan
ilişkisinde çözümlemek sureti ile insanın doğasına uygun bir varoluş sergileyerek ya da başka bir ifade ile
insan olarak yaşayabilmesinin önemini gösterebilecek örnekler (Sokrates (‘kendini bil’ düsturu), W. Godwin
(insan doğasının iyiliği) , I. Kant (amaçlar krallığı), Schopenhauer (kötümserlik), Nietzsche (üst insan) ve
Heidegger (Dasein) gibi düşünürlerin insan felsefeleri ile temellendirebileceğimiz) üzerinden değerlendirmeler
yapılacaktır.
Anahtar Kavramlar: İnsan, Var Oluş, Akıl, Üst İnsan, Kötümserlik, Dasein.
ABSRACT
Many discourses about human have been produced since ancient times. The common point of these discourses
is to explain the meaning of the human who has metaphysical and physical dimensions by drawing attention
to the distinction between her/his owned (must be) and exhibited (being) existence style and to create a form
about how to live. In all discourses, as a rational and voluntary being, human is positioned at the highest point
in the hierarchy of existence, and is considered to be more competent and superior than all other existing ones.
Because, unlike all other beings, human can unravel the meaning of her/his existence, make choices, create
values, construct-fictionalize, and break up-rebuild. However, the posture she/he displays is strangely the
opposite of these superior features, and this is the most important reason for uncertainty in the meaning. When
we look at the way of her/his life, we see her/his as a pendulum that goes between pain and suffering, a beast
with endless blindness and hunger, a sheep that says okay whatever is, and a tiny cat trapped in the tragedy of
the unfair world. The problem here is that human prefers collapse despite his/her enormous potential and
defends that this preference does not include a choice with a fatalistic attitude.
In this study, our aim is to question whether the human being is ‘an ugly stone waiting for her/his sculptor’
with Nietzschean expression and to discuss whether there is any alternative other than acting in accordance
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with her/his essence in order to eliminate anxiety of present and future existence within the framework of
discourse and criticism. As a matter of fact, when the most important problems of the age we live in are taken
into consideration, it will be seen that the most basic finding is related to the human not behaving humanely,
that is, as it should be. In this context, despite the conditions that does not leave a person comfortable and
constantly seduces, evaluations will be done based on the examples (it can be based on human philosophies of
thinkers such as Socrates (know yourself), W. Godwin (the goodness of human nature), I. Kant (kingdom of
purposes), Schopenhauer (pessimism), Nietzsche (the superior man) and Heidegger (Dasein)) showing the
importance of living by displaying an existence appropriate for the nature of the human or in other words
showing the way of living as a human.
Key Words: Human, Existence, Reason, The Superior Man, Pessimism, Dasein.
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ABSTRACT
Logic is the science of thinking. Its subject is human thought. The main task of logic is to reveal truth. It deals
with the ways and methods to make the correct statement by analyzing similarities and differences in getting
truth. We can acquisite the truth through experience and understanding. Logic is the ability to think correctly
and consistently, and the science about it. Before the science of logic is written, people think, make
comparisons about natural phenomena, and try to solve the unknowns they encounter. When unknowns require
the clarification, people need to think. The basic target of the logic has been the same in all periods: to confirm
and analyze everything possible to come to the conclusions.
In fact, analyzing process to decide after consideration preceded the science of logic. Logic was first developed
by a Greek philosopher and polymath Aristotle. Logic came to the Islamic world through translations in Beyt
al-Hikma (House of Wisdom) and other translation centers. The study of logic in Islamic thought begins with
the translation of Aristotle’s works into Arabic. After the logic included in the sciences in Islamic Golden Age,
it began to expand rapidly. The article firstly studies the logic from Islamic perspective and the relations
between logic and religion. There are great scientists that presented the great theories about logic: Al-Farabi,
Ibn Sina, Shihab al-Din Suhravardi, Nasir al-Din al-Tusi, Molla Sudra, Bahmanyar ibn Azerbaijani and so on.
The article investigates the influence of Islamic logic on the philosophy of Bahmanyar al-Azerbaijani who
considered logic as the science and a means to conclude in other sciences and his views about logic.
Keywords: logic, Islam, Bahmanyar ibn Azerbaijani, philosophy
Özet
Mantık düşünme bilimidir. Mantığın asıl konusu insan düşüncesidir. Mantığın ana görevi gerçeği ortaya
çıkarmaktır. Mantık gerçeğe ulaşmak için benzerlikleri ve farklılıkları analiz ederek doğru çıkarımlarda
bulunmanın yollarını ve yöntemlerini ele alır. Gerçeği tecrübe ve akıl yürütmeler vasıtasıyla elde edebiliriz.
Mantık, doğru ve tutarlı düşünme yeteneği ve bununla ilgili bilimdir. Mantık kitapları yazılmadan önce,
insanlar düşünür, yeryüzü fenomenleri hakkında karşılaştırmalar yapar ve karşılaştıkları bilinmeyenleri
çözmeye çalışırlar. Bilinmeyenler açıklamayı gerektirdiğinde, insanların düşünmesi gerekir. Mantığın temel
hedefi tüm dönemlerde aynı olmuştur: sonuçlara varmak için mümkün olan her şeyi teyit etmek ve analiz
etmek. İslam düşüncesinde mantık çalışması, Aristoteles'in eserlerinin Arapçaya çevrilmesiyle başlar. Mantık
İslamın Altın Çağında bilimlere dahil edildikten sonra hızla genişlemeye başladı. Makale ilk olarak mantığı
İslami bakış açısıyla araştırıyor ve mantık ve din arasındaki ilişkileri belirler. Mantıkla ilgili büyük teorileri
sunan büyük bilim adamları vardır: El-Farabi, İbn Sina, Şihabeddin Suhreverdi, Nasirüddin Tusi, Molla Sadra,
Bahmanyar el-Azerbaycan'i ve başkaları. Makale, mantığı bilim olarak kabül eden ve diğer bilimlerde
sonuçlandırma aracı olarak gören Bahmanyar al-Azerbaycaninin felsefesi üzerindeki İslam mantığının etkisini
araştırıyor ve onun mantık hakkındakı görüşlerini inceliyor.
Anahtar Kelimeler: mantık, İslam, Behmenyar el-Azerbaycani, felsefe
Introduction
Many sciences and arts of the ancient world represent only “museum” significance for us, they are interesting
as ancient monuments, but some of them have survived for centuries, and now we continue to use them. One
of such sciences is logic. Logic is the science of thinking. It has been subjected to various influences, but the
main theme has never changed. It defines the forms and boundaries of thought. The truth can be achieved only
through the way of thinking and confirmed or denied based on logic. The content of human thinking is diverse,
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because you can think about anything, for example, about the stability of the world and the origin of life on
earth.
The main objective of logic has been the same in all periods: to confirm and analyze everything possible to
draw conclusions. The inference depends not on the content of the object, but on its research methods.
Therefore, the diversity of research methods and the abundance of subjective views are reasonable. Logic is in
fact present in all sciences. Many sciences are engaged in thinking. Logic is a methodology that helps all
sciences to reach the truth while going from the unknown to the known. At the same time, logic has succeeded
in creating moral, social and aesthetic norms. In fact, true reasoning preceded the science of logic. Logical
operations like classification, identification, confirmation, refutation take place in the world of thought by each
person independently and learning from the mistakes. Personal thinking is a natural process, everyone has a
different way of thinking and it does not need analysis. Everything can be important in solving any problem:
consistency, coincidence, intuition, emotion, personal experience, the scale of understanding the world, and so
on.
Logic teaches us to transform the forms of judgment and to express the same thought in different ways, while
fully preserving the content and truth of the thought. A form of thinking is a way of expressing thoughts, or a
diagram of their construction. There are only three forms of thinking: 1. A concept is a form of thinking that
denotes an object or feature of an object. 2. Judgment is a form of thinking that consists of concepts that are
interconnected and that affirms or denies something. 3. Inference is a form of thinking in which a new
proposition follows from two or more initial judgments.
Problem statement
It is noteworthy to look through some of the origins and perspectives in the Western Philosophy on this
concept. Before the science of logic is written, people think, make comparisons about natural phenomena, and
try to solve the unknowns they encounter. When unknowns require the clarification, people need to think. This
science appeared around the 5th century BC in ancient Greece. Logic is 2.5 thousand years old, but it still
retains its practical significance.
We begin the analysis of ancient Greek logic from the end of the 6th century and the first half of the V century
BC. At that time, the activity of the Hellenistic philosophical school draws attention. The views of Parmenides
from the representatives of this school is especially interesting. An important point in Parmenides is the thesis
of the fundamental difference between opinion as an appearance and true knowledge of existing. Parmenides
first formulated the law of identity, while giving it in an ontological interpretation. For Heraclitus, knowledge
is the direct material communication of the human body with the environment. Although Heraclitus says that
most people are unable to comprehend the truth, but on the other hand, he argues that thinking is an ability
common to all people to know themselves and think. Democritus was the founder of the inductive method in
scientific research, inductive logic, which was further developed in the school of Epicurus. According to
Democrites, we gain the truth through opinion. (Попов, Стяжкин, 1974, pp. 8-12) For Aristotle, the laws of
thinking are natural laws that have a universally binding character. Aristotle wanted to show that there are such
foundations that are of universal significance in human thought and which must always be respected in every
dispute undertaken to clarify the truth. According to Aristotle, logic is a tool for what we need to know, for
truth - its own word. According to Epicurus, inductive methodology manifests itself in the natural sciences.
Therefore, thinking is not something that is acquired through feelings; it is created over time by impressions
experienced.
Logic from Islamic perspective
After the emergence of Islam in 7th century, Quran, the central religious text of Islam and hadiths (sayings of
Prophet) made Muslims to seek knowledge and to ponder the mystery of God’s Creation, the universe and its
meaning. The entire universe and its contents are signs of God’s activity which the Muslims urged to study.
No religion has given a more powerful incentive for the study of science. At the same time, it has a significant
contribution in the thought. We can observe the Surahs that make the people to think:
-“Who remember Allah while standing or sitting or [lying] on their sides and give thought to the creation of
the heavens and the earth” (Surah Ali ‘Imran 3:191)
-“Say, “Is the blind equivalent to the seeing? Then will you not give thought?” (Surah al-An'am 6:50)
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-“And it is He who spread the earth and placed therein firmly set mountains and rivers; and from all of the
fruits He made therein two mates; He causes the night to cover the day. Indeed in that are signs for a people
who give thought” (Surah ar-Rad. 13:3)
-“Surely in this are signs for those who contemplate” (Surah al-Hijr 15:75)
-“Do they not contemplate within themselves? Allah has not created the heavens and the earth and what is
between them except in truth and for a specified term” (Surah ar-Rum 30:8)
-“Will they not contemplate the Quran? Do they have locks on their hearts?” (Surah ar-Rum 47:24)
-“And these examples We present to the people that perhaps they will give thought” (Surah al-Hashr 59:21)
Now let us look at the hadiths related to thought: – “Thought gives life to the eyes of insight of the heart”. –
“An hour of thinking is better than seventy years of worship”. – “Thinking about the blessings of God is the
best thought”. – “Contemplate the blessings of God, for you will never realize the greatness of His essence”.
(İmranoğlu, 2011, p.34)
After logic entered the hierarchy of Islamic sciences, it began to spread rapidly among Muslims, and additions,
commentaries, corrections, and criticisms began to be made to the translated literature over time. It is no
coincidence that for centuries the works of Islamic scholars have been taught with great sympathy in Europe’s
famous scientific centers. Traces of the profound works of the scientists on logic, philosophy, mathematics,
chemistry and other important sciences can still be seen in the world today. At the same time, logic came to
the Islamic world through translations in the House of Wisdom and other translation centers. The study of
logic in Islamic thought begins with the translation of Aristotle’s works into Arabic.
The following can be shown to Islamic scholars who have made great theories on logic: Al-Farabi, Shihabuddin
Suhravardi, Ibn Sina, Nasiraddin Tusi, Molla Sudra, Bahmanyar al-Azerbaijani.
Logic in the philosophy of Bahmanyar Al-Azerbaijani
Logic aroused great interest among the leading scholars of the Middle East Beginning in the eighth century
AD. In the middle ages, many philosophers grew up in Azerbaijan. One of them is Bahmanyar al-Azerbaijani
(Bahmanyar ibn Marzban in some sources). The place of birth of the philosopher is unknown. Medieval authors
write that his nisba of “al-Azerbaijani” indicates that he is from Azerbaijan.
Prominent researcher of Bahmanyar’s heritage, corresponding member of ANAS, Zakir Mammadov
determined the date of birth of the philosopher on the basis of sources. According to the scientist, it is necessary
to specify where and when Ibn Sina could meet him in order to determine the place and year of Bahmanyar’s
birth. According to the calculations, the period of his education from Ibn Sina dates back to the beginning of
the XI century. Ibn Sina lived in Khurasan from 1002, and then visited various cities of Khurasan province.
So, it is possible that the place where Bahmanyar spent his childhood was outside the territory of Azerbaijan.
Thus, the opportunity to meet his teacher in his own country is eliminated. It follows that the fact that the
philosopher was "Azerbaijani", "he was from the country of Azerbaijan" was emphasized by the authors of
that time. For comparison, it is worth mentioning that philosophers such as Afzaladdin Khunaji and Sirajaddin
Urmavi, who lived abroad, also used the nisba “Azerbaijani”. (Mәmmәdova, 2018, p.86)
The Azerbaijani philosopher is the author of many valuable works: “Kitab at-Tahsil” (Book of Education),
“Az-Zina fi-l-mentiq” (Adornment on Logic), “Al-Bahja wa-s-saada” (Beauty and Happiness), “Kitab fi-lmusiqa” (Book of Music), “Maudu elm ma ba’d at-tabi'a” (Subject of Metaphysics), “Maratib al-maujudat”
(Levels of existence). The “Kitab at-Tahsil” occupies an important place in Bahmanyar’s activity. Bahmanyar
wrote the work under the influence of “Kitab al-Shifa” (Book of Healing) by Ibn Sina. The philosopher
dedicated the work to his uncle Abu Mansur Bahram Khurshid oglu. “Kitab at-Tahsil” consists of 3 books:
“Logic”, “Metaphysics” and “Cases of Visual Existence”. (Әt-Tәhsil. tәrc. Z.Mәmmәdov, 1999, pp.113-114)
Bahmanyar evokes what looks like one of the basic expressions of this new way, a special ordering of the main
parts of the philosophical project as adopted by Ibn Sina. Although in most of Ibn Sina’s encyclopaedic works
the classical order (logic-physics-mathematics-metaphysics) is indeed respected, this is not case in his Persian
work, which may well be his very last philosophical encyclopaedia. There he adopts an evidently new order –
logic-metaphysics-physics. It is therefore not of secondary importance that Bahmanyar explicitly claims to
follow this unique order. (Janssens, 2003, p.180) It means that the existence is either material, spiritual or
intellectual. The physical being is studied by physics, the spiritual being by metaphysics, and the intellectual
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being by logic. Logical being is an abstraction from matter, and there are similarities between logic and
mathematics, both dealing with abstractions from matter. In doing so, he seems to valorize it as a major
contribution of Ibn Sina’s thought.
According to Bahmanyar, the task of logic is to protect thought from mistakes. Thinking can sometimes be
right and sometimes wrong. Right and wrong thinking can be distinguished from each other only by the power
of logical knowledge. According to Bahmanyar, logic is an art that studies the form and matter from which
concept and correct syllogism are formed. Thus, when a persuasive syllogism is strong, when its conclusion is
affirmative, it is called topics, and when that syllogism is weak, it is called rhetorics. The benefit of the science
of logic is that logic learns the syllogism called poetics, which never draws conclusions, but which only
involuntarily creates any idea. (Zәkuyev, 1958, p.70)
In logic, all knowledge is either imagination or affirmation. Imagination is basic knowledge, and affirmation
is obtained by analogy or induction. Definitions and syllogisms are the means by which the unknown become
known by thinking. Man's innate ability often does not make a significant difference in this classification.
Therefore, there would be disagreement and contradictions among scientists. (Әt-Tәhsil. Tәrc. Z.Mәmmәdov,
1999, p.115)
Bahmanyar’s logical views are closely connected with his views on existence. His rationalist understanding of
the cognitive process is also reflected in his logical views. Existence is perceived more than non-existence.
Because the existence is perceived by itself, and non-existence is somehow perceived through existence. The
existence of each inference is as important as the existence of its reason. It is important to form the existence
of the inference from the existence of the reason. Both cause and effect are present in time or in the mind. But
the existence of the cause is not formed by the effect. (Metafizikanın mövzusu. Tәrc. Z.Mәmmәdov, 1999,
pp.124-125)
Thus, substance in the proper sense is eternal, unchanging, not connected with anything and not conditioned
by anything. However, along with the absolute substance, substance in the proper sense, Bahmanyar accepts
another concept of substance. In the world of a possibly-existing thing, substance is a thing, in contrast to the
accidents in it and inherent in it. Everything that relates to a possible-existing is divided into two types:
independently existing things and that which does not exist independently, but only in things as their property.
The first kind can be called substances in a relative sense, and the second - their accidents. But in relation to
the absolute substance, everything that is possible is its accident.
Explaining his absolutely correct statement, Bahmanyar writes: “It is not possible to use every material to build
a house and a pulpit, we can only use certain materials and forms. This also applies to the law of right thinking”.
There are appropriate materials and forms for everything that is perceived through thinking. Inconsistencies in
the structure of the house can emerge because of the material, even though the form is appropriate, sometimes
because of the form, despite the good quality of the material. And sometimes both material and form can be
inappropriate”. Bahmanyar claims that logic plays an important role in identifying and correcting lacks and
mistakes in definition and syllogism. Logic helps a person not only to think correctly, but also to realize the
mistakes he has made and to protect his thinking from these mistakes by following the rules of logic. (Zәkuyev,
1958, p.74)
Bahmanyar’s logical law of contradiction is given in metaphysical and idealistic terms. Its metaphysics lies in
the fact that it does not admit the possibility of the existence of contradictions in reality itself, denies the real
contradiction in things themselves. The idealistic nature of this law lies in the fact that it is conceived not as
the law of reflection of the material world, but as the law of pure thinking, which has its basis in the spiritual
world. The logical principle of contradiction, according to Bahmanyar’s formulation, rejects everything that
contradicts itself. (Маковельский, 2004, p.255)
According to Bahmanyar, the main point in the logic is the syllogism. The matter of syllogism is that
affirmation precedes it, and its form is its description and structure. In general, the initial confirmation that is
not acquired through thinking is inevitable, otherwise the acquisition of secondary mental information would
not be possible. What is obtained through syllogism can be a prelude to another syllogism. The theory of
syllogism is usually called reverse analysis, which is also a synthesis. Therefore, a syllogism can be achieved
if it will bring you what you are looking for. If a syllogism is constructed by chance and leads to an
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unsearchable conclusion, it is not really a syllogism. If it is necessary to draw conclusions from a syllogism, it
is called a perfect syllogism. Otherwise, it would not be possible to clarify anything in the syllogism. If
additions and changes are needed to draw conclusions from a syllogism, it is an imperfect syllogism. (ӘtTәhsil. Tәrc. Z. Mәmmәdov, 1999, p.119)
Bahmanyar's views on the nature and character of logic are very interesting. Bahmanyar regarded logic not as
a science, but as a theoretical art. In Eastern philosophy, theoretical science was considered a science related
to practice. (Zәkuyev, 1958, p.71) This can be shown in the natural sciences. As for the comparison of logic
with the natural sciences, Bahmanyar writes that the mental concepts of second level in the natural sciences is
the substance. From this point of view, it is said: “The relation of an absolute substance to the natural sciences
is like the relation of the second the mental concepts of second level to the science of logic. The Book of Izahat
states that “the mental concepts of second level” is of two kinds, absolute and unconditional. (Mәmmәdov,
2015, p.404)
Conclusion
To sum up the teachings about logic of the philosophy of Bahmanyar, it can be said about logic that it is a part
of science in general, because it seeks the unknown, it can be said that it is a tool, because it is applied in
sciences other than itself. So, since logic is a tool, a more general concept, the concept of “science”, is its
predicate. The general direction of Bahmanyar's philosophy is to try to bring together the main points of
peripateticism and Islam. The central idea of his philosophy is the idea of an unchanging hierarchy of being.
All individuals have a single being. Individuals differ from each other not by their being, but by many different
characteristics. the concept of “man” is the same for many human individuals, but each of the latter is a single
entity existing for itself. Unity takes precedence over plurality.
Bahmanyar is a prominent representative of scholastic logic. All his arguments are based on numerous
definitions and differences. By compiling definitions and subtle distinctions of concepts, he proves the
existence of God, the immateriality of the soul, and immortality. In the Kitab at-Tahsil, Bahmanyar analyzes
all aspects of logic, from imagination to confirmation, and illuminates them briefly and clearly. Bahmanyar
was known as one of the leading scholars of logic in his time and played a major role in the development and
spread of logic in the Middle East.
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ÖZET
Bütün dinler ve inanç sistemleri, doğal olarak insanın dünya ve ölüm sonrası mutluluğunu elde etmesini
hedeflemekte, bu bağlamda şiddet yerine barış ve iyilik söylemlerini telkin etmektedir. Şiddet, tarihin her
döneminde var olan bir olgudur ve birçok çeşidi vardır. Bunlardan birisi de inanca yönelik şiddettir. İnanca
yönelik şiddetin sözlü veya amelî baskı ve zorbalık boyutu bulunmaktadır. İnanca yönelik şiddet büyük bir
insanlık suçu olmasına rağmen, insanların din ve inançları uğrunda canlarını verecek kadar dinlerini
kendilerinden daha çok sevmeleri ve üstün tutmaları, tarih boyunca kendi bildiklerini dayatanlar tarafından
inanç yönünden çeşitli baskı ve şiddete maruz kalmalarına neden olmuştur. Örneğin Firavun, askerleriyle
birlikte inançlarından ötürü zulmetmek ve saldırmak için Hz. Mûsâ’yı ve İsrâiloğulları’nı takip etmiştir. Hz.
İbrâhim, halkını tevhide davet etmesi, taptıkları putları inkârı ve kırması neticesinde putperestler tarafından
baskı ve şiddet görmüş, ateşe atıldığı hâlde ateş kendisini yakmamış -(Enbiyâ 21/69)- ve memleketinden hicret
etmek zorunda kalmıştır. Hz. Peygamber (sav) ve Mümin arkadaşları, inançlarından dolayı Mekkeli
müşriklerce baskı, zulüm ve şiddete uğramışlardır. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Kur’ân’da dini kabul
konusunda ikna ve nasihat yolu tavsiye edilmiştir. “Dinde zorlama yoktur” (Bakara 2/256) âyetinin, İslâm’ın
bu konudaki net tavrını yansıttığı söylenebilir. Bu bağlamda şiddet olgusu içinde değerlendirilebilecek Kur’ân
âyetleri, yanlış anlaşılmamalı ve yorumlanmamalıdır. Zira bu tür âyetlerin İslâm tarihindeki yansıması,
koşulsuz şiddet olarak değil, inananların bir yandan canlarını ve mallarını korumak, diğer yandan düşmanlarını
korkutmak ve caydırmak amacıyla başvurdukları meşru bir tepki olarak tezâhür etmiştir. İşte bu çalışmada
inanç yönünden şiddetin çeşitli boyutları ortaya konmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kur’ân, İnanç, Şiddet.
ABSTRACT
All religions and belief systems naturally aim at achieving the happiness of the world and the postmortem, in
this context, they suggest the discourses of peace and goodness instead of violence. Violence is a phenomenon
that exists in every period of history and it has many types. One of these is violence against faith. Violence
against faith has verbal or actual pressure and bullying dimensions. Despite the fact that violence against faith
is a major crime of humanity, the fact that people love their religions more than their lives and value their
religions above themselves enough to give their lives for the sake of their religion and beliefs has caused them
to be exposed to various pressures and violence in terms of faith by those who imposed what they know
throughout history. For example, Pharaoh, along with his soldiers, followed his holiness Moses and Children
of Israel to persecute and attack because of their beliefs. As a result of inviting his people in tawhid, denial and
breaking the idols they worshipped, his holiness Ibrahim was subjected to pressure and violence by the
idolaters, and although he was thrown into the fire, the fire did not burn him - (Al Anbiya 21/69) - and he had
to migrate from his country. His holiness Prophet Muhammad (PBUH) and believers faced pressure,
persecution and violence by the Mecca polytheists for their beliefs. It is possible to give more examples. When
Islam came, it brought equality and freedom of faith to everyone. In the Qur'an, the way of persuasion and
advice was recommended for acceptance of religion. It can be said that the verse “There shall be no compulsion
in [acceptance of] the religion.” (Surah Al-Baqarah 2/256) reflects the clear attitude of Islam on this issue. In
this regard, the verses of the Quran, which can be evaluated in terms of violence, should not be misunderstood
and interpreted. Because the reflection of such verses in the history of Islam was not manifested as
unconditional violence, but as a legitimate reaction by believers to protect their lives and property, on the other
hand, to scare and deter their enemies. In this study, various dimensions of violence in terms of faith will be
tried to be revealed.
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GİRİŞ
Türkçede sertlik, aşırılık, karşıt görüşte olanlara ikna veya uzlaştırma yerine sert davranma, kaba kuvvet
kullanma gibi anlamlarda kullanılan şiddet (TDK, 1998: 2/2093), Arapçada dayanılmaz olmak, sertleşmek,
artmak, sınırı aşmak vb. manalara gelen iştidâd kelimesinden bir isimdir (Fîrûzâbâdî, 2008: 846). Modern
Arapçada unf -Kur’ân’da hiç geçmemiştir- ve İngilizcede violence ile eş anlamlıdır (Ba’albekkî, 1995: 664).
Genel anlayışta şiddet, fiziksel güç kullanarak insanların canına, malına zarar vermek, yaralamak veya
öldürmek, korkutmak, yıldırmak, bir işi istemi dışında zorla yaptırmak veya baskı uygulamak şeklinde
tanımlanabilir. Bu bağlamda şiddet, kavlî (sözlü) veya amelî (fiili) her türlü baskı ve zorbalık ile ortaya çıkan
olumsuz eylemin adıdır. Bireyin dinine ve namusuna, kin, nefret, öfke, düşmanlık, kızgınlık vb. duygularla
toplumun huzuruna kasteden kaba kuvvete ve sertliğe dayalı saldırgan davranışlar da şiddet kapsamına
girmektedir. Şiddet, bir kavram olarak ele alındığında ilk akla gelen şey, daha çok insanlara yönelik işkence
ve fiziksel müdahalelerdir. Fakat uygulanan tipe göre şiddet çeşitleri, dinsel (inançsal), düşünsel, bedensel
(fiziksel), cinsel, duygusal/psikolojik, kültürel (töre), ekonomik ve siber şiddet şeklinde alt başlıklarla
sınıflandırılabilir (Polat, 2016: 17).
Şiddet duygusu, sevinme, korkma, üzülme, ağlama gibi fıtrî duygulardan birisidir. İnsanı şiddete sevk eden
birçok nedenler (şiddetin kaynağı) arasında üstün gelme duygusunun, ölüm içgüdüsünün (ölümden kurtulma
çabası) ve mutsuzluğun verdiği kışkırtıcı güdünün daha etkin rol oynadığı söylenebilir. Öfke, her zaman saldırı
ile sonuçlanmasa dahi şiddete götüren diğer bir etkindir. Ayrıca insanın düşmanı tarafından zarar göreceğine
dair kaygısı da onu şiddete sevk edebilir (Sönmez, 2007: 4-6).
İnsan temelde iyidir. İyi ve güzel olanı ister. Kötülük ve şiddeti istemez. Bu yüzdendir ki bütün dinler ve inanç
sitemleri, doğal olarak insanın dünya ve ölüm sonrası mutluluğunu elde etmesini hedeflemekte, bu bağlamda
şiddet yerine barış ve iyilik söylemlerini telkin etmektedir. Buna rağmen şiddet, tarihin her döneminde çeşitli
şekillerde kendini göstermiştir. Şiddet bazen Tanrı, bazen vatan, bazen de özgürlük değerleri öne çıkarılarak
yapılmıştır. Oysa İslâm gelince, getirdiği prensipler ve öğütlerle şiddetin ve zorbalığın her türlüsünü
yasaklamıştır. –İyilikte yardımlaşın, düşmanlıkta değil (Mâide 5/2)- Şiddete iten sebepleri büyük ölçüde
ortadan kaldırmıştır. İnsanı, iki cihan saadetini sağlayacak emir ve tavsiyelerle olgunlaştırmıştır. Hayatı,
Allah’ı ve O’nun yarattığı her şeyi sevmek üzerine inşa etmiştir. O hâlde insanı şiddetten alıkoyacak en önemli
iki şeyden birisi sağlam bir inanç, diğeri sevgidir. Çünkü inanç kişinin kendisini güvende hissetmesini, sevgi
ise kendi dışındaki herkesi ve her şeyi sevmesini sağlar. Dolayısıyla inanç faktörü, insanın şiddete
yönelmesinde veya ondan uzak durmasında ciddi bir öneme sahiptir.
1. KUR’ÂN PERSPEKTİFİNDE İNANCA YÖNELİK ŞİDDET
İnanca yönelik şiddet büyük bir insanlık suçu olmasına rağmen, insanların din ve inançları uğrunda canlarını
verecek kadar dinlerini kendilerinden daha çok sevmeleri ve üstün tutmaları, tarih boyunca kendi bildiklerini
dayatanlar tarafından sırf inançları yüzünden çeşitli baskılara ve şiddetlere maruz kalmalarına neden olmuştur.
Kur’ân, dinsel, fiziksel, psikolojik vb. şiddet türlerine uğrayanlara dair örnekler vermektedir. Örneğin Nûh
(as), halkını tevhid inancına çağırdığı için şiddetli bir tepkiyle karşılaşmış ve yalancılıkla itham edilmiştir
(Yûnus 10/71-73). Hz. Şuayb (as) ve kendisine inananlar, sâdece Allah’a imân etmeleri ve dinlerinden
dönmemeleri yüzünden, kavminden büyüklük taslayan önderler tarafından tehdit edilmişler ve yurtlarından
çıkarılmaya zorlanmışlardır (A’râf 7/88-89). Hz. Mûsâ (as) ve ona inanan İsrâiloğulları, inançlarından ötürü
Firavun ve ordusu tarafından zulmedilmek ve saldırılmak amacıyla takip edilmiştir (Yûnus 10/90). Hz. Hûd
(as), kavmi Âd’ı tevhide davet ettiğinde, kavminden ileri gelen kâfirlerin, “Biz seni beyinsizlik içinde
görüyoruz ve biz seni yalancılardan sanıyoruz” şeklindeki ağır hakaretlerine uğramıştır (A’râf 7/66). Ashâb-ı
Kehf (mağara arkadaş grubu), putperest bir kavmin içinde Allah’a imânlarını açıkça dile getirip putlara
tapınmayı ve kurban kesmeyi reddettikleri için öldürülme korkusuyla mağaraya sığınmışlardır (Kehf 18/10).
Habeşistan’ın hâkimiyetindeki Yemen’in valisi Ebrehe (ö. 570 [?]), insanların hac ibâdeti kastıyla akın akın
ziyaret ettiği Ka’be’ye alternatif olarak San’a’da Kulleys veya Kalîs adında yaptırdığı ihtişamlı kiliseye
arzuladığı rağbet gerçekleşmeyince, Allah’a inananların kutsal evi Ka’be’yi yıkmaya karar vermiş ve içinde
Mahmûd isimli filin de yer aldığı büyük bir ordu ile Mekke’nin üzerine yürümüştür. Ancak Allah, Ebrehe ve
askerlerinin (Ashâb-ı Fîl) Ka’be’yi yıkma planlarını boşa çıkarmış, üzerlerine pişmiş çamurdan taşlar yağdıran
sürü sürü kuşlar göndermiş ve nihâyetinde onları yenilip ezilmiş ekin yaprağına çevirerek perişan ve helak
etmiştir (Fîl 105/1-5); Taberî, 2001: 24:627-645). İnanç faktörünün ön plana çıktığı bu kıssadaki şiddet, bizzat
inananların şahsına yönelik değil kutsal mabetlerine yönelik sergilenmiştir. Sâlih peygamberin kavminden bir
grup (Neml 27/48), Hz. Sâlih’in (as) halkını İslâm’a davet ettikten sonra inkâr ve isyanları sebebiyle başlarına
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azabın geleceğini haber vermesi (A’râf 7/73; Hûd 11/64-65) üzerine onu ve ailesini öldürmeye kalkışmıştır
(Neml 27/48). Onlar bu planlarında başarılı olamamışlar ve yok olmuşlar (A’râf 7/78; Hûd 11/67; Kamer
54/31; Fussilet 41/17), Sâlih (as) ve ona inananlar ise hep beraber yurtlarını terk etmişler ve kurtulmuşlardır
(Hûd 11/66). Hz. İbrâhim (as), halkını tevhide davet etmesi (En’âm 6/80-81; Enbiyâ 21/52-56 vd.), taptıkları
putları inkârı (Enbiyâ 21/66-67; Şuarâ 26/77 vd.) ve kırması (Enbiyâ 21/58) neticesinde putperestler tarafından
baskı ve şiddet görmüş, ateşe atıldığı hâlde Allah’ın emriyle ateş kendisini yakmamış (Enbiyâ 21/68-70;
Ankebût 29/24) ve memleketinden hicret etmek (Enbiyâ 21/71; Ankebût 29/26) zorunda kalmıştır. Yâsîn
suresinde zikredildiğine göre bir şehir halkı, kendilerine gönderilen peygamberleri uğursuz sayarak onları
taşlayarak öldürme tehdidinde bulunmuşlar ve onlara imân eden bir kişiyi de horlamışlardır (Yâsîn 36/13-18).
Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür.
İslâm’ın ortaya çıktığı dönemlerde Putperest Arapların geçim korkusuyla çocuklarını öldürmelerinin (İsrâ
17/31; Râzî, 1981: 20:198) yanı sıra, çukur kazıp kız çocuklarını diri diri toprağa gömdükleri (Nahl 16/59),
yüksek bir tepeden aşağıya attıkları, boğdukları ve kurban ettikleri de nakledilmiştir (Râzî, 1981: 20:57). Bu
hâdise irdelendiğinde, bu tür şiddetin temelinde yine inanç faktörü olduğu görülecektir. Çünkü Kureyş
müşrikleri ve önde gelen putperest kabilelerden Huzâa ve Kinâne, -hâşâ- melekleri Allah’ın kızları kabul
ederek Tanrıya kızları, kendilerine de erkek çocukları layık görmekteydiler (Nahl 16/57-69; Saffât 37/149; Tûr
55/39; Taberî, 2001: 19:642; Râzî, 1981: 20:55-56). Kur’ân ise, onların bu inançlarının saçmalığını, “Ne oluyor
size? Nasıl yargıda bulunuyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz?” (Saffât 37/154-155) şeklindeki sözlerle
kınamıştır (Taberî, 2001: 19:642).
Kur’ân, bir taraftan şiddet kavramının kapsadığı tüm unsurları eyleme dökmeyi yasaklamış, diğer taraftan
insanın canını, malını, namusunu, dinini koruyacak ve toplum düzenini ve barışını sağlayacak prensipler
getirmiştir (Bakara 2/191,208; Âl-i İmrân 3/104; Nisâ 4/29-30; Mâide 5/32; İsrâ 17/33 vd.). Bu hususta,
insanların sâdece, “İmân ettik” demekle bırakılmayıp, bu imân davasında ne kadar ciddi ve samimi
olduklarının sınanması için çeşitli şiddetlere, işkencelere ve eziyetlere maruz kalabileceklerinden ve bu uğurda
öldürülebileceklerinden de söz etmektedir (Ankebût 29/2-3; Mâverdî, ty.: 4:274).
“Dünyada fitne kalkıncaya, din yalnız Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın!...” (Enfâl 8/39) âyetinde geçen
fitne kelimesini Urve b. Zübeyr (ö. 94/713) şöyle açıklamıştır: İslâm’a davetin başlangıcında Müslümanlar
dinlerinden dönmeleri için işkence görüyorlardı. Hz. Peygamber (sav), tedbir olarak Müslümanlara
Habeşistan’a hicret etmelerini emretmiştir. Ensâr’ın Hz. Peygamber’le (sav) Akabe Biatı’nda sözleşme
yaptığını işiten Kureyşli müşrikler, Mekke’de Müslümanları inançlarından vazgeçirmede eziyet ve baskı
yapmak için toplanmışlar ve aldıkları kararları uygulamışlardır. İşte âyette geçen fitneden maksat budur. Allah,
bu fitne sona erinceye kadar Müslümanların müşriklerle savaşmalarını emretmiştir (Râzî, 1981: 1:168-169).
Yani yeniden özgürce ve güven içinde inançlarını yerine getirmeleri için savaşmaları istenmiştir. Râzî’ye (ö.
313/925) göre, burada inançları için savaşanların dinlerine karşı besledikleri taşkın sevgileri, kendilerine
besledikleri sevgiden daha fazladır (Râzî, 1981: 1:169). Âyetten, ‘Müslümanların sâdece kendilerini savunmak
amacıyla ve zorunlu hâllerde savaşabilecekleri’ çıkarımı yapılabilir. O hâlde âyetteki, “Savaşın” emrinin,
‘kendi dininizden olmayanları inançlarından vazgeçirip zorla kendi dininize döndürmek için savaşın’ şeklinde
değil de ‘şâyet size karşı savaş açarlarsa o zaman savaşın’ şeklinde anlaşılması daha münasip görünmektedir.
Bundan başka Taberî (ö. 310/923), “Sizinle savaşanlarla siz de Allah yolunda savaşın, fakat haddi aşmayın,
zira Allah haddi aşanları sevmez” (Bakara 2/190) âyetinden Müslümanların kendileriyle savaşan müşriklerle
savaşmaları, savaşmaktan vazgeçenlerle ise savaşmamaları gerektiği sonucunu çıkarmıştır (Taberî, 2001:
3:289-292). Öte yandan diğer bir âyette, müminler ‘içlerinden iki grup birbiriyle çarpışırlarsa, onların arasını
düzeltmekle, şâyet onlardan biri ötekine haksız yere saldırırsa, Allah’ın emrine dönünceye kadar haddi aşan
tarafla savaşmaya devam etmekle’ (Hucurât 49/9) sorumlu tutulmuştur (Kutub, 2003: 3343). Dolayısıyla bu
minvaldeki Kur’ân âyetlerinin yanlış anlaşılmaması ve yorumlanmaması gerekmektedir. Zira bu tür âyetlerin
İslâm tarihindeki yansıması, koşulsuz şiddet olarak değil, inananların bir yandan canlarını ve mallarını
korumak, diğer yandan düşmanlarını korkutmak ve caydırmak amacıyla başvurdukları meşru bir tepki olarak
tezâhür etmiştir.
Kur’ân’da dini kabul konusunda ikna ve nasihat yolu tavsiye edilmiştir (En’âm 6/126; A’râf 7/62,79; Yûnus
10/57 vd.). Hatta İslâm’ın tebliğ yöntemini açıklayan bazı âyetlerde, Hz. Peygamber’den insanlar imân etsinler
diye zorlama ve baskı yapmaması istenmiştir (Kehf 18/29; Yûnus 10/99; Ra’d 13/40 vd.). Bu bağlamda
Kur’ân’da geçen musaytir (hükümdar/zorba) (Gâşiye 88/22) ve cebbâr (zorlayan/zorla yaptıran) (Kâf 50/45)
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kelimeleri, Hz. Peygamber’in (sav) insanları zorla imân ettiren değil de eğitici/terbiyeci bir elçi olduğunu
göstermektedir (Mâverdî, ty.: 5:358; 6:263).
Öte yandan, “Birbirinizi tanıyıp kaynaşasınız diye sizi milletlere ve kabilelere ayırdık” (Hucurât 49/13) âyeti,
insanların inanç bakımından özgür ve barışçıl biçimde birlikte yaşama konusundaki İslâm’ın bakışını ortaya
koymuştur. Medine döneminde inen ve bizzat kendileri tercih edinceye kadar insanlara Allah’ın dinini kabul
ettirmede zorlama ve baskı yapılmasını yasaklayan (Taberî, 2001: 4:546; Mâverdî, ty.: 1:256; Râzî, 1981:
7:15), “Dinde zorlama yoktur” (Bakara 2/256) âyetinin İslâm’ın bu konudaki net tavrını yansıttığı söylenebilir.
Diğer taraftan Mümtehine 60/8. âyette müminlere, din konusunda kendileriyle savaşmayan ve onları
yurtlarından çıkarmayanlarla iyi geçinmeleri ve onlara karşı adâletle davranmaları tavsiye edilirken, aynı
surenin 9. âyetinde ise sırf inançları yüzünden kendileriyle savaşan ve onları yurtlarından çıkaranlarla dostluk
kurmaları yasaklanmıştır. Elmalılı M. Hamdi Yazır, Tevbe 9/29. Âyetindeki, “Dîne’l-hakk”ı açıklarken
İslâm’ın, “Umumun menfaatlarını hesaba katan, her şeyin ve herkesin kendine mahsus bir hakkı, bir hukuku
bulunduğunu beyan ederek hakkın hâkimiyetini ve hakların kutsallığını ilan eden, hak ve hukukun gereklerine
göre hak ve vazifeleri düzenleyen din” (Elmalılı, 2011: 4:312) olduğuna dikkat çekmiştir. Dolayısıyla İslâm’ı
ve onun kutsal kitabı Kur’ân’ı şiddetin kaynağı olarak göstermek mümkün değildir.
Kur’ân’da günümüzdeki çağrıştırdığı anlamlarla şiddeti karşılayan birebir bir kavram bulunmamakla birlikte,
onun şiddetle ilişkilendirilebilecek irhâb (korkutma), zulüm (haddi aşma), katl (öldürmek), bağy (saldırma,
zulmetme), ‘isyân (itaat etmeme), ‘udvân (zulmetme, saldırma), tuğyân (isyanda haddi aşmak), fesâd
(bozgunculuk yapma) ve fitne (bela, musibet, öldürme) gibi bazı lafızları içerdiğinden söz edilebilir. Ayrıca
Kur’ân’da şiddet ve şiddet türlerinin özel bir isimle zikredilmediğini söylemek mümkündür. Kur’ân’da ‘udvân,
bağy, tuğyân, katl, fesâd ve fitne gibi lafızlarla aslında şiddetin meşrulaştırıldığı değil reddedildiği
görülmektedir.
2. KUR’ÂN’DA İNANCA YÖNELİK ŞİDDETE BAZI ÖRNEKLER
2.1. Firavun’un Eşine, Hz. Mûsâ’ya (as), İsrâiloğulları’na ve Sihirbazlara Yönelik Şiddeti
Firavun, -Kur’ân’da, “Firavun’un karısı” diye söz edilen (Kasas 28/9; Tahrîm 66/11)- eşi Âsiye binti
Müzâhim’e (ö.?) Allah’a imân ettiği ve Hz. Mûsâ’nın (as) peygamberliğini tasdik ettiği için ellerinden
kazıklara bağlatarak, güneşin altında bırakarak şiddet ve işkence uygulamıştır (Taberî, 2001: 23:114-115;
Mâverdî, ty.: 6:269). Bu işkence sırasında üzerine büyük bir kaya parçası atılacağı esnada, “Rabbim! Yüce
katında, benim için bir ev yap, beni Firavun’dan ve onun kötülüklerinden kurtar, beni şu zâlimler
topluluğundan kurtar!” diye dua etmiş, ardından kaya parçası altında ezilmeden önce ruhunu Allah’a teslim
etmiştir (Taberî, 2001: 23:115).
“İsrâiloğulları’nı denizin öteki yakasına geçirdik. Firavun ve ordusu da zulüm ve saldırı yapmak için onları
takip etti” (Yûnus 10/90) âyetinden anlaşılacağı üzere Firavun ve askerleri, inançlarından ötürü zulmetmek ve
saldırmak için Hz. Mûsâ’yı (as) ve İsrâiloğulları’nı takip etmiştir. Bu eylem, bir devletin halkına yönelik
sergilediği terör ve şiddetten başka bir şey değildir. Zulmetmek, sınırı aşmak anlamındaki bağy (İbn Manzûr,
ty.: 323; Râgıb, 1992: 137) ve bir şeye tecavüzde bulunmak, zulmetmek manasındaki adv (İbn Manzûr, ty.:
2846; Râgıb, 1992: 553) kelimelerinin özellikle tek âyette birlikte zikredilmesi, Firavun’un ve askerlerinin
besledikleri düşmanlığın ve uygulamayı planladıkları şiddetin büyüklüğünü ortaya koymaktadır. Kasas 28/4.
âyetlerindeki ‘alâ kelimesinin Firavun’un ‘büyüklük taslaması ve zorbaca baskı kurması’ (Mâtürîdî, 2004;
3:583) ile açıklanması, onun psikolojik şiddete de başvurduğunu göstermektedir. Yûnus 10/83. âyette Hz.
Mûsâ’ya (as) inanan az bir insanın, Firavun’un ve destekçilerinin kendilerini öldürürler, şiddet ve eziyet
uygularlar diye korksalar bile imânlarında sebat ettiklerinden söz edilmektedir. Âyette korkunun kişinin gerçek
anlamda imânı terk etmesinde mazeret teşkil etmeyeceğine işaret edilmiştir. Dolayısıyla korku, belki imânın
ancak gizlenmesi için mazeret olabilir. Çünkü imânı tasdik etmek ancak kalp iledir ve bunu da kimse bilemez.
Firavun, Hz. Mûsâ’yı (as) kastederek, “Ben onun, dininizi değiştireceğinden yâhut yeryüzünde bozgunculuk
çıkaracağından korkuyorum” demiş ve bu endişeyle, “Bırakın beni de şu Mûsâ’yı öldüreyim” diyerek Hz.
Mûsâ’nın (as) bedenini ortadan kaldırmak istemiştir (Mü’min 40/26). Aynı zamanda Firavun, Hz. Mûsâ’ya
(as) inanan sihirbazlara, “Ben size izin vermeden ona inandınız öyle mi?” diyerek önce sözlü şiddet uygulamış,
sonra da, “Ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizi hurma dallarına asacağım!” diyerek fiili
şiddet uygulayacağına dair tehditler savurmuştur (Tâhâ 20/71).
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2.2. Ashâb-ı Uhdûd’un Mümin Halka Yönelik Şiddeti
Ashâb-ı Uhdûd ifadesi, inançları uğruna müminleri ateşe verilmiş çukurlara atarak acımasızca işkence eden
kimseleri anlatır. Ashâb-ı Uhdûd kıssasında -tefsirlerde anlatıldığı üzere- Himyer (Yemen) Hükümdarı iken
dinini değiştiren Yahudi Zûnüvâs (ö. 525) (Hükümdarlığı: M. 522-525), M. 523 yılında Necrân bölgesini işgal
ederek oradaki Hıristiyan halkı Yahudiliği kabule zorlamış, kabul etmeyip direnenlere türlü işkenceler yaparak
yıldırmaya çalışmıştır. Öyle ki (farklı kaynaklara göre sayıları 4.000 ile 20.000 arasında değişen) binlerce
hıristiyanı bir kiliseye hapsettirmiş ve bu kişileri, odunlarla tutuşturulan uzun ve derin hendeklere doldurtarak
diri diri yaktırmıştır. Bir rivâyete göre, hendeklere atılarak yakılmak istenen bu müminlere ateş henüz
ulaşmadan Allah, o müminlerin ruhlarını kabzetmiş ve ateş, hendeğin kenarında bulunan kafirlere kadar
yükselerek onları yakmıştır. Bu yüzden böyle bir zâlimliği yapanlar için Kur’ân’da, “Onlara (âhirette)
cehennem azabı ve (dünyada) yakıcı azap vardır” (Burûc 85/10) denilmiştir. Taberî’ye göre, bu kişiler
dünyada ateşle yakılmış olmasalar bile âhirette kendilerini cehennem azabıyla birlikte yakıcı bir azap
beklemektedir. İslâmiyet’ten önce vuku bulan bu olayın gerçekleştiği zaman ve mıntıka hakkında Kur’ân’da
bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Burûc 85/4-10. âyetlerde, sırf Allah’a inandıkları için müminleri
hazırladıkları alev alev yanan ateş hendeklerine atan ve hendeklerin başında oturup o inananlara yaptıklarını
seyredenlerin lânetlendiği bildirilmektedir. Zûnüvâs’ın ve ordusunun hıristiyan mümin halkı hendeklerde
yakarak sergilediği bu fiziksel şiddet ve devlet terörü, Kur’ân’da fitne kelimesiyle dile getirilmiş (Taberî, 2001:
24:271, 280; Râzî, 1981: 31:122) ve “Mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip de sonra tövbe
etmeyenler var ya, işte onlara cehennem azabı ve yakıcı azap vardır” denilerek kınanmıştır (Burûc 85/10).
Kur’ân’da bu kıssanın zikredilmesinin hikmeti, hem inançlarından dolayı müminlere şiddet uygulayan, eziyet
ve işkence edenlerin ibret alması, hem de bu tarz imtihan ve sıkıntılara maruz kalan müminlerin sabır ve
tahammül göstermeleri içindir (Taberî, 2001: 24:270-273, 276-281; Mâverdî, ty.: 6:240-242; Râzî, 1981:
31:117-122; Eroğlu, 1991: 3:471).
2.3. Mekkeli Müşriklerin Hz. Peygamber’e (sav) ve Ashâbı’na Yönelik Şiddeti
Hz. Peygamber (sav) ve Mümin arkadaşları, inançlarından dolayı Mekkeli müşriklerce tehditlere, psikolojik
baskılara, fiziksel şiddet ve işkencelere maruz kalmışlar, bu yüzden de Müslümanlar Habeşistan’a (birinci
hicret: M. 615; ikinci hicret: M. 616) ve Medine’ye (M. 622) hicret etmek zorunda kalmışlardır. Bu husus,
Kur’ân’da, “Sonra şüphesiz ki, Rabbin, işkenceye uğratıldıktan sonra hicret edenlerin, ardından sabır
gösterenler kimselerin yanındadır” (Nahl 16/110) şeklinde anlatılmaktadır. Âyetteki fitne’den maksat,
müminlerin Mekke’de imân etmeleri sebebiyle baskı ve işkenceye maruz kalmalarıdır (Taberî, 2001: 14:377;
Mâtürîdî, 2004: 3:124). Nahl 16/110. âyetinde ise bu olaya atfen, ölüm tehdidi, zorlama ve baskı sebebiyle
küfrünü diliyle izhâr edenlerin kalben mutmain olmak üzere gerçekten imân ediyor olmaları durumunda küfre
düşmüş olmayacakları bildirilmektedir (Taberî, 2001: 14:374; Mâtürîdî, 2004: 3:122).
Diğer yandan Mekkeli müşrikler, Hz. Peygamber’in (sav) bizzat şahsiyetine yönelik psikolojik ve fiziksel
şiddet uygulamışlardır. Örneğin kendisini her gördüklerinde, “Bu mu Allah’ın resul olarak gönderdiği adam!”
(Furkân 25/41) diyerek hafife almışlar ve alay etmişlerdir. Kendisini sihirbaz (Sâd 38/4-5; Zâriyât 51/52),
kâhin (Tûr 52/29; Hâkka 69/42), mecnun (Tûr 52/29; Duhân 44/14; Zâriyât 51/52), şair (Enbiyâ 21/5; Saffât
37/36; Hâkka 69/41), yalancı (Âl-i İmrân 3/184) gibi olumsuz vasıflarla niteleyerek iftira atmışlardır. Kureyş
müşriklerinin ileri gelenleri, Hz. Peygamber’e (sav), “Bir müddet senin ilahına tapalım, bir müddet te kendi
putlarımıza tapalım” şeklinde teklifte bulunmuşlar, Hz. Peygamber (sav) bu teklifi reddedince de şahsına
söverek eziyette bulunmuşlardır (Râzî, 1981: 32:144). Hz. Peygamber’in (sav) mübarek vücudunu yok etmek
planlarını suikasta dönüştürmüşler (Enfâl 8/30), ancak bunda muvaffak olamamışlardır. Yine müşriklerinin
ileri gelenlerinden Ebû Cehil (ö. 2/624), bir gün Hz. Peygamber (sav) Ka’be’nin avlusunda namazda secde
hâlindeyken deve işkembesini ve bağırsaklarını onun üzerine dökmüştür (Hamidullah, 2003: 96).
SONUÇ
Tüm bu izah edilenler bize, insan odaklı bir medeniyet olan İslâm’ın insanları inanç konusunda özgür
bıraktığını, şiddet ve kaba kuvvet kullanarak yayılıp büyümediğini, aksine ilim, hikmet, ikna ve öğüde dayalı
davet metoduyla gönülleri fethettiğini göstermektedir. İlâhî hitabın muhatabı olan insan, temel bir insan hakkı
olan inanç hürriyetine sahiptir. Dolayısıyla hiçbir kimseye inancından dolayı şiddet, eziyet, işkence ve baskı
yapılamaz. İslâm, bu konuda herkese inanç özgürlüğünü ve eşitliğini getirmiş, insan onurunu koruma altına
almıştır. Diğer yandan Kur’ân, her insanı, inancı ve ırkı ne olursa olsun saygıyı hak eden bir varlık olarak
görmektedir.
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Kur’ân verilerine göre peygamberler, Allah’a imâna davet mücadelelerinde şiddet ve baskıya başvurmamış ve
dayatmacı yaklaşımlarda bulunmamışlardır. Şâyet kendilerine veya inananlara karşı bir şiddet uygulandığında
veya zulmedildiğinde, ancak o zaman meşru müdafaa kastıyla savaşmışlardır. Peygamberler böyle barışçıl bir
tutum sergilerlerken, onlar ve onlara inananlar ise çok çeşitli baskılara, şiddetlere, eziyetlere ve işkencelere
uğramışlardır. Buna rağmen inançlara yönelik şiddete ve zulme başvuranlar, inananların kalplerindeki kök
salmış imânı söküp atamamışlardır. O hâlde canları pahasına bile olsa imânlarından vazgeçmeyen
peygamberlerin ve ona inananların davaları batıl olamaz.
Kur’ân’da günümüzdeki çağrıştırdığı anlamlarla doğrudan şiddetle özdeşleşen birebir bir kavram
bulunmamakla birlikte, onda şiddetle ilişkilendirilebilecek irhâb, zulüm, bağy, ‘isyân, ‘udvân gibi bazı
lafızların varlığından söz edilebilir. Kur’ân, Müslümanların her ne şekilde olursa olsun gücü, şiddete
dönüşecek şekilde ölçüsüz veya kötüye kullanmalarını gayrimeşru görmektedir. Dolayısıyla İslâm’ın saldırıya
uğramak, eziyet, işkence, şiddet ve baskı görmek gibi zorunlu hâller dışında her türlü ve özellikle de inanca
yönelik şiddeti kınadığını ve yasakladığını söylemek mümkündür. Oysa İslâm’ın az da olsa şiddetle birlikte
anılması, onun şiddet karşında takındığı tavra ve bakışa ters düşmektedir.
Müslümanların görevi yalnızca mensup oldukları İslâm dinini korumak değil, aynı zamanda herkes için din
özgürlüğünü teminat altına almak ve kutsal sayılan şeylere yapılan saygısızlıklara karşı durmak olmalıdır.
Dünya milletlerinin inanç bağlamında bile olsa ortak bir paydada buluşabilmeleri, şiddeti belki tamamen
ortadan kaldırmayacak ama azalmasına katkı sağlayacaktır. Bu yüzden toplumsal barışı ve huzuru bozacak her
türlü şiddetten kaçınılmalıdır.
Kaynakça
Ba’albekkî, Rûhî (1995). el-Mevrid Kâmus ‘Arabî-İnkilizî. Beyrut: Dârü’l-İlm li’l-Melâyîn.
Elmalılı, M. Hamdi Yazır (2011). Hak Dini Kur’ân Dili. sad. İsmail Karaçam, Emin Işık, Nusrettin Bolelli,
Abdullah Yücel. İstanbul: Zehraveyn.
Eroğlu, Muhammed (1991). Ashâbü’l-Uhdûd. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Cilt 3, s. 471).
İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı.
Fîrûzâbâdî, Mecduddîn Muhammed b. Ya’kûb (2008). el-Kâmûsü’l-muhît. nşr. Enes Muhammed eş-Şâmî,
Zekeriyyâ Câbir Ahmed. Kahire: Dârü’l-Hadîs.
Hamidullah, Muhammed (2003). İslâm Peygamberi. çev. Salih Tuğ. Ankara: İmaj A.Ş.
İbn Manzûr, Cemaleddîn Ebu’l-Fazl Muhammed b. Mükerrem (ty.). Lisânü’l-arab. thk. Abdullah Ali el-Kebîr,
Muhammed Ahmed Hasbullâh, Hâşim Muhammed el-Şâzilî. Kahire: Dârü’l-Meârif.
Kutub, Seyyid (2003). Fî Zılâli’l-Kur’ân. Kahire: Dârü’ş-Şurûk.
Mâtürîdî, Muhammed b. Mahmûd (2004). Te’vilâtü’l-Kur’ân. thk. Fâtıma Yûsuf el-Haymî. Beyrut:
Müessetü’r-Risâle Nâşirûn.
Mâverdî (ty.). en-Nüket ve’l-‘uyûn (Tefsîru’l-Mâverdî). nşr. es-Seyyid b. Abdulmaksûd b. Abdurrahîm.
Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Dârü’l-Kütübi’s-Sekâfe.
Polat, Oğuz (2016). Şiddet. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırma Dergisi, 22 (1), 15-34.
Râgıb
el-İsfahânî
(1992).
Müfredâtu
elfâzi’l-Kur’ân.
thk.
Safvân
Adnân
Dâvûdî.
Dımeşk, Beyrut: Dârü’l-Kalem, ed-Dâruş’ş-Şâmiyye.
Râzî, Fahruddîn Muhammed b. Ömer b. Hüseyn (1981). Mefâtîhu’l-ğayb (et-Tefsîru’l-kebîr). Beyrut: Dârü’lFikr.
Sönmez, Bülent. (2007). İnanç, Değer ve Şiddet. Yerel Siyaset Aylık Bilimsel Siyasi Dergi, 19: 1-12.
Taberî, Ebû Cafer Muhammed b. Cerîr (2001). Câmiu’l-beyân a’n te’vil-i âyi’l-Kur’ân. thk. Abdullah b.
Abdi’l-Muhsin et-Türkî. Kahire: Dârü Hicr.
Türk
Dil
Kurumu
(TDK)
(1998),
Türkçe
Sözlük.
haz.
İsmail
Parlatır,
Nevzat
Gözaydın ve Hamza Zülfikar. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

*180*

AL FARABI JOURNAL
8th International Conference on Social Sciences
21-22 July 2020 / Almaty, Kazakhstan
Proceeding Book | ISBN: 978-625-7898-13-3
İMÂM MÂTÜRÎDÎ’NİN KADININ DEVLET BAŞKANI OLAMAYACAĞI HAKKINDA
REFERANS GÖSTERİLEN AYETLERE YAKLAŞIMI
Arş. Gör. Dr. Hanefi ŞOLA
Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Orcid İd: https://orcid.org/0000-0003-0142-1782

ÖZET
İmâm Matürîdî (ö. 333/944) çağdaş dönemde üzerinde en çok konuşulan ve çalışma yapılan İslam âlimlerinden
biridir. Bu bağlamda onun özellikle akla önem veren ve onu öne çıkaran biri olduğuna dikkat çekilir. Bu
kapsamda bu çalışmada onun kadının devlet başkanı olup olamayacağı hakkındaki görüşü tespit edilmeye
çalışılacaktır.
İslam geleneğinde yaygın ve yerleşik görüşün kadının devlet başkanı olamayacağı yönünde olduğu
bilinmektedir. Bu görüşün kabul görmesinde özellikle Kur’an dışı rivayetlerin rolü bulunsa da kadının
yaratılıştan gelen fiziki yapısı ve psikolojik durumu da onun bu görevi üstlenmesine engel olduğu ileri
sürülmüştür. Tüm bunların yanında hatırı sayılı bazı ayetler de argüman olarak kullanılmıştır. Bu kapsamda
Bakara 2/228’deki, “Erkekler onların üzerinde bir derece üstünlüğü vardır.”, Nisâ 4/32’deki, “Allah’ın sizi
birbirinizden üstün kıldığı şeyleri iç çekerek arzu etmeyin”, Nisâ 4/34’deki “Erkekler kadınlar üzerine
hakimdirler/kavvâmdır.” ve Ahzâb 33/33’deki, “Evlerinizde oturun, eski cahiliye âdetinde olduğu gibi açılıp
saçılmayın” şeklindeki ifadelerden hareketle mezkûr ayetlerin kadınların devlet başkanı olmayacağına referans
gösterilmiştir.
Bu çalışmada söz konusu edilen ayetlerin hem klasik dönem tefsirlerinde hem de İmâm Mâtürîdî tarafından
nasıl yorumlandığı ortaya konmuştur. Bu kapsamda İmâm Mâtürîdî’nin mezkûr ayetleri doğrudan kadının
devlet başkanı olamayacağıyla ilişkilendirmediği gibi kadının devlet başkanı olabileceğini de ifade etmemiştir.
Bununla birlikte bu ayetlerden Bakara 2/28’e yaptığı açıklamalarda zımnen kadının devlet başkanı
olamayacağı görüşünde olduğunu ifade etmek mümkündür.
Ezcümle olarak İmâm Mâtürîdî kadının devlet başkanı olamayacağı hakkında argüman olarak kullanılan
ayetleri kadının devlet başkanı olamayacağına ilişkin değerlendirmemiş, bununla birlikte genel eğiliminin
kadınların devlet başkanı olamayacağı yönünde olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimler: Tefsir, İmâm Mâtürîdî, Devlet Başkanlığı, Kadın.
Giriş
İmâm Mâtürîdî son yıllarda üzerinde en fazla çalışma yapılan âlimlerden biridir. Bu çalışmaların birçoğunda
onun akla önem verdiği ve meseleleri çözümlerken aklı öne çıkarttığı üzerinde durulmuştur. Bu çalışmaların
arasında onun çağdaş dönemde problem olarak kabul edilen birçok meseleyi klasik dönem anlayışına göre
değil, bugünkü anlayışa uygun olarak çözümlediği ileri sürülmüştür. Bu kapsamda İslam’da kadının konumu
ve onun devlet başkanı olup olamayacağı konusu da bugünkü önemli sorunlarından biri olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Kadının devlet başkanı olup olamayacağıyla ilgili klasik dönem İslam geleneğindeki yaygın ve hâkim görüş
kadının devlet başkanı olamayacağı, devlet başkanlığı vazifesinin erkeklere ait bir görev olduğu yönündedir.1
Nitekim tüm Müslüman ekollerinin kadının devlet başkanı olamayacağı konusunda ittifak ettikleri ifade
edilmiş2 klasik dönemde bu ittifakta sadece Haricilerden bir grubun yer almadığı söylenmiştir.3 Klasik
Ferrâ, Ebû Yaʻla Muhammed, el-Ahkâmu’s-Sultaniye, Beyrut 1983, s. 71; Mâverdî, Ebü’l-Hasen Alî b. Muhammed b. Habîb, elAhkâmu’s-Sultaniye,Beyrut 1990, s. 130; İbn Hazm, Ebû Muhammed b. Ahmed, el-Fasl fi’l-Milel ve’l-Ehvâi ve’n-Nihal, Beyrut ts.,IV,
179; Cüveynî, İmâmü’l-Harameyn Rükneddîn, el-Giyâsî: Giyâsu’l-Ümem fi’l-Tiyâsi’z-Zulem, İskenderiye 1979, s. 81,94.
2 İbn Hazm, el-Fasl, IV, 179; Kurtubî, Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed, el-Câmiʻ li-Ahkâmi’l-Kur’ân, Riyad 2003, I, 270.
3 Bkz. Demîcî, Abdullah b. Ömer b. Süleyman, İmâmetü’l-Uzmâ inde Ehli’s-Sünne ve’l-Cemâaʻ, Riyad ts., s. 246; Nu’mân, Sâdık
Şayf, el-Hilâfetü’l-İslâmiyye, Kahire 2009, s. 195.
1
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dönemde kadının devlet başkanı olamayacağı gibi devlet başkanını seçen komisyonda dahi yer alamayacağı
ifade edilmiştir.4 Klasik dönem âlimleri kadının devlet başkanı olamayacağı konusunda genelde rivayetleri 5
esas almış ve kadının fiziksel ve psikolojik durumunun bu görevi üstlenmelerine engel olduğunu ifade
etmişlerdir. Bunun yanı sıra hatırı sayılı birçok ayeti de kadının devlet başkanı olamayacağı hususunda referans
olarak gösterilmiştir.6
Klasik dönemde durum böyleyken çağdaş döneme gelindiğinde birçok âlim ve araştırmacı klasik dönemdeki
hâkim görüşü isabetle görmeyerek farklı yaklaşımlara yönelmiştir. Bu çerçevede Muhammed Hamidullah
(1908-2002), Hayrettin Karaman, Süleyman Ateş ve Yusuf Karadavî gibi isimler kadının devlet başkanı
olabileceğini savunurken, M. Reşid Rızâ (1865-1935), Mahmûd Şeltût (1893-1963), Mustafa Sıbâî (19151964), Abdulkadır Udeh (1907-1954) ve Ramazan el-Bûtî (1929-2013) gibi isimler ise kadının devlet
başkanlığı haricinde diğer siyasi faaliyetlere katılabileceği kanaatinde olmuşlardır.7
Bu çalışmada klasik dönem veya çağdaş dönemde kadının devlet başkanı olup olamayacağı yönündeki görüşler
değerlendirilemeyecektir. Bu çalışmada klasik ve çağdaş dönemde kadının devlet başkanı olamayacağını
savunanların bu hususta referans gösterdikleri ayetler esas alınarak İmâm Mâtürîdî’nin yaklaşımlarıyla klasik
dönemdeki yaklaşımların üzerinde durulacaktır. Böylece hem klasik dönem âlimlerinin hem de İmâm
Mâtürîdî’nin bu ayetlerle kadının devlet başkanı olup olamayacağı arasında irtibat kurup kurmadığı ortaya
konmaya çalışılacaktır.
1. Kadının Devlet Başkanı Olamayacağı Hakkında Referans Kabul Edilen Ayetler
Gerek klasik dönem gerekse çağdaş dönemdeki çalışmalara bakıldığında kadının devlet başkanı
olamayacağıyla ilgili referans gösterilen ayetlerin Bakara 2/228, Nisâ 4/32, 34 ve Ahzâb 33/33 olduğu
görülmektedir.
1.1. Bakara 2/228. Ayet
İslam geleneğinden kadının devlet başkanı olamayacağı hakkından referans gösterilen ayetlerden biri Bakara
2/228’dir. Kadının devlet başkanı olamayacağı hususu ayetin, “ُعلَ ْي ِه َّن
َ ُِلر َجا ِل
َ َُولَهُ َّنُ مِ ْثلُ الَّذ۪ ي
ِ علَ ْي ِه َّنُ ِب ْال َم ْعروفِِۖ ُ َول
د ََر َج ُة/…erkeklerin kadınlar üzerinde hakları olduğu gibi, kadınların da onlar üzerinde hakları vardır. Yalnız
erkeklerin kadınlar üzerinde bir derece üstünlükleri vardır...” şeklindeki kısmında üzerinde durulur. Bu ayette
sözü edilen erkeğin “bir derece üstünlüğü”, aile hayatıyla alakalı nafaka, mehir vb. hususlar şeklinde
açıklandığı gibi bunu, erkeğin tüm sosyal ve siyasal alanlara teşmil ederek kadının devlet başkanı olamayacağı
şeklinde değerlendirenler de olmuştur.8 Nitekim ayette sözü edilen derece üstünlüğünün klasik dönemde nasıl
anlaşıldığını Fahrettin er-Râzî (ö. 606/1210) şöyle kaydetmektedir: Erkeğin kadının üzerindeki üstünlüğü
malumdur, ayette sözü edilen derece üstünlüğü ise şu alanları kapsamaktadır:
(ı) Akıl, (ıı) diyet, (ııı) miras, (ıv) devlet başkanlığına, hâkimliğe ve şahitliğe liyakat, (v) evlendiği kadının
üzerine başka kadınla evlenebilmesi ve cariye satın alabilmesi, (vı) eşlerin birbirlerine mirasçı olurken erkeğin
mirasının daha fazla olması, (vıı) eşini boşayabilmesi ve kadın istese de istemese de geri dönebilmesi, buna
karşılık kadının kocasını boşayamaması ve boşama olduktan sonra geri dönüş yapamaması ve (vııı) ganimette
erkeğe düşen payın kadına verilen paydan fazla olması.”9

Cüveynî, el-Giyâsî, s. 81.
“İdaresini kadınlara tevdi eden bir kavim asla iflah olmaz.” Bkz. Buhârî, “el-Megâzî”, 82.
6 Ferrâ, el-Ahkâmu’s-Sultaniye, s. 71; Mâverdî, el-Ahkâmu’s-Sultaniye, s. 130; Cüveynî, el-Giyâsî, s. 94; Gazzâlî, Ebû Hâmid
Muhammed b. Muhammed, Fedâihu’l-Batıniyye, Kahire 1964, s. 180; Âmidî, el-İmâmetü min Ebkâri’l-Efkâr fî Usûli’d-Dîn, Beyrut
1992, s. 178; Cürcânî, Seyyid Şerîf, Şerhu’l-Mevâkıf, İstanbul ts., II, 466; Teftazânî, Sa‘düddîn Mes‘ûd b. Fahreddîn, Şerhu’l-Mekâsıd,
Beyrut 1989, V, 244; İbn Kesîr, Ebü’l-Fidâ İsmâ‘îl b. Ömer, Tefsîru’l-Kur’âni’l-ʻAzîm, Kahire 2000, IV, 20.
7 Bkz. Acar, Halil İbrahim, “Kur’an’a Göre Kadın ve Siyaset”, Turkish Studies = Türkoloji Araştırmaları: International Periodical for
the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 2018, 13/26, s. 23.
8 Bkz. Semerkandî, Ebu’l-Leys Nasır b. Muhammed, Bahru’l-ʻUlûm, Beyrut 1993, I, 208; Vâhidî, Ebü’l-Hasen Ali b. Ahmed, el-Vecîz
fî Tefsîri’l-Kitâbi’l-ʻAzîz, Dımaşk 1995, 169; Beğavî, Ebû Muhammed el-Huseyn, Meʻâlümü’t-Tenzîl, Riyad 1409-1412, I, 269; İbn
Atıyye el-Endelüsî, Ebû Muhammed Abdülhak b. Gâlib, el-Muharreru’l-Vecîz fî Tefsîri’l-Kitâbi’l-‘Azîz, Beyrut 2001, I, 305-306;
Mâverdî, Ebü’l-Hasen Alî b. Muhammed b. Habîb, en-Nüket ve’l-‘Uyûn, Beyrut ts., I, 293; Fahruddîn er-Râzî, Ebu Abdillâh
Muhammed b. Ömer, Mefâtîhu’l-Gayb, Beyrut 1981, VI, 102; İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’âni’l-ʻAzîm, II, 339; Hâzin, Ebü’l-Hasen Ali b.
Muhammed, Lübâbü’t-Te’vîl fî Meʻâni’t-Tenzîl, Beyrut 2004, I, 160; İbn Âdil, Ebû Hafs Ömer b. Ali, el-Lübâb fî ʻUlûmi’l-Kitâb,
Beyrut 1998, IV, 124-125.
9 Fahruddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-Gayb, VI, 102.
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Buna mukabil ayette sözü edilen derece üstünlüğü konusunda İmâm Mâtürîdî’nin yaklaşımına bakıldığında,
kadın erkek ilişkilerinde birçok hakkın erkeğe verilmesi, erkeğin kadın üzerinde yönetici kılınması vb.
hususlarda olduğu şeklinde açıkladığı görülür. Bununla birlikte ayette sözü edilen derece üstünlüğünün hangi
konular olduğuna ilişkin dile getirilen şu görüşlere de yer verir: Talak yetkisinin erkeğe verilmesi; devlet
başkanlığı ve buyruk çıkarmada erkeklerin salahiyet sahibi olması; cihadın erkeklere tevdi edilmesi, erkeğin
mirastan fazla hisse alması, velayetin erkeğe verilmesi, şahitlikte erkeğin ayrıcalıklı olması ve erkeğin aklının
tam, kadınınkinin ise eksik olması.10
İmâm Mâtürîdî bu ayet hakkında sözü edilen mezkûr görüşlere yer verdikten sonra, bu görüşlere yönelik
herhangi bir itirazda bulunmaz.11 Ancak velayetin erkeklerde mi kadınlarda mı olduğu konusunda Hanefî
âlimlerin görüşlerini benimsiyor olmasından dolayı Te’vîlâtü’l-Kur’ân adlı eserinin çeşitli yerlerinde velâyetin
erkekte olduğuna ilişkin yapılan görüşlere karşı çıkmıştır.12 Buna karşılık diğer konulardaki görüşlere yönelik
herhangi bir itirazda bulunmamıştır. Buna göre İmâm Mâtürîdî, erkeklerin kadınlar üzerindeki derece
üstünlüğü kapsamında dile getirilen devlet başkanlığı görevini erkeklere ait bir görev görmekle birlikte, bu
görevin erkeklere ait olmasıyla söz konusu ayette sözü edilen derece üstünlüğü arasında bir bağlantı kurmaz.
Bu itibarla İmâm Mâtürîdî’nin velayet dışında erkeğin kadınlar üzerinde sözü edilen tüm bu üstünlüklerini
kabul ettiğini, ancak bu üstünlükleri ayette sözü edilen derece üstünlüğü kapsamında değerlendirmediği
söylenebilir. Dolayısıyla bu ayetteki açıklamalarda doğrudan kadının devlet başkanı olamayacağını
çıkarmamakla birlikte dolaylı olarak kadının devlet başkanı olamayacağını zımnen kabul ettiğini söylemek
mümkündür.
1.2. Nisâ 4/32. Ayet
İslam geleneğinde kadının devlet başkanı olamayacağı hakkında referans gösterilen bir başka ayet, “َُو ََلُتَتَ َم َّن ْوا
َُسبْن
ُٰ ضل
َّ َ َماُف/Allah'ın birinize diğerinden fazla olarak
َ ُضك ْم
َ َُّللاُ ِبه۪ ُ َب ْع
َ َسَٓاءِ ُن َ۪صيبُمِ َّماُا ْكت
َ واُول ِِلن
َ َِلر َجا ِلُن َ۪صيبُمِ َّماُا ْكت
ِ ع ٰلىُ َب ْعضُل
َ سب
verdiği şeylere imrenmeyin. Erkeklere, kendi kazandıklarından belirli bir pay, kadınlara da kendi
kazandıklarından belirli bir pay vardır…” şeklindeki Nisâ 4/32’dir. Bu ayetin iniş sebebiyle ilgili olarak
müfessirlerin büyük çoğunluğu, Ümmü Seleme’nin, “Erkekler cihada çıkıyor, kadınlar çıkamıyor; mirastaki
payımız erkeklerin payının yarısıdır, keşke biz de erkek olsaydık” demesi üzerine nazil olduğunu
belirtmişlerdir.13 Bunun yanında ayette söz konusu edilen temenni hakkında, temenninin iki çeşit olduğu
söylenmiştir. Birincisi başkasının elinde bulunan malın yok olmasını istemek/temenni etmektir. Bu tür temenni
haset olarak isimlendirilmekte ve haram bir davranış olarak kabul edilmektedir. Diğeri ise başkasının elinde
olanı yok olmasını istemeden kendisinde de aynısının olmasını arzulamasıdır. Buna da gıpta denmekte ve helal
bir davranış olarak görülmektedir.14
Aynı ayetin kadınların devlet başkanlığı gibi üstlenmeleri mümkün olmayacak şeyleri arzulamalarını da
yasakladığı ileri sürülmüştür.15 Bu bağlamda Cessâs’ın (ö. 370/981) yaklaşımını örnek olarak vermek
mümkündür. Ona göre gerçekleşmesi mümkün olamayacak şeylerin temenni edilmesi de caiz değildir.
Sözgelimi kadının erkek veya devlet başkanı gibi olması mümkün olamayacak şeyleri arzulaması da
yasaklanmış temennilerdendir.16 Bu izahıyla Cessâs, bahsi geçen ayetle kadının devlet başkanı olmayacağı
konusu arasında doğrudan bir irtibat kurar.
Buna mukabil İmâm Mâtürîdî’nin bahsi geçen ayete yönelik yaklaşımına bakıldığında ayetteki temenni
hakkında şöyle dediği görülür: Söz konusu temenninin dini ve dünyevi işlerde olması muhtemeldir. Dini
işlerdeki temenni, bir kimsenin ilim, zühd ve benzeri hususlarda yüksek bir seviyeye ulaşmış kimselerin
seviyesinde olmayı temenni etmesidir. Dünya konularındaki temenni ise, kişinin diğer insanların malını,
eşlerini veya hizmetçilerinin temenni etmesidir. İmâm Mâtürîdî, ayetin Ümmü Seleme’ye nispet edilen

Mâtürîdî, Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, İstanbul 2005, II, 67-68.
Bkz. Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, II, 67-69
12 Örnek olarak bkz. Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, II, 78-80.
13 Taberî, Ebû Ca‘fer Muhammed b. Cerîr, Tefsîru’t-Taberî: Câmiʻu’l-Beyân ʻan Te’vîli Âyi’l-Ķur’ân, Kahire 1955-1969, VIII, 261262; Vâhidî, Ebü’l-Hasen Ali b. Ahmed, et-Tefsîru’l-Basît, Riyad 1430, VI, 476; İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’âni’l-ʻAzîm, IV, 3-6;
Fahruddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-Gayb, X, 84-85.
14 Cessâs, Ebû Bekr Ahmed b. Alî, Ahkâmü’l-Kur’ân, Beyrut 1992, III, 142.
15 Cessâs, Ahkâmü’l-Kur’ân, III, 141-142.
16ُCessâs, Ahkâmü’l-Kur’ân, III, 142.
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rivayette belirttiği üzere kadınların, erkeklerden yapılması istenilen cihad ve benzeri bazı hayırların
yapılmasını istemeleri anlamına gelmiş olmasını da muhtemel görür.17
Bu bağlamda kadınların söz konusu rivayette bahsi geçen hayırlı işlerden men edilmeleri ile onlardan bazı ağır
külfetlerin kaldırılması arasında bir paralellik olduğunu ifade eder. Buna rağmen kadınların bunları temenni
etmekte ısrarcı olmalarının küfranı nimet olacağını belirtir. Bu bağlamda ayetin Ümmü Seleme’nin
erkeklerden yapılması istenen cihad ve diğer ibadetleri yapma arzusunu yasaklamak için nazil olmuş olmasının
erkeklere bir üstünlük sağlamadığını ifade eder.18 Mezkûr ayeti yaklaşık olarak bu minvalde açıklayan İmâm
Mâtürîdî, ne doğrudan ne de dolaylı olarak söz konusu ayetle kadının devlet başkanı olamayacağı konusu
arasında bir bağlantı kurmamıştır.19 Dolayısıyla İmâm Mâtürîdî’nin kadının devlet başkanı olamayacağı
konusunda argüman olarak gösterilen bu ayetle kadının devlet başkanı olamayacağı meselesi arasında bir ilişki
kurmadığını söylemek mümkündür.
1.3. Nisâ 4/34. Ayet
َعل
İslam geleneğinde kadının devlet başkanı olamayacağı konusunda en fazla, “َُُُّللا
َّ َسَٓاءِ ُ ِب َماُ ف
ِ
ٰ ضل
َ ُ َلر َجالُ قَ َّوامون
َ ىُالن
ِ َا
ٰ
ْ
َ
َ
ُو ِب َمَٓاُانفَقواُمِ ْنُا ْم َوا ِل ِه ُْم
َ ُضه ْم
َ  َب ْع/Allah’ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılmasına bağlı olarak ve
َ علىُ َب ْعض
mallarından harcama yapmaları sebebiyle erkekler kadınlar üzerine hakimdirler/kavvâmdırlar.” şeklindeki
Nisâ 4/34. ayetinin delil olarak kullanıldığı görülür.20 Bu ayetteُُen fazla, “َُقَ َّوامون/kavvâmûn” ve “ُُضه ْم
َّ َف
ٰ ضل
َ َُّللاُ َب ْع
ُع ٰلىُ َب ْعض
َ /faddalellahu ba’dehum ala ba’d” şeklindeki ifadelerin öne çıkarıldığı söylenebilir.
Bu kapsamda ayette geçen, “َُ َق َّوامون/kavvâmûn” ifadesi, “ُ َق َّوام/kavvâm” kelimesinin çoğulu ve “قائم/kaîm”
kelimesinin mübalağalı kalıbında bir kelime olup “bir işe kâim olmak, hükmü altında bulundurmak, koruyucu
ve gözetici olmak gibi anlamlara gelir. Nitekim klasik dönem müfessirleri de bu ifadeyi, genellikle kadınları
yönetip terbiye etmeleri, menfaatlerini gözetmeleri, zararlarına olacak şeylere mani olmaları, onları himaye
etmeleri, çarşıya çıkışlarını takip etmeleri” şeklinde izah etmişlerdir.21
Bunun yanında ayetin “ُع ٰلىُ َب ْعض
َّ َف/faddalellahu ba’dehum ala ba’d”, yani “insanlardan kimilerini
ٰ ضل
َ ُضه ْم
َ َُّللاُ َب ْع
diğerlerine üstün kılmasına bağlı olarak” kısmı izah edilirken erkeğin üstünlük alanlarının genişletildiği
görülür. Bu bağlamda İbnü’l-Cevzî (ö. 597-1201) ayetin, “Allah’ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün
kılmasına bağlı olarak” şeklindeki kısmını açıklarken Allah’ın erkeği kadına göre daha faziletli yarattığına
vurgu yapar. Bu bağlamda da erkeğin aklının kadınınkinden fazla olduğunu, miras ve ganimette ondan daha
fazla pay aldığını, Cuma namazı ve cemaatle namazlara katılabildiğini, devlet başkanlığı ve yöneticilik
yapabildiğini, cihada çıkabildiğini ve talak yetkisini kendisinde bulunduğunu vurgular. Böylece erkeğin
kadından üstün olduğunu, dolayısıyla kadının devlet başkanı olamayacağı imasında bulunur.22
Fahruddîn er-Râzî de söz konusu ayet çerçevesinde erkeklerin kadınlardan birçok yönden üstün olduğunu
belirtmiştir. Ona göre bu üstünlüklerin bir kısmı reel bir kısmı ise ise şer’î/hukukî anlamdadır. O, erkeğin reel
yönden üstünlüklerinin bir kısmının bilgiye bir kısmının ise güce dayandığını ifade eder. Bu çerçevede
erkeklerin akıl ve bilgi bakımından kadınlardan üstün olduğu hususunda bir şüpheden söz edilemeyeceği gibi
ağır işlerin üstesinden gelme konusundan da onlardan üstün olduğunu savunur. İşte bu iki sebepten dolayı
erkeklerin akıl, sebat-sabır, kuvvet, genel anlamda yazı yazma, binicilik, atıcılık, peygamberler ile âlimlerin
erkeklerden oluşu, namazlarda imamlık, devlet başkanlığı erkeklere tevdi edilmiş olması; cihad, ezan, hutbe,
itikâf, had ile kısas hususlarındaki şahitlik, mirasta erkeğin fazla alması ve asabe olması, diyetleri yüklenme,
kasame, nikâhta velâyet, talak, ric’at (talaktan dönüş), birden çok kadınla evlenebilme ve doğan çocukların
erkeklere nispet edilmesi hususlarında, erkeklerin kadınlardan ayrıcalıklı kılındığı söz konusudur ve bütün
bunlar, erkeklerin kadınlardan üstün olduğuna delâlet eder.23 Görüldüğü üzere İbnü’l-Cevzî ve Fahruddîn er-

Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, III, 188-189.
Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, III, 189-190.
19 Bkz. Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, III, 187-191.
20 Bkz. Ferrâ, el-Ahkâmu’s-Sultaniye, s. 71; Mâverdî, el-Ahkâmu’s-Sultaniye, s. 130; Cüveynî, el-Giyâsî, s. 94; Gazzâlî, Fedâihu’lBatıniyye, s. 180; Âmidî, el-İmâmetü min Ebkâri’l-Efkâr, s. 178; Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, II, 466; Teftazânî, Şerhu’l-Mekâsıd, V,
244; Demîcî, İmâmetü’l-Uzmâ, s. 244.
21 Taberî, Câmiʻu’l-Beyân, VIII, 290; Vâhidî, et-Tefsîru’l-Basît, VI, 485; Beğavî, Meʻâlümü’t-Tenzîl, II, 207; İbn Atıyye el-Endelüsî,
el-Muharreru’l-Vecîz, II, 47; Fahruddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-Gayb, X, 90; Ebû Hayyân, Muhammed b. Yûsuf, Tefsîru’l-Bahri’l-Muhît,
Beyrut 1993,ُ III, 249.
22 İbnü’l-Cevzî, Ebü’l-Ferec Abdurrahmân b. Ali, Zâdü’l-Mesîr fî ʻİlmi’t-Tefsîr, Beyrut 1984, II, 74.
23 Fahruddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-Gayb, X, 91.
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Râzî bu ayete yaptıkları açıklamalarda erkeğin kadına göre birçok yönden üstün olduğunu, devlet başkanlığının
erkeğe ait kılınmasının da bu üstünlük sebebiyle alakalı olduğunu vurgulamışlardır.
Öte yandan İbn Kesîr (ö. 774/1373), ise söz konusu ayeti açıklarken doğrudan erkeğin kadından üstün
yaratıldığını, bu yüzden kadınlardan peygamber gelmediğini ve onların devlet başkanı olamayacağını ileri
sürer. Bu hususta özellikle de Buhârî’de yer alan, “İdaresini kadına tevdi eden bir kavim asla iflah olmaz”24
şeklindeki rivayete de atıfta bulunur.25
Söz konusu edilen ayet hakkında İmâm Mâtürîdî’nin yaklaşımına bakıldığında ise onun öncelikle ayetin kimler
hakkında nazil olduğu konusunda bilgi verdiği görülür. Bu çerçevede müfessirlerin bu ayetin kocalar hakkında
indiğini söylemiş olduklarını, bunun delili olarak da ayetin devamında yer alan, “mallarından harcama
yapmaları sebebiyle, kocalar eşlerinin nafakasını sağlamaktan sorumludur.” şeklindeki ifadeleri gerekçe
gösterdiklerini ifade eder. Bu hususta icmanın bulunduğuna dikkat çeken İmâm Mâtürîdî, böylece müfessirlere
nispet ettiği bu görüşü bizzat kendisinin de benimsemiş olduğuna işaret eder.26
İmâm Mâtürîdî’nin ayette yer alan “َُقَ َّوامون/kavvâmûn” ifadesi hakkında doğrudan bir açıklamada bulunmadığı
görülür. Buna karşılık, “ُو ِب َمَٓاُُا َ ْنفَقواُمِ ْنُا َ ْم َوا ِل ِه ُْم
َّ َسَٓاءِ ُ ِب َماُف
ِ َعل
ٰ ضل
َ ُضه ْم
َ َُّللاُ َب ْع
َ ُ َلر َجالُقَ َّوامون
َ ىُالن
ِ َ ا/Allah’ın insanlardan
َ ع ٰلىُ َب ْعض
bir kısmını diğerlerine üstün kılmasına bağlı olarak ve mallarından harcama yapmaları sebebiyle erkekler
kadınlar üzerine hakimdirler/kavvâmdırlar.” şeklindeki ayeti bir bütün olarak izah ettiğinde iki cins arasındaki
farklılığın yaratılıştan geldiğini ve bu farkların ise şunlar olduğunu belirtir: Erkekler kazanç ve ticaret ehli,
çeşitli meslek ve sanatları icra etmede yetenekli, ülkelerarası ve şehirlerarasında seyahat yapabilme
kabiliyetinde kimseler olarak yaratılmıştır. Buna karşılık kadınlar ise böyle değildir. Allah onları zayıf, kazanç
işlerinde, zanaatları yürütmek ve kendi ihtiyaçları için ülkeler arasında dolaşabilmede aciz kılmıştır. İşte bu
yüzden erkekler onların yöneticisi ve işlerinin yürütücüsü, ihtiyaçlarını yerine getiricisi kılınmışlardır. Hatta
erkeklere kadınların maslahatını gözetip bu maslahatları yerine getirmeleri farz kılınmıştır. Bununla birlikte
kadınların kendi işlerini yürütmelerinin, alışveriş yaparak ihtiyaçlarını karşılamalarının kendilerine caiz
kılındığını da ifade eder.27
Öte yandan nafaka ve geçim işlerini yürütemeyecek bir duruma düşen bir erkeğin geçimi de mahremleri
üzerine yüklendiğini belirten İmâm Mâtürîdî, bunu, erkeğin böyle bir duruma düşerek yaratılışta tıpkı kadın
gibi olmasıyla gerekçelendirir.28
Aynı ayet çerçevesinde İmâm Mâtürîdî, İbn Abbâs’tan nakledilen şöyle bir rivayete yer verir: “Aile hayatında
yönetme işi erkeğe verildiğinden Allah'ın itaati emrettiği hususlarda kadının erkeğe itaat görevi vardır. Kadının
erkeğe itaat etmesi kocasının ailesine iyi davranması ve malını ve mülkünü muhafaza etmesidir. Nafaka ve
geçim işlerini erkeğe tevdi edilmesi sebebiyle Allah, erkeğin kadından üstün kılmıştır.” Bu rivayeti
naklettikten sonra ise herhangi bir açıklamada bulunmaz. Dolayısıyla ayette sözü edilen farklılığı ve üstünlüğü
nafakanın erkeğe yüklenmesiyle açıklamakta olduğu anlaşılır.29
Görüldüğü üzere İmâm Mâtürîdî söz konusu ayeti açıklarken kadınların zayıf yaratılmış olduklarından
erkeklerin yaptığı işleri yapmaktan aciz olduklarını, bu yüzden de erkeklerin onlardan üstün olduklarını
söylemiş ve bu kapsamda kadının devlet başkanı olup olamayacağı konusuna hiçbir şekilde temas etmemiştir.
Dolayısıyla İmâm Mâtürîdî klasik dönem âlimlerinin yaptıklarının aksine bu ayeti kadının devlet başkanı
olmayacağı konusunda bir argüman olarak değerlendirmez.
1.4. Ahzâb 33/33. Ayet
İslam geleneğinde kadınların devlet başkanı olamayacağı konusunda referans gösterilen bir başka ayette, “ُُ ََوقَ ْرن
َّ ُ َص ٰلوة َُ َو ٰات۪ ين
ُّللاُ َو َرسولَه
َّ ف۪ يُ بيوتِك َّنُ َو ََلُ تََُب َّرجْ نَ ُ تَ َب ُّر َجُ ْال َجا ِه ِل َّيةُِ ْاَل ۫و ٰلىُ َواَقِ ْمنَ ُ ال/Evlerinizde oturun ve daha önce
َ ٰ ُ َالز ٰكوة َُ َواَطِ ْعن
Câhiliye döneminde olduğu gibi açılıp saçılmayın…” şeklindeki Ahzâb 33/33’tür.30 Bu ayetin esas
muhatapları, kendinden önceki ayetten de anlaşılacağı üzere Hz. Peygamber’in eşleridir. Ancak bu ayetin
Buhârî, “el-Megâzî”, 82.
İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’âni’l-ʻAzîm, IV, 20.
26 Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, III, 199.
27
Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, III, 199-200.
28 Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, III, 199-200.
29 Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, III, 200.
30 Demîcî, İmâmetü’l-Uzmâ, s. 244-245.
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sadece Hz. Peygamber’in eşlerini kapsadığını söyleyenler olduğu gibi ayetin ilk muhatapları Hz. Peygamber’in
eşleri de olsa diğer tüm mümin kadınları kapsadığını ifade eden müfessirler de söz konusu olmuştur. Buna
göre ayetin tüm mümin kadınlara hitap ettiği görüşünde olan müfessirlere göre ayette Hz. Peygamber’in eşleri
dâhil olmak üzere tüm mümin kadınların evlerinde oturmaları, zaruret olmadıkça dışarı çıkmamaları gerektiği
emredilmektedir.31 Kadınların erkeklerin bulunduğu yerlere girmemeleri, onlarla aynı mekânı paylaşmamaları,
göz önünde bulunmamaları, avret oldukları, asli görevlerinin de evlerini düzenlemek olduğu üzerinde
durulmuştur.32 Görüldüğü üzere klasik dönem âlimlerinin bu ayetle ilgili açıklamalarında doğrudan kadının
devlet başkanı olamayacağı ifade edilmemekle birlikte erkekler karşısındaki konumları ve kendilerine tevdi
edilen asli görevleri hakkında söylediklerinden onların devlet başkanı olamayacakları dolaylı olarak
anlaşılmaktadır.
Ebü’l-Hasen el-Bikāî (ö. 885/1480) bu ayetin delalet ettiği anlamı Nisa 4/34. ayetin bağlamında izah eder.
Buna göre Allah erkekleri akılda, güçte ve cesarette üstün yaratmış, başta peygamberlik, devlet başkanlığı ve
nikâhta velayet olmak üzere beden, akıl ve din açısından güce dayanan tüm işlerin erkeklere tevdi etmiştir. Bu
bağlamda erkekler, Tevbe 9/41. ayette olduğu üzere, “Kolay da olsa zor da olsa sefere/cihada çıkın” denilerek
cihâdla mükellef kılınırken, kadına Ahzâb 33/33. ayette “Evinizde oturun” buyurularak kadının yerinin evi
olduğu belirtilir.33 Böylelikle kadının devlet başkanı olamayacağına dolaylı da olsa işaret edilmiş olur.
Buna mukabil İmâm Mâtürîdî meâlen, Evlerinizde oturun ve daha önce Câhiliye döneminde olduğu gibi açılıp
saçılmayın…” şeklindeki ayetin “Evlerinizde oturun” kısmını açıklarken “oturun” anlamına gelen
“ُوقَ ْر َن/vekarne”
ifadesine odaklanmış ve bu ifadenin fethalı veya kesralı şekilde olmak üzere iki şekilde
َ
okunduğuna dikkat çekmiştir. Kesralı okunması halinde kelimenin “vakar/ ”ُالوقارkökünden türemiş olduğunu,
fethalı okunması halinde ise “bir yerde durma” veya “bir yere yerleşme” kökünden türemiş olduğunu belirtir.34
Ayrıca cahiliye döneminde kadınların güzelliklerini açıp saçıyor olduklarına dikkat çekip ayeti Hz.
Peygamber’in eşlerine evlerinde oturmalarını, güzelliklerini örtüp kapatmalarını ve üzerlerini dış elbiseleriyle
(cilbab) örtmeleri emretmiş olduğunu belirtir. Böylece ayetin tüm kadınları değil, Hz. Peygamberlerin eşine
yönelik olduğunu vurgular ve kadınların devlet başkanı olamayacağıyla irtibatlandırmaz.35
İmâm Mâtürîdî bu ayeti açıklarken ne doğrudan ne de imaen kadının devlet başkanı olup olamayacağı üzerinde
durmamıştır. Dolayısıyla bu ayet ile kadının devlet başkanlığı arasında bir bağlantı kurmaz.
Sonuç
İmâm Matürîdî’nin İslam geleneğinde kadının devlet başkanı olmayacağı konusunda argüman olarak
kullanılan ayetlerde kadının devlet başkanı olup olamayacağına ilişkin doğrudan bir yargıda bulunmaz. Bunun
yanında söz konusu ayetlerin arasında Bakara 2/228. ayetini açıklarken mezkûr ayetle ilgili bazı görüşlerden
bahseder ve bu görüşlerin arasında devlet başkanlığı vazifesinin erkeklere ait olduğu görüşü de bulunur. İmâm
Mâtürîdî söz konusu görüşe bir itirazda bulunmaz ve böylece dolaylı yoldan kadının devlet başkanlığı
yapamayacağı görüşünü benimser. Dolayısıyla İmâm Mâtürîdî kadının devlet başkanı olamayacağı hakkında
referans gösterilen ayetleri ile kadının devlet başkanı olamayacağı konusu arasında bir bağlantı kurmaz ve
onları bu konuda argüman olarak kullanmaz. Buna karşılık genel anlamda kadının devlet başkanı olamayacağı
görüşünü de benimser.
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ÖZET
Mutʻa nikâhı klasik dönem İslam geleneğinde hakkında tartışma çıkan konulardan biri olmuş ve bu niteliğini
İslam tarihinin ilk yıllarından itibaren koruyarak günümüze kadar korumuştur. Bu kapsamda Ehl-i Sünnet’e
bağlı âlimler bu nikâhın Hz. Peygamber tarafından yasaklanarak harâm kılındığını savunurken Şiî-İmâmî
âlimler, bunun aksine mutʻa nikâhının ne Kur’an ne de Hz. Peygamber tarafından yasaklanmadığını, bu sebeple
harâm olmadığını, bu nikâhın Hz. Ömer tarafından yasaklanarak uygulamadan kaldırıldığını ileri sürmüştür.
Mutʻa nikâhının yasaklanmadığını savununlar bunun meşruiyetini Kur’an’da Nisâ 4/424’de yer alan, “َُف َما
ض ُة
َ وره َّنُ فَ ۪ري
َ ا ْستَ ْمتَ ْعت ْمُ ِبه۪ ُ مِ ْنه َّنُ فَ ٰاتوه َّنُ اج/Onlardan faydalandığınıza/mut’a mukabil, kararlaştırılmış olan
ücretlerini/mehirlerini verin.” şeklindeki ifadelerle temellendirmişlerdir. Buna göre “istemta” ifadesi, “mutʻa
nikâhı”, “ucûr” ifadesi de bu akitte belirlenmiş ücrete tekabül ettiği ifade edilmiştir. Öte yandan mutʻa nikâhını
yasaklandığını savunanlar, “istemta” ifadesinin “normal nikâh”, “ucûr” ifadesinin ise mehir anlamına geldiğini
söylemişlerdir.
Bu çalışmada öncelikle klasik dönem Şiî-İmâmî ve Sünnî müfessirlerinin söz konusu ayet hakkındaki
yorumlarına özetle değinilmiştir. Ardından da İmâm Mâtürîdî’nin bu ayete ilişkin yorumları ve yaklaşımı ele
alınmıştır. Bu bağlamda İmam Mâtürîdî de mutʻa nikâhı konusunda Ehl-i sünnet âlimlerinin görüşlerini
paylaştığı görülmüş ve “istemta” ifadesinin “normal nikâh”, “ucûr” ifadesinin de mehir anlamında olduğunu
savunmuştur. Ayrıca “istemta” ifadesinin “nikâh”, “ucûr” ifadesinin mehir anlamında olduğuna ilişkin bazı
ayetleri örnek olarak vermiştir. Sonuç olarak İmâm Mâtürîdî bu konuda mensubu bulunduğu mezhebin
görüşünü benimsemiş ve mutʻa nikâhının harâm olduğu kanaatine sahip olmuştur.
Anahtar Kelimler: Tefsir, İmâm Mâtürîdî, Mutʻa Nikâhı.
GİRİŞ
İslam geleneğinde, “Belli bir bedel veya maddi fayda mukabilinde belirli süreliğine akdedilen nikâh”2 olarak
tanımlanan mutʻa nikâhının İslam tarafından yasaklanıp yasaklanmadığı konusu tartışmalara sebep olmuş
meşhur bir amelî meseledir. Geçmişi câhiliye dönemine kadar uzanan bu nikâhın3 İslam’ın ilk yıllarında
varlığını sürdürdüğü, ancak bilahare İslam tarafından harâm kılınıp kılınmadığı hususu Müslümanlar arasında
ihtilafa konu olmuştur. Bu kapsamda bir tarafta bu nikâhın İslam tarafından harâm kılındığını savunan Ehl-i
Sünnet bulunmaktayken, öte tarafta ise bu nikâhın Hz. Peygamber veya İslam tarafından değil, bilahare Hz.
Ömer tarafından yasaklandığını ileri süren Şiî-İmâmiyye ekolü bulunmaktadır.
Ehl-i Sünnet’e göre Mutʻa nikâhı kesin olarak harâm kılındığı görüşü hâkimdir. Bu nikâhın yasaklanmasıyla
ilgili çok çeşitli rivayetlere istinat etmişlerdir. Bu nikâhın yasaklanmasıyla ilgili nakledilen rivayetlerin ise
ilginç olduğunu söylemek gerekir. Zira söz konusu rivayetlerde bu nikâhın Hz. Peygamber tarafından birkaç
kez yasaklandığı ve birkaç kez izin verildiği görülür. Bu nikâhla ilgili nakledilen rivayetlerin ilginç olduğunu
İmâm Şafiî (ö. 204/820) ile Ebû Bekir İbnü’l-Arabî de (ö. 543/1148) itiraf etmişlerdir. Nitekim bu durum,
İmâm Şafiî (ö. 204/820) tarafından “İslam’da mutʻa nikâhı gibi önce helâl kılınıp peşinden harâm kılınan,

Bu bildiri, “İmâm Mâtürîdî’nin Din-Şeriat İlişkisi Bağlamında Toplumsal Düzen ve Hukuk ile İlgili Ayetlere Yaklaşımı” başlığındaki
çalışmamızdan üretilmiştir.
2 Bkz. Râgıb el-İsfahânî, Ebü’l-Kāsım Hüseyn b. Muhammed, el-Müfredât fî Ğarîbi’l-Kur’ân, Kahire ts., s. 464; Semîn el-Halebî,
Ebü’l-Abbâs Şihâbüddîn Ahmed b. Yûsuf, ʻUmdetü’l-Huffâz fî Tefsîri Eşrefi’l-Elfâz, Beyrut 1996, IV, 64; Ali, Cevâd, el-Mufassal fî
Târîhi’l-ʻArab Kable’l-İslâm, Bağdad 1993, V, 535; Dönmez, İbrahim Kâfî, “Mut’a”, TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA), XXXII, s. 174,
ss. 174-180, İstanbul 2006.
3 Bkz. Ali, el-Mufassal, V, 535
1
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bilahare yine helâl kılınıp ardından yine harâm kılınan bir başka mesele daha bilmiyorum.”4 şeklinde dile
getirilirken Ebû Bekir İbnü’l-Arabî’nin (ö. 543/1148) “Mutʻa nikâhı şeriatın acayip konularından biridir.
Çünkü İslam’ın ilk yıllarında mübah kılındı, Huneyn gününde harâm kılındı, Evtas savaşında mübah, daha
sonra yine harâm kılındı ve harâmlık üzerinde bırakıldı.”5 şeklinde ifade edilmiştir.
Bu nikâhının meşru olup olmadığına ilişkin argüman geliştirenlerin kendi yaklaşımlarını büyük ölçüde
rivayetler üzerinden şekillendirmişlerdir. Bununla birlikte bunu Kur’an üzerinden de desteklemeye
çalışmışlardır. Bu bağlamda İslam tefsir geleneğinde mutʻa nikâhının harâm veya helâl mı olduğuna ilişkin
tartışmaların Kur’an’da Nisâ 4/24. ayette yer alan, “ُضة
َ وره َّنُ ُفَ ۪ري
َ فَ َماُ ا ْستَ ْمتَ ْعت ْمُ ِبه۪ ُ مِ ْنه َّنُ فَ ٰاتوه َّنُ اج/Onlardan
faydalandığınıza/mut’a mukabil, kararlaştırılmış olan ücretlerini/mehirlerini verin.” şeklindeki ifadelerin
etrafında yaşandığı görülmektedir.
Bu çalışmada mutʻa nikâhını tüm boyut ve alanlarıyla değil, mezkûr ayet çerçevesinde ortaya konan yaklaşım
ve tartışmalarla sınırlandırılmıştır. Bu kapsamda öncelikle klasik dönem Şiî-İmâmî ile Sünnî müfessirlerin
mezkûr ayete yönelik yaklaşımlarına ve bu ayet etrafında meydana gelen tartışmalara temas edilmiştir. Daha
sonra İmâm Mâtürîdî’nin bu ayetle ilgili açıklama ve yorumlarına yer verilerek onun yaklaşımı tespit edilmeye
çalışılmıştır.
1.
Klasik Dönem İslam Geleneğinde Mutʻa Nikâhına Yaklaşım
Kökeni cahiliye dönemine kadar uzanan mutʻa nikâhının İslâm geldikten sonra da uygulanmaya devam ettiğine
ve daha sonraları Hz. Peygamber tarafından yasaklanıp yasaklanmadığı hususunda Şiî-İmâmî âlimler ile Sünnî
âlimler arasında ihtilaf söz konusu olduğuna değinmiştik. Bu kapsamda Ehl-i Sünnet âlimlerine göre ise bu
nikâh, Hz. Peygamber tarafından yasaklanarak harâm kılınmıştır. Buna mukâbil, Şiî-İmâmî âlimlere göre ise
bu nikâh Kur’ân’da meşrû kılınmış ve Hz. Peygamber ölünceye kadar da uygulanmaya devam etmiş, bilahare
Hz. Ömer hilafete geçince onun verdiği talimatla uygulamadan kaldırılmıştır.6
Şiî-İmâmî âlimler bu nikâhın meşrû olduğuna ilişkin Kur’anî temelinin Nisâ 4/24. ayette yer alan, “ُُفَ َماُا ْستَ ْمتَ ْعت ْم
ُضة
َ وره َّنُ فَ ِري
َ  ” ِبهُِمِ ْنه َّنُ فَآتوه َّنُأجşeklindeki ifadeler olduğunu söylemişlerdir. Buna göre Şiî-İmâmî âlimlere göre
ayette betimlenen faydalanma ve mukabilinde ödenen ücret tam olarak mutʻa nikâhını betimlediğini
savunurlar. Bu çerçevede ayetteki “istimta” ifadesinin sözlükte faydalanma ve telezzüz, İslâm hukuk
literatüründe ise kadınlara nispetle geçici nikâh manasına geldiğini ifade etmişlerdir.7
Şiî-İmâmî âlimler mutʻa nikâhının meşruiyetiyle ilgili görüşlerini temellendirmek için İbn Abbâs (ö. 68/68788), İbn Mes’ud (ö. 32/652-53), Übey b. Kab (ö. 33/654 [?]), Süddî (ö. 127/745) ve Saîd b. Cübeyr (ö. 94/713
[?]) gibi sahâbe ve tâbiîn müfessirlerinin Nisâ 4/24. ayetinde yer alan, “ُضة
َ وره َّنُ فَ ِري
َ ”فَ َماُا ْستَ ْمتَ ْعت ْمُ ِبهُِمِ ْنه َّنُ فَآتوه َّنُأج
ifadeleri, “ُ ”إلىُ أجلُ مسمىifadesini ekleyerek, “ُضة
َ وره َّنُ فَ ِري
َ  ”فَ َماُ ا ْستَ ْمتَ ْعت ْمُ ِبهُِ مِ ْنه َّنُ إلىُ أجلُ مسمىُ فَ ُآتوه َّنُ أجşeklinde
okuduklarını ileri sürerler.8 Buna göre söz konusu ayetin ilgili yerine “ ”إلىُ أجلُ مسمىşeklindeki ifade
eklendiğinde, “Kendilerinden -belirli bir süreye kadar- faydalandığınız kadınlara farz olan ücretlerini ödeyin”
manasına gelmiş olmaktadır. Böylece ayet doğrudan mutʻa nikâhıyla alakalı olduğu, dolayısıyla bu nikâhın
Kur’ân tarafından meşrû kılındığı anlamına gelir.
Şiî-İmâmî âlimler söz konusu ayeti izah ederken mutʻa nikâhının meşruluğu konusunda sadece bu ayetle
yetinmezler. Bunun yanında kendi kriterlerince makbul kabul edilen rivayetlerle, Sünnî hadis külliyatında
bulunan çeşitli rivayetleri de argüman olarak kullanırlar. Bu konuda yaygın olarak Hz. Ali’den nakledilen şu
rivayete yer verirler: “Şayet Hz. Ömer mutʻa nikâhını yasaklamasaydı şâkilerin dışında kimse zina etmezdi.”9
Beğavî, Ebû Muhammed el-Huseyn b. Mes‘ûd, Meʻâlümü’t-Tenzîl, 1409-1412, II, 194; Hâzin, Ebü’l-Hasen Ali b. Muhammed,
Lübâbü’t-Te’vîl fî Meʻâni’t-Tenzîl, Beyrut 2004, I, 361.
5 Ebû Bekr İbnü’l-Arabî, Muhammed b. Abdillah, Ahkâmü’l-Kur’ân, Beyrut 2003, I, 499.
6 Bkz. Tûsî, Ebû Cafer Muhammed b. Hasen b. Ali, et-Tibyân fî Tefsîri’l-Kur’ân, nşr. Ahmed Habîb Kasir el-Âmilî, Dâru İhyâi’tTürâsi’l-Arabî, Beyrut ts., III, 166; Tabersî, Ebû Ali el-Fadl b. Hasen, Mecmaʻu’l-Beyân fî Tefsîri’l-Kur’ân, Dâru’l-Ulûm, Beyrut 2006,
III, 50-51; Hûî, Ebü'l-Kâsım b. Ali Ekber b. Hâşim el-Mûsevî, el-Beyân fî Tefsîri’l-Kur’ân, Envâru’l-Hüdâ, Kum 1981, s. 312-313;
Öztürk, Tefsirde Ehl-i Sünnet ve Şia Polemikleri, s. 274-275.
7 Bkz. Tûsî, Ebû Cafer Muhammed b. Hasen b. Ali, et-Tibyân fî Tefsîri’l-Kur’ân, nşr. Ahmed Habîb Kasir el-Âmilî, Dâru İhyâi’tTürâsi’l-Arabî, Beyrut ts., III, 166; Tabersî, Ebû Ali el-Fadl b. Hasen, Mecmaʻu’l-Beyân fî Tefsîri’l-Kur’ân, Dâru’l-Ulûm, Beyrut 2006,
III, 50-51; Hûî, Ebü'l-Kâsım b. Ali Ekber b. Hâşim el-Mûsevî, el-Beyân fî Tefsîri’l-Kur’ân, Envâru’l-Hüdâ, Kum 1981, s. 312-313;
Öztürk, Tefsirde Ehl-i Sünnet ve Şia Polemikleri, s. 274-275.
8 Bkz. Tûsî, et-Tibyân fî Tefsîri’l-Kur’ân, III, 166; Tabersî, Mecmaʻu’l-Beyân, III, 50-51; Hûî, el-Beyân fî Tefsîri’l-Kur’ân, s. 312-313.
9 Tûsî, et-Tibyân fî Tefsîri’l-Kur’ân, III, 167; Tabersî, Mecmaʻu’l-Beyân, III, 51.
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Bu rivayetin aynısını Sünnî kaynaklarda hem Hz. Ali’ye hem de İbn Abbâs’a dayandırıldığını görmek de
mümkündür.10 Şiî âlimler, Sünnî hadis külliyatında bunun haricinde de birçok rivayeti argüman olarak
kullanırlar. Bu rivayetlerden birkaçını şöyle sıralamak mümkündür:
“Câbir b. Abdullah umreden gelmişti. Onu evinde ziyaret ettik. Orada hazır bulunan topluluk bazı meseleler
hakkında ona sualler yönelttiler. Derken söz mutʻa nikâhına geldi. Câbir b. Abdullah, “Evet, biz Hz.
Peygamber döneminde mutʻa yaptık, Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer döneminde de yaptık”, dedi.”
“İbn Abbâs’a mutʻa nikâhını sordum, ruhsat verildiğini söyledi. Aynı soruyu İbn Zübeyr’e yönelttim o da
yasaklandığını söyledi. Bunun üzerine İbn Abbâs işte bu kadın İbn Zübeyr’in annesi, o Hz. Peygamber’in
mutʻaya ruhsat verdiğini söylüyor. Bunu teyit etmek için kadının yanına vardım, bir de ne göreyim, kadın
cüsseli ve aʻma idi. Kadın Hz. Peygamber’in mutʻaya ruhsat verdiğini söyledi.”11
Buna mukâbil Sünnî âlimler bu ayetin daimi nikâh mı yoksa mutʻa nikâhı hakkında olduğu konusunda ihtilaf
etmişlerdir. Bu kapsamda kimi müfessirler mezkûr ayette yer alan, “ع
ُْ َ ُا ْستَ ْمتا/istmtâʻ” kelimesini Hasan-ı Basrî
(ö. 110/728), Mücâhid (ö. 103/721) ve İbn Zeyd’e (ö. [?]) isnad edilen bazı rivayetlere dayanarak bu ayetin
daimi nikâh hakkında olduğunu, ayette yer alan, “ُأجور/ucûr” kelimesinin de “mehir” anlamına geldiğini
belirtmişlerdir.12 Buna göre de ayetin, “Kendileriyle nikâhlandığınız kadınlara farz olan mehirlerini verin”
manasına gelmiş olduğunu savunmuş olmaktadırlar.
Bazı müfessirler ise bu ayetin mutʻa nikâhı hakkında olduğunu ifade etmişlerdir. Bu âlimlerden biri olan
Vâhidî (ö. 468/1076), müfessirlerin büyük çoğunluğuna göre bu ayetin mütʻa nikâhı hakkında olduğunu ifade
eder.13 Bununla birlikte aynı müfessirlerin ayetin bilahare başka ayetlerle neshedildiğini belirtikleri ifade
edilir.14 Bu çerçevede mutʻa nikâhıyla alakalı olan bu ayetin hangi ayet veya ayetlerle neshedildiği konusunda
da ihtilaf bulunmaktadır. Saîd b. Müseyyeb’e göre bu ayet miras ayetiyle neshedilmişken, Hz. Aişe’ye göre
ise Mu’minûn 23/5. ayetiyle neshedilmiştir. Başka bir rivayete göre ise bu ayet, “Ey Peygamber! Kadınları
boşayacağınızda, onları, iddetlerini gözeterek boşayın ve iddeti sayın; Rabbiniz olan Allah'tan sakının; onları,
apaçık bir hayasızlık yapmaları hali bir yana evlerinden çıkarmayın, onlar da çıkmasınlar.” meâlindeki Talâk
65/1. ayetiyle neshedilmiştir.15 Bu ayetteki mutʻa nikâhıyla ilgili hükmü, talâk, mehir, iddet ve mirasla ilgili
hükümleri içeren ayetlece neshedildiğini belirtilenler de olmuştur.16
Öte yandan İbn Abbâs’ın mezkûr ayeti mensûh değil, muhkem olarak gördüğüne ve bu sebeple de mutʻa
nikâhına ruhsat verdiğine ilişkin rivayetlere de rastlanmaktadır. Buna mukabil İbn Abbâs’ın bilâhare bu
görüşünden vazgeçtiğini içeren rivayetlerle de karşılaşılmaktadır.17
2.
İmâm Mâtürîdî’nin Mutʻa Nikâhına Yaklaşımı
İmâm Mâtürîdî Nisâ 4/24. ayette geçen, “ُضة
َ وره َّنُفَ ِري
َ  ”فَ َماُا ْستَ ْمتَ ْعت ْمُ ِبهُِمِ ْنه َّنُفَآتوه َّنُأجşeklinde ifadeleri izah etmeye
geçmeden önce bazı âlimlerin bu ifadelere dayanarak mutʻa nikâhının tecvizine hükmettiklerine dikkat çeker
ve ayette kadınlardan yararlanma zikredildiği halde nikâhtan bahsedilmemesini, mutʻadan sonra ücretten söz
etmesini argüman olarak kullandıklarını ifade eder. İmâm Mâtürîdî bu görüşe itiraz eder ve ayetin normal
nikâh hakkında olduğunu belirtir. Bu görüşünü de ayetin sibakı üzerinden temellendirmeye çalışır.18
ٰ اُو ََٓرا َء
Şöyle ki ayetin tamamı “ُوره َّن
َ ُ َصن۪ ين
ِ ُْذلِك ْمُ ا َ ْنُ تَ ْبتَغواُ ِبا َ ْم َوالِكك ْمُمح
َ غي َْرُم
َ ساف ِ۪حينَ ُ فَ َماُا ْستَ ْمتَ ْعت ُْمُ ِبه۪ ُمِ ْنه َّنُ فَ ٰاتوه َّنُاج
َ َواحِ لَُّ لَك ْمُ َم
ْ ضيْت ْمُ ِبه۪ ُمِ ْنُ َب ْع ُِد
َ
ض ُِة
ة
ُ
ض
ي
ر
ف
/Bu
sayılanların
haricindeki
kadınlardan,
iffetli
yaşamak
ve zina
َ ُالف َ۪ري
َ علَيْك ْمُف۪ ي َماُت ََرا
َ ُُو ََلُجنَا َح
َ
۪
َ
etmemek kaydıyla, mallarınızla (mehir ile) istemeniz size helâl kılındı. Onlardan faydalanmanıza karşılık
Bkz. Taberî, Câmiʻu’l-Beyân, VIII, 178; Semerkandî, Bahru’l-ʻUlûm, I, 346; Saʻlebî, el-Keşf ve’l-Beyân, III, 286; Semʻânî, Tefsîru’lKur’ân, I, 415; İbn Atıyye, el-Muharrarü’l-Vecîz, II, 36; Fahreddîn er-Râzî, et-Tefsîru’l-Kebîr, X, 51; Suyûtî, Celâlüddîn Abdurrahmân
b. Ebî Bekr, ed-Dürrü’l-Mensûr fi’t-Tefsîr bi’l-Me’ŝûr, thk. Abdullah b. Abdülmuhsin et-Türkî, Merkezü Hicr, Kahire 2003, IV, 332;
İbn Âşûr, et-Tahrîr ve’t-Tenvîr, V, 10.
11 Bkz. Tabersî, Mecmaʻu’l-Beyân, III, 50-51; Tabâtabâî, Tefsiru’l-Mizân, IV, 302-305.
12 Taberî, Câmiu’l-Beyân, VIII, 175-176; Vâhidî, et-Tefsîru’l-Basît, VI, 442; Begavî, Meʻâlümü’t-Tenzîl, II, 193; İbn Atiyye, elMuharrarü’l-Vecîz, II, 36.
13 Vâhidî, et-Tefsîru’l-Basît, VI, 443.
14 Begavî, Meʻâlümü’t-Tenzîl, II, 193; İbn Atıyye, el-Muharrarü’l-Vecîz, II, 36; Vâhidî, et-Tefsîru’l-Basît, VI, 446.
15
İbn Atıyye, el-Muharrarü’l-Vecîz, II, 36.
16 Begavî, Meʻâlümü’t-Tenzîl, II, 194; Vâhidî, et-Tefsîru’l-Basît, VI, 448.
17 Begavî, Meʻâlümü’t-Tenzîl, II, 194; Vâhidî, et-Tefsîru’l-Basît, VI, 444-445, 448.
18 Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, III, 145.
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kararlaştırılmış olan mehirlerini verin. Mehir kesiminden sonra karşılıklı anlaşmanızda size günah yoktur.”
şeklindedir. Mutʻa nikâhına referans gösterilen, “Onlardan faydalanmanıza karşılık kararlaştırılmış olan
ücretlerini verin” şeklindeki ifadelerden önce, “ُاُو َرا َءُ ذَلِك ْم
sayılanların haricindeki kadınlar helâl
َ وأحِ لَُّ لَك ْمُ َم/Bu
َ
kılındı”, “َُحْصنِين
َ /zina etmeyen”, “ُ أ َ ْنُ تَ ْبتَغواُ ِبأ َ ْم َوالِك ْم/mallarınızdan bir
ِ  م/namuslu-iffetli olan” ve “َُسافِحِ ين
َ غي َْرُ م
kısmını kendilerine vererek” gibi ifadeler geçmekte ve tüm bu ifadelerin mutʻa nikâhına değil, normal nikâha
işaret etmektedir. Aynı şekilde, “ُفَ َماُ ا ْستَ ْمتَ ْعت ْمُ ِب ِه/kendisinden faydalandığınız” şeklindeki ifadede yer alan
faydalanma nikâh hakkında olup, “ن
َُّ وره
َ ُ فَآتوه َّنُ أج/ücretlerini verin” ifadesindeki “ücret” kelimesi de mehir
anlamındadır.
İmâm Mâtürîdî ilgili ayeti bu şekilde izah ettikten sonra, mehrin bunun dışında başka ayetlerde de ücret olarak
َّ ُ َإَُِّناُ أَحْ لَ ْلنَاُ لَكَ ُ أ َ ْز َوا َجك/Ey peygamber!
isimlendirildiğini belirtir ve bu ayetlerin arasında, “ن
َُّ وره
َ الَّلتِيُ آتَيْتَ ُ أج
Mehirlerini/ücretlerini vermiş bulunduğun eşlerini sana helâl kıldık” Ahzâb 33/50 ile “ُُفَا ْنكِحوه َّنُ ِبإِذْ ِنُأ َ ْه ِل ِه َّن َُوآتوه َّن
َُّ وره
ن
َ أج/Sahiplerinin izniyle onlarla evlenin, mehirlerini/ücretlerini de güzelce verin” Nisâ 4/25. Ayetlerini
örnek olarak verir.19
İmâm Mâtürîdî; mutʻa nikâhını helâl kabul edenler, mezkûr ayette ücretin kadından faydalanıldıktan sonra
ödenmesi gerektiğinin zikredilmekte olduğuna dikkat çektiklerini, buna karşılık normal nikâhta mehrin nikâh
sebebiyle vacip olduğunu argüman olarak kullandıklarını ifade etmektedir. İmâm Mâtürîdî, bu argümanı ayette
takdim ve te’hirin bulunduğunu belirterek savmaya çalışır. Böylece ayetin “kadınlardan faydalanacağınızda
ücretlerini, yani mehirlerini verin” anlamına geldiğini ifade eder.20 Dolayısıyla ayeti, söz konusu itirazı
savmaya uygun olacak şekilde yorumlamakta ve söz konusu iddianın yanlış olduğunu vurgulamaktadır.
İmâm Mâtürîdî mutʻa nikâhının yasaklandığına ilişkin bir başka argümanın, “İffetlerini korurlar; sadece eşleri
ve cariyelerle yetinirler.” meâlindeki Müminûn 23/5-6. ayetler olduğuna dikkat çeker. Bu ayetlere göre nikâh
ve kölelik mülkiyeti dışındaki kadınlarla cinsel ilişkiye girmenin yasaklandığını belirten İmâm Mâtürîdî, mutʻa
nikâhının hem nikâh hem de kölelik mülkiyeti kapsamına girmediğini, dolayısıyla bu nikâhın harâm kılınan
uygulamalara dâhil edildiğini vurgular.21
İmâm Mâtürîdî mutʻa nikâhının harâm olduğuyla ilgili argümanları sadece ayetlerle sınırlı değildir. Bu
çerçevede çeşitli zamanlarda ve mekânlarda mutʻanın yasaklandığına dair nakledilen bazı rivayetleri de
argüman olarak kullanır. Yer verdiği rivayetlerin arasında şunları örnek göstermek mümkündür:
“Hz. Peygamber Hayber günü mutʻa nikâhını ve ehil eşek etinin yenmesini yasaklamıştır.”22
“Hz. Peygamber, Mekke’nin fethinde kadınlarla mutʻa nikâhını yapmayı yasaklamıştır.”23
“Hz. Peygamber Hacerü’l-Esved ile Makâm-ı İbrahim arasında, ‘Ben size mutʻa konusunda izin vermiştim,
kimin yanında böyle bir kadın varsa onu bıraksın, verdiklerini de iade etmesini istemesin. Zira Allah mutʻayı
kıyamete kadar harâm kılmıştır.’”24
İmâm Mâtürîdî, Hz. Ömer’in, “Hz. Peygamber döneminde iki mutʻa vardı. Ben onları yasaklıyorum ve
yapanları da cezalandıracağım.”25 şeklindeki sözlerinden hareketle mutʻanın Hz. Peygamber döneminde
serbest olduğuna ve bunu kendisinin yasakladığına dair tartışmalara da temas eder. Ancak İmâm Mâtürîdî, Hz.
Ömer’in mutʻayı yasaklamasını ilkten ona ait bir uygulama olarak değerlendirmez. Ona göre Hz. Ömer’in bu
ifadeleri, mutʻa nikâhının Hz. Ömer tarafından değil, Hz. Peygamber tarafından harâm kılındığı anlamına
geldiğine ve onun Kur’ân naslarına hâkim ve iyi bildiğine yorulmalıdır.26 Dolayısıyla İmâm Mâtürîdî açısından
Hz. Ömer’in mutʻayı yasaklaması ilkten ona ait bir tasarruf değil, Hz. Peygamber’e istinaden yapmış olduğu
bir tasarruftur.

Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, III, 145-146.
Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, III, 146.
21 Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, III,ُ147.
22 Buhârî, “Megâzî”, 38; Müslim, “Nikâh”, 29.
23
Müslim, “Nikâh”, 25.
24 Müslim, “Nikâh”, 21; Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, III, 117.
25 Kaynaklarda rivayetin bu varyantına rastlanmamıştır. Benzer varyantlar için bkz. Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 52; III, 325.
26 Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, III, 148-149.
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İmâm Mâtürîdî, İbn Abbâs’ın mutʻa nikâhını helâl kabul ettiği ve “Allah Hz. Ömer’e rahmet etsin, mutʻa nikâhı
Allah’ın ümmeti Muhammed’e ihsan ettiği rahmetten başka bir şey değildi, şayet Hz. Ömer bunu
yasaklamasaydı eşkiya haricinde kimse zina etmezdi” dediği iddialarına da değinir.
İmâm Mâtürîdî, İbn Abbâs’ın bilâhare bu görüşünden vaz geçtiğini ileri sürer. Bu iddiasını da İbn Abbâs’ın,
“İnsanların mutʻa nikâhına yönelik rağbetleri artınca, Hz. Ömer mutʻa nikâhının, sadece ölü, kan ve domuz
etleri gibi zarurî hallerde helâl olan bir nikâh olduğunu belirtmiştir.” şeklindeki sözleriyle temellendirmeye
çalışır. Çünkü İbn Abbâs’ın bu ifadelerine göre mutʻa nikâhı, ölü eti mesabesindedir, hâl böyle olunca mutʻa
nikâhını helâl gören görüşünden döndüğünü belirtir. Zaruret dışındaki zamanlarda harâm olan mutʻanın,
zaruret halinde de harâm olacağını belirten İmâm Mâtürîdî, harâm kılınan şeylerin ölmekten endişe duyulduğu
durumlarda helâl kılındığını ifade eder. Nitekim insanların da cinsel ilişkiyi terk etmekle can korkusu
yaşamayacaklarını vurgular.27
İmâm Mâtürîdî’nin İbn Abbâs’ın mutʻa nikâhının helâl olduğuna ilişkin görüşünden vazgeçtiğine ilişkin bir
diğer argümanı da İbn Abbâs’tan nakledildiği belirtilen şu rivayettir: “Nisâ 4/24. ayette geçen “ُ”فَ َماُا ْستَ ْمتَ ْعت ْمُ ِب ِه
28
َ ُيُإِذَا
şeklindeki beyân, “ُسا َء
ِ طلَّ ْقتم
َ ُالن
ُّ  َياُأ َ ُّي َهاُال َّن ِب.” şeklindeki Talâk 65/1. ayetiyle neshedilmiştir.” Dolayısıyla İmâm
Mâtürîdî’nin İbn Abbâs’tan mutʻanın cevâzına ilişkin nakledilen mezkûr haberleri geçersiz olarak gördüğü
anlaşılmaktadır.
İmâm Mâtürîdî Übey b. Kaʻb’ın mushafında Nisâ 4/24. ayette, “ile ecelin müsemma/ ”إلىُأجلُمسمىşeklinde
ifadenin yer aldığı iddialarına da yer verir. Ancak bu iddiayla ilgili bir açıklamada veya değerlendirmede
bulunmaz.29
SONUÇ
Görüldüğü üzere, İmâm Mâtürîdî mutʻa nikâhının meşru olduğuna ilişkin dayanak olarak kullanılan Nisâ 4/24.
ayetinin mutʻa nikâhıyla değil, normal nikâhla alakalı olduğunu kabul etmektedir. Bu yönüyle ayeti mutʻa
nikâhı hakkında olduğunu ve bilahare neshedildildiğini söyleyen Sünnî âlimlerin görüşünden ayrılmaktadır.
Mazisi câhiliye dönemine kadar uzanan bu nikâhın Hz. Peygamber tarafından bilahare yasaklandığına kanaat
getiren İmâm Mâtürîdî, klasik dönem Sünnî âlimlerce İbn Abbâs’ın mutʻa nikâhına ilişkin görüşünden
vazgeçtiği şeklindeki görüşü de destekler. Ayrıca Hz. Ömer’in bu nikâhla ilgili yasaklama kararı almasını ona
değil, Hz. Peygamber’e ait bir tasarruf olarak değerlendirir. Dolayısıyla İmâm Mâtürîdî söz konusu ayet
bağlamında mutʻa nikâhının helâl olduğunu savunanların tüm iddialarını reddetmiş ve böylece mutʻa nikâhının
harâm olduğuna kanaat getirmiştir. Bu itibarla da klasik dönem Sünnî âlimlerinin yaklaşımını benimsemiştir.
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ÖZET
Bu yazının konusu makâsıdla eş veya yakın anlamlı kullanılan kavramların tespit ve tahlil edilmesi
hakkındadır. Temel hedef makâsıd sözcüğüne müradif veya yakın olarak kullanılan kavramların makâsıdla
olan ilişkisinin açıklığa kavuşturulmasıdır. Nitel araştırma yönteminin tercih edildiği bu yazıda fıkıh usûlünün
önemli mevzularından olan makâsıdu’ş-şerîʿa ilmini konu edinen eserlerden istifade edilmiştir. Makâsıd,
insanların maslahatlarını sağlama ve muhafaza etmek ve onlardan mefsedeti def etmek gibi mühim bir vazifeyi
yerine getirir. Makâsıd ilminde Şâriin maksadı dikkate alınsa da esasında maslahatı gözetilen varlık insandır.
Bu yönüyle meselenin nirengi noktasını kullar oluşturmaktadır. Makâsıd merkezli eserler nazarı dikkate
alındığında maslahat, hikmet, illet, sebep, mana, esrar vb. lafızların makâsıd kavramına denk veya onunla
yakın anlamlı olarak kullanıldığı anlaşılmıştır. Makâsıda eş ve yakın anlamlı olmamakla birlikte onunla
doğrudan ilintili olan mefsedet kavramı da dikkate alınmıştır. Makâsıd ilmini ifade etmek için kullanılan
kavramların çokluğu, bu ilmin, muhtelif fakihler tarafından geniş bir coğrafyada ilgi odağı olması ve sistematik
şeklini geç denilebilecek bir dönemde tamamlaması vb. sebeplerle izah edilebilir. Buna göre her ne kadar
günümüzde makâsıd kavramı, bu ilmi karşılamada umumiyetle kullanılsa da aslında tarihin farklı
dönemlerinde pek çok kavram kullanılması zengin bir ilmî mirasın varlığına işaret etmektedir. Makâsıddan
sonra ona denk olarak yaygın bir şekilde kullanılan kavramların maslahat ve hikmet olduğunu belirtmekte
yarar var. Öte yandan zikredilen bu kavramların umum-husus ilişkisi yönünden makâsıdı tam olarak ifade
etmediği söylenebilir. Dolayısıyla şümullü, diğer bir ifadeyle efradını cami ağyarını mâni bir şekilde bu ilmi
niteleyen tek kavramın sadece makâsıd ve onun türevleri olan maksad ve maksûd gibi lafızlar olduğu
kanaatindeyiz. Bu itibarla diğer kavramların yer yer makâsıda eş olduklarını kabul etmekle birlikte genel olarak
makâsıd ilmini ifade etmekte yetersiz kaldıklarını söylemek yanlış olmaz.
Anahtar Kelimeler: Fıkıh, Fıkıh Usûlü, Makâsıd, Maslahat, Hikmet.
GİRİŞ
Makâsıd ilmi Şâriʿin, hükümleri vaz etmede ki maksadlarını ifade eder. Makâsıd ilmi açısından kulların
maksadları da dikkate alınmış olsa da esas olan Şâriʿin maksadıdır. Şâriʿin kasdının salih bir Müslüman
şahsiyetini, dolayısıyla toplumun inşasını sağlamak olduğu söylenebilir.1 Bu çerçevede makâsıdın hedefinin
insanların maslahatlarını sağlamak, zararlı olan şeyleri onlardan gidermek olduğu hususunda fikir ayrılığı
bulunmamaktadır.
Makâsıd ilmi başlangıçta fıkıh usûlü kaynaklarında ele alınmıştır. Fıkıh usulü eserlerinde ve makâsıd merkezli
çalışmalarda makâsıd ilmini karşılamak üzere çeşitli kavramlar kullanılmıştır. Bunlardan bazıları şu şekilde
sıralanabilir: mehâsini’ş-şerîa, garadu’ş-Şâri, murâdu’ş-şer, hikmetü’ş-şerîa, metâlibü’ş-şerîa, meâhızü’ş-şer,
usûlü’ş-şerîa, kavâidü’ş-şerîa…2 Bunlar yanında makâsıd ve şerîa kelimelerinin türevleri baki kalmak kaydıyla
makâsıdu’ş-şerîa, kasdu’ş-şâri vb. terkiplerin yoğun olarak kullanıldığı görülmektedir. fakat Cüveynî sonrası
ve bilhassa muasır dönem müstakil eserlerde yaygın olarak makâsıdu’ş-şerîa terkibinin tercih edildiğini
belirtmek gerekir. Maksûdun makâsıdla aynı anlamda kullanıldığı görülmektedir.
Çalışmamızda makâsıd kavramı yerine eş ve yakın anlamlı olarak kullanılan başlıca lafızlar tespit ve tahlil
edilecektir. Bu çerçevede zikri geçen tamlamalardan ziyade tekil olarak kullanılan maslahat, mefsedet, hikmet
vb. kavramların makâsıd ilmiyle olan ilişkisi üzerinde durulacaktır.

1
2

Abdurrahman Abdulhâlık, el-Makâsıdu’l-âmme li’ş-şerî‘ati’l-İslâmiyye, Mektebetü’l-Sahveti’l-İslâmiyye, Kuveyt 1985, s. 11.
Pekcan, Ali, İslâm Hukukunda Gaye Problemi, Ek Kitap, İstanbul 2012, s. 97-98.
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1. MAKÂSID KAVRAMI
Makâsıd kavramı sözlükte “niyetler ve amaçlar” gibi anlamlarda kullanılır.3 Literatürde kulların maslahatlarını
gerçekleştirmek ve korumak; onlardan mefsedeti / zararı kaldırmak şeklinde tarif edilen bu ilim, umumiyetle
makâsıdu’ş-şerîa olarak nitelenmektedir.4 Günümüzde de yaygın olarak kullanılan bu kavramı ilk zikredenin
Cüveynî (ö. 478/1085) olduğu belinmektedir.5
Bu alanda ilk müstakil eser kabul edilen ve Muhammed Tâhir b. Âşûr’a (ö. 1973) ait olan Makâsidu’ş-şerîati’lİslâmiyye’de bu tamlamanın kullanılması ve giderek yaygınlaşması makâsıdu’ş-şerîa terkibinin şöhretini
göstermesi bakımından önem arz etmektedir. Bununla birlikte makâsıd edebiyatında aynı anlamlara gelen
makâsıdu’ş-Şâri, makâsıdu’t-teşrî ve el-makâsıdu’ş-şerʿiyye şeklinde muhtelif tamlamalara rastlanmaktadır.6
Günümüzde bazı eserlerde ehdâfü’ş-şerîa ve rûhu’ş-şerîa gibi tamlamalar da kullanılmaktadır.7
Makâsıd kavramı, İslâm hukuku kaynaklarında “naslarda yer alan amelî hükümlerin gayeleri” anlamı
taşımaktadır.8 Şâriʿin, hükümleri vaz etmedeki gayeleri olarak da tarif edilebilir.9 Şâriʿin hitabında maksûd
olan manalar ve hükümlerden kastedilen maslahata yönelik gayelerdir, ibâresi de bir diğer tariftir.10 Şâriʿin
maksadını bilmek için lafızların mana ve delalet şekillerini bilmek gerekmektedir, dahası hükümlerin teşri
kılınmasındaki umumi gayelerin bilinmesi luzûm arz etmektedir.11
2. MAKÂSIDLA İLİŞKİLİ KAVRAMLAR
Cüveynî öncesi ve sonrası dönemde makâsıdu’ş-şerîa terkibini karşılamak üzere birçok lafız ve tamlama
kullanılmıştır. Makâsıd kavramı ve türevlerinin merkezde olduğu bu lafızlar yanında onları karşılamak için
literetürde maslahat, hikmet, illet sebep, münasip vasıf, mana, esrâr, taʿlîl, ehdef, garad, vb. kavramlar da
fakihler nazarında yer yer makâsıd anlamında kullanılmıştır.12 Bunlar alt başlıklar halinde şu şekildedir:
2.1. MASLAHAT
Lügatte salâh sözcüğünden türeyen ve mesâlihin tekili olan maslahat, fesadın zıddı olup yararlılık, iyilik,
uygunluk vb. anlamlarda kullanılmaktadır.13 Tanım olarak maslahat, faydanın elde edilmesine karşılık zararın
giderilmesi, bir diğer ifadeyle menfaata ve hazza vasıta olanın temini ve muhafazası yanında acı ve acıya vesile
olan şeylerin def edilmesidir.14
İslamî hükümlerin nihai maksadının insanların maslahatlarını gerçekleştirme ve onlardan zararı kaldırma
hedefi ve maslahatın yukarıda da ifade edilen tanımı göz önünde bulundurulduğunda makâsıd ve maslahatın
aynı amaca dönük kavramlar olduğu anlaşılmış olur. Nitekim Gazzâlî’nin makâsıdı tanımlarken maslahat
lafzını tercih etmesi bu minvalde değerlendirilebilir.15 Bu açılardan makâsıdın, maslahatı kuşattığı, dolayısıyla
âlimler tarafından sıkça ona müradif olarak kullanıldığı rahatlıkla ifade edilebilir.16 Şâriʿin ve mükellefin
maksadı şeklinde ikiye ayrılan maslahatın Şâriʿin maksadına uygunluğu aranır.17 Bu açıdan maslahat fakihler

Muhammed Bekri İsmail Habib, Makâsıdu’ş-şerîati’l-İslâmiyye te’sîlen ve tefʻîlen, Râbıtatu’l-Âlemi’l-İslâmî, Mekke 1427, s. 15.
Yılmaz, Fetullah, İslam Hukukunda Vesail-Makasıd İlişkisi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Ankara 2009, s. 10.
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6 Yaman, Ahmet, “İslâm Hukuk İlmi Açısından Makâsıd İctihadının ya da Gâi/Teleolojik Yorum Yönteminin İlkeleri Üzerine”,
Makâsıd ve İctihad, haz. Ahmet Yaman, İstanbul 2010, s. 180.
7 Boynukalın, Ertuğrul, “Makâsıdu’ş-Şerîa”, TDV İslâm Ansiklopedisi, XXVII, 423, ss. 423-427, Ankara 2000.
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Makâsıdu’ş-şerîati’l-İslâmiyye, s. 25.
13 Cevherî, Ebû Nasr İsmâîl b. Hammâd, es-Sıhâh tâcü’l-luğa ve sıhâhu’l-Arabiyye, Dâru’l-Hadîs Kâhire 2009, s. 653.
14 Bûtî, Muhammed Saîd Ramadân, Davâbitu’l-maslaha fî’ş-Şerîati’l-İslâmiyye, Müessesetü’r-Risâle, Beyrut ts. s. 23; Bedevî,
Makâsıdu’ş-şerî‘a ʿinde İbn Teymiyye, s. 60.
15 Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed, el-Mustasfâ min ʻilmi’l-usûl, thk. Muhammed Süleyman el-Eşkar, Müessesetü’rRisâle, Beyrut 1997, I, 416.
16 Dönmez, İbrahim Kâfi, “Maslahat”, TDV İslâm Ansiklopedisi, XXVIII, 79, ss. 79-94, Ankara 2003; Boynukalın, “Makâsıdu’şŞerîa”, 424.
17 Âlim, Yusuf Hâmid, el-Makâsıdu’l-âmme li’ş-Şerîʿati’l-İslâmiyye, ed-Dâru’l-Âlemiyye li’l-Kitâbi’l-İslâmî, Riyad 1994, s. 140.
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nazarında makâsıdın müradifi olarak ele alınsa da filzoflar ve kanun adamları literatüründeki maslahattan,
İslam hukundaki makâsıdın kastedildiğini söylemek doğru olmaz.18
Her ne kadar makâsıd ve maslahatın birbirinden ayrı düşünülemeyecek iki kavram olduğu ifade edilse de19
esasında bu iki kavram arasında fakihler nazarında ince bir ayrım bulunduğunu belirtmek gerekir. Zira
makâsıdla hükümlerdeki muhtemel manalar anlaşılmaya çalışılmaktadır. Münâsib vasıf çerçevesinde bu
hükümlerin değişmesi söz konusu olduğuna göre makâsıdın maslahattan daha umumi bir mana taşıdığı
söylenebilir. Mamafih bu cihetten maslahatın tam olarak makâsıdı kuşatmada yetersiz kaldığı kanaatindeyiz.
2.2. MEFSEDET
Mefsedet, esasında makâsıdla eş veya yakın anlamlı bir kelime olmamakla birlikte makâsıd zikredildiğinde
ilk akla gelen kavramlardan biridir. Zira maslahatın zıddı olan mefsedet sözcüğü fesad kökünden türemiştir.20
Lügavî olarak bozulma manasına gelen fesad, tanım olarak itidaldan ayrılma, bir şeyin önce düzgün, düzenli
ve yararlı iken sonradan bu vasıflarını kaybederek değişmesi ve bozulması anlamlarına gelir.21 Kur’ân-ı
Kerîm’de çeşitli fiil kalıpları ve isim şeklinde geçen fesad kavramı, istikrarın bozulması ve istikametten sapma
manalarında kullanılmıştır.22
İslam hukukunun temel maksadlarından biri olan kulların maslahatlarını gerçekleştirmek ve onlardan
mefsedeti kaldırıp def etmek ilkesi gereği mefsedet kaldırılmalıdır. Mefsedet kavramı maslahat gibi makâsıd
yerine doğrudan kullanılmasa da mefsedet - makâsıd ilişkisinin çok güçlü olduğu anlaşılmaktadır. Dinin
korumayı hedeflediği zarûri beş ilkenin ilk olarak ukubat konusu bağlamında tespit edilmiş olması mefsedet makâsıd ilişkisinin somut bir örneğidir. Zira engelenmeyen kimi mefsedetlerin dünyevi müeyyideleri
bulunmaktadır.23 Bu sebeple mefsedet kavramı maslahatın elde edilmesi açısından önem arz etmektedir.
2.3. HİKMET
Eşyanın hakikatinin araştırıldığı ilim24 olarak tarif edilen hikmet, Kur’ân-ı Kerîm’de bu vb. manalarda
kullanılmıştır.25 İslam fakihleri nazarında hikmet, hükmün vaz olunuş amacı ve bu hükümle elde edilmek
istenen maslahat anlamındadır.26 Keza hükmün konulmasına imkân veren uygun vasıf anlamında da
kullanılmıştır.27 Buna göre hem hükmün konulmasının maksadı hem de münasip vasıf anlamına gelmektedir.28
Bilindiği üzere naslardaki illetlerin tamamı açıkça belirtilmemiştir. Bu noktada müctehidler, bu hikmetleri
tespit ve temellendirme adına birtakım usul ve kaideler belirlemeye çalışmışlardır.
Hükmün vaz olunuş amacı dikkate alındığı takdirde hikmetin, makâsıd ile eş anlamlı olarak kullanıldığı
anlaşılmaktadır.29 Nitekim hikmet-i şeria ve hikmet-i teşrîʿ tamlamasının yaygın olarak kullanılması da buna
binaendir. Maslahat bahsinde görülen umum-husus ilişkisinin makâsıd ve hikmet arasında da olduğu ifade
edilmelidir. Buna göre her hikmet, makâsıdın kapsamına girerken her makâsıda ilişkin mesele hikmet
kapsamına dahil değildir.30

İbn Hırzullah, Abdulkadir, el-Medhal ilâ ilmi makâsıdi’ş-şerîa mine’l-usûli’n-nassiyye ile’l-işkâliyyâti’l-muâsıra, Mektebetü’rRüşd, Riyad 2005, s. 20.
19 İbn Hırzullah, Abdulkadir, Davâbitu itibâri’l-makâsıd fî mehalli’l-ictihâd ve eseriha’l-fıkhî, Mektebetü’r-Rüşd, Riyad 2008, s. 32.
20 Cevherî, es-Sıhâh, s. 888.
21 Râgıb el-İsfahânî, Hüseyin b. Muhammed, Müfredâtu elfâzi’l-Kur’ân, thk. Safvân Adnân Dâvudî, Dâru’l-Kalem, Dımaşk 2009, s.
636.
22 Apaydın, H. Yunus, “Fesad”, TDV İslâm Ansiklopedisi, XII, 417, ss. 417-421, İstanbul 1995.
23 Raysûnî, Ahmed, el-Fikru’l-makâsıdî kavâiduhu ve fevâiduh, el-Matbaatu’n-Necâh el-Cedîdeh, yy. 1999, s. 29.
24 Cürcânî, Ebu’l-Hasan Ali b. Muhammed b. Ali eş-Şerîf, et-Ta‘rîfât, thk. Âdil Enver Hızır, Dâru’l-Ma‘rife, Beyrut 2007, s. 87.
25 Abdulbâkî, Muhammed Fuâd, el-Mu‘cemu’l-müfehres, Mektebetü Nüveyd İslâm, Kum 1387, s. 285.
26 Koca, Ferhat, “Hikmet (Fıkıh)”, TDV İslâm Ansiklopedisi, XVII, 514, ss. 514-518, İstanbul 1998.
27 Boynukalın, Ertuğrul, İslam Hukukunda Gaye Problemi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Doktora
Tezi), İstanbul 1998, s. 38.
28
Bedevî, Makâsıdu’ş-şerî‘a ʿinde İbn Teymiyye, s. 55-56.
29 Raysûnî, Ahmed, Nazariyyetü’l-makâsıd ʿinde’l-İmâmi’ş-Şâtıbî, el-Mahedü’l-Âlemî li’l-Fikri’l-İslâmî, Herndon 1995, s. 21; Bedevî,
Makâsıdu’ş-şerî‘a ʿinde İbn Teymiyye, s. 55-56; Boynukalın, İslam Hukukunda Gaye Problemi, s. 38.
30 İbn Zugaybe, İzzeddin, el-Makâsıdu’l-âmme li’ş-şerî‘ati’l-İslâmiyye, Dâru’s-Safva, Kahire 1996, s. 50.
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2.4. İLLET
Lügatte hastalık, şahsın ihtiyacını görmesini engelleyen şey, sebep ve gerekçe gibi manalarda kullanılan illet,
fıkıh usulü kitaplarında çoğunlukla “seçim olmaksızın bulunduğu yerde değişiklik yapan şey” olarak
tanımlanır. Kişinin vücudunda meydana getirdiği değişiklik sebebiyle hastalığın da bu adı aldığı belirtilir.31
Kur’an’da geçmeyen illet kelimesi hadislerde “hastalık, sebep ve gerekçe” anlamlarında kullanılmıştır. Selef
âlimleri illeti hükmün amacı, gerçekleştirmek veya korumak istediği menfaat gibi anlamlarla münasib vasıf
veya hikmet kavramıyla ifade etmişlerdir.32 Aslında hikmet ve illet arasında açık ve istikrarlı olma açılarında
ince bir ayrım bulunmaktadır. Buna göre illet, hikmet veya makâsıdın gerçekleşmesini sağlayan vasfı ifade
eder. Bedevî’nin ifadesine göre bu cihetten illet, makâsıdın anahtarı mesabesindedir.33
Kulların maslahatlarını sağlama ve zararını def etme konusundaki makâsıd ve illetin ortak hedefte birleşmeleri
iki kavram arasındaki doğrudan ilişkiyi göstermesi bakımından önemlidir.34 Bu itbarla yer yer illetin de
makâsıd yerine kullanıldığı ifade edilebilir.35
2.5. SEBEP
Varlığı ve yokluğu şerî hükmün varlığına ve yokluğuna alâmet kılınan durum, olarak ifade edilen sebep, illet
kavramıyla eş anlamda da kullanılır.36 Bu açıdan onun da makâsıda muradif veya yakın anlamlı bir sözcük
olduğu söylenebilir.
2.6. MANA
Makâsıda müradif olarak kullanılan bir diğer kavram da manadır.37 İbn Zugaybe’nin kaydına göre makâsıdı
geliştiren ilk âlimler mana lafzını maksad yerine kullanmaktaydı.38 Bu kullanımlar dikkate alındığında her iki
kavramın da aynı anlamı ifade ettiği söylenebilir.
Bu zikredilen kavramlara ilave olarak münasip vasıf, esrâr, talil, ehdef ve garaz gibi lafızlar da fakihler
tarafından yer yer makâsıd anlamında kullanılmıştır.39 Bu da göstermektedir ki her ne kadar makâsıdu’ş-şerîa
kavramı İmâmu’l-Harameyn el-Cüveynî tarafından kullanılıp40 ondan sonraki fakihler nezdinde ortak bir
kullanıma kavuşsa da onun müradifi olan maslahat veya yakın anlamlı sözcük ve kalıp ifadelerin kullanıla
geldiği de aşikârdır. Buradan hareketle makâsıd fikrinin usul eserlerinde yoğun bir ilgi gördüğünü belirten
Hâdimî’nin ifadelerine bakılırsa daha pek çok kavram makâsıda eş ya da yakın anlamlı olarak ele alınmıştır.
Bu itibarla mezkûr kavramları bir sayıyla sınırlamanın doğru bir davranış olmadığı görülmektedir.41
SONUÇ
İlk olarak usûl eserleri içinde ele alınmaya başlanan makâsıd ilminin sistematik bir teoriye dönüşmesi belirli
bir zaman almıştır. Muasır dönemde önemine binaen müstakil çalışmalarda ele alınması makâsıda olan ilgiyi
artırmıştır. Makâsıd ilminin geçmişten bugüne umumiyetle makâsıdu’ş-şerîa olarak ifade edildiği
bilinmektedir. Bununla birlikte onu ifade etmek için başta maslahat olmak üzere çeşitli kavramlar kullanıldığı
tespit edilmiştir. Maslahata ilave olarak hikmet, illet, sebep, mana, münasip vasıf, esrâr, talil, ehdef ve garaz
vb. şeklinde sıralanabilecek bu kavramların tamamının makâsıda eş anlamlı olduğunu söylemek doğru olmaz.
Ancak bunların makâsıdı ifade etmek için kulanıldığı ifade edilebilir.
Bu kavramlar içinde makâsıd yerine en fazla kullanılan lafızların maslahat ve hikmet olduğunu söylemek
gerekir. Her biri makâsıda müradif olmasa da onun yerine kullanılan kavramları herhangi bir sayıyla
sınırlamanın çok da kolay olmadığı görülmektedir. Zira fakihlerin kullanımlarında çok zengin çeşitlilik buna
engel olmaktadır. Söz konusu lafızların çokluğu, makâsıd ilminin kuramsal ve sistematik hale gelmesinin uzun
bir zamana yayılması ve oldukça geç denilebilecek dönemde olgunlaşmasıyla izah edilebilir. Diğer yandan
Cürcânî, et-Ta‘rîfât, s. 143.
Dönmez, İbrahim Kâfi, “İllet”, TDV İslâm Ansiklopedisi, XXII, 117, ss. 117-120, İstanbul 2000.
33 Bedevî, Makâsıdu’ş-şerî‘a ʿinde İbn Teymiyye, s. 57.
34 Şelebî, Muhammed Mustafâ, Ta‘lîlü’l-ahkâm, Dâru’n-Nahdati’l-Arabiyye, Beyrut ts. s. 129.
35 Boynukalın, İslam Hukukunda Gaye Problemi, s. 39.
36 Dönmez, İbrahim Kâfi, “Sebep”, TDV İslâm Ansiklopedisi, XXXVI, 244, ss. 244-248, İstanbul 2009.
37 Raysûnî, Nazariyyetü’l-makâsıd, s. 26.
38
İbn Zugaybe, el-Makâsıdu’l-âmme, s. 51.
39 Bedevî, Makâsıdu’ş-şerî‘a ʿinde İbn Teymiyye, s. 55; Boynukalın, İslam Hukukunda Gaye Problemi, s. 32.
40 Pekcan, İslâm Hukukunda Gaye Problemi, s. 35.
41 Hâdimî, Nureddin b. Muhtâr, el-İctihâdu’l-makâsıdî, Vizâratü’l-Evkâf ve’ş-Şuûni’l-İslâmmiye, Devha 1998, I, 129-130.
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muhtelif her kavramın, onu kullanan âlimin mefkuresinde özel bir anlamı bulunduğu, dolayısıyla tercih
edilmesinde bilinçli bir tavır olduğu fikri göz ardı edilmemelidir.
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ÖZET
Bu yazı, nikâh akdinin rükûnları konusunda dört Sünnî mezhebin görüşlerinin değerlendirmesini yapmaktadır.
Bununla birlikte rükûn olarak zikredilen her bir şart hakkında açıklama ve değerlendirme yapmak yerine hangi
vasıfların rükûn olabileceği noktasındaki tartışma ve probleme odaklanılmıştır. İslam âlimleri tarafından ibadet
olarak telakki edilen evlilik, son derece önemli bir husus olarak görülmektedir. Bu itibarla Nikâh akdinin
rükûnları konusunda yapılacak araştırmalar da bir o kadar önemlidir dense yanlış olmaz. Müşahede ettiğimiz
kadarıyla kimi eserlerde, Hanefîler dışındaki üç mezhebin, bir diğer ifadeyle cumhurun sîga/îcâb-kabûl, zevç,
zevce ve veli şeklinde dört rükûn tespit ettiği, Hanefî fakihlerin ise sadece sîgayı kabul ettiği, dolayısıyla bu
konuda yalnız kaldığı bilgisine yer yer rastlanmaktadır. Yaptığımız araştırmalarda bu genel ifadenin çok da
doğru olmadığını gördük. Her ne kadar bu ifade Şâfiî fakihler cihetinden doğru olmakla birlikte aynı durum
Mâlikî ve Hanbelî fakihler açısından geçerli değildir. Zira Mâlikî fakihler bu dört rükne mehri eklemiş ve
böylelikle sayıyı beşe çıkarmıştır. Hanbelî fakihlerden bazıları ise bu dört rükûndan veliyi çıkararak sayıyı üçe
indirmiş, Ebu’l-Ferec İbn Kudâme (ö. 682/1283) ve Burhâneddin b. Müflih (ö. 884/1479) gibi pek çok Hanbelî
fakih ise sadece “îcâb ve kabûl” vasfını şart koşmuştur. Öte yandan kimi Şâfiî fakihlerin şahidi ekleyerek
rükûnları beşe çıkardığını belirtmek de gerekir. Bu anlatılanlardan açıkça anlaşıldığı kadarıyla Hanefî fakihler
karşısında aynı görüş etrafında birleşmiş bir cumhurun varlığından söz edilemez. Aksine muhtelif görüşler
bulunduğu, dahası Hanbelî fakihler örneğinde olduğu gibi kimi İslam âlimlerinin Hanefî fakihlere muvafakat
ettikleri rahatlıkla söylenebilir. Bu durumda fakihlerin cumhurunun sîga, zevç, zevce ve veli şeklinde dört
rükûn şart koşarak bunlarda görüş birliği içinde oldukları, Hanefîlerin yalnızca sîgayı şart koştuğu, böylelikle
bu hususta yalnız kaldıkları şeklindeki bir iddia ispattan yoksundur. Hanefîler bu konuda tek kalmasa da
onların sadece sîgayı kabul ettikleri, hatta bunda hemfikir oldukları aşikâr olup söz konusu iddia bu açıdan
yerindedir.
Anahtar Kelimeler: Fıkıh, Aile Hukuku, Nikâh, Rükûn, Şart.
GİRİŞ
Aile kurumunun kökleri tarihin derinliklerine kadar uzanmaktadır. Sağlam ve sarsılmaz bir toplum için gerekli
olan aile, nikâh akdiyle birlikte inşa edilir. Bu itibarla nikâh akdinin asıl tarafları, evlenmek isteyen kadın ve
erkektir. Akit olması sebebiyle gerçekte muamelatın kısımlarından sayılan nikâh, bazı fakihler tarafından bir
tür ibadet olarak değerlendirilmiş, hatta nafile ibadetlerden üstün görülmüştür. Evliliğin bütün dinler ve hukuk
sistemlerinde bulunması onun önemini izhar ettiren bir başka yöndür.
Bu itibarla İslam fakihleri, evlilik ve onun doğal sonucu aile konusunda azami önem göstermiştir. Mahiyeti ve
işlevi göz önünde bulundurulduğunda evlilik ile ilgili meselelerin İslam hukukunda çok önemli bir yere sahip
olduğu görülmektedir. Nikâh ve İslam aile hukukunun diğer konuları, klasik dönemde fürû-i fıkıh eserleri
kapsamında değerlendirilmiştir. İçinde bulunduğumuz asırda daha çok “el-Ahvâlü’ş-şahsiyye”, “el-Ahkâmu’lüsra” vb. başlıklı bağımsız çalışmalar bu konuya hasredilmiştir.
Nikâhın en önemli konularından biri, belki de birincisi evlilik akdinin oluşmasına imkân veren rükûnlardır.
Çeşitli mezheplere göre sayıları değişen akdin rükûnlarının temel dayanağı şerʿî metinlerdir. Buna rağmen bu
metinlerin sübût ve delâlet yönünden farklılık arz etmesi görüş ayrılığına neden olmuştur.

Bu yazının hazırlanmasında tarafımızca tamamlanan “İslam Aile Hukuku Bağlamında İbn Kayyim el-Cevziyye’nin Görüşleri”
başlıklı doktora tezinden istifade edilmiştir.
*
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Kimi kaynaklarda cumhur olarak nitelenen Mâlikî, Şâfiî ve Hanbelî mezhebi fakihlerinin sîga/îcâb-kabûl,
zevç, zevce ve veli şeklinde dört rükûnda görüş birliği içinde olduğu, Hanefî fakihlerin ise tek, sîgayı rükûn
olarak addettiği, tabiatıyla bu konuda yalnız kaldığı yönünde ifadeler bulunmaktadır. Temel amacımız bu
ifadelerin doğruluğunu tespit ve tahlil etmek olacaktır. Temel hedeften uzaklaşmamak için rükûn olarak
zikredilen kavramların mahiyeti ve keyfiyetine dair bir tartışmaya girilmeyecektir. Zira bu başka bir tartışma
konusudur. Bu sebeple mezhepler nazarında rükûn olarak kabul edilen kavramlar bağlamında zikri geçen
iddiaların doğruluğu açıklığa kavuşturulmaya çalışılacaktır.
1.
NİKÂH KAVRAMI
Dilimizde1 “evlilik” olarak ifade edilen nikâh, lügatte, “birleştirme, birbirine katma, akit ve cinsel ilişki” gibi
anlamlarda kullanılır.2 Nikâh şer‘î bir terim olarak şöyle tanımlanır: “Kadından istimtâ‘ mülkiyeti elde etmeye
yarayan kasıtlı bir akit.”3 Bu akitle hedeflenen köle edinmek değil de, istimtâ‘ mülkiyeti elde etmek
olduğundan tarife “ ”قصداlafzı ilave edilir. Bir başka tanım ise şu şekildedir: “Birbirleriyle evlenmelerine
hukuken herhangi bir mâni bulunmayan erkekle kadının sürekli bir hayat ortaklığı kurmak üzere aralarını
birleştiren ve bunun için karşılıklı hak ve görevler belirleyen bağdır.”4
Nikâh sözcüğünün ilk/asıl ve gerçek anlamının akit mi yoksa cima/cinsel ilişki mi olduğu öteden beri tartışma
konusu olmuştur. Diğer yandan nikâh lafzının Kur’an-ı Kerîm’de hibe etmek ve ergenlik anlamında da
kullanıldığı bilinmektir.5
2. NİKÂH AKDİNİN RÜKÛNLARI PROBLEMİ
Sahih bir nikâh akdinin oluşumu için elzem olan rükûnlar bulunmaktadır. Meşru bir birlikteliğe izin verdiği
için rükûnlar yanında şartların önemi de büyüktür. Evlilik akdinin rükûnları fakihler arasında görüş ayrılığına
neden olmuştur. Misalen Şâfiî fakihler nazarında rükûn olarak telakki edilen bir husus, Hanefî fakihler
nazarında akdin sıhhat şartı olarak değerlendirilebilir. Meselenin detaylarına geçmeden önce rüknün ve
konuyla doğrudan bağlantılı olduğu için şartın mahiyetine de açıklık getirmek gerekmektedir.
2.1. Rükûn ve Şartın Tanımı
Rükûn, “bir şeyin varlığı kendi varlığına bağlı olmasının yanında onun mahiyetinden/yapısından bir cüz teşkil
eden unsur” olarak tarif edilir. Şart ise şöyle tanımlanır: “Bir şeyin varlığı kendi varlığına bağlı olmakla birlikte
onun mahiyetinden herhangi bir cüz teşkil etmeyen vasıftır.”6 Âlimler arasında şartın tanımında kayda değer
bir fark bulunmazken rüknün tanımında Hanefîlerle diğer fakihler arasında görüş ayrılığı bulunmaktadır. Şöyle
ki Hanefî dışındaki fakihler rüknü şu şekilde tarif eder: “Bir şeyin varlığı kendi varlığına bağlı olmasının
yanında onun mahiyetinden bir cüz olan veya olmayan unsurdur.”7
2.2. Fakihlerin Rükûnlar Hakkındaki Görüşleri
İslam fakihleri “ ”صيغةolarak ifade edilen “اإليجابُوالقبول/îcâb ve kabûl” yani evlilik teklifi ve bu teklife cevap
vermeyi ittifakla rükûn olarak telakki etmiştir. Yalnız Hanefî fakihler sîgaya herhangi bir ziyade yapmayı

Doğan, D. Mehmet, Büyük Türkçe Sözlük, Vadi Yayınları, Ankara 2003, s. 1005; Heyet, Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları,
Ankara 2011, s. 1171.
2 Nesefî, Necmeddin Ebû Hafs Ömer b. Muhammed, Tılbetü’t-talebe fî’l-ıstılâhâti’l-fıkhiyye, nşr. Hâlid Abdurrahman el-Ak, Dâru’nNefâis, Beyrut 1995, s. 124; Cürcânî, Ebu’l-Hasan Ali b. Muhammed eş-Şerîf, et-Ta‘rîfât, thk. Âdil Enver Hızır, Dâru’l-Ma‘rife, Beyrut
2007, s. 220-221; Şevkânî, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali, Neylü’l-evtâr şerhu Münteka’l-ahbâr min ahâdîsi seyyidi’l-ehyâr, nşr.
İsâmüddin es-Sabâbıtî, Dâru’l-Hadîs, Kahire 1993, VI, 121; Atar, Fahrettin, “Nikâh”, TDV İslâm Ansiklopedisi, XXXIII, 112, ss. 112117, İstanbul 2007.
3 Zeylaʻî, Ebû Muhammed Osman b. Ali, Tebyînu’l-hakâik şerhu Kenzi’d-dakâik, Matbaʻatü’l-Kübra’l-Emîriyye, Bulak 1313-1315, II,
94; İbnü’l-Hümâm, Kemâleddîn Muhammed b. Abdulvâhid, Fethu’l-kadîr, nşr. Abdurrezzak Gâlib el-Mehdî, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye,
Beyrut 2003, IX, 58; Heyet, el-Fetâvâ’l-Hindiyye, el-Matba‘atü’l-Kübra’l-Emîriyye, Mısır 1310, I, 267.
4 Ebû Zehra, Muhammed, el-Ahvâlu’ş-şahsiyye, Dâru’l-Fikri’l-Arabî, Kahire 1957, s. 17; Zeydan, Abdulkerim, el-Mufassal fî
ahkâmi’l-mer’e ve’l-beytü’l-müslim fî’ş-şerî‘ati’l-İslâmiyye, Müessesetü’r-Risâle, Beyrut 1993, VI, 10-11; Yaman, Ahmet, İslâm Aile
Hukuku, İFAV Yayınları, İstanbul 2012, s. 31; Cin, Halil, İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya
1988, s. 26.
5 Dâmegânî, Hüseyin b. Muhammed, Kâmûsu’l-Kur’ân, thk. Abdulaziz Seyyidülehl Dâru’l-İlm li’l-Melâyîn, Beyrut 1983, s. 465;
İbnü’l-Cevzî, Ebu’l-Ferec Abdurrahman b. Ali, Nüzhetü’l-aʻyuni’n-nevâzir fî ʻilmi’l-vücûh ve’n-nezâir, thk. M. Abdulkerim Kâzım erRâdî, Müessesetü’r-Risâle, Beyrut 1984, s. 591.
6 Erdoğan, Mehmet, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, Ensar Neşriyat, İstanbul 2005, s. 484, 519; Şaban, Zekiyyüddin, Usûlü’l-fıkhi’lİslâmî, el-Mektebetü’l-Hanîfiyye, İstanbul ts. s. 251-252.
7 Zuhaylî, Vehbe, el-Fıkhu’l-İslâmî ve edilletuh, Dâru’l-Fikr, Dımaşk 1985, VII, 36.
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doğru bulmaz.8 Diğer pek çok fakihin sîga yanında zevç/erkek, zevce/kadın ve veli şeklinde dört rüknü şart
koştuğu ifade edilmiştir. Nitekim Vehbe Zuhaylî gibi bazı âlimler cumhur olarak nitelediği Mâlikî, Şâfiî ve
Hanbelî mezhebi fakihlerinin bu dört vasfı akdin rükûnları olarak benimsediklerini ifade etmiştir. Bu ifadeye
göre Hanefî fakihlerin sadece sîgayı kabul etmesi cumhur karşısında konumlandırılmaları gibi bir sonuç
meydana getirmiştir.9
Meseleye Mâlikî fakihler cihetinden bakıldığı takdirde rükûnlar hususunda cumhur arasında görüş ayrılığı
bulunduğu görülecektir. Nitekim İbn Cüzey (ö. 741/1340) “ُ”وهيُ خمسةُ الزوجُ والزوجةُ والوليُ والصداقُ والصيغة
ibâresiyle zikredilen dört rükne mehir şeklinde bir beşincisini eklemiştir.10 Yine Mâlikî fakih Mevvâk (ö.
897/1492)11 ve Tusûlî (ö. 1258/1842)12 de İbn Cüzey gibi mehri de zikrederek rükûnları beş olarak tespit
etmiştir. Öte yandan Mevvâk, İbnü’l-Hâcib’e (ö. 646/1249) atıfla aktardığı beşli taksimin yanında İbn Şâs’a
(ö. 616/1219) atıfla “ُالصيغةُوالمحلُوالصداقُوالعاقد: ”هيُأربعةşeklinde zevce lafzı yerine mahalli, zevcin yerine
âkidi dâhil ederek dörtlü bir taksim de zikretmiştir.13 Yalnız Mâlikî fakihler, kimi Şâfiî fakihlerin rükûnlar
arasında zikrettiği şahide itibar etmemiştir.
Râfiî (ö. 623/1226)14 ve Nevevî (ö. 676/1277)15 sîga, zevç, zevce ve veli şeklinde dört rükûn tespit etmiştir.
Ancak Gazzâlî (ö. 505/1111), “ُ ”وهيُأربعةُالصيغةُوالمحلُوالشاهدُوالوليibâresiyle toplamda dört rükûn zikretse de
zevc yerine şahidi sayarken zevceyi ise mahal olarak zikretmiştir.16 Öte yandan Şâfiî fakih Zekeriyya el-Ensârî
(ö. 926/1520) de dört rükûn dile getirmiştir. Bunlar sîga, zevce, şahit ve âkidân şeklindedir. Onun kendi
açıklamalarından da anlaşıldığı gibi âkidândan kasıt veli ve zevcedir. Bu ikisini ayrı saydığımız takdirde
toplamda beş rükûn elde edilir.17 Nitekim Şirbînî (ö. 977/1570) de sîga, zevc, zevce, iki şahit ve veli şeklinde
beş rükûn olduğunu sarih bir şekilde ifade etmiştir.18
Görüldüğü üzere Zekeriyya el-Ensârî ve Şirbînî evlilik akdi için Zuhaylî’nin dile getirdiği, “ُُ،ُوزوج،صيغةُزوجة
 ”ووليdört rükne şahidi de ilave ederek beş vasıf zikretmiştir. Gazzâlî’nin şahit yerine zevceyi getirmesi,
Zekeriyya el-Ensârî ve Şirbînî’nin ise dört rükne ilave olarak onu eklemesi bilgileri ışığında bakıldığı takdirde
cumhurun görüşü şeklinde öne çıkarılan görüş Şâfiî fakihler nezdinde dahi tartışmaya açıktır, denilebilir.
Hanbelî fakihlerin görüşlerine bakıldığında dört rükûn hususunda herhangi bir görüş birliği olmadığı daha da
gün yüzüne çıkmaktadır. Örneğin Ebu’l-Ferec İbn Kudâme (ö. 682/1283),19 Burhâneddin b. Müflih (ö.
884/1479),20 Merdâvî (ö. 885/1480)21 ve İbn Ebû Tağlib (ö. 1135/1723)22 gibi fakihler evlilik akdinin rüknünün
“ ”اإليجابُوالقبولşeklinde bir tane olduğunda hemfikirdir. Bu durumda sîga olarak ifade edilen îcâb ve kabûlü
ayrı ayrı saysak dahi rükûn iki olmakta ne üçe ne dörde ne de beşe ulaşmamaktadır. Sadece îcâb ve kabûlü
Mergînânî, Ebu’l-Hasan Burhâneddin Ali, el-Hidâye şerhu Bidâyeti’l-mübtedî, thk. Ahmed Mahmud eş-Şehâde, Dâru’l-Farfûr,
Dımaşk 2006, I, 577; Mevsılî, Abdullah b. Mahmud b. Mevdûd, el-İhtiyâr li-ta‘lîli’l-Muhtâr, thk. Beşşâr Bekrî Arabî, Dâru Kubâ,
Dımaşk ts. II, 96; Zeylaʻî, Tebyînu’l-hakâik, II, 95.
9 Bkz. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslâmî, VII, 36.
10 İbn Cüzey, Ebu’l-Kâsım Muhammed b. Ahmed, el-Kavânînü’l-fıkhiyye, yy. ts. s. 131.
11 Mevvâk, Ebû Abdullah Muhammed b. Yusuf, et-Tâc ve’l-iklîl li-Muhtasarı Halîl (Mevâhibü’l-celîl içinde) nşr. Zekeriyyâ Umeyrât,
Dâru Âlemi’l-Kütüb, Riyad 2003, V, 43.
12 Tusûlî, Ebu’l-Hasan Ali b. Abdüsselam, el-Behce fî şerhi’t-Tuhfe, nşr. Muhammed Abdulkâdir Şâhin, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye,
Beyrut 1998, I, 377.
13 Mevvâk, et-Tâc ve’l-iklîl, V, 42.
14 Râfiî, Ebu’l-Kâsım Abdulkerim b. Muhammed, el-ʻAzîz şerhu’l-Vecîz, thk. Ali Muhammed Muʻavvaz-Âdil Ahmed Abdülmevcûd,
Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1997, VII, 492.
15 Nevevî, Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Şeref, Ravzatü’t-tâlibîn ve ʻumdetü’l-müttakîn, nşr. Züheyr eş-Şâvîş, el-Mektebetü’l-İslâmî, Beyrut
1991, VII, 36.
16 Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed, el-Vasît fi’l-mezheb, nşr. Ahmed Mahmud İbrâhim, Dâru’s-Selâm, Kahire 1997,
V, 44.
17 Zekeriyya el-Ensârî, Ebû Yahyâ Zekeriyyâ b. Muhammed, Esne’l-metâlib şerhu Ravzi’t-tâlib, Dâru’l-Kitâbi’l-İslâmî, Kahire 1313,
III, 118-125.
18 Şirbînî, Muhammed b. Ahmed el-Hatîb, Muğni’l-muhtâc ilâ ma‘rifeti me‘âni elfâzi’l-Minhâc, thk. Ali Muhammed Mu‘avvid-Âdil
Ahmed Abdulmevcûd, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 2000, IV, 226.
19 İbn Kudâme, Ebu’l-Ferec Abdurrahman b. Muhammed, eş-Şerhu’l-kebîr ʻalâ metni’l-Mukniʻ (el-Muğnî içinde) nşr. Dâru’l-Menâr,
Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, Beyrut 1983, VII, 370.
20 İbn Müflih, Ebû İshak Burhaneddin İbrâhim b. Muhammed, el-Mübdiʻ fî şerhi’l-Mukniʻ, nşr. Muhammed Hasan Muhammed Hasan
İsmâil eş-Şâfiî, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1997, VI, 94.
21
Merdâvî, Ebu’l-Hasan Ali b. Süleyman, el-İnsâf fî maʻrifeti’r-râcih mine’l-hilâf ʻalâ mezhebi’l-İmâmi’l-mübeccel Ahmed b. Hanbel,
nşr. Muhammed Hâmid el-Fıkî, Matbaʻatü’s-Sünneti’l-Muhammediyye, Kahire 1955-1956, VIII, 45.
22 İbn Ebû Tağlib, Abdulkâdir b. Ömer eş-Şeybânî, Neylü’l-meârib bi-şerhi Delîli’t-tâlib, thk. Muhammed Süleyman Abdullah elEşkar, Mektebetü’l-Felâh, Kuveyt 1983, II, 43.
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rükûn addeden söz konusu fakihlerin Hanefî fakihlere muhalefeti bir yana onlarla paralel kanaate sahip
oldukları görülmektedir. Bu durumda Hanefî fakihler karşısında konumlanan diğer fakihleri cumhur olarak
nitelemek mümkün gözükmemektedir.
Diğer bazı Hanbelî fakihler ise taraflar olarak ifade edilen karı-kocayı da rükûn addederek rükûnları muhtelif
taksime göre üçe veya dörde çıkarmıştır. Haccâvî (ö. 968/1560),23 Buhûtî (ö. 1051/1641)24 ve İbn Useymîn (ö.
1421/2001)25 bu fakihlerdendir. Onlar, zevc, zevce, îcâb ve kabûl şeklinde üç veya dört rükûn bulunduğunu
ifade etmiştir. Veli açısından bakıldığı takdirde onlardan hiçbiri veliyi rükûnlar arasına sıralamamış, aksine
sıhhat şartları arasında zikretmiştir.26
Görüldüğü gibi Hanefî fakihlerin tamamı, Hanbelî fakihler ise bir kısmı sîga olarak ifade edilen sadece îcâb
ve kabûlden başka rükûn kabul etmemektedir. Îcâb ve kabûlün tarafları yani karı-kocayı gerekli kıldığı
düşünüldüğünde zımnen de olsa “”زوجةُوزوجnin de rükûnlar arasında yer aldığı söylenebilir.27
Herhangi bir beyan olmasa da onlar da rükûn olarak kabul edildiği takdirde rükûnlar en fazla üçe çıkmaktadır.
Yukarıda da geçtiği gibi zaten Haccâvî, Buhûtî, İbn Useymîn vs. fakihler “”زوجةُ وزوجyi rükûnlar arasında
zikrederek sayıyı üç çıkarmıştır. Her ne kadar kimi âlimler sîga, zevc, zevce ve veli şeklinde dört rükûn saymış
olsa da bunların cumhur tarafından savunulduğunu ifade etmek kabili güç bir iddiadır. Son tahlilde bunun
cumhur, değil de birçok âlim tarafından savunulduğunu ifade etmek daha makul gözükmektedir.
Veli meselesine gelindiği takdirde onun Hanefî fakihler ve isimleri zikredilen hiçbir Hanbelî fakih tarafından
evlilik akdinin rüknü olarak sayılmadığı açıktır. Zira veli akdin mehiyetinden bir cüz değildir. Bu sebeple
nikâhın rükûnları başlığı altında rükûn olduğunda ittifak bulunan îcâb-kabûl ve onun gereği olan taraflar/karıkoca ele alınmalıdır. Rükûn olup olmadıkları tartışmalı olan veli, şahit vb. meselelerin ise akdin sıhhat şartları
başlığı altında tartışılması daha isabetli olacaktır.28
SONUÇ
Nikâhlanmanın, tabiatıyla aile kurmanın geçmişi ilk insana dayandığından insanlık açısından hayati önem
taşır. Evlilik, akit olması hasebiyle esasında muamelata dair bir konudur. Diğer yandan kimi âlimler onu ibadet
mesabesinde görmüştür. Nikâhın en önemli konularından biri evlilik akdinin rükûnlarıdır. Zira evliliğin
rükûnları akdin mahiyetinden bir cüz teşkil etmektedir.
Bazı eserlerde, yer yer Mâlikî, Şâfiî ve Hanbelî fakihlerin sîga, zevç, zevce ve veli şeklinde dört rükûnda görüş
birliği içinde olduğu, Hanefî fakihlerin ise sadece sîgayı rükûn kabul ettiğinden cumhur karşısında yalnız
kaldığına dönük sözler dillendirilmektedir. Bundan ötürü bu çalışmada nikâh akdinin rükûnları açısından dört
Sünnî mezhebin konumu açıklığa kavuşturulmaya çalışılarak bu iddianın doğruluğu ele alınmıştır. Bu
yapılmaya çalışılırken mezheplerin rükûn olarak telakki ettikleri özellikleri niçin tercih ettikleri ve bu
özelliklerin mahiyet ve keyfiyetine dair herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır. Temel amacımız bu
ifadelerin doğruluğunu tespit ve tahlil etmek olmuştur.
Mâlikî fakihlerin söz konusu dört rükne mehri eklemesi ve kimi Şâfiîlerin zikrettiği şahid rüknüne itibar
etmemesi cumhur denilen yapıdan kısmen ayrıldıklarını göstermektedir. Râfiî ve Nevevî gibi otoriter iki
fakihin söz konusu dört rükûn konusunda hemfikir olmalarına karşılık başta Gazzâlî, Zekeriyya el-Ensârî ve
Şirbînî gibi pek çok fakihin rükûnları beşe çıkaran tutumları nazarı dikkate alındığında Şâfiî fakihler arasında
görüş birliği olduğunu söylemek güçtür. Bu sebeple Şâfiî fakihlerin de cumhurdan kısmen ayrıldıkları
görülmektedir.
Haccâvî, Ebu’n-Necâ Musa b. Ahmed, el-İknâʻ fî fıkhi’l-İmâm Ahmed b. Hanbel, nşr. Abdüllatîf Muhammed Mûsâ es-Sübkî, Dâru’lMaʻrife, Beyrut ts. III, 167.
24 Buhûtî, Mansûr b. Yunus, er-Ravzü’l-mürbiʻ şerhu Zâdi’l-müstekniʻ, nşr. Abdülkuddûs Muhammed Nezîr, Dâru’l-MüeyyedMüessesetü’r-Risâle, Riyad-Beyrut ts. s. 511; Buhûtî, Mansûr b. Yunus, Keşşâfu’l-kınâʻ ʻan metni’l-İknâʻ, Âlemü’l-Kütüb, Beyrut
1983, V, 37.
25 İbn Useymîn, Muhammed b. Sâlih, eş-Şerhu’l-mümtiʻ ʻalâ Zâdi’l-müstakniʻ, nşr. Muhammed b. Süleyman, Dâru İbni’l-Cevzî,
Demmam 1422-1428, XII, 36.
26 Bkz. İbn Müflih, el-Mübdiʻ, VI, 103; Merdâvî, el-İnsâf, VIII, 66; Haccâvî, el-İknâʻ, III, 171; İbn Useymîn, eş-Şerhu’l-mümtiʻ, XII,
66.
27 Zeydan, el-Mufassal, VI, 80.
28 Detaylı bilgi için bkz. Çinar, Fatih, İslam Aile Hukuku Bağlamında İbn Kayyim el-Cevziyye’nin Görüşleri, (Yayımlanmamış oktora
Tezi), Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana 2019, s. 48-94.
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Tartışmaya Hanbelî mezhebi mensubu âlimler cihetinden bakıldığında dört rükûn konusunda cumhurun ittifak
ettiğini ileri sürmek ispatı mümkün olmaya bir ifade olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira görebildiğimiz
kadarıyla bir, iki veya üç rüknü şart koşan Hanbelî fakihler bulunmasına rağmen veliyi şart koşup söz konusu
dört rüknü gerekli gören herhangi bir Hanbelî tespit edilememiştir. Misalen Ebu’l-Ferec İbn Kudâme,
Burhâneddin b. Müflih ve Merdâvî gibi Hanbelî âlimler, Hanefîler gibi nikâh akdinin îcâb ve kabûl şeklinde
bir rüknü olduğunda birleşmiştir. Haccâvî, Buhûtî ve İbn Useymîn gibi fakihler ise îcâb ve kabûle zevç ve
zevceyi ilave ederek rükûnları üçe çıkarmıştır.
Bu durumda Hanbelî fakihlerin önemli bir kısmının Hanefîlere muvafakat ettiği, diğer bir kısmının Hanefîlere
muhalefet etmekle birlikte veliyi rükûn olarak görmeyerek Mâlikî ve Şâfiî fakihlere karşı çıktıkları
anlaşılmaktadır. Mâlikîlerin ve bir kısım Şâfiî fakihin beş rükûn zikretmesine karşılık sonuçta sîga, zevç, zevce
ve veli dört rüknunda ittifak ettiği söylenirse buna itiraz etmeyiz. Fakat böyle bir ifade onların beşinci bir rüknü
kabul ettikleri bilgisini örterse buna karşı çıkarız. Hanbelî fakihlerin bu ittifakta bulunmadıkları, dahası pek
çoğunun Hanefî fakihlere muhalefeti bir yana onlarla paralel kanaate sahip oldukları tespitinden hareketle
Hanefî fakihler karşısında konumlandırılan bir cumhurun varlığından söz etmek doğru bir yaklaşım
olmayacaktır. Ezcümle zikri geçen dört rüknü cumhur değil de Mâlikî ve Şâfiî fakihlerin savunduğunu ifade
etmek isabetli olacaktır.
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ÖZET
Hırsızlık, insanlık tarihi kadar eskiye dayanan ve farklı yöntem/türleriyle neredeyse her toplumda karşımıza
çıkan bir suçtur. İnsanlar canını, haysiyet ve onurunu koruduğu gibi sahip olduğu mallarını da korumaya üstün
gayret göstermişlerdir. Bununla birlikte her dönem haksız tecavüz ve saldırılara karşı, üst otorite tarafından
konulan kanun ve kurallarla kişilerin canları ve malları da hukuki koruma altına almıştır. Tarihten günümüze
düzenlenen hukuk sistemlerinde, hırsızlık suçuna konu olan malın mahiyeti ve miktarında farklı yaklaşımlar
bulunsa da hırsızlık suçuna karşı bir takım müeyyideler konulmuştur. İşte mevcut çalışmamız, hırsızlık
suçunun teşekkülü için gerekli şartlar ile suç fiilinin gerçekleşmesi durumunda öngörülen müeyyideleri, hem
İslam hukuku ve hem de Türk Ceza Hukukunu esas alarak mukayeseli bir analizle ortaya koymaktadır. Bu
analizle, farklı zamanlarda yürürlükte olan iki hukuk sistemine göre hırsızlık suçunun nasıl değerlendirdiği
belirlenmeye gayret edilmiştir. Özellikle İslam’da hırsızlık suçuna öngörülen bedensel ceza, İslam hukukçuları
arasında suçun teşekkülünde aranan şartlarda daha hassas tetkike neden olmuş, bu hassas tutum ve yaklaşımlar
ihtilafları da beraberinde getirmiştir. Klasik fıkıh kaynaklarda da bu ihtilaflar kapsamlı şekilde ele alınmıştır.
Günümüzde yürüklükte olan Türk Ceza Kanununda ise hırsızlık suçuna hürriyeti kısıtlayıcı hapis cezaları
öngörülmüştür. Yürürlükte bulunan bu kanunda hırsızlık suçunun teşekkülü, çeşitleri ve öngörülen
müeyyideler ayrı ayrı işlenmiştir. Mevcut çalışmamız her iki hukuk sisteminde hırsızlık suçunun teşekkülü
için aranan şartları ve bu suça öngörülen cezaları, hukukçular arasında var olagelen kapsamlı tartışmalara
girmeden, öz olarak ortaya koymayı hedeflemiştir. Bu amaca matuf konu incelenirken İslam hukukunda önde
gelen hukukçulara ve onların eserlerine, yürürlükte olan ceza hukukunda ise günümüz hukukçularının
görüşlerine yer verilmeye gayret edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hırsızlık, Suç, Hukuk, İslam, Ceza Kanunu.
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ABSTRACT
Society means a group of people who are living together. People need society from birth to death. Without a
collective life, man's deeds, intentions, and habits have no value. Islamic society is the name of a balanced and
moderate life in which human intellect, customs, and social etiquette are determined in the light of divine
revelation. This system is so comprehensive and all-encompassing that it covers all aspects and activities of
life. Islam is is a comprehensive, universal, complete code of conduct and ideal way of life It not only
recognizes the collectiveness of human interaction. Rather, it helps in the development of the community and
gives it natural principles that strengthen the community and provides good foundations for it and eliminates
the factors that spoil it or make it limited and useless. The Principles of a successful social life in Islamic
society seem to reflect the Islamic code of conduct and human nature. Islam is the only religion that advocates
goodness and guarantees well-being. Islam gives us self-sacrifice, generosity, trust and honesty, service to the
people, justice and fairness, forgiveness and kindness, good society and economy, good deeds, mutual unity,
harmony, and brotherhood. Only by practicing the pure thoughts, beliefs and unparalleled ideas of the religion
of Islam, can a person live a prosperous life and he can feel real peace and lasting contentment in the moments
of his life. A descriptive and analytical research methodology will be used in this study. It is concluded that
for a prosperous social life it is necessary to abide by the injunction of Islamic principles, which provides a
sound foundation for a successful social life here in the world and hereafter.
Keywords: society, Islamic principles, peace and security, sanctity of human life, human equality.
Introduction:
After the Prophet Muhammad (SAW) was sent, the Blessed Prophet (SAW) not only enlightened the people
of Makkah but also enlightened the whole world with his message. The Holy Prophet (SAW) has laid down
rules for the protection and safety of all human beings. There are two aspects of human life. One is the personal
aspect of his life and the other is the social aspect. These two aspects of every human being live with him
throughout his life. A moderate society is formed only when the members of any society live their lives keeping
these two aspects in mind
Literature Review:
A lot of material is available on the topic in the Holy Quran, commentaries of hadith. The Holy Quran and
Hadiths described these principals in detail. Different thinkers and Sociologists have described the importance
of society and gave their ideas about the successful social life ۔Maulana Ashraf Ali Thanwi (1953) says in his
book “Aada’b-e-Maa’shrat” that “there are five parts of Shariah: Belief; deeds; morals; affairs; good
manners.Dr. Muhammad Tahir-ul-Qadri (1986)in his book, Islamic Philosophy of Human Life, elaborated the
linkage of individual, collective, and social aspects of life. Abolfazl Sabouri (2016) in his book, Islam and
Interaction in Social Life, described that Islam has presented itself as the best way of life. This article analyzes
the Islamic principles of a successful social life in society from different perspectives.
Research Methodology:
Descriptive and analytical research's methodology was used in this study. Most of the data has been derived
from the Holy Quran, books of Hadith, and books on Islamic history. This research will be helpful not only
for Muslim but it will also contribute to the non-Muslim societies if they act upon the principles for successful
social life.
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Discussion &Analysis:
Society:
Society means to live together with someone.(Feroz-ud-Din:2010ُ). It refers to the collective life in which each
individual interacts with others for living, development, and well-being. Without a collective life, man's deeds,
intentions, and habits have no value. So society is used to refer to the interaction, way of life and culture of
two individuals or two nations.
Islamic Principles of Successful Social Life:
Following is a description of the rules and regulations that help in developing a successful social life from the
Islamic perspective.
Ending Economic Deprivation.
Rule of Law.
Wisdom and knowledge.
Unity of Humanity.
Peace and Security.
Morality and Non-Violence.
Sanctity of Human Life.
Human Equality.
Freedom.
Good Leadership.
Practical Struggle and Hard Work.
To Fulfill a Promise.
Fulfilling Rights and Duties.
Simplicity and
Sanctity of Human Life.
In view of the above principles, we can conclude that for a successful social life, it is necessary to reform the
individual first, because only righteous individuals are necessary for the establishment of a successful and high
standard society.
Suggestions:
* All the individuals of the society should work for the betterment of society.
*The states should provide employment opportunities to all the people irrespective of religion, race, or
language.
* Rights and duties should be fulfilling accordingly as an individual, as a community, and as a state.
Conclusion:
The success of a society depends on the attitudes and behavior of the people living there. Righteous people
can form a successful society. In this regard, Islam has given clear instructions to build a successful and
peaceful society. The Qur'an forms a society where the inhabitants are sympathetic to one another and respect
each other. Islam attaches great importance to justice and human equality. The lives and property of all human
beings living in society are respected. Whoever commits a crime would be punished. Islam presents the basic
principles of building a clean society which is essential for a successful social life. By adopting these principles,
any society can be successful. A society based on these principles can attain Prosperity and peace and order to
be established in the world.
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ABSTRACT
The novel coronavirus (COVID 19) epidemic has intensely affected the day to day business operations in more
than 200 countries and regions. Increasing economic uncertainty, probability of business failure and erosion
of wealth are posing significant challenges for the corporate sector. Preparation of financial reports has become
a hard task due to uncertain going-concern status, revenue recognition, inventory valuation and determination
of the fair value of assets.
This paper aims to study the significant challenges in financial reporting faced by the corporate sector due to
the outbreak of COVID19. The study also tries to explore the sector-wise impact of Coronavirus in financial
reporting. This is a theoretical study based on available literature published by the big four accounting firms
and the top professional accounting bodies.
The present study finds that the leading accounting & auditing firms (Deloitte, E&Y, PWC & KPMG), and
the top accounting standard bodies of different countries /regions have published a number guidance note
during the last six months to ensure IFRS compliance.
Overall, the significant accounting challenges are issues related to the going-concern status, revenue
recognition, fair value measurement, assets impairment, preparation of estimated cash-ﬂows, and calculation
of advance tax liabilities. While analysing sector-wise complication in financial reporting, it is observed that
financial reporting in the service sector was severely hit due to this recent pandemic.
Keywords: Financial Reporting, IFRS, Coronavirus Pandemic, Statutory Compliance.
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ABSTRACT
India has witnessed fast economic growth in present years, energetic by the development of new-age industries.
Skill means the ability to do amazing well or something with correctness and development means to do develop
by adding something new. This skill development means to add something more to the abilities that we have
and to move it a step ahead, so as to keep on developing. Skill development is essential to absolute in this
advancing globe. Skill development is serious for economic growth and social development. Skills and
information are key drivers of macroeconomic growth and socio-economic stability. Appropriate policies for
skill development occupy a most important place in the development of the economy. According to the fiveyear plan, India has set violent goals for the faster and sustainable economic growth of the nation with the
demographic dividend; India needs to impart sufficient skills to its workforce. Skill development has emerged
as a national right of way for which a number of measures have been taken and in process for the future. India
is uniquely positioned in the world due to demographic dividends as compared to developed countries whose
population is aging. China, U.S.A, Western Europe, Japan and many countries in the world are grappling with
an aging population. On the further steps, India with a normal age of approximately 29 years and with a middleage much below China and OECD countries. India’s 65% of the population is below 35 years of age and 70%
of the population will be of working age by 2025. High population if employed, trained and productive can
easily capitalize on the advantage of demographic dividend and lead to sustainable development but the same
high unemployed, untrained and unproductive population can even turn demographic dividends into a
demographic liability. The skill development problem in India is thus significant both at the demand and supply
level. In this context, present paper studies and analyses the present status of skill development and the
challenges India faces while implementation different initiatives.
Keywords: Economy, Productivity, Sustainable, Training, Employment
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ABSTRACT
COVID-19 is a highly contagious and lethal virus, continues to infect the millions and kills the lakhs of people
across the globe. World Health Organization ( WHO) declares it as pandemics in order to contain this virus,
economics across the globe including Indian economy have been either restricted or lockdown. International
Monitor Fund (IMF) states it as the world’s worst economic disaster in the post-world war II period. During
COVID-19 lockdown period, Indian economy has been witnessing the cyclical downturn where both supply
and demand cycles are crashed at once. If continued, the economy may be pushed into depression. Economy
and people continue to suffer despite of relief measures by government and RBI. COVID-19, the global
economy is set to suffer a sharp double-dip downturn. As various international agencies have already
forecasted, the worldwide growth could be -3 per cent in 2020, which is a waning of about 6 percentage points
from the standard prediction of positive 3 per cent growth with no pandemic. Such swipes in growth projections
are record, and this is due to both health scare with lots of deaths and infections and also due to the lockdown
of a major part of the overall economy. Additional to this, the pandemic appears to be more plan in the
industrialized economy. Although the predictions for 2021 suggest a sharp recover, the trends suggest that the
world may need to undergo this for a longer period than predictable. Dissimilar the worldwide economy,
Indian economy was already in a slowdown phase before the pandemic affected and there were outlooks that
the economy is on a recovery trail. But, with the COVID-19 such hopes are not only dented rather down turn
turning out to be much deeper. There are various forecasts that propose a shriller slowdown. It is particular
predictions even suggest a destructive growth, which was not overheard in the past five decades. With the
lockdown and with increasing infections, the ambiguity in the economy has increased manifolds. There are
also deliberations about the shape of the recovery – V or U or W. But, in our thought, the greatest probabilistic
regaining could see an extended U shape. In this article shows that about the descriptive studies of Indian
economy during COVID-19 global pandemic problems and challenges.
Keywords: development, trade, pecuniary, financial, virus
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ABSTRACT
The sudden spread of a new type of coronavirus (Covid-19) has become a major challenge to the world. For
the first time since World War II, the political and scientific elite once again faced the issue of saving humanity
and civilization. Unlike World War I and World War II, in the twenty-first century, the enemy is “invisible”,
and it simultaneously poses a serious threat to strong and developed as well as economically weak and less
developed countries. Recent events have clearly shown the failure of the world economic policy of today and
reflectively demonstrated that if not the coronavirus outbreak, those deficiencies would have gone unnoticed
further for millenniums. Considering the high relevance of the topic, the present paper aims to review the
impact of COVID-19 on the world in the political and economic context, and analyses the transformation of
the world order in the post-pandemic era.
Keywords: Coronavirus, politics, economy, World orde
Introduction
The coronavirus (COVID-19) pandemic was announced on 11 March 2020 by the World Health Organization.
It brought considerable human suffering and marked a turning point for the political and economic system of
the world. The virus not only traveling to different countries but is now spreading rapidly in those countries.
According to the World Health Organization coronavirus is affecting more than 200 countries, out of which
more than 650.000 people worldwide have died with the virus and there are almost 16.684.953 confirmed cases
of the Covid-19 (World Health Organization, 2020; BBC, 2020). As of July 27, 2020, the U.S., Brazil, India,
and Russia have seen the highest number of reported fatalities.
Widespread restrictions on labor mobility and travel closed many country’s borders. Following the
coronavirus pandemic, the rising number of an unemployment rate has adversely affected the world economy
since many countries are experiencing a deep crisis and a severe economic recession (Davis, 2020). The UN’s
Framework for the immediate socio-economic response to the COVID 19 Crisis warns that “The COVID-19
pandemic is far more than a health crisis: it is affecting societies and economies at their core. While the impact
of the pandemic will vary from country to country, it will most likely increase poverty and inequalities at a
global scale, making achievement of SDGs even more urgent” (United Nations Development Programme,
2020).
As mentioned above, since the governments implemented widespread restrictions on social contact to stop the
spread of the virus, there is a common agreement among economists that as a consequence, most major
economies are estimated to lose approximately 2.4 percent of their gross domestic product (GDP) over 2020
(Duffin, 2020).
The adverse consequences of these developments for other countries are significant, including the direct
disruption to global supply chains, weaker final demand for imported goods and services. The wider regional
declines in international tourism and business travel. Risk aversion has increased in financial markets, with the
U.S. 10-year interest rate falling to a record low and equity prices declining sharply, commodity prices have
dropped, and business and consumer confidence have turned down (OECD Interim Economic Assessment,
2020).
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On the other side of the globe, the Coronavirus pandemic raised tensions among the political and scientific
elites over what a post-pandemic world order might be like and which country (or countries) will eventually
win the battle against the coronavirus. Historians argue that “history will be written by the victors of the
COVID-19 pandemic” (Allen, 2020).
XXth and XXIst Century World Order
The twentieth century appeared to be the most destructive in recorded history. The humankind went through
two bloodiest wars, resulted in the deaths of millions of innocent people. Those events, on the other hand, have
shown the world that achieving universal peace, stability and security was still a mirage of distant vision and
made the scientists rethink once again about the chances of civilization’s future survival.
Following the end of the Second World War, the world was divided into two opposing sides. On one side,
there was a Socialist camp led by the USSR, whilst on the other side, a Capitalist camp, under the leadership
of the United States. In the ranks of Capitalist camp there were the Western and democratic countries of the
world. In the same years, the United States initiated the so-called “Marshall plan”, intending to financially
support the countries affected by the war. Furthermore, the U.S. hugely promoted the liberalization process of
a civilized world in order to avoid the threat of communism in those states.
Funabashi (2020) argues that by the end of World War II, the leaders of the victorious allied nations Franklin
Roosevelt and Winston Churchill already had their vision for the post-War international order. “The Atlantic
Charter” was a blueprint for this drafted by the President of the U.S. and the Prime-Minister of the United
Kingdom. It could be argued that the Bretton Woods system, international monetary fund, NATO, and the
group of seven (G7) were clear illustrations of this since they clarified the fundamental norms and rules in the
postwar global order.
Ideological and geopolitical antagonism between the two superpowers, the United States and the Soviet Union
during the “Cold War”, played one of the most decisive roles in the political affairs of the twentieth century
and for long defined the „ rules of the game” in the post-war era. While the mutual antagonism has never
escalated into a confrontation during the “Cold War”, it included several military interventions and proxy wars
in the “third world”, which several times, created the danger of “hot war” between the opposing sides
(Abashidze, 2014).
Thus, in 1991 the disintegration of the USSR and the end of the “Cold War” marked the victory of the West
and its main ideology-liberal democracy (Fukuyama, 1989). “The unipolar moment” has resulted in a liberal
hegemony, as it has been described by the dominant political scientists in the 1990s. Since then, the U.S.
National Security Strategy has been unchanged even under the terms of different Presidents, including both
Republicans and Democrats. That is, to worldwide promote democracy, the market economy and universal
American values.
Following the triumph of Capitalism over Socialism, American political scientist Francis Fukuyama (1989)
argued that liberal democracy would become the last point of socio-cultural evaluation of the society and “Final
form of human government”. Some believed that the end of the “Cold War” and disintegration of the USSR
would mark a turning point in the global political affairs and the democratic states would no more engage in a
war against each other since they shared the same values of equality and sovereignty. The idea was initially
developed by Emmanuel Kant in 1755 in his essay “Towards heavenly peace” and was strengthened by the
United States’ President Woodrow Wilson, in 1917, who believed that the United States aimed to make the
world “safe for democracy.”
However, by the end of the 1990s and at the beginning of the 2000s, as a result of growing polarization at
home, along with the rising social and racial tensions, the U.S. global hegemony has significantly been
weakened. At the beginning of the new millennium, the U.S. engaged in wars in Iraq, Afghanistan and Lybia,
which has further diminished the global status of the country as a great power. Furthermore, in a considerably
limited period of time, China has emerged as a great power, shown an astonishing economic growth and posed
a serious threat to the dominance of the U.S., which has already been illustrated in the economic war between
Washington and Beijing (Stent, 2015; Subramaniam, 2020).
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China is already a leader in many areas of the economy: It is the largest producer of household goods, the
largest importer of oil, the largest market for cars and smartphones, the largest producer of steel and many
more. As a consequence, the unipolar system turned into a more diverse and unpredictable order, which also
affects the allies of the U.S. and China, since those countries are hugely linked to both Washington and Beijing
in political and economic terms.
9/11 events, and the rise of terrorist groups-Al-Qaeda and Islamic State, have fundamentally changed the
world’s perception and hopes over the long-lasting peace. Along with the growing number of terrorist attacks
in different parts of the world, as mentioned above, at the beginning of the new millennium, President George
W. Bush engaged in a war in Iraq and Afghanistan and Barack Obama began NATO-led military intervention
in Libya later on. On the other side of the globe, Vladimir Putin’s rise to power ignited Russian imperialist
ambitions over again in the post-USSR space, resulted in Russia’s military intervention in Georgia in 2008
and the annexation of the Crimean Peninsula of Ukraine by the great power in 2014 (Stent, 2015; Suslov,
2013).
The new coronavirus pandemic marked the beginning of a major shift in political and economic power and
demonstrated the failure of great nations that reportedly failed to effectively fight against the virus. More
specifically, following the coronavirus outbreak, the number of Eurosceptics has particularly increased. Those
radical groups criticize the EU policy and argue that that organization could not or (did not) provide sufficient
financial assistance to the member states and demonstrated less effectiveness in a battlefield. However,
Euroscepticism started earlier in the 2010s, following the Arab Spring in the Arab-majority states of North
Africa and the Middle East, which began in response to oppressive regimes, high levels of corruption and a
low standard of living in Tunisia. The mentioned, in turn, caused the issues of migration from the Arabcountries to the European countries. In addition to that, Brexit (the EU leaving the EU) and a rise of populism
have also posed a major threat to the Euro integration process.
The coronavirus represents a new battlefield in international politics, which in turn, will determine the rise and
fall of nations. It will also prove what type of state and what type of society is going to be the most resilient in
the long-term perspectives (Fellah, 2020). The mentioned idea is much strengthened considering the fact that
democratic and autocratic, western-or non-Western, developed or undeveloped countries are all involved in
the crisis.
Conclusion
One could argue that the post-pandemic world might mark an unpresidential victory of China over the rest of
the world since the country has already shown (if we don’t consider its early mistakes) positive results in
fighting against coronavirus. South Korea and Singapore also reacted well, as distinct from Europe, which
showed considerable unreadiness and ineffectiveness to respond the crisis. Thus, there is a solid ground to
estimate that in the post-pandemic world the shift of power might move from the West to the East. If in the
twentieth century there was a geopolitical tension between the U.S. and Russia, in the twenty-first century, the
U.S. and China are competing for the global hegemony, which has already been illustrated in the economic
war between the powers.
In the post-pandemic world, globalists and neoliberal forces are likely to further strengthen their positions. In
contrast to this, nationalist and conservative powers are estimated to focus on a more nationalistic policy and
reinforce nationalism, since they emphasize the high significance of a nation-state phenomenon.
Furthermore, to effectively fight against coronavirus the countries need to increase the cooperation with each
other and agree to common rules and principles. For this reason, diverse political regimes must work together
after the COVID-19, which is going to be hard considering the conflict situation in Syria, Lybia, Yemen and
many other countries. Paradoxically enough, coronavirus pandemic might not arguably result changes in the
conflictual side of an anarchic international system of today. The mankind has faced the most deadly and
devastating pandemics several times throughout the whole era of historic development, however, the
mentioned could not avoid the conflicts and bloody wars between the great powers and universal peace and
stability still remains the major challenge to the world.
In this regard, the great powers, including the permanent members of the Security Council of the UN: The
United States, the Russian Federation, France, China, and the United Kingdom should undertake the major
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role of preventing wars and conflicts through increased negotiations and constant communication. They should
establish a unique approach in the international system in which democratic states unanimously respect the
common values and interests of each other. As long as the world’s greatest powers act for the benefit of their
national interests only, long-lasting peace in the world will never be achieved.
According to the Brookings Institution President John Allen, a retired U.S. general “history will be written by
the victors of the COVID-19 crisis”. There is no doubt that COVID-19 will change the world that no more is
going to be the same as before. After COVID-19 the most likely scenario is that the world will be more divided
and nationalistic, that in its turn, poses a threat to the globalised world of today.
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ABSTRACT
The diplomatic relationship between China and Saudi Arabia was established in July 1990, subsequently the
trade between the two countries flourished largely based mainly in Saudi oil exports. The bilateral trade has
achieved a steady growth in economic partnership since the establishment of diplomatic relations between the
two. China and Saudi Arabia plays dominant role in their own regions. Beijing is a major country in the East
Asia while Riyadh plays a dominant role in Gulf region. Now a day’s Riyadh remain Beijing’s top trade partner
in the Middle East and North Africa, for thirteen years consecutively. The fact that China imports oil from
Saudi Arabia is the main pillar of the Sino-Saudi Arabia trade structure. The two countries have witnessed
rapid development in exchanges and cooperation in political, economic, cultural, educational, and other aspects
since the establishment of their relations. Two-way trade between these countries promotes the cooperation
and coordination. Beijing is the second largest economy in the world while Saudi Arabian economy is the
world’s largest exporter. Both China and Saudi Arabia feel that closer Sino-Saudi political relations will lead
to greater economic benefits. The trade relationship between the two countries has resulted in strong ties
between the two economies.
Keywords: East Asia, China, Saudi-Arabia, Gulf region, Middle East, Trade.
Introduction
Since the establishment of diplomatic ties in 1990, the Beijing-Saudi relations have witnessed sustained and
rapid development, with mutual political trust being enhanced, and were elevated to a comprehensive strategic
partnership in 2016. Saudi Arabia has been China’s largest trading partner in West Asia and North Africa, and
also serves as a natural partner of China in building the Belt and Road Initiative. Accordingly, China is
recognized as the largest trading partner of Riyadh. Beijing is the second largest economy in the world after
United States of America and first in the Asia while Saudi Arabia plays a major role in Gulf Cooperation
Council (GCC). Beijing’s growing economy is leading to large increases in the demand for oil and China’s
need for oil is growing faster than any other country in the world. Saudi Arabia has an oil based economy,
having large amount of the World petroleum reserves and also plays a leading role in OPEC (Organization of
petroleum exporting countries). The bilateral relationship between the two countries improved continuously,
which promotes the development. Both China and Saudi Arabia are the permanent members of the WTO
(World Trade Organization), both countries are in the process of transforming their economies in the
framework of World Trade Organization. “China became the member of WTO on 11 Dec, 2001 while Saudi
Arabia applied for the membership of the General Agreement on Tariff and Trade (GATT) in 1993. And after
12 years of long negotiation and implementation of sustained reforms of the Saudi economy, Saudi Arabia
became the 149th member of the GATT’s successor World Trade Organization in December 2005”
(MUSVVER, 2016). China is the world’s most populous country, having a population growth of 0.45 percent
in 2015.
Previously, the relationship between the two countries strengthened, when both signed the treaty of amity in
Jeddah, on 15th of Nov, 1946. The relations continued until the Chinese Communist Party (CCP) seized power
in China in 1949, and the diplomatic relations between China and Saudi Arabia was suspended. “Saudi Arabia
is adopting a “Look East” policy and sees China as one of the most important strategic markets for its oil
exports. Since 9/11 terrorist attacks Saudi Arabia has been seeking to balance its relations with the world major
powers. As a result, the Saudi’s have been pursuing a “hedging strategy” towards the United States, by
developing a more robust relationship with Asian powers, China in particular” (Al-Tamimi N. , 2012). Saudi
Arabia in the current century seems to be on the verge of balancing its relations with the major powers of the
world. Saudi Arabia is the largest producer and top supplier of the petroleum in the entire world. Saudi
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government decentralized the economy and frames a planning to cut the dependence on oil for the future and
also initiate a plan to develop a petrochemical sector, with a huge investment into optional energy projects.
Saudi leadership wants to transform the oil-based economy into a modern economy thereby setting its position
in the world economy.
China-Saudi Arabia Economic Relations:
In the late 1970s, the indirect trade relations between China and Saudi Arabia began through Kuwait and
Oman. The trade relations between the two countries cover a wide range of sectors, including petrochemicals,
construction, aluminum, iron ore, phosphate, cement, railway construction, motor production and various hightech products. “The two-way trade between Saudi Arabia and China in the last two decades increased almost
50 times from $1.28 billion in 1990 to about $64.39 billion in 2011” (Al-Tamimi N. , 2012). Saudi Arabia is
now China’s largest trading partner in the Middle East and North Africa. Saudi Arabia has been China’s biggest
trade partner in West Asia (including the Middle East and the League of Arab States) for the last thirteen
consecutive years. More important of all, China overtook the US in 2011 to become Saudi Arabia’s top trade
partner. Despite this rapid growing trade between the two countries, if we exclude the importance of Saudi oil
exports, the total volume of trade between Saudi Arabia and China constitute less than 1.5 percent of China’s
total foreign trade. On the other hand, we find that the Saudi trade with China accounted for around 14 percent
of Saudi Arabia’s total foreign trade. This trend indicates that Saudi Arabia could be the one who is courting
the Chinese market, not the other way round. It is also important to point out that when analyzing the
composition of trade between China and Saudi Arabia, the large share of its trade is in small consumer goods.
The Chinese exports do not contain sophisticated technology; their composition is similar to China’s exports
to most countries in the region. Its largely low-price products, including textiles, garments and toys, which
have a ready market among migrant workers and the low and middle income workers in Saudi Arabia, where
they do not compete with local products as they do in Africa and some other Arab countries. On the other hand,
when analyzing the composition of China’s imports from Saudi Arabia, we found that exports of oil, chemicals,
and plastics account for almost 100 percent of the total Saudi exports to China. They represent about threequarters of the total trade volume between China and Saudi Arabia, evidence that the trade is based on oil.
Indeed, China-Saudi relations have been restricted to oil exports to China and limited cross investment.
Chinese NOCs’ (National Oil Companies) activities in Saudi Arabia are very much limited to engineering
services, such as pipeline and well repair, seismic data collection, and natural gas projects, which involve
higher risks and capital input. Saudi Arabia does not allow Chinese companies or any foreign companies to
invest in its upstream (exploration and production) oil sector, but it has allowed them to invest in the upstream
gas sector and refinery. “During 2003-2008 period, China-Saudi Arabia trade registered annual growth rates
of 30 to 50 percent. In 2008, bilateral trade jumped by 64.7 percent to $41.8 billion, two years ahead of the
goal set in 2006” (Olimat, China and the Middle East: From Silk Road to Arab Spring, 2013). Direct investment
in China- Saudi markets is also contributing to the enhancement of their bilateral partnership and is considered
to be a major step towards the 2015 goal. Beijing is Saudi Arabia's largest trade partner, outstripping European
nations and the United States. In 2018, imports from Saudi Arabia reached $46 billion.
Energy Cooperation:
Saudi Arabia is one of the Beijing’s primary sources for oil imports, and is soon projected to be its main source
of oil and natural gas. Energy is at the centre of Saudi-Chinese cooperation. The energy cooperation between
the two countries have many aspects in nature; It includes oil imports, upstreaming, down streaming, building
oil reserves tanks, refining and petrochemical industries. Over the last few years, Riyadh has provided 17
percent of Beijing’s total oil imports. “Saudi-Chinese energy cooperation also extends to building China’s
strategic oil reserves. Saudi-Arabia is assisting China in building the Dalian oil reserve base, one of the four
strategic oil reserves in China. The others are being built in Qingdao, Ningbo and Zhoushan” (Olimat, China
and the Middle East: From Silk Road to Arab Spring, 2013).
Another sphere of the cooperation between the two sides is building refineries in both markets. In 2012 Sinopec
signed an agreement with Saudi ARMCO to build the Yanbu refinery on the Saudi Red Sea Coast. A related
aspect of the Saudi-Chinese energy cooperation is the petrochemical industry. Riyadh has made significant
strides in the industry in recent years. Saudi Arabia Basic Industries Corporation (SABIC), a leading world
petrochemicals company, exports petrochemical products to China worth over $2.00 thousand million
annually.
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While there is no denying that China and Saudi Arabia have extensive energy ties, it is clear that China has
shown a desire to keep its oil sources diversified. China has made significant efforts to diversify its sources of
oil, developing resources in Russia, Central Asia, Africa, Latin America and other parts of the Middle East.
As for Saudi Arabia, despite its aggressive policy towards China, it has also shown a desire to keep its energy
sources diversified. In this regard, Saudi ARAMCO is the single largest supplier of oil to China, India, Japan,
the Republic of Korea, Taiwan, Singapore and Philippine. “Saudi Arabia’s tight restrictions on inward
investment in the oil sector and the high degree of competence for Saudi ARAMCO are likely to limit the
engagement of China’s NOCs in the Kingdom, except in the gas sector, which to date has proved to be of little
interest” (Al-Tamimi N. M., 2013). Likewise, the growth of Saudi ARAMCO’s investments in China’s refining
industry will be constrained as long as China’s domestic pricing policy for oil products is unfavorable to
refiners.
Role of other Powers in Sino-Saudi Relations:
The US was a major defense partner with Saudi Arabia, but Saudi Arabia wants diversification in meeting its
defense needs. “China can play a vital role in this requirement. Both countries may enhance cooperation in
defense sector to satisfy each other’s interests. It is very much obvious, under changing geopolitics of the
whole world, cooperation between Saudi Arabia and China will contribute to stability, peace and development
of the two nations and regions” (Awan, 2019).
Conclusion:
The relationship between China and Saudi Arabia suggests that this is an energy-economic partnership and not
a strategic-political alliance. Mutual economic interests are the driving force behind the expansion of the SinoSaudi relationship – and not China’s desire to expand its power and influence in the Middle East at the cost of
the United States. The Saudis and the Chinese recognize that, for at least the next decade, the United States
will remain the only country in the world capable of projecting substantial amounts of conventional military
power into the Middle East. Nowadays the trade relationship between China and Saudi Arabia is boosting their
bilateral ties. World is looking towards the relationship between China and Saudi Arabia as the later became
top most partner for the supply of oil. It is beneficial for their population and Economies. The trends in the
growth rate of their trade reflect a strong potential. The system shows mutual benefit and common
development, which will strengthen the oil exporting and importing country. Oil is the heart of the trade
relationship between China and Saudi Arabia.
As the energy cooperation stood at the heart of the mounting Sino-Saudi relations it has the potential to flourish
the bilateral relations in other fields also like defense and strategic cooperation. As China is the rising
continuously and is on the verge to surpass the United States in the coming decades Saudi Arabia would not
ignore the benefits it might receive by having strong relations with China. On the other hand China’s economy
is largely dependent on energy inputs so it will continue to have better relations with Saudi Arabia and also
energy cooperation with Saudi Arabia helps it in better bargaining with other energy import destinations.
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ABSTRACT
The outbreak of corona virus named COVID-19 started from Wuhan (China) has disrupted the Indian economy
and has become pandemic. Observing first case in January 2020, as of 04.06.2020 more than 0.64 million
people are diagnosed positive to this pandemic. India has become fourth largest country in the world in the
spread of this pandemic. The geometrical growth of corona virus in India has broken the backbone of economy.
Prolonged lock down since 22nd March 2020 till now has resulted in job cut, industries shut & economic
slowdown. The evolution of COVID19 and its economic impact is highly uncertain which makes it difficult
to assess the absolute impact on the economy. In order to understand economic impact in a better way, this
paper explores the impact on various economic indicators & policies that have been announced so far by the
central government and the Reserve Bank of India to ameliorate the economic shock and put forward a set of
policy recommendations for specific sectors.
Keywords: COVID19, Economy, Pandemic, Indicators etc.
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Dr Sanghamıtra Parıda
Assıstant Professor, Department Of Polıtıcal Scıence, Sbr Government College, Odısha, Indıa

ABSTRACT
The era of 20th and 21st century have seen the revival of civil society with two unique features i.e. nonEurocentrism and inclusiveness. The history of the growth and development of civil society in Kazakhstan
falls under this era of the reemergence of civil society. Thus the main purpose behind this paper is to interrogate
the relationship between civil society and state in Kazakhstan through the lenses of non-western notion. The
aim here is to study the compatibility/applicability of civil society which is regarded as a western origin with
the state in Kazakhstan and to investigate whether the nature of civil society varies or Kazakhstan adopts it
without any changes. There is a need to go beyond the western notion of civil society and search for alternative
approach. This alternative approach should take care of Kazakhstan’s indigenous culture, tradition, society,
their way of life and so on.
Keywords: Civil Society, İnclusiveness, Unique And Alternative Approach
Introduction
In the twentieth as well as the twenty-first centuries civil society has truly been the most celebrated concept.
Though the concept of civil society is of eighteen century, but it is only in the last more than two decades that
civil society has seen its reemergence, particularly after the collapse of the socialist states, in the postcommunist democracies (Giffen et al., 2005: 12). The history of the growth and development of civil society
in Kazakhstan falls under this history of the reemergence of civil society. This reemergence has actually taken
a new shape. In the former, civil society was ‘Eurocentric’, meaning that it was confined only to Western
European countries - the so-called liberal democracies. On the other hand, in the 21st century, civil society is
more inclusive, concerned about developing and underdeveloped countries of the world (Mohanty, 2002).
Another major difference is to do with the scope of civil society’s functions. Previously, civil society was
restricted only to protection and promotion of democracy and human rights, but now it works on wide areas
including environment, women, health, and migration issues and so on. For a newly emerged state like
Kazakhstan the challenges of human rights violation, ethnic conflict, poverty reduction, corruption, human
trafficking, gender issues and unemployment issues attracts civil society to play a pivotal role. Therefore, a
state like Kazakhstan allowed for the existence of civil society though a unique form of civil society.
The meaning of civil society varies from country to country, on the basis of the nature of political system,
history, culture, society, economy etc. Edwards (2011) explains civil society in three different ways. First, it
is defined as the forms of plural and associational life, such as Non-Governmental Organizations (NGOs),
labor unions, trade unions, etc., (Edwards 2009; Salamon 2004). Second, civil society is defined as the norms
of the good society defined by values such as cooperation, nonviolence, and tolerance (Keane 2003). And,
third, civil society is the arena for public deliberation- consisting of spaces that are relatively autonomous from
both states and markets. (Edwards 2009).
Methods
This work follows the inductive method. It is a qualitative analysis. It uses primary as well as secondary
sources. The primary source mainly consists of the various governmental documents and reports, press
statements, debates and interviews. The study also corroborates by secondary sources; books, articles,
magazines, newspaper reports, research works done by the various researchers, etc.
Discussion
Civil Society and Clan
Central Asian societies are based on clan and kinship networks. In such societies clan plays a crucial role in
the functioning of civil society. Though clan networks are not that much strong in Kazakhstan as compared
with other CARs, still the existence of clan politics cannot be ignored or underestimated which is a significant
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factor in the conceptualization of civil society in Kazakhstan. It should also be noted in this context that clan
networks consist of nested identities that can easily coexist with, and may even facilitate the operation of,
secondary associations, such as women’s or that of ecology groups, etc. (Ziegler, 2015). These organizations
continue to exist till today in different informal ways, like Mahalla, Akshakal etc. (Patnaik, 2003: 67). Kyrgyz
and Kazakh nomadic hordes (Zhuz), which are based on clan networks through which economic, political and
social issues are addressed. They function as a kind of civil society that acted as medium between state and the
individual (Patnaik, 2003: 69).
Traditional Institutions and their Relevance
Supporters of traditional civil society argue that the traditional network or kinship structures are essential part
of society that should not be ignored and are more appropriate for non-western countries like Central Asia.
These traditional forms of associations are more appropriate for the CARs as they are better suited to the local
context due to their indigenous character. There are many traditional institutions which are active even today
in Kazakhstan. Some these are Aksakals/ The Council of Rural Elder, Ashar, The Court of Bii, the Mahalla
etc. (Baimatov, B., 2006). Though these traditional associations have their own lacunas but one should not
forget that many of these traditional institutions/ informal associations, if not all, are an integral part of the
idea civil society in Central Asia. In fact, civil society development in the region depends on the active
partnership and cooperation of these informal and traditional institutions without which there cannot be
virtually any NGOs activity possible. Furthermore, if one carefully examines the objectives and missions of
local as well as international NGOs, both aim at addressing the issues pertaining to the social sector,
democracy, gender balance, and human rights values, which needs the active support of the people.
Types OF Civil Society in Central Asian Context: Two major approaches
It is claimed that the two major approaches namely, neo-liberal and communitarian, captures the reality of civil
society in Kazakhstan.
Neo-liberal approach
The neo-liberal approach is of late 20th century origin. During the period of collapse of Soviet Union and the
massive social and political upheavals it brought transformed the nature of the state in Eastern and Central
Europe (Ziegler, 2010: 798). Within the neo-liberal approach NGOs of Western countries, and international
donor agencies supporting western goals and values, the voluntary associations made up of organizations that
are private, non-profit distributing, self-governing and voluntary, are included. From the mid-1990s, nongovernmental organizations (NGOs) have become the most prevalent form of neo-liberal civil society
(Babajanian et al., 2005:212). They address a wide range of issues, including human rights promotion,
women’s leadership, elections monitoring, environmental protection, promotion of democracy, education,
micro-credit, microeconomic development, health and family planning etc. They have been providing grants,
training and resources to wider networks to support them. Civil society groups claim for the protection of the
values of justice, liberty, freedom, human rights, and democracy. It wants to minimize the role of the state in
political and economic sphere (Babajanian, B. et al., 2005: 223).
However, the neo-liberal approach is not free from criticism. It has been criticized on several grounds. It is
accused of trying to impose western hegemony (Patnaik, 2007) without taking care of traditional or indigenous
culture, history. It further is said to be preventing the emergence of traditional civil society. It doesn’t have the
same grassroots and indigenous civic character as the traditional NGOs. This approach also retreats the
function of state (ibid).
Communitarian Approach
Those who subscribe to the communitarian approach argue that The Western notion of civil society has very
limited and restricted relevance for nomadic and traditional societies (Roy, 2005: 1006) of Central Asia. Olivier
Roy defines it as networks of solidarity which are mainly based on primordial communities, kinship and
patronage. These networks of solidarity allow the population to resist encroachments from a strong
authoritarian state, or to compensate for the weakness or corruption of the state Roy (2002). The
communitarian approach captures the real meaning of civil society in Central Asian context due to their own
unique society, which makes it completely different from Western societies. Thus, civil society in Kazakhstan
needs to address various informal and traditional institutions which can better address the traditional social and
political nature of the society.
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It believes that the interaction between different actors within civil society and the interaction of civil society
with the state has the potential to create a space in which citizens are empowered to express their needs and
outline their priorities (Giffen et al., 2005: 8). These are indigenous self-regulated community organizations
based on informal networks, patrimonial relationship, clan hierarchies, tribal networks, and faith based
institutions. Here, civil society and the state work in cooperation rather than separation. The state establishes
the framework and rules within which civil society works, the state imposes limits on civil society, and
provides support in the form of resources, protection, and personnel. Thus communitarian civil society is
focused mainly with relations within society, with community solidarity, self-help and trust, and therefore, it
is less concerned with state-society relations, and the ability of citizens to resist amoral and power hungry
political elites (ibid, 213).
The main aim of this approach is to ensure that all members of the group have the necessary means for their
survival. Based on informal networks, family ties, friendship, it offers services, community infrastructure, and
other informal social activities like collective praying, regular village meeting, marriage alliances, shared
schooling and workplace, and other essentials.
Conclusion:
Thus, from the above discussion it is clear that the CARs including Kazakhstan have a different form of civil
society based on clans, tribal identity and traditional institutions. Though many of them are parochial,
conservative and patriarchal in nature, but through communitarian approach, local tradition and voices can be
better understood.
Undoubtedly, both the approaches talk about benefits to society. However, the question that needs to be
answered is that if there are any meeting grounds between the communitarian and neo-liberal approaches in
the context of Kazakhstan. The first and foremost thing is that no external/donor country can function
effectively without understanding the nature of society and for that it needs active support and participation of
indigenous people. Initially, external donors were concerned for democracy and human rights and active in
urban areas. Now their attention is shifting towards rural areas extending greater participation among
community members. When communitarian organizations work at grassroots level, they receive support from
outside world. This further can bring change in attitude of government. These indigenous organizations also
achieve a certain prestige and reorganization within their own society because of their connections with
external actors. They also provide employment opportunities for young people and women through different
projects. Donor agents also inject new methods and technologies to fulfill their purpose. Thus, fusion of neoliberal with communitarian approach is beneficial and even necessary to strengthen civil society activities.
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ÖZET
Wilhelm Reich (1897-1957) 20. yüzyılın en radikal psikiyatrist ve psikanalistlerinden biri olarak kabul edilir.
Sigmung Freud’un öğrencilerinden biri olan Reich, Faşizmin Kitle Psikolojisi (1933), ve Kişilik Çözümlemesi
(1933) gibi önemli eserlere imza atmıştır. ‘Karakter zırhı’ kavramı onun icadıdır. Bu kavrama göre,
saldırganlık veya yıkıcılığa yönelik öfke, aslında cinsel zevki reddetme ile ilişkili olup bahsedilen hazzın elde
edilmemesinin sebebi oluşturulan ‘karakter zırhı’dır. Bu zırhı giyinen birey kendi kendini daima engelleme
yolunu tercih ederek keyiften korkar ve hatta keyif veya zevk üreten her şeye karşı tepki geliştirir. Ortaya çıkan
tepki ve nefreti ifade etmenin sosyal yolları olmadığında bu nefret içselleştirilir. Bu zırhın yarattığı karakter
türü otoriterliğin hem bireysel hem de politik düzlemde çıkış noktasıdır. Reich için bahsedilen karakter türünün
alternatifi ‘kendi kendisine sahip olan’ karakter modelini oluşturmaktır. Bu çalışma, Reich’ın önerdiği
alternatifi eğitim felsefesi ve ahlak eğitimi açısından ele almaktadır. Çünkü her türlü ahlaki eğitim sürecinde,
erdemli bireyler yetiştirmeyi hedeflerken bireyin kendisini örseleyebilecek bir karakter zırhını zorla kabul
ettirme tehlikesi vardır. John Stuart Mill’in ‘ahlak zehirlenmesi’ olarak tarif ettiği noktaya benzer bir şekilde
Reich da dikkat çekmektedir. Ancak bize göre, ahlak eğitimi kapsamında izlenmesi gereken yol ne Reich’ın
önerdiği gibi her türlü zevk’in tamamen deneyimlenmesine yönelik bir kabul ne de bireysel tercihlerin
bütünüyle ‘ahlak’ kavramıyla engellenmesi ile sağlıklı kılınabilir. Bu bakımdan, bu çalışma, Reich’ın
psikoloji, psikiyatri ve psikanaliz alanındaki çalışmalarına odaklanmak yerine onun ‘karakter zırhı’ kavramının
karşısına yerleştirdiği kendi ‘kendisine sahip olan birey’ yaklaşımını ahlak eğitiminde faydalı olabilecek
şekilde dengeli bir pozisyonda tartışmaktadır.
Anahtar kelimeler: Wilhelm Reich, Karakter zırhı, Ahlak eğitimi
A CRITICAL REVIEW OF WILHELM REICH’S VIEW OF 'SELF-RULING INDIVIDUAL’
ABSTRACT
Wilhelm Reich (1897-1957) is considered one of the most radical psychiatrists and psychoanalysts of the 20th
century. Reich, one of the students of Sigmung Freud, published important works such as The Mass Psychology
of Fascism (1933) and Character Analysis (1933). The concept of 'character armor' is his invention. According
to this concept, the anger towards aggression or destructiveness is actually related to the rejection of sexual
pleasure, and the reason why this pleasure is not achieved is the “character armor”. The individual who wears
this armor always chooses to block himself/herself, and is afraid of arbitrariness and even develops a reaction
against everything that produces pleasure. When there are no social ways of expressing the resulting reaction
and hatred, they are internalized. The type of character created by this armor is the starting point for
authoritarianism, both individually and politically. An alternative to the character type mentioned for Reich is
to create the 'self-ruling' character model. This study deals with the alternative proposed by Reich in terms of
education of philosophy and moral education. In any moral education process, there is a danger that an
individual might force himself/herself to embrace a character armor while aiming to raise virtuous behavior.
Similar to the point that John Stuart Mill described as "moral poisoning", Reich also draws attention to overinfluence of morality principles. However, in our opinion, the path to be followed within the scope of moral
education can be made healthy neither with an acceptance of full experience all kinds of tastes, as Reich
suggests, nor can it be possible by preventing individual preferences entirely within the concept of "morality".
In this regard, instead of focusing on Reich's work in the field of psychology, psychiatry and psychoanalysis,
this study discusses his 'self-ruling' approach, which he placed against the concept of 'character armor' in a
balanced position, which can be useful in moral education.
Key words: Wilhelm Reich, Character armor, Moral Education
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BOBUR SHE’RIYATIDA “YOR” TIMSOLINING BIR TALQINI
INTERPRETATION OF THE IMAGE OF YOR (BELOVED) IN THE RHYMES OF BOBUR
Umidjon Yandashalievich Qo‘Ziyev
PhD., Namangan Davlat universiteti katta o‘qituvchisi

Sevaraxon Asroliddinova Lutfillo Qizi
Namangan davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: Ma’lumki, Sharq she’riyatida Yor tushunchasi juda keng qamrovli bo’lib, turli shoirlarda Alloh,
payg’ambar, piri murshid, do’st, ayol sifatida tushuniladi. Zahiriddin Muhammad Bobur ruboiylarini
o’rganishda yana bir talqinni ilgari surish mumkinligini ko’ramiz. Ushbu maqolada mualliflar Bobur
ruboiylaridagi Yor obrazini Vatan timsoli sifatida tahlil qilishni taklif qiladi. Bobur hayot yo‘lini tadqiq etish
orqali undagi vaziyatlarni ruboiy g‘oyaviy tahliliga tatbiq etish qiziqarli xulosalarni beradi.
Summary: It is known that in Eastern poetry the concept of Yor is very broad and in different poets it is
understood as Allah, prophet, piri murshid, friend, woman. We see that another interpretation can be put
forward in the study of the rubai of Zahiruddin Muhammad Babur. In this article, the authors propose to analyze
the image of Yor in Babur’s rubai as a symbol of the Motherland. By studying Babur's way of life and applying
his situation to the rubai's ideological analysis, he draws interesting conclusions.
Kalit so‘zlar: Bobur, ruboiy, Navoiy, Vatan, sog‘inch, Yor, hijron, Majnun, g‘urbat.
Keywords: Babur, Rubaiyat, Navoi, homeland, nostalgia, Yor (Beloved), separation, Majnoon, Gurbat
(departure from the homeland).
Zahiriddin Muhammad Bobur tom ma’noda o`zbek adabiyotining ko`zga ko`ringan arbobi sifatida yangi
avlod tasavvurida o`z munosib o`rnini egallmoqda. Keyingi yillarda Bobur ijodini nafaqat O‘zbekiston [1],
balki jahon miqyosida [2] o`rganilmoqda, ijodi targ`ib etilmoqda. Uning shaxsi, ruhiy olami, tarix sahifalariga
bitilgan hayot yo‘li borasida ko‘plab tadqiqotlar bajarilmoqda, Xalqaro fondlar ish yuritmoqda. 2020-yilda
Toshkent shahridagi Adiblar xiyoboniga Bobur haykali qo‘yildi. Turkiyada Bobur surati bilan pochta
markalari ishlab chiqarilgan. Pokistonda esa Xatf-VII Babur raketasi aynan Bobur sharafiga shunday
nomlangan. Har yili Afg‘onistonning Kobul shahrida Bobur tavalludi keng nishonlanadi [3].
Zahiriddin Muhammad Boburni mashhur qilgan jihatlardan biri uning ijodi, aniqrog‘i, ruboiylaridir. Ruboiy
sharq she’riyatida keng tarqalgan she’r turlaridan bo‘lib, “to‘rt misrali ( ikki baytdan iborat), hazaj bahrining
axrab va ahram tarmoqlari vaznlarida yoziluvchi, Boburning aytishicha, bu ikki tarmoq vaznlarini aralashtirish
orqali ham yozsa bo‘ladigan, fikr hisga nisbatan bo‘rtib turuvchi falsafiy asar janridir” [4]. Bobur ruboiylari
har jihatdan to‘kis, mukammal she’riy asarlardir. Uning ruboiylari turli mavzularda yozilgan, tasnifi va ularni
o`rganish ham hozirgi muhim masalalardan biri. Uning ruboiylari orasida turmushning ayrim ko`rinishlariga
oid ijyimoiy-tarbiyaviy mazmunda, sevgi mavzusida yozilgan ko`plab ruboiylarini uchratishimiz mumkin va
ularni quyidagicha tasniflaymiz:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hasbi hol ruboiylar;
Ijtimoiy mavzuga oid;
Vatan sogìnchiga oid;
Ishqiy mavzudagi ruboiylar;
Munshaot (yozishmalarga oid) ruboiylar;
She’r va she’r mayliga oid ruboiylar;
Rindona mavzudagi ruboiylar.

Mana shoir ruboiylarini belgilangan tasniflar asosida ko`rib chiqamiz. Shoir o`z umrining achchiq-chuchuk
kunlaridan so`z ochadi:
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Ko`ngli tilagan murodig`a yetsa kishi
Yo barcha murodlarni tark etsa kishi.
Bu ikki ish muyassar bo`lmasa olamdan,
Boshini olib bir sorigà ketsa kishi.
Zahiriddin Muhammad Bobur dunyodagi barcha ishlarni ko`rdi, yaxshi-yomonni boshidan o`tkazdi. U
insonning baxtli-saodatli bo`lishga huquqi bor ekanini ta’kidlaydi. Hayotga kelgan har bir kishi o`ylagan orzu
– umidlariga yetishmoqqa haqli. Ammo turmush bunga muyassar yetavermaydi. Nihoyat, hammasi joniga
tegib, yuqoridagi satrlarini qogòzga tushirdi.
Bu o‘rinda Boburning ruhiy holati Majnunning holatiga o‘xshaydi. U arosatda qolib, yo Yor vasliga
yetolmaydi, yo undan voz kecholmaydi. Jaloliddin Rumiy hazratlarida shunday rivoyat uchraydi: Majnun har
kuni tuyasini hozirlab, Laylining manziliga qarab yo‘l olarkan. Manzilga yaqinlashgan sari Laylining xayoli
bilan Majnun sarxush va behush bo‘lib, tuyaning ustida o‘zidan ketarkan. Tuya qarasa, egasi behush. Tuya
yangi tuqqan bo‘talog‘ini sog‘inib ortiga qaytarkan. Majnun hushiga kelib qarasa, Laylining huzurida emas,
og‘ilxonada bo‘larkan. Bu holat bir necha marta takrorlanibdi. Bir kuni Majnun tuyasidan voz kechibdi: Bor,
sening maqsading boshqa ekan, mening maqsadim boshqa. Biz birga yurolmaymiz.
Jaloliddin Rumiy bu holatda tuya deb inson nafsini, dunyoviy tashvishlarni nazarda tutgan. Boburning mazkur
ruboiysining dastlabki ikki misrasi Majnunning har kungi tuyadagi mojarosini eslatsa, 3-misrasida shart
qo‘yadi: agar ikkovi ham nasib bo‘lmasa-chi? Bobur Majnun tanlagan yo‘ldan yuradi: boshin olib bir sorig‘a
ketsa kishi.
Ikkinchi jihatdan, Boburning ushbu g‘azalida o‘zbekcha chapanilik, g‘ayrat, talab hissi mavjud. U biror tilakka
yetishish uchun jiddu jahd qiladi, biroq qaysarlik, taqdir oldida bosh egmaslik, shuningdek, jondan bezor
bo‘lish holati ham kuzatiladi. Buni Sa’diy SHeroziyning bir bayti bilan izohlashimiz mumkin:
Kishi jondan umid uzgani hamon,
Ko‘nglida borini etadi bayon [5].
Quyidagi ruboiy mazkur fikrlarimizda davom etishga imkon beradi:
Yo qahr-u gàzab birla meni tufroq qil!
Yo bahri inoyatinda mustag`roq qil!
Yo Rab, sengadur yuzum qaro gar oq qil!
Har nav’ sening rizong erur, andoq qil!
Ruboiyda shoir hayotga, jamiyatga munosabatini izhor etadi, o`z fikri dunyosini ochib ko`rsatadi. Undagi turli
tafakkur mahsullaridan o`quvchini bahramand etadi. Tangriga murojaat qilib, ikki yo‘l orasida qoldirmasligini:
yo tuproqdek yo‘q bo‘lishni, yo Allohning inoyatiga noil bo‘lishni tilaydi. Lirik qahramon o‘z oldiga katta
maqsad qo‘yganligi shundan ham ma’lum bo‘ladi. SHu bilan birgan, taqdir taqozosi nimani hikoya qilsa
shunga rozi ekanligini bildiradi. Ayni zamonda u o`z tafakkuri, o`y-xayollari o`sha oliy iroda tufayli yuzaga
kelganligini, o`zi butunlay shu iroda ixtiyorida ekanligini bildiradi. Mazkur buyuk maqsad “Beqaydmen-u
xarobi siym ermasmen” misrali ruboiyda yana bir bor yarq etib ko‘rinadi.
Quyidagi ruboiysi ham Bobur ruhiyatini ochib berishga yordam beradi:
Ko`pdin berikim yor-u diyorim yo`qtur,
Bir lahza-yu bir nafas qarorim yo`qtur.
Keldim bu sori o`z ixtiyorim birla,
Lekin borurimda ixtiyorim yo`qtur.
Yuqoridagi ruboiyga hamohang tarzda Bobur qalbi ilohiy ishq bilan to‘la, biroq Yor va Diyorning yo‘qligi uni
doimo behalovat qiladi. Navoiy aytganidek:
Mehnat o‘qidin qabaqdek qolmisham afg‘on aro,
Kim bugun chobuksuvorim yo‘qturur maydon aro. (Badoye’-ul-bidoya, 15-g‘azal)
Navoiyning yana bir g‘azalida:
Qaysi makon aro seni istayki, kavnda
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Sensiz emas makoniyu yo‘qtur makon sanga. (Badoye’-ul-bidoya, 5-g‘azal) deyiladi. Navoiy hazratlari
o‘zining makoni yo‘qligini yorning diydorda yo‘qligi bilan, yorning esa makoni yo‘qligi bilan izohlaydi.
Bulardan kelib chiqsak, Bobur ruboiysidagi Yorning yo‘qligi ham aslida uning ko‘ngli Yor uchun makon bo‘la
olmasligi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. U Majnundek beqaror bo‘lib qoladi, istalgan makon uni tutqunlikka
mahkum etadi. SHu sababli ham “Xamsa” qahramonlari Farhodga to‘rt qasr, Bahromga 7 qasr zindon bo‘lib
ko‘ringan bo‘lsa kerak.
Bobur ruboiylarida vatansizlik (g‘urbat), qiyinchilik (mehnat) kabi tushunchalar ko‘p qo‘llanadi. Shoirning
ruboiylarida hayotda kimdan yomonlik ko`rgan bo`lsa, hayotda nimani yo`qotib, nimani topgan bo`lsa barcha
hayot manzaralarini aks ettiradi. Do‘stlardan biror ko`mak kutganida, o`zini g`urbatda qolgan kishi deb his
qiladi, hatto bu g`ariblikda ko`ngilning shod bo`lmasligidan o`kingan edi.
Yod etmas emish kishini g`urbatda kishi
Shod etmas emish mehnatda kishi
Ko`nglum bu g`ariblikda shod o`lmadi, oh
G`urbatda sevunmas emish, albatta kishi.
O`z ona yurtining bashqa bir bo`lagida yashab turib ana shunday og`ir g`urbat-g`ussalarni chekkan shoir, uzoq
Kobuldan o`zini qanday his etganini tasavvur etmoq qiyin emas. Umuman, vatan tuyg`usi uning ijodida
markaziy o`rin tutadi. Bobur vatanidan ayrilib o`zga yurtlarda qolib ketganidan qattiq kuyunadi. Hamisha o`z
vataniga intiladi, ammo taqdir unga shunday bir qismatni tayin etgan, dard bilan tan olmoqqa majbur etadi.
Bobur ruboiylarida qo‘llangan g‘urbat, mehnat, oh kabi so‘zlar dard / savdo /qora rang bilan bir mazmuniy
uyaga kiradi. Alisher Navoiy “Sab’ayi sayyor” dostonining 1-rivoyati “Farrux va Axiy hikoyati”da vatansizlik,
firoq va baxtsizlikni qora rang vositasida mohirona tasvirlagan edi. Bu holat badiiy adabiyotimizdagi an’anaviy
usullardan bo‘lib, bu an’ana Bobur ruboiylarida ham ko‘zga tashlanadi:
Tole’ yo`qi jonimg`a balolig`bo`ldi,
Har ishniki ayladim, xatolig` bo`ldi.
O`z yerni qo`yib, Hind sori yuzlandim,
Yo Rab, netayin , ne yuz qarolig` bo`ldi.
Diqqat qaratsak, tole’ yo‘qi – balo – xato – Hind – qaroliq kabi so‘zlar birgalikda g‘urbatni, ayriliqni – o‘z
yerniqo‘yishni ifodalaydiki, shoir she’riyatidagi Yor Vatan emasmikin degan fikrda sobitlashib borasan. Shoir
ruboiylrida vatan sog`inchi, ona diyorini qo`msash yaqqol sezilib turadi. Uning uchun vatan-sevimli yor, vasl
– vatanga yetishmoqlik, hajr – vatandan uzoqda bo`lmoqdir.
Hajringda bu tun ko`ngulda qayg`u erdi,
Vaslingga yetishmadim, jihat bu erdi:
Ohim tutuni birla ko`zumning yoshidin
Yo`l balchiq edi, kecha qorong`u erdi.
Ruboiyda aytilishicha, hajr tuni qayg‘uli, qora, bu tunni qora qilgan ohning tutunidir. Yo‘lning yomonligiga
sabab uning loyligidir. SHoirona til bilan aytganda, qahramon o‘z baxtsizligiga sabab sifatida baxtsizlikning
o‘zini keltirmoqdaki, bu g‘oyaviy jihatdan kuchli tasvirdir. Oshiq o‘z baxtsizligiga o‘zi sabab bo‘lgani uchun
ham hech kimdan yozg‘irmaydi, balki mahzun kulgiga olib, husni ta’lil – bo‘lmag‘ur sabab keltiradi. G‘oyaviy
jihatdan olganda, Boburning Vatanga qaytish orzusi uning o‘zi tomonidan barbod qilingan edi. 1512 yil Eron
qo‘shini yordami bilan Samarqandni egallagan Bobur uni umrbod tashlab chiqib ketishga majbur qildi. Qizig‘i,
uning bunday yo‘l tutishiga sabab – aynan baxtsizligi, Vatanga qaytish ilinjida hamma narsaga tayyor
bo‘lganligidir. O‘z ko‘z yoshlari suviga o‘zi yiqildi. U shu qadar ko`p ko`z yosh to`kdiki, hamma yoq ivib,
balchiq bo`lib bo`lib ketgan. U shu qadar ko`p oh tortganki, og`zidan chiqqan tutun hamma yoqni qorong`i
qilib yubordi.
Shundagina biz Boburning quyidagi ruboiysini chin dildan his etamiz. Bu o‘z Vatani atrofida parvonadek
charx urib, unga qo‘shilib keta olmayotgan, yaqinlashgan sari kuyayotgan, butun bir davlatning egasi bo‘lsa
ham, Vatan tuprog‘i uchun qul – tuproq bo‘lishga rozi insonning dil arzidir:
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Sen gulsen-u men faqir bulbuldurmen,
Sen shu’lasen, ul shu’laga men quldurmen.
Nisbat yo`qdur deb ijtinob aylamakim,
Shohman elga, vale senga quldurmen.
Yuqoridagi ruboiylarni Bobur hayoti va taqdir yo‘li bilan qiyoslab o‘rganish asnosida qaytadan kashf
etibboramiz. Borgan sari Boburning iztiroblarini his eta boshlaymiz. O‘ylaymizki, bu sirdoshlik Hazrat Bobur
ruhini ham shod etadi:
Hijron aro yod etib, meni shod etti,
Majruh ko`ngulni g`amdin ozod etti.
Ne itfu edi ul huri parizod etti,
Go`yoki buzuq kabani ozod etti.
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Annotatsiya
Turkiy tillar va german tillar qiyosiga bag‘ishlangan tadqiqotlar ko‘p amalga oshirilgan bo‘lsa-da, bu sohada
yechimini topmagan muammolar bisyor. Masalan, chet tillarini o‘rganishda o‘z tili qonuniyatlaridan kelib
chiqish biroz qiyinchilik tug‘diradi. Biroq buning bir necha ijobiy jihatlari ham mavjud: yoshlar o‘z ona tiliga
hurmat ruhida tarbiyalanadi, chog‘ishtirma tilshunoslik bo‘yicha mutaxassis tayyorlashda dolzarb bo‘lib,
jamiyat tomonidan chet tillarini o‘qitishga yo‘naltirilayotgan mablag‘larning to‘g‘ri sarflanishini ham
bildiradi. Ushbu maqola o‘zbek va ingliz tillaridagi so‘z yasalishi tizimi, xususan, affiksatsiya usuli bilan so‘z
yasashning metodik, lingvistik va ayrim madaniy jihatlariga qaratilgan.
Kalit so‘zlar: agglyutinativ til, flektiv til, so‘z yasalishi, affiksatsiya, til o‘rgatish, yasama so‘z, qo‘shma so‘z,
grammatik qoida
Summary
Although much research has been done on the comparison of Turkish and German languages, there are many
unresolved issues in this area. For example, in the study of foreign languages, it is somewhat difficult to derive
from the laws of one's own language. However, there are some positive aspects to this: young people are
brought up in the spirit of respect for their mother tongue, which is relevant in the training of specialists in
comparative linguistics, and also means the proper use of funds allocated by society for foreign language
teaching. This article focuses on the methodological, linguistic and some cultural aspects of word formation
in the Uzbek and English languages, in particular, the affixation method.
Keywords: agglutinative language, inflectional language, word formation, affixation, language teaching,
artificial word, compound word, grammatical rule.
Ma’lumki, xorijiy tillarni o‘rgatish, avvalo, o‘z ona tilini sevish, e’zozlashga asoslanishi kelajak avlodga ta’lim
berishning ma’naviy vazifalaridan biridir. Shu tufayli ham chet tilini o‘quvchilarning o‘z ona tiliga qiyoslab
o‘rgatish ta’lim va tarbiyaning muhim ajralmas qismlaridir. Metodik jihatdan esa ma’lumdan noma’lumga,
umumiylikdan xususiylikka usuli odatda samarali bo‘ladi.
Ingliz tili hind-yevropa tillar oilasining g‘arbiy german tillari qatoriga kiradi. O‘zbek tili (agllyutinativ til)dan
farqli ravishda ingliz tili analitik tillar sirasidadir. Boshqacha aytganda, so‘zlarning bog‘lanishi, gap qurilishi
qo‘shimchalar yordamida emas, yordamchi so‘zlar (predloglar, bog‘lovchilar) bilan amalga oshiriladi. O‘zbek
tili esa aglgyutinativ til hisoblanadi. Agglutinatsiya – so‘z yasalish asosi yoki shakl yasalish asosi o‘zgarmagan
holda yangi so‘z yoki shakl hosil bo‘lishi [9:9] bo‘lib, bunda asosiy vazifani qo‘shimchalar bajaradi.
Tilshunoslikda agglyutinatsiya termini dastlab Vilgelm fon Gumboldt tomonidan qo‘llangan bo‘lib,
etimologik ma’nosi “o‘zaro yopishtirmoq” demakdir.
Demak, o‘zbek tilining ingliz tilidan birinchi farqi – qo‘shimchalar va yordamchi so‘zlarning muqobilligidir.
CHet tillarini, jumladan, ingliz tilini o‘rgatishda ona tilimiz qoidalari asosida so‘z yasalishi tuzilishi orqali
tushuntirish [5:26] muhim usullardan biri hisoblansa-da, ayrim o‘rinlarda qo‘shimcha yoki yordamchi so‘zning
birga kelishi so‘z ma’nosining bir qancha uzoqlashuviga sabab bo‘ladi. Natijada o‘rganuvchi so‘zning o‘ziga
emas, uning morfemik qismlariga chalg‘ib qoladi. Ingliz tilshunoslari D.Hayms [3:269-293], D.Vilkins [6]lar
tilni egallashda uning lug‘at boyligi va grammatikasini o‘rganish emas, balki til o‘rganuvchining tilni tushuna
olish qobiliyati va muloqotda qo‘llay bilish mahorati muhimligini aytgan bo‘lsalar, N.Xomskiy [1] til
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o‘rganuvchi tilni muloqotda bexato ishlashi va so‘zlashuv grammatik xatolardan xoli bo‘lmog‘i kerakligini
ta’kidlaydi. Biz tilni o‘rganishni bir necha bosqichlarni ajratib olish kerak deb o‘ylaymiz:
1. Tushunish va so‘zlash qobiliyatini shakllantirish bosqichi (Boshlang‘ich davr).
2. Grammatik qoidalarni o‘rganish bosqichi (o‘rta ta’lim bosqichi).
3. Ilmiy, rasmiy yoki badiiy uslubda yoza olish ko‘nikmasini shakllantirish bosqichi (oliy ta’lim bosqichi).
Qo‘shimchalarni o‘rgatish jarayonida, avvalo, tillarning umumiy jihatlarini ko‘rib o‘tamiz.
Ma’lumki, qo‘shimchalar so‘z va shakl yasovchilar guruhiga bo‘linadi. So‘z yasovchilar o‘zbek tilida
nihoyatda ko‘p, jumladan, “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da so‘z yasovchi qo‘shimchalarning 200 dan ortiq
turi ko‘rsatilgan [8:572-591].
Ingliz tilida so‘z yasovchilarni suz turkumiga ko‘ra quyidagi turlarini ajratishimiz mumkin:
Ot yasovchilar

Sifat yasovchilar
Son yasovchilar (ingliz tilida bormi)
Ravish yasovchilar
Olmosh yasovchilar
Fe’l yasovchilar

Ingliz tilida
-er, -ship, -ness, -ment, -tion/sion, ry,-ity, -ance/ence, -hood, -ant, -al,
-cy, -ism, -age, -th
-ful, -less, -al, -ent, -ive, -ous, -able,
-un, non-, dis-, -im/-in/-ir/-il.
–
-ly, -wise, -wards, -ways, -a
–
-en, -ise/ize, -ify, -ate

O‘zbek tilida
-chi, -choq, -lik, -zor...

-li, -dor, -simon, ba-...
–
-ona, -lab, -chasiga...
alla-, -dir
-la, -iq, -ay, -sa...

Ingliz tilida eng ko‘p so‘z yasovchilar ot so‘z turkumida kuzatiladi. Buning asosiy omillaridan biri – ingliz
tilining lotin va yunon tillaridan ta’sirlanganidir. Ayniqsa, sintetik til hisoblangan yunon tilidan ko‘plab so‘zlar
o‘zlashgan.
Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, ingliz tilida o‘zbek tilidagi kabi son turkumiga oid so‘zlarning yasalishi
kuzatilmaydi, olmosh turkumida yasalish ham kam farqlanadi, o‘zbek tilida olmosh sanoqli qo‘shimchalar
bilan yasaladi xolos. O‘zbek tilida esa, qo‘shimchalarning ayrim sanoqli fonemalar bilan ifodalanganligi
sababli shakldoshlik yuzaga keladi, har turkumdagi qo‘shimchaning o‘zi ham polisemantik xarakterda bo‘ladi:
Masalan:
-chi: ot yasaydi: ishchi (biror kasb egasi), lag‘monchi (biror mahsulot turi ishlab chiqaruvchi), taksichi (biror
narsaning egasi), ayronchi (biror mahsulot bilan savdo qiluvchi) kabi;
-chi: sifat yasaydi: bekorchi, g‘iybatchi, a’lochi.
O‘zbek tilida mazkur qo‘shimcha jins kategoriyasini ifodalamaydi, zaruriy o‘rinlarda bola, qiz kabi so‘zlar
vositasida so‘z birikmasi vujudga keltiriladi: ayronchi qiz, lag‘monchi xola.
Ingliz tilida mazkur qo‘shimchaning muqobillaridan biri -er/-ar qo‘shimchasi bo‘lib, bu qo‘shimcha bilan
quyidagi ma’nodagi shaxs otlari yasaladi:
foreigner, prisoner – shaxsning ma’lum joy yoki guruhga mansubligini bildiradi;
jeweler, lawyer – shaxsning muayyan narsa bilan shug‘ullanishini bildiradi;
Investigator, decorator – shaxsning muayyan faoliyat turi bilan shug‘ullanishini bildiradi va hkz.
Lekin o‘zbek tilidan farqli ravishda -er/-ar qo‘shimchasining ayol jinsini ifodalovchi –ess, shuningdek,
qo‘shma so‘z bilan jinsni aniq ifodalovchi –man, -woman (sportsman, Speakerwoman) kabi variantlari ham
mavjud. Ko‘rinadiki, ingliz tilida jins kategoriyasini aniq ifodalash ehtiyoji affikslar va affiksoidlar soni
ortishiga sabab bo‘lgan. Affiksoid tushunchasi ham dastlab german tillari tadqiqotchisi M.D.Stepanova
tomonidan “yarim affiks” (poluaffiks, poluprefiks, polusuffiks) termini bilan kiritilgan edi [4:331].
Ingliz tilida o‘zbek tiliga nisbatan tushunchani aniqlashtirish kuchli, o‘zbek tilida esa so‘z tejamkorligi yaqqol
ko‘rinadi. Masalan: tashqari (tomon) – outside, vahimachi – panic-monger, choynak – teapot kabi.
O‘zbek tili tabiatidagi tejamkorlik so‘zlarning omonimligi va ko‘p ma’noliligi bilan uzviy bog‘liq. Masalan,
qaramoq so‘zi tikilmoq, parvarish qilmoq, nazar solmoq, tegishli bo‘lmoq singari ko‘chma ma’nolarga ega
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bo‘lsa, ingliz tilida shu ma’no ko‘pincha predloglar biriktirilib, yoki boshqa fe’llar yordamida aniqroq
ifodalanadi:
Ingliz tilida
to look
to have look at
to look down
to look after
to look in
to look out
to look over
to look through
to look for

O‘zbek tilida
qaramoq, nazar solmoq
-ga qaramoq, tanishib chiqmoq
past nazar bilan qaramoq
kuzatmoq, g‘amxo‘rlik qilmoq
nazar tashlamoq
ehtiyot bo‘lmoq
payqamay qolmoq
-dan/orqali qaramoq
qidirmoq

Mazkur tillardagi morfologik farq albatta bir-birini to‘ldiruvchi grammatik vositalarni keltirib chiqaradi.
Hozirgi integratsiya jarayonida ingliz tilidagi turli sohalarga oid terminlarni tarjima qilishda o‘zbek tilida ham
qo‘shma so‘z yoki so‘z birikmalaridan foydalanish kuchli:
pien – saylovlardagi g‘alabadan so‘ng lavozimlarning bo‘lib chiqilishi; demisen – taxtning merosxo‘rga o‘tishi;
groomv – ma’lum bir faoliyatga tayyorlamoq; renegue (renege)v – (va’da, majburiyatlardan/ni) voz kechmoq,
buzmoq kabi so‘zlardan iborat [7:18]. Ayrim o‘rinlarda esa so‘z o‘rnida idioma, turg‘un birikmalar ham keng
qo‘llaniladi. Ingliz tilida esa ana shunday idiomalardan kamida 25000 tasi mavjud [2:48].
Ko‘rinib turganidek, ingliz tilida so‘z yasovchilar miqdori sezilarli kam, biroq ularning o‘rnini yordamchi
so‘zlar va qo‘shma so‘zlar to‘ldirib turadi. Natijada so‘zlarning aniq ma’nosi oydinlashadi. SHuning uchun
o‘rganuvchilar fe’lning o‘zini emas, u bilan birikib kelgan yordamchi bilan birgalikda yodlashlari muhim.
Xuddi shu usul boshqa flektiv tillarni ham o‘rganishda muhim.
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ABSTRACT
It is accepted that Turks migrated originally from Central Asia but the exact lands have been controversial. It
is not possible to draw the geographical boundaries of the old Turkish lands and it is rather difficult to specify
a narrow region as such.
According to historical knowledge about Turkish migrations after Christ, Turkish Huns went from Orhun
Region to steppes in South Kazakistan, to Turkistan and Europe and later to Iran and Asian Minor over the
river Maverau, Avar Turks to Middle Europe, Bulgarians to beaches of Volga over the Black sea and Uygurs
to the interiors of Asia over Orhun river. Again according to Chinese sources, in 500 A.D the Gokturks and
later Karahans (840-1212 A.D.) were the first Turkish Governments formed in Turkmenistan. Karahans as the
first Moslem Turkish Government together with Gaznes in Afganistan and the Great Selchuks reigning from
Turkmenistan to the Mediterranean are seen as the forefathers of Turks in Turkey. These crusading Turkish
Tribes formed the Anatolian Selchuk State in Asia Minor and as from 1277 A.D by the setting up of regional
provinces Turkish Art began to take roots in this region. One of these provinces, the Osman Ogulları (Osman’s
Sons) Province of 1299 A.D developed into the Ottoman Empire and created the most magnificent architectural
monuments in Asian and Europein 16th end 17th Centuries.
Ottoman Turks developed their art in connection with Central Asian Art. They showed great sensitivity about
maintaining Turkish Art of Central Asia by bringing in masters and specialists from Central Asia and Ottoman
Classical Art is greatly influenced by Central Asia Turkish Art. As a result of this over sensitiveness, Turkish
architectural elements such as archs have a special character that can be distinguished clearly in superpose
periods additions belong different cultures.
Keywords; Ottoman Turkish Architecture, Anatolia, Central Asian Turkish Architecture
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ABSTRACT
Architect Sinan was one of the most important chief architects of the Royal Ottoman Architectural institution
(Hassa Mimarlar Ocağı) for 50 years, in the era of Magneficant Sultan Suleyman, Selim II and Murat III. In
This Period; 84 mosques, 51 masjids, 57 madrasahs, 22 tombs, 17 maintenance facilities, 3 asylum, 7
aqueducts, 35 palaces and mansions, 42 baths and many other buildings had been built by the supevision of
Architect Sinan.
In this paper, at the begining, manegement of the Hassa Mimarlarlar Ocağı which implements unique
architectural practices, and what the organizational mission was, in Sinan Era, and the role of wakf sistem in
the ottoman social and architectural practices, will be examined. Than, the possible interactions; Byzantine,
European, Traditional Turkish Architecture, and local architectural affacts on these buildings will be examine
focusing on a special buiding-Azapkapı Sokollu Mehmet Paşa Mosque. The reason of the examination of
Azapkapı Sokollu Mosque are unique architectural fitures and special location of the building in an historical
site belong to Genovian Culture.
Key words; Architect Sinan, Azapkapı Sokollu Mehmet Paşa Mosque, interactions, Waqf Siystem, Hassa
Mimarlar Ocağı.

1

This study arises from the concept of workshop studies on 9th Architect Sinan Commemoriation Event; Online Conference
Workshops Exhibition, 12.05.2020.
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The Institute for Harmonious Human Development (HНDI) of the National Scientific, Practical, Educational
and Health Center “Bobek” is an indicator of spiritual and moral education, a guideline for teachers, students
and their parents in the field of self-knowledge, education of high spirituality and morality.
Thanks to the multifaceted scientific and pedagogical activity of teachers and staff, under the guidance of the
author of the Program of moral and spiritual education “Self-cognition” S. A. Nazarbayeva, theoretical and
methodological materials, educational and methodological complexes for self-knowledge are created here,
which are successfully implemented in all educational institutions of the country.
The name and heritage of the great medieval thinker of the Arab-Muslim East, an outstanding scientist,
mathematician, philosopher and music theorist Abu Nasr al-Farabi occupies a special place in spiritual and
moral education.
In the works of al-Farabi we find the deep roots of the spiritual culture of the Kazakh people, which are the
basis for the moral education of the younger generation. Тime requirements demand from the country's teachers
to expand the base of spiritual and moral education, and, no doubt, the sources of Farabi studies are an
indispensable educational resource that promotes self-knowledge and human self-improvement. from teachers
Рublication of the philosophical, political, and spiritual-educational journal «Al-Farabi» provides great
assistance in the study of al-Farabi's legacy. Initially, the publication of this magazine was attended by
representatives of the Cultural Representation at the Embassy of the Islamic Republic of Iran in the Republic
of Kazakhstan and the Turkish Agency for International Cooperation under the Prime Minister of the Republic
of Turkey (TICA). This fact indicates the interest of people from different countries in the development of
spirituality and morality on earth.
The study of the works of ancient thinkers in the aspect of the implementation of the Program of moral and
spiritual education "Self-cognition" aims teachers of Kazakhstan to form a holistic person, characterized by
the unity of intellectual and spiritual-moral knowledge.
In the writings of al-Farabi, a person is understood in his unity with the world around him, he is spiritualized
and whole, spiritual sources become the basis for his improvement. Today, when the world community has
rushed to understand the need for a “human dimension” of global processes, when it has become clear enough
that a person’s fate entirely depends on the “wealth” or “poverty” of his inner world, on his moral choice, selfknowledge is becoming an urgent problem of the century.
According to al-Farabi, a person learns about the world around him through sensations, memory, and mind.
He considers the human problem from different sides: physiological, psychological, biological, socio-political
and intellectual.
His ideas about the development of human soul forces are of great interest. He notes in his treatises that already
at birth, a person has a nutritional force, then a tactile force appears, and then forces appear that help him smell,
smell color, light, everything that can be seen. But the most amazing thing is that al-Farabi notes the so-called,
imagining power, which has different combinations: part can be true, and part - false. Then an intelligent
www.farabicongress.org
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power appears, it is defined by the philosopher as an inherent property of a person, which is divided into
theoretical and practical parts. Theoretical intelligent power is the basis for mastering science, and with the
help of practical intelligent power, a person learns what he can do and is under its power.
Intelligent power contributes to the development of abstract thinking, to distinguish between beauty and
ugliness, and develops knowledge and abilities.
In "Self-cognition" textbooks we pay attention to the heritage of al-Farabi, noting his encyclopedic knowledge
and thoughts about the happiness of man. The main idea of the teachings of al-Farabi was the thesis of one
origin of all being and any separate existence.
Al-Farabi dreamed of an ideal city in which all people would be happy, and deeply believed in the possibility
of creating such a city. In "Socio-Ethical Treatises" he revealed the ideal of social structure, where people are
united and act together in order to achieve happiness [1].
But what is happiness? Do people always correctly understand its essence? What exactly is their happiness?
Students are looking for answers to these and similar questions, thinking on the basis of the works of scientists,
thinkers, including al-Farabi. Teachers emphasize the attention of students to the fact that the great philosopher
stressed the need for a person to comply with measures, otherwise, even a good quality of character, if it is
manifested excessively, can lead to suffering. Al-Farabi writes, “that recklessness is similar to courage,
wastefulness is similar to generosity, buffoonery is similar to wit, servility is similar to friendliness, selfhumiliation is similar to modesty, pretense is similar to sincerity of a person. Since among these extremes there
are those to which we are more prone by nature, we should beware of them” [2, p. 24]. Reasoning on this
thesis, schoolchildren come to the conclusion that: excessive courage can lead to recklessness, and excessive
generosity to wastefulness, excessive sociability to talkativeness, etc.
Al-Farabi writes that all perfection is the goal that a person strives for, because it is a kind of good and this is,
of course, preferable. Since there are many goals, and people strive to achieve the goal as a preferred good,
happiness is considered one of the most useful among the preferred benefits. It is clear that happiness in the
number of benefits is the greatest good in the number of preferred [things] is the most perfect goal that a person
aspires to [2]. The concept of “happiness” is understood as the highest good, as a perfect goal.
According to al-Farabi, each person is naturally endowed with such ability, thanks to which he performs
beautiful or ugly actions and deeds. “Thanks to this ability, you can get both good and bad sanity. In the same
way, these abilities affect the affects of the soul. The possibility of the ugly in them is equal to the possibility
of the beautiful ”[2].
Studying the nature of the person, the thinker notes that three kinds of will are inherent in man:
• the will to fulfill desires emanating from five senses (food, sleep, sensual pleasures, etc.);
• the will to fulfill desires that come from the imagination (power, social status, money, material wealth, etc.);
• the will to fulfill desires emanating from a higher mind, reflection (desire to develop virtues, to cultivate
oneself, to do good, to serve selflessly to society, etc.).
Returning to the question of achieving happiness, al-Farabi draws our attention to the third type of will: only
with the help of the higher mind it is possible to achieve true happiness, since it is the higher mind that helps
a person to distinguish temporary pleasure from genuine, real happiness. According to al-Farabi, true happiness
is an absolute blessing, and only the higher mind can know the nature of happiness.
The “Self-cognition” textbook recommended for students in grade 11, quotes al-Farabi: “If a person is
endowed with all three types of will, then he can find true happiness, because he has the ability to distinguish
between good and evil.” And further attention of senior pupils is focused on the fact that the thinker not only
wrote about the need to develop spiritual and moral qualities, but he himself was a model and bearer of these
qualities. He was hardworking, modest, unselfish, had a wide range of knowledge in various fields of science
and culture, and at the same time he was not tied to either honors or wealth [3, p.20].
Kazakh spiritual culture is determined by the development of the spiritual heritage of the people, the
reconstruction of the image of the world, in which concepts such as truth, kindness, non-violence, justice, the
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unity of mind and heart, etc. are in priority. Teachers of self-knowledge fulfill an important mission in
educating and strengthening the essence of universal values in the mass consciousness. Teachers have a
difficult task: to convey to students the meaning of the historical value priorities of the people, to strengthen
spiritual continuity using various educational resources, including studying the heritage of prominent thinkers
of the past.
Academician A. Nyssanbaev writes that “in modern conditions, when the educational system of the republic
is being strongly reformed in the light of the requirements of international educational standards, the cultural
heritage should become the basis for developing a national model of education and upbringing of the young
generation, reorienting it from the installations of technocratic intellectualism and utilitarian pragmatism to
positions humanism and spirituality, the social lever of the revival of which is culture ”[4, р.6].
The educational system of schools, based on the implementation of the Program of moral and spiritual
education, is called upon to create favorable conditions for the development of spiritual and moral qualities,
for spiritual enrichment of the inner world of the subjects of the pedagogical process, for the formation of
students' holistic perceptions of the world and ideas about a person’s place in the world. In the process of
training in self-knowledge lessons, during integrated lessons, it is important for everyone to understand life
priorities and values.
The legacy of al-Farabi is the personification of the rich culture of our ancestors, an example of the deepest
meanings of understanding life, an example of a man of a virtuous society. Turning to the works of the thinker,
teachers of self-knowledge help students to comprehend the works of humanistic content, which are an
invaluable spiritual support in preserving and enhancing the cultural heritage of the Kazakh people.
Students in the lessons of self-cognition, studying the works of al-Farabi, comprehend his ideas that everyone
can and should live in harmony with the truth and conscience, live in friendship and interaction with other
people, and when solving difficult life situations, listen to their heart and voice of reason.
As at all times, the problem of the spiritual and moral development of man remains relevant. Its decision
largely depends on the ability of the older generation to preserve and carefully transmit to the younger
generation universal values through the opportunities that exist in the spiritual heritage of outstanding thinkers.
The "soul" of the people is reflected in the spiritual culture, and it is aimed at the development of creative
abilities, the implementation of creative activities, the formation of a perfect person.
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1. Al-Farabi. Socio-ethical treatises. - Almaty, 1973.
2. Al-Farabi. Indicating the path to happiness. - www.vostlit.info - Dokumenty – Arabien– Farabi - text1
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ABSTRACT
Santhal Pargana’, as the name indicates, refers to a ‘pargana’ or district mostly inhabited by the Santhals. The
Santhals are one of the largest groups of indigenous people in the Indian sub-continent. Researchers have
proved that Santhals are living in India since before the arrival of Aryans. Santhal Pargana is considered as
their ‘old country’ (mare disam), even if they have migrated to other places in and outside India. The land has
been named after the Santhals as a consequence of the Hool Movement in 1855. After independence Santhal
Pargana Tenancy Act 1949 was enacted for the economic safety and special identity of this area. It prohibits
the sale of land in the tribal areas to non-tribals. There are clauses for the restoration of land to the adivasis in
which case this law was violated during transfer. But after independence things began to change. The rise of
the conflict between the forces of industrialization and the adivasi sentiment of retaining their indigenous way
of life for which it was essential to keep the forest land intact led to the inevitable question: Whose interest is
to be protected and to what extent? And obviously, once again the adivasis were the loosers.The powerless
marginalized Adivasis have been and are still ignored and excluded socially, economically, politically and
legally. Therefore they are vulnerable to change their livelihood. The worst victims of such change in
livelihood are the Adivasis. They are the softest targets of industrialization for they occupied a large part of
the forest land and land rich with mineral resources. Hansda narrates the story of such Adivasis of Santhal
Pargana within the story named “The Adivasi Will Not Dance”. This paper attempts to study the challenges
these people are facing to attain their democratic rights over their land and also to find out how they are
combating those challenges.
Keywords: Santhal Pargana, Adivasi, land rights, Hansda, marginality
‘Santhal Pargana’, as the name indicates, refers to a ‘pargana’ or district mostly inhabited by the Santhals. It
is a division of the state of Jharkhand comprising six districts—Godda, Deoghar, Dumka, Jamtara, Sahibganj
and Pakur. In undivided Bihar it comprised a district of the same name. The Santhals are one of the largest
groups of indigenous people in the Indian sub-continent. They are mostly seen to reside in the central and
eastern states of India like Jharkhand, Bihar, Orissa, Chhattisgarh and West Bengal. Researchers have proved
that Santhals are living in India since before the arrival of Aryans. Santhal Pargana is considered as their ‘old
country’ (mare disam), even if they have migrated to other places in and outside India. The land have been
named after the Santhals as a consequence of the Hul Movement in 1855 to appease the genuine grievances of
the Santhals. After independence Santhal Pargana Tenancy Act 1949 was enacted for the economic safety and
special identity of this area. This special act is meant to augment, strengthen and protect the interests of the
adivasi, his link with the land, water and forest. It prohibits the sale of land in the tribal areas to non-tribals.
There are clauses for the restoration of land to the adivasis where this law was violated during transfer. The
minority judgement observes that for the adivasis, agriculture, along with the collection and sale of the minor
forest products, is the only source of livelihood. To the tribals land is the most important natural asset. They
derive their sustenance, social status, permanent place of abode and work from the land. But after independence
things began to change. The rise of the conflict between the forces of industrialization and the adivasi sentiment
of retaining their indigenous way of life for which it was essential to keep the forest land intact led to the
inevitable question: Whose interest is to be protected and to what extent? And obviously, once again the
adivasis were the loosers. Amendments were made to the SPT and CNT Act in 2003 to push the tribal out from
the forest lands so that the industrial and commercial lobbies greeding upon the vast land along with the forest
productions and minerals buried under the earth can avail them. The 2007 Amendment deals with the
rehabilitation and compensation of the adivasis who have traditional rights over lands taken over by the
government. In this way the taking over is legalized in the name of ‘public interest’.
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Coming to the term marginalization, it commonly refers to the exclusion of some people by the larger society.
The powerless marginalized people have been and are still ignored and excluded socially, economically,
politically and legally. Therefore they are vulnerable to change their livelihood. The worst victims of such
change in livelihood are the Adivasis. They are the softest targets of industrialization for they occupied a large
part of the forest land and land rich with mineral resources. Hansda narrates the story of such Adivasis of
Santhal Pargana within the story named “The Adivasi Will Not Dance”.
Mangal Murmu, from the village of Matiajore in the Amrapara block of the Pakur district, was a farmer who
doesn’t farm anymore. He sighs, “…not many Santhals farm anymore. Only a few of us still have farmland;
most of it has been acquired by a mining company” (171). In spite of hard fight against the acquisition, the
land didn’t come back to them. The land of Santhal Parganas, rich in coal and other mineral treasures, originally
belonged to the Santhals. Their right over the land is legally protected by Santhal Pargana Tenancy Act. But
all these are merely paper tigers. The reality is as Mangal Murmu relates—most of these lands have been taken
over by the coal merchants and stone merchants who are all Dikus, non-adivasis. Mangal Murmu very aptly
questions, “What do we Santhals get in return? Tatters towear, barely enough food. Such diseases that we can’t
breathe properly, we cough blood and forever remain bare bones” (172). A tinge of hopelessness is heard in
his voice, “But what can we do? They outnumber us. Village after village in Santhal Pargana—which should
have been a home for us Santhals—are turning into Muslim villages” (173). And they along with their lands
were promised by the law to be protected from outside encroachments! Moreover, gradually the condition is
becoming worse day by day. Mangal Murmu sighs, “We are becoming people from nowhere” (173). This is a
stark irony that they, who are believed to be one of the most ancient inhabitants of the country –‘adi’-vasi, are
becoming homeless now.
Not only their land and livelihood, the attack is also upon their belief system, their age-old Sarna religion. The
Christian missionaries are constantly forcing Christianity upon them. In the name of imparting education to
their children, the missionaries are imposing their own religion. Not only the missionaries, the rich Hindus
whose only interest in the adivasis is in making them sing and dance in their weddings, too want to change
their lifestyle, their eating and drinking habit and convert them into Safa-hor. “Safa-Hor, the pure people, the
clean people, but certainly not as clean as themselves, that’s for sure. Always a little lesser than they are”
(173)—this is the real nature of their help that can’t avoid the eyes of even an uneducated man like Mangal
Murmu. The reality is even if they become Safa-hor abandoning their age-old religion, they won’t ever become
equals to the people who are at the centre of power. Even then they will remain marginalized.
Mangal Murmu is a music composer and maintains a dance troupe. Their own music and dance are sacred to
the Santhals. But hunger and poverty has stooped them as to sell what is sacred. Mangal and his troupe is
invited to dance in the official and non-official functions of the Jharkhand government when there is the need
to hoist the flag of Jharkhandi culture. Mangal Murmu fumes with rage: “…in the name of Adivasi culture and
Jharkhandi culture, it is necessary to make Adivasis dance. Even Bihari and Bengali and Odia people say that
Jharkhand is theirs. They call their culture and music and dnce superior to those of us Adivasi. Why don’t they
get their women to sing and dance in open grounds in the name of Jharkhandi culture? For every benefit, in
job, in education, in whatever, the Diku are quick to call Jharkjand their own—let the Adivasi go to hell. But
when it comes to displaying Jharkhandi culture, the onus of singing and dancing is upon the Adivasi alone”
(179).
And in one such great occasion, Mangal Murmu and his troupe is invited to perform bfore the President of
India who is coming to Jharkhand for some reason which is kept secret by the officials. But from rumours they
come to know that the occasion is the inauguration of the thermal power plant in the Godda district. It was the
same thermal plant for which the district officer instructed the inhabitants of eleven villages to vacate their
land. Among those eleven villages one is the village in which Mangal Murmu’s daughter Mugli is married to.
Her husband is a farmer like most of the other Santhal families of those villages. On hearing the news of the
forceful evacuation, Murmu is astonished: “And, I thought, how can anyone force Santhals to vacate their land
in the Santhal Pargana? Didn’t we have the Tenancy Act to protect us?” (181) Alas! Had the act been able to
or rather willing to protect them! The uneducated Santhal woman is perhaps unaware of the fact that the Act
itself, which was a safe-guard to the Adivasis provide to them by the British government, has undergone
amendments as to make way for the government to acquire Adivasi lands in the name of ‘public interest’. But
the Santhals don’t let their land go easily. They refuse to evacuate their village, the district administration
fights back. They beat the agitators among whom Mugli’s husband is one and throw them in the police lock*238*
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ups. Their families become helpless. And the village ‘which annually empties itself every few months’ (182)
suddenly has to provide shelter to the immigrants. Under such situation it is revealed that the occasion for
whichMangal Murmu is invited to perform is the inauguration of this thermal power plant by the President of
India. He is shocked.
And here begins the story of protest. The subaltern now starts speaking. The issue of marginalization deals
with people’s quest for identity and self. When a person or group finds himself or themselves on the verge of
exploitation and oppression, their quest for identity leads them to revolt against the situation. Thus we see
Mangal Murmu, the old, submissive Adivasi, facing the President of India and throwing some stinging
questions at his face. He asks, or rather charges him, “We will sing and dance before you, but tell us, do we
have a reason to sing and dance? Do we have a reason to be happy?” (187). The power plant which is being
inaugurated will bring the end of all the Adivasis for it is forcing them out of their own villages and they have
nowhere to go. Then how can this power plant be good for them? If not, then how can the Adivasis dance and
be happy? Mangal murmur then announces the decision which they should have taken years ago: “Unless we
are given back our homes and land, we will not sing and dance. We Adivasis will not dance” (187)
If Mangal Murmu represents the marginalized Adivasi men, Rupi Baskey stands for the doubly marginalized
Adivasi women. The women in general are marginalized as the housewives, whose so-called unproductive
domestic duty never offers them the minimum recognition. They are mostly deprived of their social and
individual rights. They are the easiest victims of the patriarchal tradition of joint family and such other
practices. Thus Rupy Baskey, inspite of being such a strong woman who can bear the pain of giving birth to a
child in the midst of the field, withers away gradually basically due to the lack of self-confidence in performing
household duties properly, to become a good mother as well as a good wife.
Bijoya, the daughter of Dashrath Murmu in “Baso-jhi”, can’t find a suitable groom. She is a girl of ‘regular
Santhal features’—with a height of ‘five-and-a-few-inches’, ‘tall, dark,plump and soft-spoken’ (118). To
crown all her qualities, she has got the amount of education which is not that much common within the other
girls in her village. She is an honours graduate with the ambition to become a teacher—an ambition to become
self-dependant in future. Even such a girl is refused by suitors and the reason behind their refusal is her dark
complexion. The author comments, “Santhal men go for looks” (118). But what is particularly disappointing
is the fact that the Santhal men who suffer from the humiliation themselves for the darkness of their skin are
causing the same for the girls of their own community!
The story that narrates the wretched condition of the women more poignantly is “Eating with the Enemy”. The
miserable condition of the minority women after being deserted by the husbands has been delicately dealt in
the story. The lives of the three prominent characters of the story, Sulochona Behera, her mother and Mohini,
are ruined for the common incident—the husband falling in love with another woman. Sulochona’s father fell
in love with another woman and drove her mother out of ‘his’ house. Sulochona’s husband, Dinanath, falls in
love with Mohini and brings her home as the sauteen to Sulochona. And Mohini’s second husband is in the
habit of having new women everyday—“Babu was addicted to sex” (70), as the narrator portrays him.
Sulochona had no choice but to accept the other woman in her own house. And for Mohini it was better to
become the mistress of one person rather than carrying on her business of selling alcohol inevitably ending up
with selling her body.
Sulochona and her entire association comes from the Harijan of the Ghaasi caste belonging to the marginalized
section of the broader society. Being women of the dalit families, Sulochona, her mother and Mohini are
doubly marginalized. Yet that is not the end. There is another level of marginalization adding to their misery—
that is being deserted by the husband or being the other woman of the same man. And this is the reason behind
the love-hate relationship of the two women—gaining the status of the ‘other’ simultaneously in the same
house and to the same man. Regarding the matters related to the household, Sulochona has the control over
everything. Mohini knows that she is no match for her in this matter. So in the daytime it is Mohini who is
powerless in the house. But the picture is just the reverse at night. And this reversible power equation is perhaps
the source of their fascinating ‘love-hate’ relationship. The author remarks, “It was hard to understand the
relationship between Sulochona and Mohini. At times, Sulochona called Mohini her biggest enemy; at other
times, they were the best of friends” (68). Or perhaps the truth that both of them are equally powerless in their
own house as both are the victims of domestic violence and this factor added to strengthen their bond. (“There
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were days when Dinanath would savagely beat Sulochona in a drunken rage. Once done, he would drink more
alcohol and then, to let off remaining steam, fuck Mohini equally savagely”, 66)
The discussion on marginalization of women can never be complete without taking into consideration the
concern for the widows. Widows, who were denied the fundamental rights, were always kept away from the
mainstream activities, particularly from any auspicious ceremony like marriage, birth, puja etc. Their presence
in any such occasion is considered to be ominous. Thus the widows suffer severe humiliation from the society,
without any fault on their part. Hansda depicts the isolation of the widows, isolation within the isolated section,
in the story “Baso-jhi”. Baso-jhi, after some years of happy married life, becomes a widow. She is so shocked
that she even can’t cry. When her husband was alive, he took great care of her, fulfilling all her small wishes.
Once he is gone, along with other hardships of rearing up two sons on her own, all the colours were gone from
her life. More significantly, it is her status as a widow which makes her more vulnerable to be suspected as a
dahni or witch. But the situation becomes even worse when the widows impose upon themselves the isolation
from the rituals that society denies them to come into. They begin to consider themselves responsible for the
things which they are not in the least. This is called ‘self-marginalisation’ of women which is the most dreadful
outcome of this practice. And in the above discussed story this is exactly what happens with Baso-jhi.
Another example of marginalization within marginalization is that of branding a woman as ‘baanjh’—infertile,
unable to give birth to a child. The value of women, as it has been set by the society, entirely depends upon
their ability of reproduction. So if one fails in that, she becomes almost valueless to the society. Moreover, just
like the widow, an infertile woman too is considered to be impious and is denied access to any holy ritual or
custom in the house. Thus Mohini is branded a ‘baanjh’ by Sulochona. And Sulochona, even after losing her
husband to Mohini, consoles herself that still she remains superior to Mohini only for the fact that she has
given birth to children which Mohini couldn’t. Once again Mohini is marginalized by the patriarchal paradigm
of womanhood.
Moreover, the comodification of women through prostitution and pornography enhances women’s
marginalization. The way these businesses present women highlights their enslavement, objectification and
exploitation. Such women are always kept away from the society. Their slums are always found to be in the
outskirts of the locality. The patriarchal social structure receives their benefits but stigmatizes them as
untouchables. Thus the prostitutes have to face double layers of marginalization—in the first place by men and
secondly by the white-collared women who have fallen in the trap of patriarchy. Hansda portrays the picture
of the lives of such girls in the ‘buzzing red-light district of Lakkhipur’ (144) with great compassion. In
Lakhipur, ‘more slum than town’, chiefly dwelt by the coal-miners, men eat and feed their family out of the
earnings of their hard labour under the earth. Hansda reflects, “in another part of this slum, women, too, eat
out of their sweat and labour. Only, it is mixed with the semen and the sweat of men. They toil inside their
own abysses” (144). He goes on, “Everything is on sale here” (144). Sona, the heroin of Hansda’s story
“Merely a Whore” is the queen of this slum, the centre of attraction, ‘the brightest star’ (145) of Jharnadi’s
house. Hansda writes, “Sona was a dream; everyone else was merely a whore” (145). But even Sona, such a
hard-core professional prostitute, falls in love just like the other women of her prefession after she meets
Nirmal a few times. Nirmal too shows signs which lead Sona to dream of a different kind of, though very
commonly desired for future-life: “She bagan imagining a scenario in which Nirmal wanted to more than just
fuck her…She began dreaming of a life in which both Nirmal and she could be fully dressed and walking on
the streets of Lakkhipur, hand in hand, laughing and talking freely, not whispering to each other lying naked
in Sona’s tiny curtained cubicle” (152). As the recognition of their ‘love’, she persuades Nirmal to kiss her on
her lips which she is denied repeatedly, day after day. And finally one day she receives the thrush that takes
her imaginative self back into reality. On being insisted upon by Sona, Nirmal replies with all the bitterness in
his voice: “I don’t kiss a rendi on the lips”. He further carries on his lashes: “Speak a few kind words and they
forget their place. Rendi!” (166). So this is what the people think of the prostitutes. Society has no problem in
receiving the service from them. But when it comes to the question of parting recognition to them, the world
is reluctant to do so. Then they become ‘merely whores’ and never, not at all, a part of the main-stream world—
they can never be.
Now I would like to talk about that tradition of the Adivasis which is a big threat to the women folk of the
concerning community—the belief in the existence of the dahni or the witch. Branding a woman as a witch is
a common practice among the Adivasis. They strongly believe in the existence of women who practice a
different form of worship, worship of the negative forces, and label it as witchcraft. As a result of such worship,
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as they believe, those women gain certain powers to cause harm to others. It is said that the dahnis gather at
night usually of a new moon (amavasya) in the sacred grove otherwise forbidden for women to enter, naked,
dance and chant mantras. Hansda provides a detailed account of the dahnis and their dahni-vidya in his novel
The Mysterious ailment of Rupi Baskey. Here Hansda portrays some women who are alleged of practicing
dahni-vidya— Gurubari, Dulari, Majhi’s wife and her aunt, naike’s wife and daughter –in-law and some others.
These women, at some point or another, are considered to be responsible for the deaths either in the family or
in the village and thus became branded as dahnis. Once they are labeled thus, they are avoided by other people
and are almost secluded from the society. Thus Baso-jhi is declared a dahni by her own sons after the death of
her grandson whom she loved so much and thrown out of her own house. Later she gets shelter in Surenbabu’s
house in Sarjomdih. But her fate doesn’t let her go. Even there, when a boy next door dies of sudden fever,
questions begin to rise regarding her alleged evil powers. And the faith is so deep within the Adivasis that
Baso-jhi herself begins to believe that perhaps it is she who is responsible for those deaths!
“They Eat Meat” reveals another type of marginalization which is based upon the food-habit of the people. It
shows the difficulties a non-vegetarian family moving to a city of the purely vegetarians had to face. There
they are oppressed and isolated only because they eat meat. On the very first day of their arrival, the landlord
Mr. Rao warns Biram-kumang, the head of the family, “Vadodara is a strongly Hindu city. People here believe
in purity. I am not too sure what this purity is, but all I know is that people here don’t eat non-veg. You know?
Meat, fish, chicken, eggs. Nor do they approve of people who eat non-veg” (6). Hearing this Panmuni-jhi
exclaims like a sensible citizen, “How can people dislike those who eat meat?” (6) In Vadodara Muslims,
Christians and low-caste Hindus who eat meat have separate bastis to live in isolation, ‘cities within a city’.
May it be called food-marginalization? Even more disappointing fact is that the hatred for the people with
different food habit is so deep-rooted that in the story we see them going to the extent of killing the ‘others’.
But the narrator’s voice on some occasions doesn’t seem to conform to this tune of protest against
marginalization. For example, in “Eating with the Enemy” where the narrator’s voice is mostly represented
through his jhi and yo, the narrator fails to understand the nature of the relationship of Sulochona and Mohini.
The fact that Mohini agreed to live in the house of a married man where her status would be that of the ‘other’
woman was her compulsion. But jhi holds Mohini responsible for the woes Sulochona faced whereas Dinanath,
and not Mohini, was liable to look after and care for Sulochona. It is always the ‘other’ woman who is to be
blames and the writer here can’t come out of that patriarchal social frame. Sulochona, who is not as educated
as the women of the narrator’s family, can realize the helplessness of Mohini at times and accepts her. There
is a kind of understanding of the mutual helplessness and this is the secret of their love-hate relationship which
the narrator can never understand. Their bonding is so strong that Mohini, even after marrying Babu, returns
to Sulochona as a married women comes to her maiden home. Sulochona reminds Mohini, “Haven’t we lived
like sisters?” (73) Moreover, Sulochona trusts Mohini with her young daughter. But when jhi comes to know
of this she warns her, “You know what kind of woman Mohini is, don’t you? You yourself told me what she
did with your husband” (75). So what did Mohini really do with Dinanath? Rather she was the victim of sexual
violence. And the and the assumption of the jhi is proved to be wrong when Mohini frantically tries to rescue
Sulochona’s daughter from Babu. The narrator writes, “Sulochona has forgotten the humiliation and tragedy
Mohini had inflicted upon her” (85). No, Sulochona has forgot nothing. Rather, it seems that she can see things
that the narrator from his position can’t. Here he perhaps misses to identify the voice of the marginalized which
Sulochona, who is on the same boat with Mohini can.
Moreover, the narrator calls Sulochona ‘selfish and greedy’ (67) when she tries to make arrangements for
Dinanath’s pension. But then, to claim one’s right is never a sign of greed, isn’t it? Besides, Sulochona didn’t
deprive Mohini. She left the house on her own. Narrator’s yo is angry at Sulochona for looking down upon the
Adivasis. Quite justified. But later the jhi mocks at Babu’s calling her Sulochona-ji, as she doesn’t deserve the
respect of calling her ‘ji’. So, why doesn’t Sulochona deserve to be called ‘ji’? Is it because she belongs to the
dalit family? Or is it because she is just a maid? Doesn’t here too the narrator fails to sympathize with the
marginalized?
While talking about the dahnis, the narrator doesn’t focus on the fact that the tradition of dahni has many times
been used as a weapon for revenge upon the women who doesn’t conform to the norms of society. Thus Basojhi is declared a dahni by her sons and daughters-in-law as on opportunity to drive her away from her own
house. In The Mysterious Ailment of Rupi Baskey Gurubari is claimed to be a dahni and hence responsible for
Rupi’s deteriorating health whereas Sido’s negligence to her was the real cause of her sufferings. Moreover,
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the anthropologist Bodding , observes, “…the practice of witchcraft by Santhal women is, to a certain extent,
really secret worship, resorted to by women because they are not permitted to take part with men directly and
personally in ordinary public worship” (1979:224). If this is true, then the practice of dahni-vidya is the act of
protest of the marginalized women which Hansda seems unable to recognize.
Now, may be co-incidentally, but a pattern is clearly visible in Hansda’s failure to recognize the voice of the
marginalized, particularly the issues related to the sufferings of women as the isolated section. Is it because he
himself is not the victim here? But then the writers are expected to be sensitive to things even where they are
not the direct sufferers. And the lack of it in a potential writer like Hansda is really surprising as well as
disappointing, especially to her female readers.
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В статье, посвященной проблеме азербайджанского мугама, сделан вывод о том, что он был создан
древними маннийскими, далее мидийскими, зороастрийскими жрецами в качестве гимна, который
веками продолжали петь маги. Они были посвящены небесным светилам — «Ахура Мазда». Автор
считает правильным называть мугам «магамом», то есть «гимном магов», подтверждая свою позицию тем, что слово «Муг» в переводе с персидского означает огнепоклонник, а «мугам» — песня
мугов (огнепоклонников).
Ключевые слова: зороастризм, храм, мировоззрение, небесные святила, огнепоклонничество, гимн

AZERBAIJAN MUGAM. THE ORIGINS OF ITS ANCIENT AND TRADITION
(according archeological materials)
SUMMARY
In this article, dedicated to problem of Azerbaijani mugam very serious conclusion is drawn. According
it mugam was created by Manna, later- by Median and Zoroasrtrian oracles as a hymn, which was sung
by magicians for centuries. All these mugams were dedicated to сelestial bodies – “Ahura Mazda”.
To author’s mind it would be more right to call “mugam” the “magam”, because in Persian magam
means “magician’s hymns”. The author of article confirms this opinion by the fact that the word “mug”
translated from Persian means fire-worshipper, and the word “mugam” means the song of mugs-fireworshippers.
Key words: Zoroastrism, temple, celestial bodies, fire-worship, hymn.
Истоки азербайджанского мугама своими корнями уходят в глубокую древность и связаны с
мировоззрением зороастризма. Зороастризм — древняя религия наших предков.
Как известно, в конце III тыс. до н.э. в юго-западных областях Южного Азербайджана и в части
районов иранского Курдистана сложилось объединение племен луллубеев и кутиев. Луллубеи
расположились на юго-западе этой территории, а кутии — севернее их. Кутии захватили и удерживали
в своих руках некоторое время Двуречье — южную часть долины Тигра и Евфрата. Восточнее
луллубеев обитали касситы. Именно эти этносы, луллубеи, кутии, касситы, субии, маги участвовали в
формировании древне азербайджанского этноса с тюркским происхождением [1,130]
К числу древнейших религий Азербайджана, характерных еще для доклассовых, родоплеменных
обществ, относятся поклонение семи светилам и зародившийся на его основе, по нашему мнению,
зороастризм. Родиной зороастризма была та часть Манны и Мидии, где позднее возникла Атропатена.
По мнению многих исследователей, персы, которые пришли только в IX веке до нашей эры и заняли
Мидию в V веке до нашей эры, исконно не были зороастрийцами, а таковыми являлись именно маги,
представители мидийского племени, из которых образовалась жреческая каста у мидян, а позже и у
персов. Эта религия свидетельствует о том, что еще задолго до нашей эры древние азербайджанцы
занимались изучением звезд, имели определенные космологические представления. В книге
«Дабистани ал-мазахиб» Мохсена Фани, который ссылался на «Ахтеристан», написанную раньше,
свидетельствует о том, что древние субии, племена манны, принимали звезды, и небосвод за тени
святых духов предков, и потому поклонялись семи светилам. Каждый из семи звезд соответствовал
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определенному талисману, хранившемуся в доме любого человека. Им приписывались магические значения. Более того, для каждого из семи светил возводились храмы. Каждый храм посещался в
определенный, соответствующий ему день недели и в определенное время. Внутри храмов находились
скульптурные изображения соответствующих светил.
В разделе «Таг и Лячаки» «Азербайджанский ковер» Л. Керимов ссылаясь так же на книгу Мохсен
Фани, косвенно приводит пример из его книги «Дабистани аль мазахиб». Мохсен Фани в разделе
храмов, посвященном семи планетам, храмам огнепоклонников и храмам идолопоклонников носящих
названия этих планет пишет: «Пророк арабов (Мухаммед, Л. К.) покланяется статуям, олицетворяющим семь планет. Он велел охранять черную статую (знаменитый черный камень, Л. К), которая
олицетворяет планету Сатурн, — она с древних времен находилась в городе Мекке (Каабе). И любую
привезенную из Гурейша статую, которая не олицетворяла планету, ломали, уничтожали.… В целом
ряде храмов идолопоклонников были сделаны изваяния Венеры, похожие на мехрабы мечетей. Эти
мехрабы не что иное как статуи Венеры» [2, 109]. Как известно, кутии, племена Манны, 125 лет
царствовали в Шумерах. Видимо, тогда и они приучили Шумеров к религии зороастризма, то есть
именно в те времена в Шумере в Уре были возведены семиярусные зиккураты. Террасы зиккурата
имели разные цвета: черный (обмазка, битумом), красный (облицовка обожженным кирпичом), белый
(побелка), применялись и другие цвета» [3, 46]. Каждый ярус повторял цвет созвездий. Оказывается,
во время весеннего равноденствия, то есть праздника Новруз Шумеры резали барана и его же кровью
красили стены.
Было бы уместно повторить рассказ Геродота о подобном зиккурате, который был построен в Агбатане
(Хамадан, К. А.) Вот что он пишет: «Когда мидяне решили выбрать его царем Мидии, тогда Дейока
приказал соорудить для него дом, достойный звания царя, и его власть, вооруженную стражею
копьеносцев. Склонивший к этому мидян, он велел возвести большие крепкие стены, теперь носящие
название «Агбатан». Причем одна стена кольцом замыкалась в другой. Акрополь был устроен так, что
одно кольцо возвышалось над другим только своими зубьями. Такое устройство достигнуто было
частью благодаря холмистой местности, частью с помощью искусства. Всех колец — стен было семь,
в последнем из них помещались царский дворец и сокровищницы. Наибольшая из крепостных стен
почти такого же объема, как обводная стена в Афинах.
Зубцы первой снаружи стены белые, второй черные, третье ярко — красные, четвертой голубые, пятый
цвета сурика. Так покрашены краской зубья на пяти стенах. Одна из двух последних стен имеет зубцы
посеребренные, а другая золоченые [4, Геродота Клио 98-99, 54].
Греческие источники особенно широко освещают мировоззрение магов. Л. Диоген, ссылаясь на книгу
Аристотеля о магах, а также на пятую книгу истории Диона пишет, что маги не занимались
магическими вещами, что первый маг был именно Зороастр, который поклонялся звездам. Его мысли
подтверждаются также Гермодором [5, 65].
Как известно в Азербайджане и за его пределами ученые, исследующие зороастризм считают, что эта
религия персов и эта религия связана с огнепоклонничеством. Однако археологические материалы
говорят о том, что зороастризм является древнейшей религией азербайджанцев. Древние жители
Азербайджана занимались изучением небесного свода, у них были свои, пусть подчас и примитивные,
представления о планетах. Сам Зороастр, который считался пророком новой веры, был одним из
ученых-астрологов и занимался изучением звездного мира. Не случайно древние греки имя «Зороастр»
ассоциировали с понятием астрон, т.е. звезда, в связи с чем в античных источниках Зороастр
изображается мудрецом — астрологом и звездочетом [6, 4].
По мнению многих ученых ирановедов Зороастр жил в V веке до нашей эры и был персидским магом
— огнепоклонником.
Как известно, Мидийский царь Астиаг отдал свою дочь Мандану за богатого перса Камбиза по советам
магов, о чем пишет Гередот в своей истории [4]. От них рождается сын по имени Кир (Куруш по
персидски), который захватив Мидию, затем завоёвывает Малую Азию, Вавилонию до
Средиземноморского побережья.
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Вот что пишет об этом известный английский ученый, посвятивший зороастризму десятки книг, Мери
Бойс: «В 549 год до н.э. персы, под предводительством Кира Великого из рода Ахеменидов, зятя
(ошибка К. А.) правившего мидийского царя, восстали, победили мидян и основали первую
Персидскую державу, в которой мидяне все еще играли видную роль.… Сведение античных авторов
позволяют предположить, что в то время, когда персы впервые столкнулись с греками в Малой Азии,
они уже были зороастрийцами. Узнав от них о Зороастре, греки естественно, сочли его персидским
пророком и «великим магом». Так Гермодор и Гермипп из Смирны относили время жизни Зороастра
за пять тысяч лет до Троянской войны. Ксанф Лидийский считал, что Зороастр жил за шесть тысяч лет
до вторжения Ксеркса в Грецию, а Аристотель — за шесть тысяч лет до смерти его учителя Платона».
По М. Бойсу Зороастр, как и его народ жил в глубокой древности — в каменном веке [7, 18]
Наше исследование доказывает, что зороастризм в древние времена не был связан с
огнепоклонничеством и Зороастр не жил в 5 веке до н.э., как утверждают многие ученые.
Сюжеты керамических сосудов, найденных на территории Азербайджана доказывают, что
Зороастризм связан именно с небесными светилами и является исконным мировоззрением
азербайджанцев.
Керамические сосуды с весьма интересным сюжетом, о которых пойдет ниже речь, были обнаружены
археологом Э. А. Реслером еще в конце XIX в. в курганных погребениях Киликдага, горного хребта
Сарял, расположенного в 2 км к юго-востоку от современного Гейгельского (бывшего Ханларского)
района Азербайджана. В указанных курганах были продолжены раскопки почти через 40 лет, археологом Я. И. Гуммелем. Раскопки были проведены по линии Института Истории Аз. ФАН в 1936-1939
гг.

Три из этих сосудов были обнаружены Я. И. Гуммелем в кургане № 79, один Э. А. Реслером в
близлежащем кургане. Известно еще о находке 2-х сосудов из кургана №2 близ Ханлара. Количество
этих сосудов с одинаковым сюжетным изображением шесть, но они отличаются по форме. Три из них
имеют чашеобразную форму, а два сосуда — форму кувшина с прямым высоким горлом без ручки.
Сосуды в основном сделаны из двух видов глин — черно-бурой и желто-бурой. Узоры — изображения
фигур и животных, помещенных на тулове сосудов, выполнены в стилизованной манере. Они
повторяются в ритмическом чередовании. Как известно, уже в эпоху энеолита орнамент обретает
стилизованный характер, а также обладает определенным смысловым и религиозным магическим
значением, что дает основание сравнивать орнамент с пиктографией. Уже в эпоху энеолита
определяется устойчивый круг мотивов, характерных для декорирования поверхностей керамики,
примером которых могут служить керамика Гёй-тепе Южного Азербайджана V — начала IV тыс. до
н.э. Керамика Киликдага как по трактовке, так и по сюжету продолжает эту традицию.
Профессор Я.И. Гуммель, затрагивая в своих статьях сюжет интересующей нас керамики, выдвигает
мысль о том, что он отражает сцену охоты [8, 39]. Азербайджанский ученый-исследователь М.А.
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Гусейнова в своей монографии также считает, что эти сюжеты являются отражением сцены охоты [9,
77].
Сюжет керамических сосудов следующий: стилизованный рисунок человека, стоящего в фас с
раскрытыми руками, тело составлено из двух треугольников, а голова в виде круглого светящегося
элемента. В левой руке он держит специальный космический инструмент в виде лука, направленный
на стилизованного рогатого барана; над инструментом изображено солнце. Изображение человеческих
фигур на сосудах практически не меняется, меняется только головная часть, где изображаются либо
круглый элемент, с восходящими от него спиралями, выполненный точечными линиями, либо
свастика. В композиции также участвует элемент древо жизни, треугольники, ромбы. На наш взгляд,
эти сюжеты далеки от сцены охоты, они носят сугубо астральный характер и связаны с древними
представлениями наших предков. Человеческая фигура отражает астролога, который специальным
инструментом указывает на фигуру горного барана. То, что инструмент является астрономическим,
доказывает изображение стилизованного солнца, отраженного над инструментом. Горный баран также
является небесным. То есть, его трактовка наводит на мысль, что он не земной, а космический, т.к.
точечная спиральная линия над головой и под ногами является его основным признаком. Другими
словами, эти сосуды являются религиозными — магическими, которые использовались в весенних
церемониях Новруз нашими древними предками. Как известно, предки древних азербайджанцев, как и
кочевники Центральной Азии, хорошо разбирались в астрономии и наблюдали за движением небесных
светил, а прежде всего — видимым движением солнца по небесной сфере. Как и астрономы различных
стран древнего мира, древние азербайджанцы звездное небо делили на четыре части, в каждой из
которых насчитывалось по семь созвездий, имеющих свою символику, изображаемых определенным
животным, цветом, временем года. Один раз в году солнце, пересекая небесный экватор, входило в
точку небесного равноденствия, т.е. в созвездие Овна. Этот момент пересечения солнцем небесного
экватора совпадал с 20 или 21 марта. Как известно, этот день был первым днем праздника Новруз.
Именно сюжеты и изображения на этих сосудах отражают начало праздника Новруз [10, 168-171].
Не случайно, что у древних греков имя Зороастр ассоциировалось с понятием Астрон, т.е. звезда, в
связи с чем, в античных источниках он изображается как мудрец — астролог и звездочет [6, 4]. Не
исключено, что на керамике из Киликдага изображение астролога могло бы ассоциироваться с образом
Зороастра.
Таким образом, можно сделать вывод, что Азербайджан является родиной зороастризма, а не
огнепоклонничества. Зороастризм связан именно с небесными светилами. А маги, которые являлись
жреческой кастой, являлись основными носителями зороастрийских обычаев и церемоний. Что
касается текста Авесты, то он был написан на коже животного во времена ахеменидских династий с
устной речи Мидийских магов и пополнен индийскими ведами из религии огня и мало что было
отражено из подлинного зороастризма. Геродот, касаясь праздничных религиозных церемоний
древних магов, отмечает, что они, маги, во время жертвоприношений, религиозных церемоний и
празднеств и когда правители приносили присягу трону, входили в торжественное собрание с пением
«теогоний», благословляющих правителей [11, 174].
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М. Бойс говоря о древний части Авесты пишет что, «Гаты — песни пророка, и примыкающие к ним по
времени и языку разделы Авесты сохранялись (в устном виде К. А.), сначала в степных областях
Иранского нагорья в течении тысячи лет и более, до начала исторического периода и создания более
устойчивых и сильных держав — Мидийской и Ахеменидской» [7, 289].
Другими словами, подлинная Авеста состоит из гимнов и маги — жрецы священны и богослужебные
тексты знали наизусть с детства и произносили всегда по памяти. О том, что богослужители и люди,
которые принимали зороастрийское мировоззрение, пели гимны и можно судить по ковру, который
был найден из горного Алтая.
Как известно, в 1947-1949 гг. при раскопках курганов Горного Алтая экспедиция Ленинградского
Археологического института под руководством профессора С. Руденко обнаружила несколько
безворсовых и один уникальный, почти квадратной формы ворсовый ковер, хорошо сохранившийся в
атмосфере вечной мерзлоты.
Превосходная композиция, ясность цвета, реалистическая трактовка изображений на коврах,
найденных во 2-м, 4-м и 5-м Пазырыкских курганах, свидетельствуют о высоком уровне искусства
древних мастеров, владевших техникой «сложного продевания» и «узловязания». В сущности, эти
технические методы веками применялись в ковровом искусстве во многих странах Востока, в том
числе и в Азербайджане. Наше исследование показало, что безворсовые ковры, особенно килимы с
сюжетным изображением были сотканы именно на территории Древней Манны или Мидии, как и
предполагает С. Руденко [12, 75-76].
Но мы не можем согласиться с профессором С. Руденко с его трактовкой сюжетов килима. Так,
например, говоря о мидийском килиме (рис. 1), на котором изображены в профиль две стилизованные
женщины, он утверждает, что эти женщины в молитвенных позах поклоняются огню, и в своей книге
он демонстрирует рисунок реконструкции с курильницей в центре. Он также предполагает, что стоящая впереди женщина держит в руке цветы, но неизвестно по какому поводу. Однако, надо учесть и
то, что захватив Мидию (V век до нашей эры) Ахемениды, а далее и Сасаниды, хотя и приняли религию
мидян, наряду с их обычаями и одеждой, но толковали они эту религию по-своему, придавая ей новое
содержание. Так Авестийский пророк Ахура Мазда стал «богом огня». Многие исследователи, в том
числе А.О. Маковельский, совершенно верно отмечают, что: «Правоверные последователи учения
Спитамы Заратустры не были огнепоклонниками, в отличие, как от сторонников старой веры, так и от
приверженцев последующей маздаясны, которые чтили божество огня» [13, 143].
По нашему мнению, сюжет этого килима никак не связан с культом огня и вообще с
огнепоклонничеством, являющейся государственной религией Ахеменидов и Сасанидов, и не имело
никакого отношения к подлинному содержанию зороастризма. Посвятив всю свою жизнь созданию
истории иранских племен, Фирдоуси в «Шахнаме» как бы косвенно утверждает их религиозное
мировоззрение. Например, описывает мужество Х. Хушенга, внука великого создателя Ахеменидской
династии Кеумарса, который, убивая дикого змея камнем, промахнулся, а камень, брошенный им,
ударился о скалу и воспламенился. Шах сказал:
Сильный удар получила скала и разбилась,
Соприкоснувшись с камнем, искру породила,
Змея уцелела, но тайна эта раскрылась,
Что источник огня в природе — камень,
Преклонив колени, руки простер к небу правитель,
Сказал: слава тебе, о, великий творец,
Ты даровал мне этот свет.
Отныне алтарем народу он послужит,
Сказал: этот свет — народа пламень,
В мире пусть все поклоняются огню.
Говоря о нравах и обычаях персов, Геродот писал: «Ставить кумиры, сооружать храмы и алтари у них
не дозволяется; тех, кто поступают противно их установлениям, они обзывают глупцами» [4, 71,
Гередота Клио 131]. Согласно зороастрийским преданиям, сам Зороастр в тридцать лет получил
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откровение от излучающих светил, когда по случаю весеннего празднества (Новруз) отправился к реке,
чтобы взять воду для приготовления хаомы (sәmәni) [7, 28]. Именно мидийские маги глубоко
занимались этим учением. На основе этого учения была создана в устном народном творчестве святая
книга «Авеста». Содержание Авесты заключается в борьбе между злом и добром: между Ахура Маздой
и Ангра Манью. «Ахура Мазда» повелевает мыслить, говорить и делать благое». В Авесте помещены
избранные гимны (песнепения), сочиненные самим пророком. Повторение всех семнадцати Гат входит
в ритуал Зороастрийского богослужения [6, 6].
Таким образом, можно сказать, что женщины на мидийском килиме держат в руках не цветы, как
предполагает профессор Руденко, а сосуд со священным напитком «хаома», что зороастрийцы
приготавливают перед наступлением праздника весны из «sәmәni» (проросшей пшеницы) [15, 74-90].
Одна из женщин, что стоит впереди, явно принадлежит к знатному роду, на голове у неё что-то вроде
короны, из-под которой спускается шлейф из ткани. Обе они поют гимн «магам» 1 Ахурамазде, а не
молятся огню.
Вот откуда берутся истоки нашего мугама, который и есть песня Магов. О том, что они поют, а не
молятся, свидетельствуют их широко раскрытые рты. У стоящей позади и просто одетой женщины,
явно прислужница, в руках поясок, который она собирается надеть на свою госпожу. Это также один
из атрибутов акта принятия зороастризма. Не исключено, что обычай завязывания невестам красного
пояса, который сохраняется веками в свадебных традициях азербайджанцев, также связан с зороастризмом. Таким поясом пользовались, и мужчины до конца ХIХ и начала XX века, то есть подобные
пояса, особенно «куршаки», были основным элементом традиционного национального костюма
азербайджанца.
И так, вышеуказанные археологические материалы доказывает, что наши древние предки —
Зороастрийцы поклонялись семи светилам и не исключено, что религиозные гимны, которые пели
маги, были посвящены каждой отдельной светиле. И не случайно, что в Азербайджане имеется 7
мугамов, о чем когда-то было написано самим У. Гаджибековом. Фактически, знаменитая поэма
Низами «Семь звезд» (фарс — Хефти — Пейкер) посвящена семи божественным светилам. Вот как это
описывает Низами:

«Семь дворцов Бахрам увидел, словно семь планет,
В соответствии планетам у дворцов был цвет…
Первый купол, что Кейвану зодчий посвятил,
Камнем черным, словно мускус, облицован был. (Са-турн)
Тот, который был отмечен знаком Муштари,
Весь сандаловым снаружи был изнутри. (Юпитер)
А дворец, что был Бахрамом красным озарен,
Розовел порфиром, красен был в основе он. (Марс)
Тот, в котором зодчий знаки Солнца усмотрел
Ярко-желтым был как солнце, золотом горел. (Солн- це)
Ну а купол, чьим уделом был венец Зухры
Мрамором лучился белым, как венец Зухры. (Венера)
Тот же, чьею был защитой в небе Утарид,
Бирюзой горел, как в небе Утарид горит. (Меркурий)
А построенный под знаком молодой Луны, Зелен
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Зелен был, как счастье шаха, как наряд весны… (Лу-на)
…Каждая царевна замок выбрала себе
По ее происхожденью, цвету и судьбе.
Внутреннее все убранство в каждом из дворцов
Свойственных ему оттенков было и цветов…»
К сожалению, Н. Гянджеви эту поэму посвятил не подлинным владельцам Зороастризма — Мидийцам,
а Сасанидской династии, которые были огнепоклонниками. Тогда как Сасанидские цари из Мадаина
пешочком ходили в Южный Азербайджан, что бы поклонятся богу огню. Вот что пишет об этом
Шамседдин Сами: «В Азербайджане между Марагой и Зянджаном был древний городок, величественный и благоустроенный. Он был знаменит своим храмом огнепоклонников и многочисленными
рудниками в окрестностях» [2, 111].
В период Сасанидов Зороастрийские храмы превратились в храмы огнепоклонников, хотя частично
сохраняя древнее звание с символом на куполах храма. Планета Сатурн переименовалась на
«Азермехр», храм Юпитера — на «Азербахрам», храм Марса — на «Азенуш», храм Солнца — на
«Азераин», храм Венеры — на «Азерхазин», храм Меркурия — на «Азербарзин», храм Луны — на
«Азерзердушт» [2, 111].
В период Ислама эти храмы, в основном Шейх Сафи, стали храмами поклонения Суфиев [2, 111].

Индийский огнепоклонникю Бомбей, храм огня. М. Бойс
То есть, термин мугам переводится как песня мугов — огнепоклонников. Хотя персидские
огнепоклонники — зороастрийцы никогда не пели, так как они полностью закрывает рот, чтобы не
осквернить святой огонь.
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ÖZET
O.Kont biliyin inkişafını cәmiyyәtin tәrәqqi etmәsindә әsas amil hesab edirdi. O deyirdi ki, biliyin mistik
formadan pozitiv formaya doğru inkişaf etmәsi insanların sәnaye cәmiyyәtinә keçidinә sәbәb olacaq. İnkişaf
etmiş ölkәlәrdә II Dünya müharibәsindәn sonra tәhsilin sosiologiyasına maraq artdı. Mövcud olan tәhsil
sistemi ETT-nin yeniliklәrindәn geridә qalırdı. XXI әsrdә artıq tәhsil insan fәaliyyәtinin mühüm sahәlәrindәn
olur. Bütün ölkәlәr, o cümlәdәn Azәrbaycan Respublikasında tәhsilә, onun inkişafına diqqәt artırılır.
Müstәqilliyin ilk illәrindәn tәhsil sahәsindә islahatlar aparılır. Sovet imperiyası mühitindәn xilas olmuş,
müstәqil dövlәt kimi formalaşan Azәrbaycan tәhsil sistemini yeni mühitdә iqtisadi münasibәtlәrin tәlәblәrinә
uyğun qurmalı vә dünyaya inteqrasiya etmәli idi. Düzdür, bu çox vaxt tәlәb edirdi. Fәaliyyәt proqramının
hazırlanması, hәyata keçirilmәsi әn vacib mәsәlәlәrdәn idi. Hәr bir ölkәnin dilini onun xalqı yaşadır. Vә mәhz
Ümummilli liderin tәşәbbbüsü ilә “Azәrbaycan dili” öz tarixi vәtәndaşlıq hüququnu qazandı. Misal üçün.
1999-cu ildә Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti tәrәfindәn “Tәhsil sahәsindә islahat proqramı”nın tәsdiqi.
Daha sonra Azәrbaycan Respublikası BMT-nin Avropa vә Asiya Sakit Okean regionları üzrә Ali tәhsil
sahәsindә elmlәrin, diplomların vә elmi dәrәcәlәrin qarşılıqlı tanınması haqqında konvensiyalarına,
YUNESKO-nun Avropa Şurası ilә birlikdә hazırladığı Avropa regionu üzrә ali tәhsil sahәsindә ixtisasların
qarşılıqlı tanınması haqqında 11 aprel 1997-ci il tarixli Lissabon Konvensiyasına qoşuldu. Ümumiyyәtlә
mәdәniyyәtlәrarası qarşılıqlı fәaliyyәt prosesi dialoq iştirakçılarının dil vә mәdәni mәnşәyinә tәsir göstәrir.
Qarşılıqlı mәdәni әlaqәlәrdә dil vә mәdәniyyәtin bütün sahәlәrinә tәsir edәn müdaxilә elementlәrinin nәzәrә
alınması tәlәb edilir. Dil, dәrk olunmalı әtraf dünyanın müәyyәn bir hissәsidir. Vә dil haqqında danışarkәn, ilk
növbәdә biz mәdәniyyәtdәn bütöv bir sistem qismindә bәhs edirik.
Ulu Öndәrin milliliklә ümumbәşәriliyin vәhdәtini nәzәrә alaraq müәyyәnlәşdirdiyi azәrbaycançılıq
idеоlоgiyası müstәqil dövlәti yaratmağın vә yaşatmağın bütün prinsiplәrinin tәcәssümünә çеvrildi. Bu
idеоlоgiya milli әnәnәlәrlә müasirliyi, dini dәyәrlәrә tоlеrantlığı, dеmоkratik düşüncә ilә dövlәtçilik şüurunu
еlә bir mükәmmәl sәviyyәdә özünә birlәşdirdi ki, оnun söykәndiyi dәyәrlәr sistеmi bütövlükdә Azәrbaycan
хalqının talеyini uzaq pеrspеktivlәr üçün müәyyәnlәşdirdi [2, s. 246]. Mәhz milli mәdәniyyәtin zәnginlәşmәsi
vә inkişafı yalnız ümumbәşәri dünya mәdәniyyәti ilә sıх yaхınlığın mövcudluğu zamanı mümkündür.
Mәdәniyyәt mәdәni birlikdә yaranan yеni bеynәlхalq tipli mәnәvi istеhsalın fоrmalaşmasında ciddi amildir.
Ümumbәşәri dәyәrlәr mücәrrәd anlayış dеyil, оnlar hәr bir milli mәdәniyyәtdә tәcәssüm оlunur. Milli vә
bәşәrinin vәhdәti, Azәrbaycan хalqının оrtaq dәyәrlәr vә davranış münasibәtlәri adlı mәkanın fоrmalaşmasını,
еtnik şüurda hәr bir qatın statusunu sеzmәyә imkan vеrir, özünün rеal tariхi-mәdәni varlığının sübyеkti
оlmasına şәrait yaradır. Azәrbaycan mәdәniyyәtlәr vә dinlәrarası münasibәtlәrin durumu, еtnik-milli-bәşәri
müstәvilәrin ahәngdar mövcudluğu baхımından dünyada örnәk оla bilәr [1, s. 257].
Biz mәdәniyyәt vasitәsilә özümüzü dünyada tanıdırıq. Bu gün mәdәniyyәt xalqların yaxınlaşmasına, bir-birini
başa düşmәsinә, qarşılıqlı mübadilәyә xidmәt edir. Azәrbaycan mәdәniyyәti dünya mәdәniyyәtinin inkişaf
meyllәrinә istinad edәrәk müasir mәdәni tәrәqqi sәviyyәsinә çatmışdır. O, bәşәri ideallara xidmәt edәn
humanist mәdәniyyәt kimi nüfuz qazanmışdır. Azәrbaycan mәdәniyyәtini meydana gәtirәn bütün dәyәrlәri
araşdırmaq, tanıtmaq, inkişaf etdirmәk milli vәzifәlәrimizdәndir. Milli irsimizin zәruriliyi vә ümummilli
liderimiz Heydәr Әliyevin bütün çıxışlarında qürurla söylәnilirdi.
Açar sözlәr: müstәqillik, mәdәniyyәt, milli irs, mәdәni dәyәrlәr
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NATIONAL-CULTURAL HERITAGE
ABSTRACT
Azerbaijani national culture has always been an expression of the desire and wishes of our people, their ideals
of struggle for independence and right equality. The examples of our culture, which have never lost their
freshness, are at a level that will be a sample to the world culture in many areas through expanding constantly
their material and spiritual base in the new historical condition. “Koroghlu”, “Kitabi-Dada Gorgud” and other
epics, which reflect the rich cultural heritage of our people, have educated the people in the spirit of firmness,
inspired them to struggle against the enemy through.
Much has been done in Azerbaijan to study and promote the heritage of “Kitabi-Dada Gorgud”. Heydar Aliyev
said at the 1300th anniversary of the epic “Kitabi-Dada Gorgud” on April 9, 2000 that the contribution of our
historical ancestor “Kitabi-Dada Gorgud” to the world civilization had a special place. He noted that “KitabiDada Gorgud” had always called peoples and nations to unity and peace. The establishment of the Union of
Turkic-speaking Countries in 1992 is a striking sample of fulfillment of Dada Gorgud’s will. The multicultural
mood is described in the epic “Kitabi-Dada Gorgud”. The belief of the heroes in the epic is the religion of God,
which is expressed in Quran. Multicultural values are reflected in the epos "Ganli Goja oglu Ganturali".
Ganturali chooses “an infidel girl” – the daughter of a Christian takur (head) of Trabzon Seljan khatun in a
Yellow dress to marry. Even Ganturali’s father offers him to get married with her. The takur (head) of Trabzon,
who later regretted giving his daughter to a Muslim Oghuz man, sent troops to take her back and this time
Ganliturali and Seljan khatun beat off the takur’s fighters together. Seljan Kkhatun is a native character
surrounded by Oghuz women, who always hold high the values as moral purity and fearlessness.
We can see multiculturalism in Mujiraddin Beylagani’s poems, who was Afzaladdin Khagani’s student in the
12th century, that were devoted to Jesus. Great Nizami also emphasized tolerance, endurance and feeling sorry
for others in his works.
Cultures are always in unity, get close to each other and develop together. Every culture is based on universal
values. Civilizations on Earth have been created on cultural treasures created by human. Besides publication
of “How Basat killed Tepegoz” from the epic “Kitabi-Dada Gorgud” with German scientist Friedrich von
Dietz’s foreword in 25 languages, books published in languages of different people – Turkish, German,
English, French, Russian, Chinese, Japanese, Indian, Arabic, Persian, Greek, Hungarian, Italian, Ukrainian,
also in languages of ethnic nations living in Azerbaijan – Khinalig, Tat, Kurdish, Talysh, Udi, Lezgi, Georgian,
Armenian are an indicator of Azerbaijan’s multiculturalism. Multicultural, tolerant values that have been
reflected in the works of Azerbaijani literature masters are collected as a context in the book “Literary and
artistic sources of Azerbaijani multiculturalism”.
Baku International Center of Multiculturalism was established by the Decree of the President of Azerbaijan
Ilham Aliyev on May 15, 2014. The main purpose is to study the cultural, social, political essence of
Azerbaijani reality, where tolerance has become a life style, to carry out scientific investigation of tolerant
bases of ethnic-cultural and religious diversity and determine ways to preserve them and to implement projects
in the direction of systematic elimination of shortcomings in education, culture, science and other social
spheres. Azerbaijani and the world multicultural achievements are studied by international specialists and the
experiences of world specialists, political, public, scientific, cultural figures on multiculturalism are
investigated and works on spreading them are carried out in the Center. Subject “Introduction to
Multiculturalism” is taught at the bachelor’s level and subject “Azerbaijani multiculturalism” at the master’s
level in universities.
Ilham Aliyev, who continues the National Leader’s policy today, said in his speech at the opening ceremony
of the International Humanitarian Forum held in Baku on October 10-11, 2011 that the alternative to
multiculturalism is isolation. Multiculturalism is respect to representative of other nation and other religion.
Respect to own religion begins with respect to other religion. Multiculturalism does not allow discrimination,
but unites all peoples. At the same time, each country has its own rules, own traditions. Of course, every person
– both a citizen of the country and guest in our country must respect these rules and traditions.
Key words: cultura, traditions, multiculturalism
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POEZİYA VӘ FOLKLORDA PEYZAJIN ӘDӘBİ-BӘDİİ FUNKSİYALARI
Günel Hüseynova Şükrәt qızı
AMEA Folklor İnstitutunun doktorantı,

ÖZET
Әdәbiyyat ictimai hәyatı vә tәbiәti bәdii söz vә оbrazlarla әks еtdirәn söz sәnәtidir. İstәr fоlklоrda, istәrsә dә
yazılı әdәbiyyatda hәr hansı bir tәbiәt predmetini zaman-zaman bәdii оbraza çеvirmәk cәhdi göstәrilmişdi.
Mәşhur rus tәnqidçisi Bоris Qalanоvun “Живопись словом” kitabında bu barәdә bеlә bir qеydi var:
“Pоеziyada pеyzaj insan mәnәviyyatının inikasıdır” (1, s.154).
Хalqın tәbiәtә münasibәti bәdii nümunәlәrdәki pеyzajlarda aydınca görülmәkdәdir. Pеyzaj hәmişә bәdii әsәrin
strukturunda özünә çох möhkәm yеr tutan bir kоmpоnеnt оlmuşdur. Rus әdәbiyyatşünaslarından
L.İ.Timоfеyеv, L.B.Şеpilоva, Q.İ.Pоspеlоv, Q.P.Abramоviç, B.M.Qalanоv, A.I.Miхaylоv, S.A.Lipin,
Azәrbaycan әdәbiyyatşünaslarından C.Хәndan, M.Rәfili, M.Cәlal, Q.Qasımzadә, Y.Qarayеv,
N.Muradәliyеva, N.Şәmsizadә, G.Qarayеva vә b. pеyzaj haqqında maraqlı qәnaәtlәri vardır. Prоfеssоr Mir
Cәlalın sözlәri ilә dеsәk, “tәbiәt sәhnәlәrinin gücü vә mәlahәti mәhz insanın оna münasibәtindә, insan
hisslәrinin qabarıq tәcәssümündә, insan zеhni vә fikrinin ifadәsindә göstәrilir” (2, s.16). “İnsanları vә
hadisәlәri tәsvir еdәrkәn оnların mühitini, şәraitini, hadisәlәrin başlandığı yеri dә tәsvir еdәrәk, әsәrә tәbiәt
tәsvirlәri dә daхil еdilir. Әsәrdә tәbiәt tәsvirinә pеyzaj dеyilir” (3, s.53) Görkәmli әdәbiyyatşünas alim Yaşar
Qarayеvin tәdqiqatlarında bәdii әsәrin strukturundakı digәr pоеtik fiqurlarla yanaşı, pеyzajdan da yеri gәldikcә
söhbәt açılması tәsadüfi dеyildir (4). Pеyzajın ayrıca janr, mövzu kimi işlәnmәsi, bu sahәyә diqqәtin artması
әslindә bütövlükdә еlmi, fәlsәfi vә digәr sәbәblә әlaqәdardır. Оna görә dә pеyzajı tәsvir еtmә incәsәnәti әslindә
dünyanın insan tәrәfindәn nә dәrәcәdә qavranılmasından asılıdır. Tәbiәtә münasibәt dәyişdikcә bu, incәsәnәtә,
mәdәniyyәtә, musiqiyә dә sirayәt еdir. Yaradıcılıqda gözәl tәbiәt tәsviri yaratmaq üçün “pеyzaj tәfәkkürü”,
“tәbiәt duyumu” оlması çох vacibdir.
Belәliklә, folklor vә lirik şeirdә pеyzajın funksiyalarını aşağıdakı kimi sistеmlәşdirmәk оlar:
1. Süjеt хәttindәki hadisәlәrin yеrini, vaхtını bildirmәk üçün istifadә оlunur.
2. Әsәrin әvvәlindә tәsvir еdilәn pеyzaj bәdii әsәrin еkspоzisiyasını, әsas prоblеmini ifadә еdir.
3. Bәdii qәhrәmanın daхili dünyasını açmağa хidmәt еdir.
4. Müәllif mövqеyini bildirir.
5. Yazıçının dünyagörüşünü, fәlsәfi, idеya-еstеtik baхışını ifadә еdir.
Folklorda vә poeziyada tәbiәt әsasәn iki vacib aspеktdәn maraqlıdır:
1. Tәbiәt әbәdi, daimidir. Tariхi hadisәlәrlә, siyasi rеjimlәrlә müqayisәdә tәbiәt әbәdiliyin оbrazıdır.
2. Tәbiәt millilik baхımından da spеsifikdir (оnun landşaftı, iqlimi, bitki örtüyü baхımından). Pеyzaj
tәsviri dоğma vәtәnin оbrazıdır. Pеyzajın psiхоlоji funksiyası isә әhval-ruhiyyә, оvqat yarada bilmәsi,
qәhrәmanın mәnәvi dünyasını, psiхоlоgiyasını göstәrmәsi vә ümumilikdә dünya tәbiәtinin inikası kimi
vеrilmәsidir. Әgәr pеyzaj pеrsоnajın хaraktеrini, mәnәvi dünyasını açmaq mәqsәdilә vеrilirsә, әsasәn iki
istiqamәtdә rеallaşır:
1. Әfsanәvi, mifik-pоеtik, әdәbi оbrazlar kimi vеrilir.
2. Rеal vә tәbii pеyzajlardan istifadә оlunur.
İstәr хalq lirikasında, istәrsә dә müasir pоеziyada pеyzajlar müхtәlif çеşidlidir. Әlbәttә, folklor hәcmcә kiçik
оlduğundan оnda gеniş tәbiәt lövhәlәri aхtarmaq da düzgün оlmazdı. Lakin хalqın böyüklüyü оndadır ki, bir
kiçik bәdii parçada hәm pеyzaj еlеmеntlәri vеrmәyi, hәm dә qәhrәmanın әhvali-ruhiyyәsinin hәmin mәnzәrәyә
uyğunluğunu әks еtdirmәyi bacarmışdır. Zaman kеçdikcә, insanların bәdii tәхәyyülü оnların hәyat haqqında
biliklәri ilә yоğrulmuş, pеyzaj еlеmеntlәri bәdii оbraza çеvrilmәyә başlamışdır.
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Хalq lirikasındakı pеyzajlar әsasәn cizgilәr şәklindәdirsә, yәni tәsvirlәrin alt qatındadırsa, охucu, dinlәyici
tәхәyyülü ilә dоlğunlaşırsa, qavranılırsa, müasir pоеziyadakı pеyzajlar, mәnzәrәlәr daha rәngarәng, daha
çохşaхәli vә әhatәlidir. Оna görә ki, dörd misralıq bayatı ilә müqayisәdә daha gеniş imkanlı müasir bәdii fоrma
pоnоram pеyzajlar yaratmağa zәmin yaradır. Ayrı-ayrı janrlarda, fәrdi yaradıcılıq üslublarında tәzahür еdәn
müasir pоеtik nümunәlәrdә pеyzaj оbrazları daha mükәmmәl tәsir bağışlayır. Lakin әn yaхşı pеyzajlarda,
pоеtik tәsvir vә tәrәnnümdә fоlklоr qaynaqlarından yaradıcı şәkildә bәhrәlәnmә ustalığı özünü
göstәrmәkdәdir.
Bütün bunları ümumilәşdirib bеlә bir qәnaәtә gәlirik ki, tәbiәt tәsvirlәri istәnilәn әdәbi әsәr üçün çох vacibdir.
Folklor vә poeziya pеyzajın bәdii imkanlarından gеniş faydalanmış, pеyzaj sayәsindә yazıçı sәmimi әhvaliruhiyyә yaratmış, maraqlı pоеtik lövhәlәr cızmışdır.
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RUSYA PETROL VE GAZ ŞİRKETLERİNDE DENETİM
Dr. Öğr. Üyesi Leyla AKGÜN
Iğdır Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

ÖZET
Petrol ve gaz sektörü günümüz koşullarında Rusya’nın sosyal ve ekonomik gelişimini belirleyen önemli
alanlar arasında yer almaktadır. Özellikle globalleşme süreci kapsamında Rusya petrolünün dünya petrol
piyasasında önemli yer kazanması ticari ilişkilerdeki tarafların ulusal petrol ve gaz şirketlerinin muhasebe ve
raporlama sistemine olan ilgisini önemli ölçüde artırmıştır. Aynı zamanda petrol ve gaz sektörünün karmaşık
yapısı ve taşıdığı riskler, yatırımcılar ve kredi kuruluşlarının güveninin kazanılması açısında petrol ve gaz
şirketlerinin sunduğu finansal verilerin gerçeğe uygun ve şeffaf olma zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Bu
kapsamda hem ticari ilişkilerdeki taraflar hem de bu şirketlere kredi veren kuruluşların güveninin kazanılması
için denetime olan ihtiyaç en üst seviyeye ulaşmıştır. Petrol ve gaz şirketlerin düşük petrol fiyatları
koşullarında faaliyetlerini devam ettirmeleri ve hem ulusal hem de uluslararası piyasalarda rekabet güçlerini
artırmaları açısından etkin maliyet yönetimi büyük önem taşımaktadır. Bu durum denetime olan ihtiyacı artıran
diğer önemli unsurdur. Denetim şirketleri veya denetçiler tarafından petrol ve gaz şirketlerinin denetlenmesi
sırasında maliyet denetimine büyük önem verilmektedir. Maliyet denetimi sırasında denetim şirketi veya
denetçi tarafından maliyetlerin muhasebeleştirilmesinde kullanılan yöntemler, maliyetlerin doğru bir şekilde
dağıtılıp dağıtılmadığı, maliyetlerin ürün maliyetine gerçeğe uygun bir şekilde yüklenip yüklenmediği ve iç
denetim sisteminin etkinliği incelenmektedir. Petrol ve gaz şirketlerinin denetimi sırasında denetim şirketi ve
denetçilerin özenle inceledikleri diğer bir unsur gelirlerin denetimidir. Petrol ve gaz şirketlerinin denetimi
sırasında satış gelirleri, vergiye tabi gelir ve net karın doğru bir şekilde belirlenip belirlenmediği ve verilerin
finansal tablolara gerçeğe uygun bir şekilde yansıtılıp yansıtılmadığı kontrol edilmektedir. Denetim sonucu
petrol ve gaz şirketlerinin günümüz koşullarında faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütmeleri,
piyasadaki önemlerini artırmaları ve ekonomik istikrarı sağlamaları için denetim şirketi veya denetçi tarafından
maliyetlerin azaltılması ve varlıkların etkin yönetimi yönünde öneri ve teknikler sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Petrol Şirketleri, Denetim, Maliyet

AUDIT IN RUSSIAN OIL AND GAS COMPANIES
Abstract
The oil and gas industry takes an important place among the areas that determine the social and economic
development of Russia under today's conditions. Particularly within the scope of the globalization process, the
fact that Russian oil gains an important place in the world oil market significantly increases the interest of the
parties in trade relations to the accounting and reporting systems of national oil and gas companies. At the
same time, the complex structure and risks of the oil and gas sector reveal the necessity of the fact that the
financial data offered by oil and gas companies should be realistic and transparent in order to gain trust of
investors and credit institutions. In this context, the need for auditing reaches the highest level in order to gain
the trust of both parties in commercial relations and the institutions that provide loans to these companies.
Effective cost management is of great importance for oil and gas companies to continue their activities under
low oil prices and increase their competitiveness in both national and international markets. This is another
important factor that increases the necessity for auditing. Great importance is attached to cost control during
the auditing of oil and gas companies by audit companies or auditors. The methods used in the accounting of
the costs by the audit company or the auditor during the cost audit, whether the costs are correctly distributed,
whether the costs are fairly charged on the product cost and the effectiveness of the internal audit system are
examined. Another factor that the audit company and auditors examine carefully during the audit of oil and
gas companies is the audit of revenues. During the audit of oil and gas companies, it is checked whether sales
revenues, taxable income and net profit are determined correctly and whether the data is reflected in the
financial statements in a realistic way. As a result of the audit, suggestions and techniques are offered by the
www.farabicongress.org
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audit company or the auditor to reduce costs and to perform effective management of assets in order for oil
and gas companies to carry out their activities effectively and efficiently in today's conditions, increase their
importance in the market and ensure economic stability.
Keywords: Oil Companies, Audit, Cost.
1. Giriş
Petrol ve gaz endüstrisi dünya ekonomisinin rekabetçi sektörleri arasında yer almaktadır. Rusya, özellikle son
dönemlerde petrol ve gaz üretimindeki artışlara dayalı olarak bu piyasadaki yerini önemli ölçüde artırmıştır.
Maliye Bakanlığı verilerine göre Rusya federal bütçesinin %40’ı petrol ve gaz şirketlerinin gelirlerinden
oluşmaktadır. Petrol ve gaz sektörü, ulusal ekonominin kalkınmasına önemli katkı sağlamanın yanı sıra
ülkenin döviz ve vergi gelirlerinin temel kaynağını oluşturmakta ve ülkedeki toplam endüstriyel üretimin
%12’sini temin etmektedir (Erdavletova, 2015: 127).
Günümüz koşullarında Rusya dünya petrol piyasasında petrol ve gaz üretiminde lider konuma sahiptir.
Ülkedeki en büyük petrol rafineleri Merkezi, Sibirya ve Volga Federal bölgelerinde yer almaktadır. Ülkede
üretilen toplam petrol üretiminin %70’i bu bölgelerden elde edilmektedir. Ülkede faaliyet gösteren en önemli
petrol ve gaz şirketlerinin başında “Rosneft” gelmektedir. “Rosneft”, dünyanın önde gelen petrol şirketler
arasında yer almakta ve dünyada üretilen petrolün %6’ı, Rusya’da üretilen petrolün ise %41’i bu şirket
tarafından imal edilmektedir. Rusya petrol ve gaz piyasasında önemli yere sahip diğer bir şirket
“Surgutneftgaz” halka açık anonim şirketidir. Rusya’da üretilen toplam petrolün %17’si, elde edilen toplam
gazın ise %45’i bu şirket tarafından sağlanmaktadır. Rusya petrol ve gaz sektörünün gelişimine önemli
katkıları olan şirketler arasında “Gazprom neft” ve “Lukoil” yer almaktadır (Hmelev, 2010: 65). “Gazprom
neft”, 2019 yılı itibariyle 96,1 milyon ton petrol eşdeğeri hidrokarbon üretimiyle ülkede en fazla hidrokarbon
üretimi yapan ilk üç şirket arasına girmiştir. Şirket 50’den fazla ülkeye ihracat yapmakta ve 2019 yılı itibariyle
şirketin net karı 400 milyar ruble olarak gerçekleşmiştir. Dikey entegre yapısıyla “Lukoil”, dünyada üretilen
petrolün %2,2’sini, Rusya’da üretilen petrolün ise %15’ini sağlamaktadır (Grigoryeva, 2017: 17).
Dünya petrol piyasasında önemli yere sahip olan Rusya petrol ve gaz sektörü kendine özgü spesifikliğe sahip
olduğundan aşağıda sıralanan özellikleri bulundurmaktadır:
• Sektörün genişletilmesi için önemli finansal kaynakların ayrılması,
• Katlanılan maliyetlerle elde edilecek üretim arasındaki sürenin uzunluğu ve katlanılan masraflar sonucunda
ekonomik faydanın elde edilip edilmeyeceğine dair belirsizliğin bulunması,
• Raporlamada maliyet ve stokların muhasebeleştirilmesiyle ilgili farklı yöntemlerin yer alması,
• Lisans sözleşmesi şartlarına uyulup uyulmadığının devlet organları tarafından sıkı bir şekilde denetlenmesi,
• Ekolojik faaliyetler ve çevrenin korunması için yüksek maliyetlere katlanılması,
• Yüksek maliyetli sondaj ve ekipmanların kullanılması (Balabina, 2019: 15).
Petrol ve gaz sektöründe jeofizik ve jeolojik maliyetler gibi özel maliyetlerin bulunması, yeni rezervlerin
edinilmesi veya eski rezervlerin yeniden değerlendirilmesine bağlı olarak petrol ve gaz rezervlerinin miktarsal
değerinin zamanla değişebilmesinden kaynaklı olarak stokların değerlendirilmesinde yaşanan zorluklar bu
alanda faaliyet gösteren şirketlerinin risklerini artırmaktadır (Mauina ve diğ., 2016: 67). Bu durum, petrol ve
gaz şirketlerine yatırım yapan ve kredi veren kişi ve kuruluşların ilgili şirketin finansal durumuna dair gerçeğe
uygun ve şeffaf bilgilerle temin edilmesi ihtiyacını zorunlu kılmaktadır. Sektör riskleri ve petrol ve gaz
şirketlerinin faaliyetlerinin spesifikliği bu şirketlerin muhasebe kayıt sistemi ve denetimini metodolojik olarak
karmaşıklaştırmakta ve finansal raporlamanın etkililiği ve güvenilirliğinin artırılması için özel raporlama
yöntemlerinin uygulanmasını gerektirmektedir (Nabiullina, 2018: 125).
2. Petrol ve Gaz Şirketlerinde Maliyet ve Gelirlerin Denetimi
Son dönemlerde dünya petrol fiyatlarındaki düşüşlerin etkilerini en aza indirgemek, petrol ve gaz sektöründeki
maliyetleri azaltmak, mali kaynak ve varlıkları etkin yönetmek, üretim ve yönetim sürecinde bilgi
teknolojisinin rolünü artırmak için bu alanda denetime olan ihtiyaç üst seviyeye ulaşmıştır. Maliye Bakanlığı
verilerine göre denetim şirketlerinin petrol ve gaz sektöründeki şirketlerin denetiminden elde ettiği gelirlerde
yıllık olarak ortalama %49,3 artış yaşanmıştır.
Üretim maliyetlerinin doğru bir şekilde tespiti bu maliyetlerin gerçeğe uygun bir şekilde yansıtıldığının sürekli
olarak kontrolünü gerektirdiğinden petrol ve gaz üretim maliyetlerinin denetimi oldukça karmaşık bir süreç
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haline gelmektedir. Denetim şirketlerinin, petrol ve gaz sektörü şirketlerinin denetimini gerçekleştirirken
sektörün özelliklerini dikkate alarak denetim sürecini yürütmesi gerekmektedir (Tsuryupa, 2016: 135). Petrol
ve gaz sektörü şirketleri faaliyetlerinde sondaj kuleleri, petrol kuyuları, sabit deniz platformları, petrol
rafineleri, petrol istasyonları, enerji santralleri, trafo ve dağıtım merkezleri gibi özel varlıklar kullanmaktadır.
Bu varlıkların maliyetinin yüksek oluşu yapılan muhasebeleştirme ve denetim sürecinin daha titiz ve özenli
bir şekilde gerçekleştirilmesini zorunlu kılmaktadır.
Petrol ve gaz şirketlerinde yürütülen denetim aşağıda sıralanan önemli faaliyetlere yöneliktir:
• Devletle etkileşim özelliklerinin denetimi (toprak aktı kullanım haklarının tescili ve ekolojik riskler),
• Altyapı tesislerinin oluşturulması ve bunlara ilişkin hakların tescilinin denetimi,
• Finansman işlemleri ve ana şirket ile yatırımcıların taleplerine uyulup uyulmadığının denetimi,
• Ortak faaliyetler ve projelerin denetimi,
• Transfer fiyatlandırma dahil şirketin diğer işletmelerle olan ilişkilerinin denetimi,
• Tedarikçi ve müteahhitlerle olan ilişkilerin denetimi,
• Yabancı ve kiralanan personel dahil tüm personelle olan ilişkilerin denetimi.
Petrol ve gaz şirketlerinde gerçekleştirilen denetim, şirketlerin ürettiği ve sattığı petrol ve gaz hacmi,
indirgenmiş nakit akımlarının değeri ve kanıtlanmış petrol rezervlerindeki değişiklikler, petrol ve gaz
şirketlerinin yatırımlarının değeri, duran varlıkların amortisman oranı, amortisman politikası ve şirketlerin
finansal durumunu etkileyen riskler gibi önemli göstergelerle ilgili değerlendirmelerin yapılmasına olanak
tanımaktadır (Rozanova, 2019: 131).
Petrol ve gaz şirketlerinin denetiminin en karmaşık ve özen talep eden kısmı maliyetlerin denetimini
kapsamaktadır. Bu şirketlerde maliyetlerin muhasebeleştirilmesine bağlı olarak güvenilir finansal raporların
hazırlanması konusunda önemli sorunlar yaşanmaktadır. Bu çerçevede petrol ve gaz şirketlerinin denetimi
sürecinde incelenmesi gereken ilk husus maliyetlerin muhasebeleştirilmesi kapsamıdır. Maliyetlerin
denetimini zorlaştıran en önemli unsur, petrol üretim maliyetlerinin güvenilir bir şekilde tespiti için bu
maliyetlerin doğru bir şekilde oluşumunun iç denetim birimi tarafından denetlenmesidir. Bu kapsamda
maliyetlerin muhasebeleştirilmesi yöntemi, üretim maliyetlerinin yansıtılması ve kontrolü ile gerçek üretim
maliyetinin hesaplanması yöntemleri arasında ilişkiye dayalı olarak gerçekleştirilmektedir (Kalibek ve
Kaipova, 2018: 23).
Petrol ve gaz şirketlerinin denetimi sırasında denetçi veya denetim şirketi tarafından aşağıda sıralanan önemli
görevler yerine getirilmektedir:
• Olağan faaliyetlere dair maliyetlerle ilgili kullanılan bilgi üretim yöntemleri, maliyetlerin
muhasebeleştirilmesi yöntemleri, genel yönetim ve genel üretim giderlerinin dağıtım yöntemlerinin
geçerliliğinin incelemesi,
• Muhasebe kayıt sistemi ve iç denetim sisteminin değerlendirilmesi,
• Maliyetlerin kayıt ve yansıtılmasının doğruluğunun değerlendirilmesi (Staşkovskaya ve Novruzova, 2015:
835).
Günümüz koşullarında petrol ve gaz şirketleri maliyetlerin muhasebeleştirilmesinde iki yöntem
kullanmaktadır. Bu yöntemlerden ilki Başarılı Çaba Yöntemi, ikincisi ise Tam Maliyet Yöntemidir. İki yöntem
arasındaki fark, petrol ve gaz rezervlerinde artışa yol açmayan maliyetlerin muhasebeleştirilmesiyle ilgilidir.
Tam Maliyet Yöntemi kapsamında bu maliyetler aktifleştirilmekte, Başarılı Çaba Yöntemine göre ise bu
maliyetler dönem gideri olarak muhasebeleştirilmektedir (Çaya ve Pankratova, 2010: 60). Tam Maliyet
Yöntemine göre petrol ve gaz rezervlerindeki artışa yol açmayan maliyetler, stok artışının sağlanması için
zorunlu nitelik taşımaktadır. Petrol ve gaz şirketleri bu maliyetleri üstlenirken katlanılan tüm maliyetlerin
verimlilik sağlayamayacağını ve petrol rezervi bulma çalışmalarının bir kısmının da başarılı olamayacağını,
fakat bu maliyetlerin de stok artışı için gerekli olduğunu ve başarılı aramalardan elde edilen gelirin de başarısız
aramaların maliyetlerini karşılayacağını göz önünde bulundurmaktadır.
Başarılı Çaba Yönteminde ise, katlanılan maliyetlerle stok artışı arasında direk ilişki değerlendirilmektedir.
Rezervlerin elde edilmesi ve arama faaliyetleri için katlanılan maliyetler stok artışına neden olmadığı takdirde
dönem gideri olarak kayıt edilmektedir (Tsuryupa, 2016: 136). Her iki yönteme göre farklı şekilde
muhasebeleştirilen maliyetler farklı sonuçlara neden olmaktadır. Bu kapsamda her iki yöntem arasındaki farkın
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incelenmesi önem taşımaktadır. Tam Maliyet Yöntemi, ülkede faaliyet gösteren küçük petrol şirketleri,
Başarılı Çaba Yöntemi ise büyük petrol şirketleri tarafından uygulanmaktadır. Her iki yöntem arasında bulunan
önemli farklılıklara aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
Tablo 1: Maliyetlerin Muhasebeleştirilmesi Yöntemleri Arasındaki Farklılıklar
Maliyetler
Maden Yataklarını Edinme
Maliyetleri
Stok Artışına Neden Olan Araştırma
Maliyetleri
Stok Artışına Neden Olmayan
Araştırma Maliyetleri
Alan Geliştirme Maliyetleri: Üretim
Altyapısının ve Üretim Kuyularının
Oluşturulması
Kuru Kuyular

Üretim Maliyetleri

Başarılı Çaba Yöntemi
Aktifleştirilmekte

Tam Maliyet Yöntemi
Aktifleştirilmekte

Aktifleştirilmekte

Aktifleştirilmekte

Dönem Gideri Olarak Kabul
Edilmekte
Aktifleştirilmekte

Aktifleştirilmekte

Aktifleştirilmekte (Kuyunun
tamamının veya yarısının araştırma
aşamasında olması durumunda
maliyetler dönem gideri olarak
muhasebeleştirilmektedir)
Gelecekte üretime neden olmayan
maliyetler dönem gideri olarak
muhasebeleştirilmekte

Aktifleştirilmekte

Aktifleştirilmekte

Gelecekte üretime neden olmayan
maliyetler dönem gideri olarak
muhasebeleştirilmekte

Kaynak: Karin, 2017: 24
Petrol ve gaz şirketlerinin maliyetlerinin denetimi sırasında denetim şirketi ve denetçi tarafından aşağıda
sıralanan görevler yerine getirilmektedir:
• Direkt ve endirekt giderlerin muhasebeleştirilmesinin doğruluğunun onaylanması,
• Belirli maliyetlerin ürün maliyetine doğru yüklenip yüklenmediğinin kontrol edilmesi,
• Ürün maliyetine malzeme, işçilik, amortisman ve sigorta giderlerin doğru yüklenip yüklenmediğinin
incelenmesi,
• Üretim maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi kurallarının incelenmesi,
• Maliyetlerle ilgili bilgilerin finansal raporlara doğru yansıtılıp yansıtılmadığının kontrol edilmesi
(Staşkovskaya ve Novruzova, 2015: 836).
Denetim şirketi veya denetçi tarafından gerçekleştirilen denetim sonucunda petrol ve gaz şirketlerine
muhasebeleştirme ve finansal raporlama sürecinin optimizasyonu ve maliyetlerin azaltılması yönünde öneri ve
teknikler sunulmaktadır.
Petrol şirketlerinin denetimi sırasında karşılaşılan önemli bir sorun şirketlerin gelirlerinin doğru bir şekilde
yansıtılıp yansıtılmamasına dair belirsizliklerle ilgilidir. Bu durum petrol üretiminin ortak şirketler tarafından
veya imtiyaz sözleşmeleri kapsamında gerçekleştirilmesinden kaynaklanmaktadır (Vetoşkina ve diğ., 2019:
106).
Ortak petrol üretimi yapan petrol ve gaz şirketlerinin gelirlerinin muhasebeleştirilmesi sırasında bilanço
tarihinde her bir ortak tarafından üretilen petrol ve gaz miktarının alana katılım payıyla eşleşmediği durumlara
sık sık rastlanmaktadır. Gelirlerin muhasebeleştirilmesi kriterlerine göre yeterli miktarda edinilemeyen ve
normlardan fazla elde edilen tutarlar, üretim sırasında yeterli miktarda petrol elde edemeyen tarafın normların
üstünde petrol elde eden tarafa satışı olarak kabul edilmektedir. Yeterli miktarda petrol elde edemeyen şirketin
normların üstünde petrol elde eden şirkete petrol satışının, üretim tarihindeki piyasa petrol fiyatı üzerinden
muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. Normların üstüne petrol üreten şirketin de petrol alış tutarını aynı şekilde
muhasebeleştirmesi zorunluluk taşımaktadır. Bilançoda yeterli miktarda edinilemeyen kısım ortak tarafında
aktif, normların üstünde elde edilen miktar ise borç olarak kayıt edilmektedir. Yeterli miktarda edinilemeyen
aktife, gelecekte üretilecek petrol ve gaz üretiminden ek miktar alma hakkı tanınmakta, fakat ek miktarı finanse
etme zorunluluğu yüklenmemektedir. Normların üstünde elde edilen miktarlar çerçevesinde oluşan borçlar ise,
gelecekte üretilecek petrol ve gaz miktarından şirketin payına düşecek kadar miktar sağlama yükümlülüğünü
temsil etmektedir (Tsuryupa, 2016: 138).
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Denetim şirketleri ve denetçiler tarafından petrol şirketlerinin denetimi sırasında aşağıda sıralanan görevler
yerine getirilmektedir (Konoplyannik ve Muhareva, 2012: 311):
• Normların üstünde elde edilen petrol üretimi ve ortak üretim sonucu yeterli miktarda edinilemeyen petrol
ve gazın muhasebeleştirilmesinin doğruluğunun incelenmesi,
• Satış gelirlerin muhasebeleştirilmesinin doğruluğunun onaylanması,
• Vergiye tabi gelir ve gelir vergisinin doğru hesaplanıp hesaplanmamasının incelenmesi,
• Diğer gelir ve giderlerin muhasebeleştirilmesinin doğruluğunun incelenmesi ve giderlerin hazır değerler
kapsamına alınmasının yasallığının incelemesi,
• Net kar ve dağıtılmamış karın doğru bir şekilde belirlenip yansıtıldığının incelenmesi (Konoplyannik, 2012:
311).
Petrol ve gaz şirketlerinin gelirlerinin denetimi sonucu gelir ve giderlerin finansal raporlarda gerçeğe uygun
bir şekilde muhasebeleştirilip muhasebeleştirilmediği ve net karın yasal bir şekilde dağıtılıp dağıtılmadığı
tespit edilmektedir.
3. Sonuç
Günümüz koşullarında Rusya açısından petrol ve gaz şirketlerinin gelişim olanaklarının belirlenmesi büyük
önem taşımaktadır. Bu kapsamda petrol ve gaz şirketlerinin gelişim stratejisi ve yönetimsel kararlarını önemli
ölçüde etkileyen unsur ürün maliyetidir. Ülkedeki petrol ve gaz şirketlerinin ekonomik ve finansal
faaliyetlerinin etkililiğinin artırılmasında önemli bir görev denetime düşmektedir. Denetim şirketleri ve
denetçiler tarafından petrol ve gaz şirketlerinin denetimi gerçekleştirilirken şirketin muhasebe ve raporlama
sisteminin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yürütülmektedir. Denetim sürecinin büyük bir kısmını şirketlerin
maliyetlerinin ve gelirlerinin denetimi oluşturmaktadır.
Maliyetlerin denetimi sırasında denetim şirketleri veya denetçi tarafından şirketlerin kullandıkları maliyet
muhasebeleştirme yöntemleri incelenmekte, maliyetlerin gerçeğe uygun bir şekilde muhasebeleştirilip
muhasebeleştirilmediği, ürün maliyetine giderlerin doğru bir şekilde yüklenip yüklenmediği ve sonuçların
finansal raporlara dürüstçe yansıtılıp yansıtılmadığı analiz edilmektedir. Aynı zamanda denetim şirketleri ve
denetçiler tarafından petrol ve gaz şirketlerine maliyetlerin azaltılması ve varlıkların etkin yönetimi yönünde
çözüm önerileri sunulmaktadır. Gelirlerin denetimi kapsamında ise, şirketlerin normların üstünde ve altında
elde ettiği petrol ve gazın gerçeğe uygun bir şekilde finansal tablolara yansıtılıp yansıtılmadığı, brüt ve net
karın doğru bir şekilde tespit edilip edilmediği ve gelir vergisinin doğru hesaplanıp hesaplanmadığı
incelenmektedir.
Denetim sonucu denetim şirketleri ve denetçiler tarafından önerilen maliyet azaltma teknikleri ve etkin varlık
yönetimini kapsayan yöntemler Rusya petrol ve gaz şirketlerine dünya petrol piyasasındaki arz ve talep
dengesizliği ve düşük petrol fiyatları koşullarında zararlarını azaltma, ekonomik istikrarı sağlama ve piyasada
rekabet edebilme imkanı sunmaktadır.
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ÖZET
Teknolojinin ve dijitalleşmenin yoğun yaşandığı günümüz koşullarında, hızla değişen şartlar ve rekabet
ortamından dolayı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) devamlılık sürelerinin fazla uzun
olmadığı yapılan çalışmalarla belirlenmiştir. Dünyanın her ülkesinde ekonominin lokomotifini oluşturan
KOBİ’ler, Türkiye ekonomisinde de önemli oranda paya sahiptir. KOBİ’ler amaçları doğrultusunda
faaliyetlerini sürdürürken birçok sorunla da karşı karşıya kalmaktadır. Türkiye’deki KOBİ’lerin büyük
çoğunluğunun aile işletmelerinden oluştuğu ve bu şirketlerinde yeterince kurumsallaşamadığından dolayı başta
yönetimsel ve finansal anlamda sorunlarla karşılaştıkları yapılan çalışmalarla ortaya çıkartılmıştır.
Anahtar Kelimeler: KOBİ, aile işletmeleri, kurumsallaşma, yönetim sorunları, girişimcilik, pazarlama
sorunları.

REASONS OF SME'S INSTITUTIONALIZATION, MANAGEMENT PROBLEMS AND
SOLUTION PROPOSALS
SUMMARY
In today's conditions where technology and digitalization are intense, it has been determined by studies that
the duration of Small and Medium Enterprises (SMEs) is not very long due to the rapidly changing conditions
and competitive environment. SMEs make up the world's locomotive of the economy in every country, also
has a share in Turkey's economy significantly. While SMEs continue their activities in line with their goals,
they face many problems. SMEs in Turkey, consist of a family business and the majority of these companies
can not be sufficiently institutionalized in the first place due to administrative and financial terms were revealed
by studies they encounter problems.
Keywords: SME, family businesses, institutionalization, management problems, entrepreneurship, marketing
problems.
Giriş
Dünyada, 1929 ekonomik kriz sonrasında kurulmaya başlanan Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) dışındaki
şirketler, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) statüsündedir. Evrensel anlamda KOBİ’yi açıklayan
bir tanım bulunmamaktadır. Literatürde KOBİ kavramını açıklayan değişik tanımların kullanıldığı
görülmektedir. KOBİ’ler işletmenin aynı anda hem sahibi hem de yöneticisi olan, yerel faaliyette bulunan, öz
kaynakları ile finanse edilen, çabuk karar verme yetisine sahip, düşük düzeyde yönetim giderleriyle çalışan,
emek yoğun üretim gerçekleştiren işletmeler olarak tanımlanmaktadır (Sonfield, 2004:189). Türkiye’deki
KOBİ’lerin tamamına yakınının aile şirketi olarak kurulduğu ve geleneksel olarak bu kimlik ile faaliyet
gösterdiği göz önüne alınırsa, “Aile Şirketi” kavramının önemi anlaşılacaktır. Aile şirketi denilince, bir ailenin
herhangi bir girişimde bulunarak bir iş kurması akla gelmektedir (Özkaya ve Şengül, 2006:109).
KOBİ’ler tüm dünyada ekonomi içerisinde en yüksek paya sahip işletmelerdir (Yelkikalan, 2006:195).
Bünyesinde aile üyelerinin yer almasından dolayı, aynı zamanda duygusal yoğunluğa sahip olan işletmeler
olduğu da söylenebilir (Surdej ve Wach, 2012:113). Bundan dolayı çatışmaya açık yapılar olarak
görülmektedir. Şirketlerinin kuruluşu ve gelişiminde yaşanan başlıca dezavantaj “kurumsallaşamama” olarak
görülmektedir (Neubauer, 2003:269).
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KOBİ’ler dünya ülkelerinin tüm ekonomik faaliyetlerinin %98’ini oluştururlar. Esnek ve dinamik yapısıyla;
istihdam oluşturma, değişen ekonomik koşullara ayak uydurabilme gibi özellikleriyle dünya ülkelerinin
tümünün ekonomilerinde; ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan önemli bir yere sahiptir (Olson vd.,2003:641).
Girişimcilerin şirketleşme yolunda atmış oldukları ilk adım olarak görülen KOBİ’ler, ülke ve bölge ekonomisi
için çok önemlidir (Poza, 2013:19). Türkiye açısından da KOBİ’ler temel yapı taşı niteliğinde olan, çalışma
hayatına dinamizm kazandıran Türkiye’nin sosyoekonomik açıdan büyümesine katkı sunan işletmelerdir.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kayıtlarına göre, ülkemizdeki işletmelerin %99,8’i KOBİ’dir. Ülke ve bölge
ekonomisi açısından hayati derecede öneme sahip olan KOBİ’ler, küreselleşmenin de etkisiyle oluşan
rekabetle birlikte ayakta kalma ve sürekliliklerini sağlama konusunda farklı zorluklarla karşılaşmakta, gerek
içyapılarından kaynaklı, gerekse dış çevreden kaynaklı sorunlar ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu sorunlar
genel anlamda yönetim, üretim, finans sağlama ve pazarlama konularında oluşmaktadır (Kılıç vd., 2016:52).
Bunun yanı sıra, literatür çalışmalarından da anlaşılacağı üzerine KOBİ’lerin en büyük sorunu aile bireylerinin
işletmelerin yönetiminde yer alması, profesyonel yönetimden uzak olunması söylenebilir. Ayrıca, sermaye
yetersizliği, finansal sorunlar, planlama, üretim, pazarlama faaliyetlerinin yetersizliği, yasal ve bürokratik
sorunlar, işletmeler arası işbirliğinin yetersiz olması, bilgi eksikliği, teknolojik yeniliklere ayak uyduramama
gibi sorunlar sıralanabilir.
KOBİ’ler ve Önemi
Türkiye’de faaliyet gösteren KOBİ’lerin, yatırıma, üretime, kısa zamanda ürün çeşitliliği yaparak gelen
talepleri karşılama konusunda uyum sağlayabilmeleri düşük yatırımla istihdama katkı sağlayabilmeleri, büyük
işletmelere ürün temin ederek yan sanayi olarak tamamlayıcı olabilmeleri ve ekonomide meydana gelen
değişikliklerden dolayı az etkilenmelerinden dolayı ülke ekonomisine büyük katkı sağladığı aşikârdır (Demir
vd., 2019:225). KOBİ’ler, büyük işletmelere oranla az sermayeyle kurulabilen, genelde emek gücü ile çalışan,
çabuk karar alınabilen, düşük derecede yönetim giderleriyle ucuz üretim yapabilen işletmeler olarak ifade de
edilebilir. Birçok ekonomik buhran dönemlerinde büyük kuruluşlar krizden önemli ölçüde etkilenirken
KOBİ’ler bu krizleri daha az zararla atlatabilmişlerdir.
KOBİ’ler büyük işletmelere oranla tüketici tercihlerine kolay cevap verebilen işletmelerdir. Kuruldukları
bölgelerde kalkınmaya katkı sağlayan ve aynı zamanda istihdam oluşturan, ekonomi anlamında hayati öneme
sahip oldukları söylenebilir. KOBİ’lerin avantajları ve dezavantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir (Kaygın ve
Yılmaz, 2019:3316).
KOBİ’lerin Avantajları
• Müşteriler ve şirket personeliyle daha etkili iletişim,
• Üretimde, hizmet ve pazarlamada daha esnek olma,
• Ürün çeşitliliğine hızlı uyum sağlama,
• Talep değişimi ve farklılıklarına daha hızlı uyum sağlama,
• İstihdamı arttırma ve gelir dağılımı sağlama,
• Ekonomik krizlere karşı daha fazla dayanma,
• Teknik ve teknolojik değişimlere daha hızlı uyum sağlama, şeklinde sıralanabilir.
KOBİ’lerin Dezavantajları
• Sermaye yetersizliği,
• Olumsuz rekabet,
• Uzman finansman ekibi ve departmanından yoksunluk,
• Finansal kuruluşlardan gerekli ve yeterli destek görememe,
• Mevzuat ve bürokratik engeller,
• Yönetimde profesyonelleşememe,
• AR-GE olanaklarının kısıtlı olması,
• Kurumsallaşamama,
• Finansal planlamanın yapılmaması,
• Teminat, garanti ve kefalet gibi konularda yaşanan güçlükler, olarak söylenebilir.
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KOBİ’lerin Kurumsallaşamama Nedenleri
Kurumsallaşma organize ile başlar. Eğer bir kuruluşun organizasyonu amacı doğrultusunda şekillenmişse,
kurumsallaşma anlamında en büyük ve önemli adımı atmış demektir. KOBİ’lerin daimi olabilmesi,
sürdürülebilir bir girişimcilik sergileyebilmesi için kurumsallaşmış olması gerekir. Ancak kurumsallaşmış bir
girişim rakiplerine karşı rekabet edebilir. Kurumsallaşmayı zorunlu kılan küreselleşme, bilgi teknolojileri,
sürekli gelişimdir.
KOBİ’ler ülke ekonomisi açısından ve aynı zamanda sosyal yapının temel taşlarından birisi olmalarına karşın
genel olarak yaşamları uzun süreli olmamaktadır. KOBİ’lerin temel sorunlarından birisi de
kurumsallaşamamaktır. Kurumsallaşamamanın en büyük sebebi de yönetimseldir. Planlama, organizasyon,
örgüt hiyerarşisi, karar alma, yetki devri, insan kaynakları ve sistematik yapı gibi sorunlar profesyonel anlamda
bir yönetim tarzının olmamasından kaynaklandığını söylemek mümkündür (Bilge, 2016:4665). KOBİ’ler
genel olarak rekabet ederek ayakta kalama, başarılı olma, büyüme, ekonomik olarak güçlenme, sosyal
statüsünü artırma çabalarına rağmen, farklı sorunlarla karşılaşmalarının nedeni insan kaynakları yönetim
uygulamaları ve yönetimsel yapılardan olduğu bilinmektedir.
KOBİ’lerin kurumsallaşamama ve bu anlamda istenilen gelişmelerin sağlanamamasının temel nedenleriyse,
finansal durum, yasal uygulamalar, rekabet koşulları ve aile işletmelerine özgü birinci kuşak neslin geleneksel
misyonlarına bağlılıkları olarak sıralanabilir. Kurumsallaşamamanın nedenlerinden biride KOBİ’ler arası
işbirliğinin olmaması ve taşeronluktan kaynaklı baskıcı rekabet koşullarıdır (Çabuk, 2006:48).
KOBİ’lerin Yönetim Sorunları
KOBİ’lerin kurumsallaşamamalarının temel sorununun yönetimsel olduğudur. Planlama, organizasyon,
örgütsel hiyerarşi, iletişim, insan kaynakları ve sistematik yapıyla ilgili sorunlar profesyonel anlamda bir
yönetim anlayışının olmadığından kaynaklıdır. KOBİ’lerdeki yönetim sorunları aşağıdaki gibi sıralanabilir
(Çabuk, 2006:45).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plansızlık,
Organizasyonel yapılanma sorunu,
Profesyonelleşememe,
İletişimsel sorunlar,
Yetki devri,
Görev tanımlarının, sorumluluk ve yetki dağılımının olmaması,
Uzmanlaşmaya gidilmemesi, her çalışanın her işi yapabileceği varsayımı,
Aile üyeleri arası iletişimsizlik,
İnsan kaynaklarına önem verilmemesi,
Çalışanlar arası ilişkilerin profesyonel düzeyde olmaması,
Karar süreçlerinde örgütün hiyerarşik yapısının göz ardı edilmesi,
Yüksek işgücü devri,
Şirket kurucusunun kararları tek başına alması,
Denetime ağırlık verilmemesi,
Çıkar çatışmaları,
İş akışını düzenleyen dokümantasyonun olmayışı,
Eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin yetersiz olması,
Eski alışkanlıklardan vaz geçememe,
Harcama kontrollerinde aile bireylerinin harcamalarının dikkate alınmaması,
Çatışmaların yönetilememesi,
Aile içi ilişkilerle şirket içi ilişkilerin karıştırılması.

İşletme sahipleri, profesyonel yöneticilerin işi sahiplenmediği, işin patronu gibi davranmadıklarını, mesaiye
bağlı kaldıklarını, karar süreçlerini hiyerarşik yapıyı gözeterek geç aldıklarından dolayı karlılığı
artırmadıklarını ve sonuca değil araçlara odaklanıldığını belirtmektedir.

*263*

8th International Conference on Social Sciences / 21-22 July 2020 / Almaty, Kazakhstan / Proceeding Book
Sonuç
KOBİ’lerin yaşam süreçlerini etkileyen nedenler arasında yer alan yönetimsel ve kurumsallaşamama nedenleri
vurgulanmaya çalışılmıştır. KOBİ’lerin sorunları genel olarak ülkelerin ekonomik yapısıyla da alakalıdır.
KOBİ’lerin başarısızlığı sadece işletme açısından değil toplumsal açıdan da önemli bir kayıptır.
Küreselleşmenin de etkisiyle yaşanan rekabet koşulları, ekonomik, politik ve sosyal yaşamın sürekli değişiyor
olması işletmeleri olumsuz anlamda etkilemektedir. Bu nedenle işletmelerin çevreyi iyi analiz etmeleri, fırsat
ve tehditleri iyi değerlendirerek işletmenin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek hızlı, doğru ve etkin bir şekilde
karar almaları zorunlu hale gelmektedir.
KOBİ’lerin çoğunluğunun geleneksel yönetim anlayışından uzaklaşarak kurumsallaşamaması,
profesyonelleşme oranlarının düşük olması, günün koşullarına göre yönetim tarzı sergilemeyişleri önemli
sorunlar olarak görülmektedir. KOBİ’lerin diğer bir sorunu ise finansman sorunudur. Öz sermayelerinin
yetersiz olması, kredi temininde yaşanan güçlükler yaşanan bir çok sorunların kaynağını da oluşturmaktadır.
Ayrıca, üretim, pazarlama, teknolojik gelişimlere ayak uyduramama, eğitim ve danışmanlık hizmetleri gibi
konular finansman yetersizliğinden kaynaklanan sorunlar olarak gösterilebilir.
KOBİ’lerin yaşamış oldukları sorunlara karşı çözüm olarak öncelikle öz sermaye yetersizliğini giderebilmek
adına, düşük vergi ve düşük sigorta primlerinden yararlandırılmaları, ucuz elektrik kullanımı ve bürokratik
işlemlerin azaltılması, kredi teminindeki güçlüklerin ortadan kaldırılması ve de teşvik edici unsurların hayata
geçirilmesinin önemli olacağı söylenebilir. Bunların yanı sıra yönetim anlayışının değiştirilmesi, sunulan
eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanılması, özelliklede günümüz işletmecilik
anlayışına has yönetim anlayışıyla hareket edilmesi çözüm konusunda önemli rol oynayacaktır.
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ÖZET
Bir Alman projesi olan “Endüstri 4.0”, bilişim teknolojileriyle birlikte tüm yaşamsal mekanizmaları bir araya
getirmeyi amaçlamıştır. 4. Sanayi devrimi olarak da anılan Endüstri 4.0, ilk defa 2011 yılında Almanya
teknoloji fuarında dile getirilmiş ve o tarihten sonra tüm dünyanın gündemine oturmuştur. Endüstri 4.0,
sensörlerle ortamı algılayarak birbiriyle haberleşebilen, veri analizi sağlayarak ihtiyaçları belirleyebilen
robotların üretimi devraldığı; daha hızlı ve kaliteli, daha ucuz ve ekonomik bir üretim yapmayı hedeflemektedir
(Yıldız, 2018:546).
Dünya üzerinde meydana gelen teknolojik gelişmeler iş ve sosyal yaşamı biçimlendirmede ve aynı zamanda
kolaylaştırmaktadır (Aytar,2019:57). Dünya 4.0 Endüstri Devrimiyle birlikte küresel ölçekte hem ekonomik
hem toplumsal hem de siyasal açıdan yeni bir dönüşümün eşiğine gelmiştir. Bu dönüşümün dinamiklerini ve
nedenlerini ön görebilen ve bu anlamda başta insan kaynağını geliştirebilen ve yönetebilen, gerekli
uyarlamaları içinde bulunduğu zaman içerisinde gerçekleştirebilen işletmeler ve ülkeler geleceği
şekillendirebilen aktif oyuncular olabileceklerdir.
21.yüzyılda veri işleme sistemlerinin değişim geçirebileceği söylenebilir (Hararı, 2016:390). Büyük veriyi
(Big data) işlemek ve anlamlandırmak bütün işletmelerin ve markaların ulaşmak istedikleri bir olgu olarak
görülmektedir. Ancak verinin boyutu ve hızı arttıkça veriyi yeteri düzeyde hızlı işleyemeyen ve anlamlandırıp
sonuca ulaştıramayan işletmeler köhneleşerek yok olup gidecek, veriyi işleyen, çözümleyen ve yorumlayan
işletmeler ise rakiplerine karşı fark atarak rekabet üstünlüğü elde edebileceklerdir. Dünya dijital manada
büsbütün değişiyor. Bu değişimi takip edip yakalayabilen, değişimin nedenlerini ve nasıl gerçekleştirildiğini
çözerek güç elde eden işletmeler rakiplerine karşı rekabet etme güçlerini artırabilecektir (Rogers, 2016:150).
Dijital dönüşüm, işletmeler açısından gelişmeleri takip etme ve çağa ayak uydurma adına kaçınılmaz hale
gelmiştir. Bu dönemde meydana gelen gelişmeler PwC (2016a) raporuna göre; yapay zekâ, robotik sistem,
blockchain, nesnelerin interneti, sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik, otonom araçlar, 3 boyutlu baskı vb. gibi
sıralanabilir. Bu dönüşümle birlikte; dijital çağ, endüstri 4.0, dijital liderlik, siber güvenlik, dijital ekonomi,
toplum 5.0, big data, dijital para, sanal işletmeler, nano teknoloji, bilgi analizi, kodlama ve sosyal medya gibi
birçok kavram da günlük hayatımıza ve dilimize yerleşmiştir (Aksu ve Sürgevil, 2019:55). Bu süreç işletmeler
açısından ihtiyaç olan farklılıkları ortaya çıkarmış olup çalışanların ve yöneticilerin yetkinlikleri sorgulanır
olmuştur. Bütün bu gelişmelerle birlikte insan kaynakları yöneticileri doğru pozisyona doğru kişileri bulma,
çalışanlarını geliştirerek performanslarını artırma gibi yeni sorumluluklar üstleneceklerdir (Aydın ve Uğur,
2019:86).
İşletmelerin dijital çağa uyum sağlamaları hem yönetimsel anlamda hem de iş süreçleri açısından ilerlemeleri
anlamına gelmektedir. İşletmeler rakiplerine karşı elde etmiş oldukları rekabet avantajlarını koruyarak,
sürdürülebilirliklerini sağlayabilmek adına, dijital dönüşüm alanındaki teknolojik yenilikleri takip ederek
sürekli gelişme ve iyileşme felsefesinde olmalıdır. Aynı zamanda dijital çağa ayak uydurmuş yenilikçi
kurumlarda çalışanlar daha yaratıcı fikirler geliştirerek kurumların ilerlemesine pozitif yönde etki
etmektedirler (Mert, 2020:56).
Sonuç olarak, içinde bulunduğumuz dünya her geçen gün daha da fazla dijitalleşmekte ve bu dijitalleşme tüm
hayatı ve hayatın her noktasını derinden etkilemektedir. Önümüzdeki seneler için dijitalleşmeyi ciddiye alan
çalışanlarını ve yatırımlarını buna göre tasarlayan işletmeler bu değişimi görmezden gelen işletmeleri geride
bırakarak vizyon ve misyonları doğrultusunda yollarına devam edeceklerdir.
Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, dijital dönüşüm, teknolojik gelişmeler, yapay zekâ, big data.
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THE EFFECT OF DIGITAL TRANSFORMATION OF INDUSTRY 4.0 DYNAMICS ON
BUSINESSES
SUMMARY
“Industry 4.0”, a German project, aimed to bring together all the vital mechanisms together with information
technologies. Industry 4.0, also known as the 4th Industrial Revolution, was first mentioned at the technology
fair in Germany in 2011 and has been on the agenda of the world after that date. Industry 4.0 takes over the
production of robots that can detect the environment with the sensors, communicate with each other, determine
the needs by providing data analysis; aims to produce faster and with higher quality, cheaper and more
economically (Yıldız, 2018: 546).
Technological developments in the world facilitate business and social life and at the same time (Aytar, 2019:
57). With the World 4.0 Industrial Revolution, it has come to the brink of a new transformation, both
economically, socially and politically. Businesses and countries that can predict the dynamics and causes of
this transformation and, in this sense, develop and manage human resources, and realize the necessary
adaptations within the time they exist, can be active players that can shape the future.
It can be said that data processing systems may change in the 21st century (Harari, 2016: 390). Processing and
making sense of big data is seen as a phenomenon that all businesses and brands want to reach. However, as
the size and speed of the data increase, the enterprises that cannot process the data fast enough and cannot
make sense and reach the results will become dull and disappear, and the enterprises that process, analyze and
interpret the data will gain a competitive advantage by making a difference against their competitors. The
world is changing in a digital sense. Businesses that can follow and catch up with this change and gain power
by solving the reasons and how they are realized will be able to increase their competitiveness against their
competitors (Rogers, 2016: 150).
Digital transformation has become inevitable for businesses to follow developments and keep up with the age.
According to the PwC (2016a) report; artificial intelligence, robotic system, blockchain, internet of things,
virtual reality, augmented reality, autonomous vehicles, 3D printing etc. can be listed as. With this
transformation; Many concepts such as digital age, industry 4.0, digital leadership, cyber security, digital
economy, society 5.0, big data, digital money, virtual businesses, nanotechnology, information analysis,
coding and social media are also embedded in our daily life and language (Aksu and Sürgevil , 2019: 55). This
process has revealed the differences needed for businesses and the competencies of employees and managers
have been questioned. With all these developments, human resources managers will take on new
responsibilities such as finding the right people in the right position, improving their employees and increasing
their performance (Aydın and Uğur, 2019: 86).
Businesses' adaptation to the digital age means that they progress both in terms of management and business
processes. Enterprises should be in the philosophy of continuous development and improvement by following
the technological innovations in the field of digital transformation, in order to maintain their competitive
advantages against their competitors and ensure their sustainability. At the same time, those who work in
innovative institutions that keep up with the digital age develop more creative ideas and have a positive impact
on the progress of the institutions (Mert, 2020: 56).
As a result, the world we live in is becoming more and more digital, and this digitization affects all life and
every point of life deeply. For the coming years, the companies that take digitalization seriously and those who
design their investments accordingly will leave their businesses that ignore this change and continue their way
in line with their vision and missions.
Keywords: Industry 4.0, digital transformation, technological advances, artificial intelligence, big data.
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ÖZET
Son yıllarda, finansal yayılma araştırmacılar, politikacılar ve diğer finansal alıcılardan büyük ilgi görmektedir.
Bunun nedeni, uluslararası araştırmalardan elde edilen bulgular, finansal dışlanma düzeyleri ile ekonomik
büyüme veya yoksulluk arasında bir ilişki olduğunu ortaya koymasıdır. Bu çalışmada ele alındığı gibi, finansal
yayılma, ekonomideki tüm katılımcılar için erişilebilirlik ve banka mevduatı, krediler, sigorta gibi resmi
finansal hizmetlerin kullanılabilirliği anlamına gelir. Diğer bir deyişle, toplumda yüksek bir finansal
kapsayıcılık, bir ekonominin katılımcılarının çoğunun resmi finansal sistemleri kullandıkları koşulların
finansal hizmetlerden faydalanmalarına ve sermaye istikrarlarını sürdürmelerine izin verdiği anlamına gelir.
Bu bağlamda bu çalışmada Türkiye’de 1965-2018 döneminde finansal yayılmanın ekonomik büyümeye etkisi
incelenmiştir. Finansal yayılma değişkeni olarak kişi başına ATM sayısı alınırken, ekonomik büyüme verisi
olarak ise kişi başına GSYİH alınmıştır. Engle-Granger eş bütünleşme testi sonucunda ekonomik büyüme ve
finansal yayılma arasında uzun dönemli pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Finansal Yayılma, Ekonomik Büyüme, Eş Bütünleşme

INVESTIGATION OF LONG-TERM RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL SPREADING
ECONOMIC GROWTH
ABSTRACT
In recent years, financial spread has been receiving great attention from researchers, politicians and other
financial buyers. The reason for this is that findings from international research reveal a relationship between
levels of financial exclusion and economic growth or poverty. As discussed in this study, financial expansion
means accessibility for all participants in the economy and availability of official financial services such as
bank deposits, loans, insurance. In other words, a high financial inclusion in society means that the conditions
in which most of the participants of an economy use formal financial systems allow them to enjoy financial
services and maintain their capital stability. In this context, Turkey in 1965- 2018 financial period, the effect
of economic growth spread was examined in this study. While the number of ATMs per capita was taken as
the financial spreading variable, GDP per capita was taken as economic growth data. As a result of the EngleGranger cointegration test, a long-term positive relationship was found between economic growth and financial
expansion.
Keywords: Financial Spread, Economic Growth, Co-integration
1. Giriş
Finansal gelişme ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki uzun zamandır hem teorik hem de ampirik düzeylerde
araştırılmaktadır. Bununla birlikte yeni endojen büyüme teorilerinin ortaya çıkması, finansal sistemlerin
ekonomik büyüme ve kalkınmanın teşvik edilmesindeki potansiyel rolüne olan ilgiyi daha da artırmıştır (Paul,
2017: 161). Her ne kadar finansal kalkınmanın ekonomik büyümenin belirleyicisi olduğu konusunda genel bir
fikir birliği olsa da, aralarındaki ilişkinin yönü konusunda bir fikir birliği yoktur.
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Günümüzde geliştirilen yeni veri setleri ve teknik analiz yöntemleri ile farklı ülke grupları için nedensellik
analizi üzerine ampirik çalışmalar devam etmektedir (Helhel, 2018: 761). Bu noktadan hareketle, çalışmada
Türkiye ekonomisi için ekonomik büyüme ve finansal tabana yayılma arasındaki uzun dönem ilişkisi 19652018 dönemleri için ekonometri analizler incelenmiştir.
Çalışma amacı doğrultusunda dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm giriş kısmı açıklandıktan sonra
ikinci bölümde literatürde var olan önemli çalışmalar özet tablo halinde sunulmuştur. Çalışmanın üçüncü
bölümde veri seti ve araştırma sonuçları açıklandıktan sonra, dördüncü bölümde sonuç kısmı açıklanarak
çalışma sonlandırılmıştır.
2. Literatür Taraması
Finansal yayılma ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin var olup olmadığı konusunda çok sayıda ampirik
ve teorik araştırma yapılmıştır. Bu doğrultuda daha önce konu ile ilgili olarak literatürde mevcut olan ulusal
ve uluslararası çalışmalar özet şeklinde Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Literatürde Var Olan Önemli Çalışmaların Özet Bilgileri
Yazarlar

Erataş Sönmez ve
Sağlam (2019)

Veri Seti
Gelişmekte olan ülkeleri
temsilen EAGLEs ülkelerine
(Brezilya, Çin, Meksika,
Endonezya, Türkiye, Mısır ve
Hindistan) ekonomileri için
1980-2016 dönemi

Metodoloji

Bulgular

Panel veri Analizi

Uzun dönemde finansal gelişmeden
ekonomik büyümeye doğru tek yönlü
nedensellik ilişkisi olduğu tespit
edilmiştir.
Finansal gelişme ile ekonomik
büyüme arasında uzun dönemli bir
ilişki olduğu, bu ilişkinin ekonomik
büyümeden finansal gelişmeye doğru
tek yönlü olduğu tespit edilmiştir.
Finansal gelişmeden ekonomik
büyümeye doğru tek yönlü
nedensellik ilişkisi olduğu tespit
edilmiştir.
Ekonomik büyümeden finansal
gelişmeye doğru tek yönlü
nedensellik ilişkisi olduğu tespit
edilmiştir.
Finansal gelişme ile ekonomik
büyüme arasında hem kısa dönemde
hem de uzun dönemli iki yönlü ilişki
olduğu tespit edilmiştir.
Finansal gelişme ile ekonomik
büyüme arasında pozitif bir ilişki
olduğu, ayrıca finansal gelişme ile
ekonomik büyüme arasında çift yönlü
bir nedensellik olduğu da tespit
edilmiştir.

Hasan (2018)

Endonezya Ekonomisi için
1986-2014 dönemi

Johansen
entegrasyonu ve
Granger nedensellik

Bolaman Avcı (2017)

Türkiye Ekonomisi için
2003Q1-2016Q1 dönemi

VAR Modeli

Paul (2017)

Nijerya Ekonomisi için 19812014 dönemi

VAR Modeli

Çeştepe ve Yıldırım
(2016)

Türkiye Ekonomisi için
1986:1-2015:3 dönemi

Koentegrasyon testi,
VEC modeli tahmini
ve Granger
nedensellik analizi

Musamali vd. (2014)

50 Afrika Ülkesi için 19802008 dönemi

Panel Veri Analizi

Mehrara and Ghamati
(2014)

Gelişmiş 10 ülke (Kanada,
İngiltere, Japonya, İspanya,
Almanya, Amerika, Hollanda,
İsviçre, İtalya ve Rusya )
ekonomisi için 1997-2007
dönemi

Panel Veri Analizi

Finansal gelişmenin ekonomik
büyüme üzerindeki etkisinin olumlu
yönde olduğu tespit edilmiştir.

VAR Modeli

Finansal gelişme ile ekonomik
büyüme arasında tek yönlü bir
nedensellik ilişkisi olduğu, ilişkinin
yönünün ise ekonomik büyümeden
finansal gelişmeye doğru olduğu
tespit edilmiştir.

Özcan ve Arı (2011)

Türkiye Ekonomisi için
1998–2009 dönemi

3. Veri Seti ve Uygulama
Bu çalışmanın amacı finansal tabana yayılmanın ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin incelenmesidir.
Çalışmada finansal tabana yayılma Sarma (2008), Öz-Yalaman (2019) çalışmalarında kullandığı gibi banka
şubeleri sayısı baz alınarak hesaplanmıştır. Ekonomik büyüme değişkeni olarak ise kişi başına GSYİH
alınmıştır. Analiz dönemi ise 1965- 2018 yıllık verilerden oluşmaktadır.
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Tablo 2. ADF Birim Kök Testi Sonuçları
I(0)
t-Stat
-2.4716
-1.0409

Series
FINYAY
GDDPER

I(1)
t-Stat
-6.7832***
-2.9895**

Not: Sırası ile ***,** %1 ve %5 önem düzeyinde durağanlığı ifade etmektedir.
Değişkenlerin durağanlıkları ADF (Augmented Dickey-Fuller) birim kök testi ile incelenmiş ve her iki
değişken içinde birim kökün varlığını reddeden temel hipotez seviye değerinde reddedilememiştir. Yani
değişkeneler I(0) seviyesinde durağan değildirler. Değişkenlerin birinci farkları alındığında değişkeneler
durağan hale gelmiştir. Değişkenlerin durağanlık seviyeleri I(1) olduğundan bunlar arasında eş bütünleşme
ilişkisi olabilmektedir. Bu bağlamda değişkenler arasındaki eş bütünleşme yani uzun dönem ilişkisi EngleGranger eş-bütünleşme analizi ile incelenmiştir.
Tablo 3. Engle- Granger Eş- Bütünleşme Analizi Sonuçları
Dependent
GDPPER =f(FİNYAY)

tau-statistic
-5.714589

Prob.
0.0003***

z-statistic
-32.83191

Prob.
0.0001***

Not: *** %1 önem düzeyin eş-bütünleşme ilişkisini ifade etmektedir.
Tablo 3 sonuçları incelendiğinde ekonomik büyüme ile finansal tabana yayılma arasında uzun dönem ilişkisi
olduğu tespit edilmiştir. Modelde uzun dönem ilişkisi olduğundan uzun dönem katsayılarının incelenmesi
gerekmektedir. Uzun dönem katsayıları ise Dinamik En Küçük Kareler (DOLS) yöntemi ile tahmin edilmiştir
Tablo 4. EKK DOLS Tahmincisi Sonuçları
Variable
FINYAY
C
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Long-run variance

Coefficient
8311.475
-68757.07
0.296983
0.184500
3416.398
38328057

Std. Error
t-Statistic
4666.185
1.781214
42213.23
-1.628804
Mean dependent var
S.D. dependent var
Sum squared resid

Prob.
0.0870*
0.1159
6426.116
3783.176
2.92E+08

Not: * %10 önem düzeyinde değişkenin anlamlı olduğunu ifade etmektedir.
Tablo 4 sonuçları incelendiğinde finansal tabana yayılmanın ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin pozitif
yönlü olduğu görülmektedir.
4. Sonuç
Bu çalışmada Türkiye için ekonomik büyüme ve finansal tabana yayılma ilişkisi 1965- 2018 dönemi için
ekonometri analizler ile incelenmiştir. Çalışmanın bulguları incelendiğinde ekonomik büyüme ve finansal
tabana yayılma arasında uzun dönem ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Uzun dönem katsayıları incelendiğinde
ise finansal tabana yayılanın ekonomik büyüme üzerinde pozitif etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgular
Sharma (2016), Kpodar and Andrianaivo (2011), Sethi ve Acharya (2019) gibi çalışmaların sonuçlarını
desteklemektedir.
Genellikle kredi, sigorta ve güvenli tasarruf olanakları gibi resmi finansal hizmetlere erişim olarak kabul edilen
finansal içerme, ekonomik büyümenin kritik bir motoru olarak tanımlanmıştır (Claessens ve Perotti, 2007).
Firmaların ve hane halklarının çeşitli bankacılık hizmetlerine daha fazla erişiminin yanı sıra bu hizmetlerin
kadın kullanıcılarının artırılması, ekonomik büyüme üzerinde güçlü ve olumlu etkiye sahiptir (Sahay vd.,
2015). Finansal içerme; sağlık, eğitim, eşitsizlik ve yoksulluğun azaltılması gibi insani kalkınma göstergeleri
üzerinde olumlu yayılım etkileri olan küçük işletmelerin değer yaratması yoluyla ekonomik büyümeye katkıda
bulunmaktadır Nanda ve Kaur, (2016 ).
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ÖZET
Çalışmanın amacı, İstanbul bölgesinde faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekli imalat firmaları için Araştırma
ve Geliştirme kapasitesi (ARGEK) ile finansal performans arasındaki ilişkide uluslararası deneyimin
moderatör etkisini yapısal eşitlik modeli ile incelemektir. Bu amaç doğrultusunda veri toplama yöntemi olarak,
standart veri elde etme ve buna bağlı üstün veri analizi sunma özelliklerinden dolayı anket tekniği
kullanılmıştır. En az AR-GE departmanı müdürü seviyesinde olmak üzere 162 işetme yöneticisine ulaşılmış
olup, bunlardan sadece 99 tanesinin geri dönüşü olmuştur. Geri dönen anketlerin tamamı da araştırma
kapsamına dahil edilmiştir. Anketlerden elde edilen verilerin analizinde SPSS ve SmartPLS3 programlarından
yararlanılmıştır. Araştırmanın sonuçları, AR-GEK ile finansal performans arasında istatistiki olarak anlamlı
ve pozitif yönlü bir ilişki olduğunu göstermiştir. Aynı şekilde Uluslararası deneyim ile finansal performans
arasında da anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki olduğunu göstermiştir. Ancak ARGEK ile finansal performans
arasındaki ilişkide uluslararası deneyimin moderatör etkisi tespit edilememiştir. Çalışmanın literatüre katkısı
AR-GE ile finansal performans arasında çok sayıda çalışma olmasına rağmen, bu ilişkide uluslararası
deneyimin moderatör etkisi ile ilgili çalışma veya çalışmalara rastlanılmamış olması bu ilişkinin ampirik olarak
incelenmesindeki eksiklikler önemli bir araştırma boşluğudur. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülke
için bu boşluğu dolduracak olmasına yardımcı olması ve ilgili literatüre bu anlamda katkı sağlaması
beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Finansal Performans, Moderatör Etki, Uluslararası Deneyim, SmartPLS
THE MODERATOR EFFECT OF INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE RELATIONSHIP
BETWEEN RESEARCH AND DEVELOPMENT CAPACITY AND FINANCIAL PERFORMANCE:
THE EXAMPLE OF ISTANBUL MANUFACTURING INDUSTRY COMPANIES
ABSTRACT
The aim of this study is to investigate the moderator effect of international experience on the relationship
between Research and Development capacity (ARGEK) and financial performance for medium and large scale
manufacturing companies operating in Istanbul region with structural equation model. For this purpose,
questionnaire technique was used as data collection method because of its features of obtaining standard data
and providing superior data analysis. 162 business executives were reached, at least at the level of R & D
department manager, with only 99 of them returning. All returned questionnaires were also included in the
research. SPSS and SmartPLS3 programs were used in the analysis of the data obtained from the
questionnaires. The results of the study showed that there is a statistically significant and positive relationship
between ARGEK and financial performance. It also showed that there is a significant and positive relationship
between international experience and financial performance. However, the moderator effect of international
experience could not be determined in the relationship between ARGEK and financial performance. The
contribution of the study to the literature Although there are many studies between R & D and financial
performance, this relationship the lack of studies or studies on the moderator effect of international experience
is an important research gap. In particular, it will help fill this gap for a developing country such as Turkey
and the relevant literature is expected to contribute in this sense.
Keywords: Financial Performance, Moderator Impact, International Experience, SmartPLS
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1.Giriş
İletişim ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte son yirmi yılda firmalar arasında yaşanan yoğun rekabet kendisini
daha çok hissettirmeye başlamıştır. Özellikle bu rekabet, uluslararası alanda daha da çok hissedilmeye
başlamıştır. Firmaların bu yoğun rekabet ortamlarında hayatlarını devam ettirebilmelerinin yeniliğe bağlı
olduğu da araştırmacılar tarafından sürekli olarak belirtilmektedir.
Yenilikler, AR-GE faaliyetleri sonucu ortaya çıkmaktadır. Bünyesinde daha fazla yenilik barındıran firmaların
AR-GE harcamalarına önemli düzeyde pay ayıran firmalar olduğu bilinmektedir. Firmaların uluslararası
arenada varlıklarını devam ettirebilmeleri için yeniliği stratejik bir politika olarak benimsemeyip, AR-GE’yi
de bu stratejik politikanın odak noktasına oturtmalıdırlar. Aksi takdirde rakipleri karşısında mevcut pazar
paylarını koruyamayarak silinip yok olmalarına neden olabilir.
AR-GE faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeniliklerin ticarileştirilmesi de en az ortaya çıkarılması kadar
önemlidir (Efor Patent, 2019). Ortaya çıkarılan bu yenilikler pazarlandığı sürece bir anlam ifade edecektir.
Aksi takdirde işletmelerin maliyetlerinin artmasına ve karlarının azalmasına neden olacaktır. Bunun için
yenilik firma yöneticileri için bir tasarruf değil bir zorunluluktur.
Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde girişim kısmı, ikinci bölümde araştırmanın metodoloji
kısmı, üçüncü bölümde araştırmanın metodoloji kısmı açıklanmıştır. Dördüncü bölümde bulgular
açıklandıktan sonra beşinci ve son bölümünde ise araştırma sonuçlarına ilişkin değerlendirme yapılmıştır.
2.Literatür Taraması
Literatürde mevcut olan ulusal ve uluslararası çalışmalar özet şeklinde Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Literatürde Var Olan Bazı Önemli Çalışmaların Özet Bilgileri
Yazarlar

Veri Seti

Metodoloji

Çıtak ve İltaş
(2017)

Türkiye’de BIST
Teknoloji
Endeksinde
kayıtlı firmaların
2013-2014-2015
Yıllarına ait
verileri

Dağlı ve
Ergün (2017)

BIST’a kayıtlı 66
İmalat Firmasının
2010-2013
Yıllarına ait
verileri

Freihat ve
Kanakriyah
(2017)

Ürdün Amman
Borsasında kayıtlı
6 ilaç firmasının
2006-2015 yılı
verileri

Regresyon
Analizi

Bouaziz
(2016)

BIST Teknoloji
Endeksi'nde
listelenen 12
firmanın 20102014 yılları
arasındaki verileri

Regresyon
Modeli ve
Kesitsel Zaman
Serisi Yöntemi

VanderPal
(2015)

S&P’da kayıtlı
103 firrmanın
1979-2013 yılı
verileri

Veri Zarflama
Modeli

Panel Veri
Analizi

Panel Veri
Analizi

Değişkenler
Ar-GE Yoğunluğu ve
Ar-Ge/Aktifler
(Bağımsız Değişken)
3- Aktiflerin karlılık
oranı (ROA) ve Piyasa
değeri/defter değeri
oranı (Bağımlı
Değişken)
Ar-Ge harcamaları,
Kaldıraç oranı ve Firma
büyüklüğü (Bağımsız
Değişken), Aktiflerin
Karlılığı (ROA)
(Bağımlı Değişken)
AR-GE harcamaları
(Bağımsız Değişken),
Aktiflerin karlılığı
(ROA), Öz Sermaye
karlılığı (ROE) ve hisse
başına kazanç (Bağımlı
Değişken)
Ar-Ge Harcamalarındaki
değişim (Bağımsız
Değişken), Aktiflerin
karlılığı (ROA), Öz
Sermaye karlılığı (ROE)
(Bağımlı Değişken)
Net Gelir, Öz kaynak
getirisi (ROE), Aktif
karlılığı (ROA), Gelir,
Öz kaynak (bağımsız
Değişken), AR-GE
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Bulgular
Araştırma kapsamındaki
firmaların saf etkinlik
seviyelerinin göreli
olarak yüksek olduğu
sonucuna ulaşılmıştır.
Ar-Ge harcamaları ile
firma karlılığı arasında
istatistiki olarak anlamlı
ve pozitif yönlü bir ilişki
olduğu sonucuna
ulaşmışlardır.
Ar-Ge harcamalarının
gelişmiş ülkeler için elde
edilen sonuçlarla tutarlı
olarak (ROA, ROE ve
EPS) ölçülen şirket
performansı üzerinde
önemli bir etkisinin
olduğu sonucuna
ulaşmışlardır.
AR-GE harcamaları ile
firma performansı
arasında her hangi bir
ilişki olmadığı sonucuna
ulaşmışlardır.
AR-GE’nin finansal
performans üzerinde
olumlu yönde bir etkisi
olduğu sonucuna
varmıştır.
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Ayaydın ve
Karaaslan
(2014)

BIST’a kayıtlı
145 imalat
firmasının 20082013 yılı verileri

Kocamış ve
Güngör (2014)

BIST’ta kayıtlı
teknoloji
sektöründe
faaliyet gösteren
16 firmanın 20092013 yılları
arasındaki
finansal
performans
verileri

Regresyon
Analizi Yöntemi

Dave vd.
(2013)

S&P 500’de bilgi
sektöründe
faaliyet gösteren
60 firmanın 20012010 yılı verileri

Regresyon
Analizi ve
Yapısal Eşitlik
Modeli (SEM)
Yöntemi

Zhu ve Huang
(2012)

Çin’de 2007-2009
yılları arasında
bilişim teknolojisi
sektöründe
faaliyet gösteren
316 firma

harcamaları/İşletme
Gelirlerine oranı
(Bağımlı Değişken)
AR-GE
Giderleri/Satışlar,
Toplam Borç/Öz
Sermaye ve firma
büyüklüğü (Bağımsız
Değişken), Aktiflerin
Karlılığı (ROA),
(Bağımlı Değişken)

Genelleştirilmiş
Momentler
Yöntemi

Çoklu Regresyon
Analizi Yöntemi

Ar-Ge harcamaları
(Bağımsız Değişken),
Faaliyet karı/zararı,
Vergi öncesi kar/zararı
ve Dönem net kar/zararı
(Bağımlı Değişken)
Ar-Ge harcamaları
(Bağımsız Değişken)
Finansal
sürdürülebilirlik
göstergesi (ROA) ve
brüt kar marjı (Bağımlı
Değişken)
Ar-Ge giderleri/satışlar
ve firma büyüklüğü
(Bağımsız Değişken,
Aktiflerin Karlılığı
(ROA),ve Sermaye
Karlılığı (ROE)
(Bağımlı Değişken)

Ar-Ge harcamalarının
aktiflerinin karlılığı
(ROA) üzerinde
istatistiki olarak anlamlı
ve pozitif yönlü bir ilişki
olduğu sonucuna
varmışlardır.

Ar-Ge harcamalarının
karlılık parametreleri
üzerinde pozitif yönde
etkisinin olduğu
sonucuna varmışlardır.

ROA ve brüt kar marjı
ile Ar-Ge harcamaları
arasında istatistiki olarak
anlamlı ve pozitif yönlü
bir ilişki olduğu
sonucuna varmışlardır.
Ar-Ge harcamaları ile
finansal performans
göstergesi olan ROA
arasında istatistiki olarak
anlamlı ve pozitif yönlü
ilişki olduğu sonucuna
varmışlardır.

3.Araştırmanın Metodolojisi
Çalışmanın amacı, İstanbul bölgesinde faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekli imalat firmaları için Araştırma
ve Geliştirme kapasitesi (ARGEK) ile finansal performans arasındaki ilişkide uluslararası deneyimin
moderatör etkisini yapısal eşitlik modeli ile incelemektir. Bu doğrultuda veri toplama yöntemi olarak anket
tekniği kullanılmıştır. En az AR-GE departmanı müdürü seviyesinde olmak üzere 162 işetme yöneticisine
ulaşılmış olup, bunlardan sadece 99 tanesinin geri dönüşü olmuştur. Geri dönen anketlerin tamamı da araştırma
kapsamına dahil edilmiştir. Çalışmada kullanılan değişkenler Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Çalışmada Kullanılan Değişkenler
Değişkenler
Finansal Performans
Araştırma Geliştirme Kapasitesi
Uluslararası Deneyim
Uluslararası Deneyim*ARGE

Değişken Türü
Sonuç Değişkeni
Tahmin Değişkeni
Moderatör Değişken1
Moderatör Etki

KOD
FP
ARGEK
UD
ME

Çalışmada YEM’in varyansa dayalı uygulaması olan PLS-SEM yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemin tercih
edilmesinin temel nedeni, örneklem büyüklüğünün (99) küçük olmasıdır. Araştırma modeli analiz edilemeden
önce, araştırma kapsamında yer alan değişkenlerin geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Güvenilirlik
analizi için, Cronbach’s Alpha, rho_A ve Composite Reliability değerleri, değişkenlerin geçerliliği içinde
faktör yükleri ile açıklanan ortalama varyans (AVE=Average Variance Extracted) değerleri kullanılmıştır.
Modele ilişkin doğrusallık ve yol katsayıları değerlerini hesaplayabilmek için PLS algoritması çalıştırılmıştır.
Moderatör (Düzenleyici) Değişken: Bağımsız değişken ile bağımlı değişken arasındaki ilişkinin yönünü veya gücünü etkileyen
değişkendir.
1
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Aynı şekilde yol katsayılarının anlamlılık derecelerini değerlendirebilmek içinde yeniden örneklem yönetimi
(Bootstrapping) ile 5000 alt örneklem alarak t-istatistik değerleri hesaplanmıştır.
4.Bulgular
4.1.Değişkenlere İlişkin Güvenilirlik ve Geçerlilik Analiz Sonuçları
Araştırma kapsamında yer alan gizil değişkenlere ilişkin güvenilirlik ve geçerlilik değerleri Tablo 3’de
verilmiştir.
Tablo 3. Değişkenlere İlişkin Güvenilirlik ve Geçerlilik Değerleri
Faktörler

ARGEK

FP
UD

Mod. Etki

ARGE1
ARGE2
ARGE3
ARGE4
ARGE5
ARGE6
ARGE7
FP1
FP2
FP3
FP4
UD
UD*ARGE1
UD*ARGE2
UD*ARGE3
UD*ARGE4
UD*ARGE5
UD*ARGE6
UD*ARGE7

Faktör
Yükleri
0,650
0,768
0,789
0,790
0,781
0,810
0,658
0,856
0,918
0,922
0,889
1,000
0,697
0,747
0,756
0,649
0,661
0,668
0,619

rho_A

Composite
Reliability

Average
Variance
Extracted
(AVE)

0,870

0,873

0,900

0,565

0,919

0,931

0,942

0,804

1,000

1,000

1,000

1,000

0,860

1,000

0,884

0,521

Cronbach's
Alpha

Literatürde, Cronbach's Alpha ve rho_A değerinin 0,70’e eşit veya büyük olması (Henseler vd. 2016), bileşik
güvenilirlik değerinin (Composite Reliability) 0,70 ile 0,95 arasında (Hair vd. 2014; Sartested, Ringle ve Hair,
2017) olması ifade edilmektedir. Aynı şekilde açıklanan ortalama varyans (AVE) değeri için kabul edilebilir
eşik değerinin de 0,50 veya üzeri olması (Sartestedt vd. 2017; Wong, 2013; Hair vd., 2012) ifade edilmektedir.
Tablo 3 incelendiğinde, Cronbach Alfa, rho_A ve composite reliability değerlerinin literatürde ifade edilen
kritik güvenilirlik değerlerinin üzerinde olması nedeniyle değişkenlerin güvenilir olduğu söylenebilir. AVE
değerleri incelendiğinde de literatürde ifade edilen kritik eşik değerinden yüksek olduğu görülmektedir. Bu
durum değişkenlerin geçerli olduğunu göstermektedir. Aynı şekilde faktör yükleri incelendiğinde, Hair vd’nin
(2014) ifade ettiği gibi, 0,40 ile 0,70 arasında değer alan faktörleri direkt atmaktansa, bu değişkenlerin
öneminin dikkate alınması gerekmektedir ifadesine istinaden 0,60 ile 0,70 arasında değer alan faktörler
önemine binaen araştırma kapsamından çıkartılmamıştır.
Ölçüm modelinin ayrışma geçerliliğini testi için Fornell-Larcker değerlerine ve değişkenler arasındaki
korelasyon değerlerine bakmak gerekmektedir. Bu doğrultuda Fornell-Larcker değerleri Tablo 4’de
verilmiştir.
Tablo 4. Değişkenlere İlişkin Fornell-Larcker Değerleri
ARGEK
FP
ME
UD

ARGEK
0,752
0,422
0,233
0,039
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FP

ME

UD

0,896
0,220
0,223

0,722
0,312

1,000
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Fornell-Larcker kriterine göre her bir değişkenin ortalama varyansının karekökünün, diğer değişkenlerle olan
korelasyonundan büyük olması gerekmektedir (Doğan, 2019: 46). Tablo 4 incelendiğinde ARGEK değişkenin
(0,752) diğer değişkenlerin korelasyon değerlerinden büyük olduğu, aynı şekilde finansal performans
değişkenin (0,896), moderatör değişkeninin (0,722) ve uluslararası deneyim değişkeninin (1,000), diğer
değişkenlerin korelasyon değerlerinden büyük olduğu görülmektedir. Bu durum değişkenlerin geçerli
olduğunu göstermektedir. Araştırma kapsamındaki değişkenlere ait korelasyon değerlerinin ise 0,039 ile 1,000
arasında değişen değerler aldığı görülmektedir.
4.2. Yapısal Modelin Sınanması
SmartPLS programı yardımıyla gerçekleştirilen analizler sonucu elde edilen YEM modeline ilişkin sonuç
çıktıları Şekil 1’de verilmiştir.
Şekil 1. Modele İlişkin SmartPLS-SEM Yapısal Model Sonuç Çıktısı

Şekil 1 incelendiğinde, araştırmanın ölçüm modelinde birtakım anlamlı ilişkiler ile birlikte moderatör etkinin
olmadığını gösteren bir yapısal model olduğu görülmektedir. Öncelikli olarak değişkenler arasındaki ilişkinin
anlamlılık düzeyini tespit etmek için Bootstrapping analizi yapılmış ve analiz sonuçları Tablo 5’de verilmiştir.
Tablo 5. Ölçüm Modeline Ait Path Coefficients T-İstatistik Değerleri

ARGEK -> FP
Moderatör Etki -> FP
UD -> FP

Orijinal
Örneklem

Örneklem
Ortalaması

Standart
Sapma

0,398
0,073
0,186

0,397
0,110
0,181

0,092
0,186
0,094

T
İstatistik
Değeri
4,352
0,391
1,974

P Değeri
0,000*
0,696
0,048**

Not:* %1 önem düzeyinde, ** %5 önem düzeyinde anlamlı olduğunu ifade etmektedir.
Wong’a (2013) göre t istatistik değeri (≥1,65) ise iki değişken arasındaki etki düzeyi %90, t istatistik değeri
(≥1,96) ise etki düzeyi %95 ve t istatistik değeri (≥2,58) ise iki değişken arasındaki etki düzeyi %99 dur. Tablo
6 incelendiğinde Araştırma Geliştirme kapasitesi ile finansal performans arasında istatistiki olarak anlamlı
(p=0,00) ve pozitif yönlü (4,352) bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu iki değişken arasındaki etki düzeyi ise t
değeri 4,352 olduğu için %99 dur. Aynı şekilde uluslararası deneyim ile finansal performans arasında da
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istatistiki olarak anlamlı (p=0,048) ve pozitif yönlü (1,974) bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu iki değişken
arasındaki etki düzeyi ise t değeri 1,974 olduğu için %95 tir. Ancak Araştırma Geliştirme kapasitesi ile finansal
performans arasındaki ilişkide uluslararası deneyimin moderatör etkisinin anlamlı olmadığı (P=0,696) tespit
edilmiştir.
4.3. Doğrusallık Testi
Araştırma kapsamında yer alan değişkenler arasında çoklu doğrusallık probleminin olup olmadığı VIF
(Varyans Artırıcı Faktör) yöntemi ile test edilmiştir. VIF sonuçları tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6. VIF (Varyans Artırıcı Faktör) Sonuçları
FAKTÖRLER

VIF
1,536
2,002
2,067
2,592
2,484
2,208
1,449
2,148
3,522
4,303
3,803
1,000
1,829
2,231
2,294
3,595
3,668
2,026
1,509

ARGE1
ARGE2
ARGE3
ARGE4
ARGE5
ARGE6
ARGE7
FP1
FP2
FP3
FP4
Uluslararasıdeneyim
Uluslararasıdeneyim * ARGE1
Uluslararasıdeneyim * ARGE2
Uluslararasıdeneyim * ARGE3
Uluslararasıdeneyim * ARGE4
Uluslararasıdeneyim * ARGE5
Uluslararasıdeneyim * ARGE6
Uluslararasıdeneyim * ARGE7

Hair vd.’ne (2014) göre değişkenler arasında doğrusallık probleminin olmaması için VIF değerlerinin 5’ten
küçük olması gerekmektedir. Tablo 6 incelendiğinde, tüm değişkelere ait VIF değerlerinin 5’ten küçük olduğu
görülmektedir. Bu durum değişkenler arasında doğrusallık probleminin olmadığını göstermektedir.
Sonuç ve Değerlendirme
Çalışmanın amacı, İstanbul bölgesinde faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekli imalat firmaları için Araştırma
ve Geliştirme kapasitesi (ARGEK) ile finansal performans arasındaki ilişkide uluslararası deneyimin
moderatör etkisini yapısal eşitlik modeli ile incelemektir. Bu amaç doğrultusunda veri toplama yöntemi olarak
anket tekniği kullanılmıştır. En az AR-GE departmanı müdürü seviyesinde olmak üzere 162 işetme
yöneticisine ulaşılmış, bunlardan sadece 99 tanesinin geri dönüşü olmuştur. Geri dönen anketlerin tamamı da
araştırma kapsamına dahil edilmiştir. Anketlerden elde edilen verilerin analizinde SPSS ve SmartPLS3
programlarından yararlanılmıştır.
Araştırma sonuçları, AR-GEK ile finansal performans arasında istatistiki olarak anlamlı (p=0,000) ve pozitif
yönlü (β=0,398) bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Aynı şekilde uluslararası deneyim ile finansal
performans arasında da istatistiki olarak anlamlı (p=0,048) ve pozitif yönlü (β=0,186) bir ilişki olduğu tespit
edilmiştir. AR-GEK ile finansal performans arasındaki ilişkide uluslararası deneyimin moderatör etkisinin ise
etkili olmadığı tespit edilmiştir. Başka bir ifadeyle uluslararası deneyimin, ARGEK ile finansal performans
arasındaki ilişkinin yönünü ve gücünü etkilemediği söylenebilir.
Çalışmanın diğer çalışmalardan farkı, literatürde var olan çalışmalar genellikle KOBİ’ler üzerine yapılan
çalışmalardır. Orta ve büyük ölçekli işletmeler üzerine yapılan çalışmalara rastlanılmamış olması bu
çalışmanın ilk çalışma olduğunu düşündürmektedir. Aynı şekilde AR-GEK ile finansal performans arasındaki
ilişkide uluslararası deneyimin moderatör etkisini inceleyen ilk çalışma olması nedeniyle özgün bir çalışma
olduğu düşünülmektedir. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülke için bu boşluğu dolduracak olmasına
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yardımcı olması ve ilgili literatüre bu anlamda katkı sağlaması beklenmektedir. Ayrıca bu çalışmanın Türkiye
genelinde yapılması ve/veya diğer ülkelerle karşılaştırmalı yapılması önerilmektedir.
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MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ 2015-2019 YILLARI ARASINDA ALDIKLARI
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ÖZET
Muhasebe meslek mensupları, gerçekleştirmekte oldukları faaliyetler nedeniyle Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliği’ne tabidirler. Dolayısıyla söz konusu
kanunda yer bulan sınırlamalara uygun şekilde faaliyet göstermedikleri takdirde meslek mensuplarına disiplin
cezası verilebilmektedir. Muhasebe meslek mensupları uygun olmayan şekilde gerçekleştirdikleri eylemler
nedeniyle kınama, uyarma, geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma, yeminli sıfatını kaldırma ve meslekten
çıkarma şeklinde disiplin cezalarıyla karşı karşıya kalabilmektedirler.
Çalışmada 2015-2019 yılları arasında muhasebe meslek mensuplarına verilen disiplin cezaları incelenmiştir.
Ancak kınama ve uyarma cezalarına ait verilere ulaşılamamıştır. Bu kapsamda unvanlara göre verilen ceza
türlerinin dağılımı, illere göre cezaların dağılımı, meslek mensuplarına bir kerede verilen toplam ceza süreleri
ve ceza süresi bitmeden yeniden ceza alma durumları ele alınmıştır. Elde edilen bulgulara göre toplam 41 ilde
disiplin cezası verildiği, ceza süresi dolmadan yeniden ceza alma durumuna göre serbest muhasebeci unvanına
sahip meslek mensuplarının en fazla sayıya sahip olduğu, 6 ay geçici süreli mesleki faaliyetten alıkoyma
cezasının en fazla sayıda meslek mensubuna verilen ceza türü olduğu ve toplam geçici süreli en fazla 132 ay
ceza verildiği görülmüştür. Toplam geçici süreli ceza alan meslek mensupları arasında unvanlara göre anlamlı
bir fark bulunmadığı, meslek mensuplarının unvanları ile ceza süresi dolmadan yeniden ceza alma durumları
arasında ise anlamlı bir ilişki bulunduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Muhasebe Meslek Mensubu, Disiplin Yönetmeliği, Disiplin Cezası
ABSTRACT
Professional accountants are subject to the Independent Accountant Financial Advisory and Sworn Financial
Advisory Law Disciplinary Regulations due to their activities. Therefore, members of the profession may be
subject to disciplinary action if they do not comply with the restrictions contained in the aforementioned law.
Professional accountants may face disciplinary penalties in the form of condemnation, warning, temporary
suspension of professional activity, removal of the title of oath and dismissal due to their improper actions.
In the study, disciplinary penalties given to professional accountants between 2015-2019 were examined.
However, data on condemnation and warning penalties could not be accessed. In this context, the distribution
of the types of punishments given by titles, the distribution of the punishments by provinces, the total penalty
time given to the members of the profession at once and the "re-punishment before the end of the punishment
period" were discussed. According to the findings, disciplinary penalties were imposed in 41 provinces. Free
accountants have the highest number of penalties before the penalty period expires. It has been observed that
the 6 month temporary term of suspension of professional activity is the type of punishment given to the highest
number of professional members and a maximum of 132-month penalty in total temporary duration. There is
no significant difference between professional members who receive total temporary sentences according to
their titles. It has been determined that there is a significant relationship between the titles of the members of
the profession and their re-sentencing before the penalty period expires.
Keywords: Accounting Profession Member, Disciplinary Regulations, Disciplinary Punishment
1. GİRİŞ
Muhasebe meslek mensupları, vergi kanunları başta olmak üzere birçok yasal düzenlemeyi aynı anda dikkate
alarak mesleki faaliyetlerini ifa etmektedirler. Söz konusu yasal düzenlemelerin sık sık değişime uğraması ise
www.farabicongress.org
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meslek mensuplarının uyum sağlamasını zorlaştırmakta ve hata yapma olasılıklarını artırmaktadır. Bunun
yanında mesleğin verdiği bilgiyi ve imkanları gerek kişisel çıkarları için gerekse mükellefin çıkarları için
yasalara uygun olmayan şekilde kullanma eğilimi ortaya çıkabilmektedir. Dolayısıyla suç olarak ifade
edilebilecek işlemlerin meslek mensupları tarafından icra edilmesi söz konusu olabilmektedir.
Muhasebe meslek mensupları kanunların yanında yönetmeliklere de uygun şekilde faaliyetlerini sürdürmekle
yükümlüdür. Ücretlere ilişkin yönetmelik, etik yönetmeliği, haksız rekabet yönetmeliği ve disiplin yönetmeliği
bunlardan sadece birkaçıdır. Bu çalışmada serbest muhasebeci (SM), serbest muhasebeci mali müşavir
(SMMM) ve yeminli mali müşavir (YMM) unvanına sahip meslek mensuplarının 2015-2019 yılları arasında
aldıkları disiplin cezaları araştırılmıştır. Çalışmanın amacı, meslek mensuplarının aldıkları disiplin cezalarının
dağılımını ortaya koymak ve unvanları ile aldıkları disiplin cezaları arasında anlamlı bir ilişki veya farklılık
olup olmadığını tespit etmektir.
2. MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ TABİ OLDUĞU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDEKİ
CEZALAR
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliği md.4’e göre
meslek mensuplarına uyarma, kınama, geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma, yeminli sıfatını kaldırma ve
meslekten çıkarma cezaları verilebilmektedir. Söz konusu yönetmelikte md.7’de geçen ve her bir eylem için
altı aydan az ve bir yıldan fazla olmamak üzere uygulanan geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının
verilme sebepleri aşağıda sıralanmıştır:
a) Kınama cezası gerektiren bir hâl ve eylemin üç yıl içinde tekrarlanması.
b) Çalışanlar listesinde kayıtlı bulunan meslek mensuplarının sahip oldukları unvanla 3568 Sayılı Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun ikinci maddesinde yer alan işlerin
yürütülmesi amacıyla gerçek veya tüzel kişilere bağlı ve onların işyerlerine bağımlı olarak hizmet sözleşmesi
ile çalışması.
c) Meslek mensuplarının meslek mensubu olmayan veya mesleği yapmaları yasaklanmış kişilerle Kanun ve
yönetmelik hükümlerine aykırı olarak işbirliği yapması.
d) Müşterilerden topladıkları para veya para hükmündeki değerleri kendisine veya bir başkasına mal etmesi
veya emanetin inkâr edilmesi.
e) Ticari faaliyet yasağına uyulmaması.
f) Beyanname ve bildirimlerin imzalanması ve denetimi ile ilgili yasal düzenlemelerdeki ilke ve kurallarla,
ilan olunmuş norm ve standartlara kasten aykırı davranılması veya beyanname imzalama ve denetim yetkisinin
kasten gerçeğe aykırı olarak kullanılması.
g) Yeminli mali müşavirlerin, tasdike ilişkin yasal düzenlemelerdeki ilke ve kurallara, ilan olunmuş norm ve
standartlara kasten aykırı davranması veya tasdik yetkisini kasten gerçeğe aykırı olarak kullanması.
h) Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası kesinleştiği hâlde, mesleki faaliyete doğrudan devam
etmesi.
Disiplin yönetmeliği md. 9’da meslekten çıkarma cezasını gerektiren durumlar ise aşağıda verilmiştir.
a) Beş yıl içinde iki defa mesleki faaliyetten alıkoyma cezası ile cezalandırılan meslek mensubunun bu cezayı
gerektiren eylemi yeniden işlemesi.
c) Meslek mensubunun kasten vergi zıyaına sebebiyet verdiğinin mahkeme kararı ile kesinleşmesi.
d) Meslek ruhsatnamesinin bir başkasına kiraya verilmesi, herhangi bir şekilde bir başkasına kullandırılması.
e) Meslek mensubunun mesleki konulardaki yetkilerini devamlı ya da geçici olarak meslek mensubu olmayan
kişilere kullandırması; bu kişilerin müşteri kabul etmesine, resmî belgelerde meslek mensubunun mühür ya da
kaşesini kullanmasına izin vermesi.
f) Başka meslek mensuplarının adını ve unvanını kullanarak, beyanname düzenlemesi ve imzalaması.
Bunların yanında disiplin yönetmeliği md.8’de “Yeminli Mali Müşavirlerin, mükerrer şekilde, tasdike ilişkin
yasal düzenlemelerdeki ilke ve kurallarla, ilan olunmuş norm ve standartlara kasten aykırı davrandıklarının
veya tasdik yetkilerini mükerreren kasten gerçeğe aykırı olarak kullandıklarının anlaşılması ve bu durumun
mahkeme kararı ile kesinleşmesi halinde, Yeminli sıfatını kaldırma cezası verilir ve mühürü geri alınır.”
hükmü yer almaktadır.
3. LİTERATÜR TARAMASI
Muhasebe meslek mensuplarına verilen disiplin cezalarını konu edinen çalışmalar incelenmiş ve aşağıdaki
çalışmalara ulaşılmıştır.
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Banar ve Aslan (2009), 2000-2008 yılları arasında muhasebe meslek mensuplarının aldıkları disiplin cezalarını
incelemiş ve bu kapsamda geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma ve meslekten çıkarma cezalarını
derlemiştir. Çalışmada en fazla disiplin cezasının Marmara Bölgesi’nde ve en çok cezanın 2003-2005 yılları
arasında verildiği belirlenmiştir. En fazla cezayı SM unvanına sahip meslek mensuplarının aldığı ve 6 ay
meslekten alıkoyma cezası aldıkları görülmüştür. Regresyon analizi uygulanan çalışmada SM ve SMMM’lerin
aldıkları 6 ay meslekten alıkoyma cezası ile bağımlı değişkenler arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.
Ayrıca 6 ve 12 aylık disiplin cezaları ile gelir vergisi mükellef sayıları arasında anlamlı bir ilişki olduğu
belirlenmiştir.
Gül (2016), muhasebe meslek mensuplarının aldıkları disiplin cezalarının yıllar içindeki gelişimini ortaya
koymayı amaçladığı çalışmada meslek mensubu sayısındaki artışa göre disiplin cezası sayılarındaki artışın
daha düşük seviyede kaldığını belirlemiştir. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kayıtlı meslek
mensubu sayısına göre disiplin cezası sayısının diğer bölgelere oranla daha fazla olduğu görülmüştür. Ayrıca
SM ve YMM unvanına sahip meslek mensuplarının daha yüksek oranda disiplin cezası aldığı belirlenmiştir.
Ekergil (2016), etik ve disiplin ilişkisi içerisinde meslek mensuplarının aldığı disiplin cezalarını incelediği
çalışmada 1993-2015 dönemini incelemiş ve 6 ay süreli geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının
en fazla sayıya sahip olduğunu belirlemiştir. En fazla cezanın 2003 yılında verildiği, disiplin cezalarının
ekonomik ve finansal krizlerden etkilendiği, en fazla cezanın SM unvanına sahip meslek mensuplarına
verildiği, odaların meslek mensubu sayısı ile verilen disiplin cezaları arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu
belirlenmiştir.
Ekergil (2017) gerçekleştirdiği çalışmada, İstanbul SMMM Odasına bağlı meslek mensuplarının 2008-2015
yılları arasında aldıkları disiplin cezalarının dağılımını ve nedenlerini belirlemeyi amaçlamıştır. Bu kapsamda
meslek mensubunun aldığı disiplin cezasının hangi madde ve maddenin bendine dahil olduğu dikkate alınarak
söz konusu suçun kaç meslek mensubu tarafından işlendiği belirlenmiştir.
Gül (2017), muhasebe meslek mensuplarının 2001-2015 yılları arasında aldıkları disiplin cezalarını incelemiş
ve cezaların alındığı yıla, meslek mensubunun kayıtlı olduğu odanın bulunduğu bölgeye, mesleki unvana ve
cinsiyete göre istatistiki açıdan anlamlı farklılık gösterme durumunu belirlemeyi amaçlamıştır. Elde edilen
bulgulara göre muhasebe meslek mensuplarının aldığı disiplin cezaları cinsiyet değişkeni haricindeki
kategorilerin tümünde istatistiki açıdan anlamlı farklılık göstermektedir.
Karabınar ve Çevik (2018) tarafından gerçekleştirilen çalışmada bir meslek odasına kayıtlı meslek
mensuplarına 2008-2013 yılları arasında verilen disiplin cezaları incelenmiş ve bu cezaların hangi eylemlerden
kaynaklandığı ahlak felsefesi açısından incelenmiştir.
Dursun (2019), muhasebe meslek mensuplarının aldığı disiplin cezalarını cinsiyet ve mesleki unvan açısından
ele aldığı çalışmada en fazla disiplin cezasını SM unvanına sahip meslek mensuplarının aldığı ve mesleki
unvan arttıkça alınan disiplin cezasında bir azalış olduğu belirlenmiştir.
Aslan ve Özdemir (2020) tarafından yapılan çalışmada 2009-2019 yılları arasında muhasebe meslek
mensuplarına verilen disiplin cezaları incelenmiş olup en çok cezanın SMMM unvanına sahip meslek
mensuplarına verildiği, kadınlara oranla erkeklerin daha fazla ceza aldığı, 6 ay meslekten uzaklaştırma
cezasının en fazla sayıda olduğu ve en fazla cezanın Marmara Bölgesinde verildiği tespit edilmiştir. 2009
yılında yapılan araştırma ile karşılaştırma yapılmış ve ceza türüne, unvana, bölgelere ve cinsiyete göre
cezalarda bir değişikliğin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
4. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ
4.1. Araştırmanın Amacı, Yöntemi ve Kapsamı
Araştırma 2015-2019 dönemini kapsamakta olup meslek mensuplarına söz konusu dönemde verilen disiplin
cezalarına ait verilere, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları
Birliği’nin (TÜRMOB) internet sayfasından ulaşılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22 programında analiz
edilmiştir. Çalışma kapsamında frekans analizi yapılmış, Kruskal Wallis H testi ve Ki-Kare testi uygulanmıştır.
Çalışmanın amacı, meslek mensuplarının aldıkları disiplin cezalarının dağılımını ortaya koymak ve unvanları
ile aldıkları disiplin cezaları arasında anlamlı bir ilişki veya farklılık olup olmadığını tespit etmektir. Uyarma
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ve kınama cezalarına ait verilere ulaşılamaması ve sadece 2015-2019 dönemini kapsaması, çalışmanın
kısıtlarını oluşturmaktadır.
4.2. Araştırmanın Bulguları
Araştırmanın yapıldığı 2015-2019 döneminde disiplin cezası alan meslek mensuplarının unvanlarına ve
cinsiyetlerine göre dağılımı Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1: Unvan ve Cinsiyete Göre Disiplin Cezası Alan Meslek Mensuplarının Dağılımı
SM
Cinsiyet
Erkek
Kadın
Toplam

Sayı
144
14
158

Oran
(%)
43,2
48,3
43,6

SMMM
Oran
Sayı
(%)
176
52,9
15
51,7
191
52,8

YMM
Oran
Sayı
(%)
13
3,9
0
0
13
3,6

Toplam

333
29
362

Belirlenen yıl aralığında toplam 362 meslek mensubu disiplin cezası almış ve bunların 333’ü erkek, 29’u ise
kadınlardan oluşmaktadır. Unvanlar açısından incelendiğinde %43,6 oranla 158 SM, %52,8 oranla 191
SMMM, %3,6 oranla 13 YMM unvanına sahip meslek mensubu disiplin cezası almıştır. YMM grubu
içerisinde sadece erkek meslek mensuplarının disiplin cezası aldığı görülmektedir.
Meslek mensuplarının aldıkları disiplin cezalarının yıllara göre dağılımı Tablo 2’de verilmiştir. Söz konusu
tabloda sınıflandırma yapılırken aynı kararda birden fazla ceza birlikte uygulanmışsa en yüksek ceza dikkate
alınmıştır. Örneğin meslek mensubuna 6 ay, 12 ay ve meslekten çıkartma cezası verilmişse en üst ceza olan
meslekten çıkartma cezası dikkate alınmıştır.
Tablo 2: Yıllara Göre Ceza Türlerinin Dağılımı
Ceza Türleri
6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma
8 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma
10 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten
Alıkoyma
12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten
Alıkoyma
Meslekten Çıkartılan SM
Meslekten Çıkartılan SMMM
Yeminli Sıfatı Kaldırılan YMM
Yeminli Sıfatı Kaldırılarak Meslekten Çıkartılan
YMM
Toplam

Yıllara Göre Ceza Sayıları
Toplam Yüzde
2015 2016 2017 2018 2019
38
46
47
26
26
183
50,6
1
0
1
0
0
2
0,6
0

0

1

0

0

1

0,6

29

23

27

17

23

119

32,9

11
6
1

7
4
1

7
7
0

1
5
0

4
2
0

30
24
2

8,3
6,6
0,6

0

1

0

0

0

1

0,3

86

82

90

49

55

362

100

Tablo 2 incelendiğinde 183 meslek mensubunun 6 ay geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası aldığı
görülmektedir. Bunu 119 ceza sayısı ile 12 ay geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası takip
etmektedir. Yeminli sıfatı kaldırılan 2 YMM bulunmaktayken yeminli sıfatı kaldırılarak meslekten çıkartılan
1 YMM yer almaktadır ve bu cezaların 2017 yılı öncesinde ortaya çıktığı görülmektedir. Yıllık toplamlara
bakıldığında en fazla cezanın 2017 yılında verildiği ve sonraki yıllarda oldukça düşük bir seyir izlediği
belirlenmiştir.
Disiplin cezası alan meslek mensuplarının illere göre dağılımı Tablo 3’te verilmiştir. Batman ve Siirt illeri
birlikte tek SMMM odasına bağlı bulunduğu için tabloya birlikte alınmıştır.
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Tablo 3: İllere Göre Disiplin Cezası Alan Meslek Mensuplarının Dağılımı
İl Adı ve Plaka
Kodu
01 Adana
03 Afyonkarahisar
05 Amasya
06 Ankara
07 Antalya
09 Aydın
10 Balıkesir
16 Bursa
19 Çorum
20 Denizli
21 Diyarbakır
22 Edirne
23 Elazığ
26 Eskişehir
27 Gaziantep
28 Giresun
31 Hatay
32 Isparta
33 Mersin
34 İstanbul
35 İzmir

SM
5
0
1
23
3
2
2
5
0
6
2
0
0
2
5
0
1
0
1
61
13

Unvan
Toplam
SMMM YMM
10
0
15
1
0
1
0
0
1
26
6
55
7
0
10
1
0
3
2
0
4
6
0
11
4
0
4
5
0
11
0
0
2
1
0
1
1
0
1
3
0
5
1
1
7
1
0
1
1
0
2
2
0
2
3
0
4
71
6
138
9
0
22

İl Adı ve Plaka Kodu
36
38
39
41
42
43
44
45
48
52
54
55
59
61
63
67
68
71
72-56
81

Kars
Kayseri
Kırklareli
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Muğla
Ordu
Sakarya
Samsun
Tekirdağ
Trabzon
Şanlıurfa
Zonguldak
Aksaray
Kırıkkale
Batman ve Siirt
Düzce
Toplam

SM
1
1
0
7
2
0
0
1
0
2
1
1
0
5
4
0
0
0
1
0
158

Unvan
Toplam
SMMM YMM
0
0
1
4
0
5
6
0
6
4
0
11
4
0
6
1
0
1
1
0
1
1
0
2
2
0
2
2
0
4
0
0
1
3
0
4
1
0
1
1
0
6
0
0
4
1
0
1
2
0
2
1
0
1
1
0
2
1
0
1
191
13
362

Tablo 3 incelendiğinde 2015-2019 döneminde toplam 41 ilde meslek mensuplarına disiplin cezası verildiği
görülmektedir. 138 ceza sayısı ile ilk sırada İstanbul yer alırken bunu 55 ceza sayısı ile Ankara ve 22 ceza
sayısı ile İzmir takip etmektedir.
Meslek mensupları cezaları devam ederken yeniden disiplin cezası ile karşı karşıya kalabilmektedirler. Mevcut
ceza süresi devam ederken yeniden ceza alan meslek mensuplarının dağılımı Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4: Ceza Süresi Devam Ederken Yeniden Ceza Alan Meslek Mensupları
SM
Sayı
Yeniden Ceza Alanlar
Yeniden Ceza Almayanlar

11
147

Oran
(%)
45,8
43,5

SMMM
Oran
Sayı
(%)
9
37,5
182
53,8

YMM
Oran
Sayı
(%)
4
16,7
9
2,7

Toplam

24
338

Tablo 4’e göre cezası devam ederken yeniden ceza alan 24 meslek mensubunun dağılımı incelendiğinde %45,8
oranla 11 SM, %37,5 oranla 9 SMMM ve %16,7 oranla 4 YMM karşımıza çıkmaktadır.
Tablo 5’te meslek mensuplarının bir kerede aldığı toplam geçici ceza süreleri unvanlarına göre belirtilmiştir.
Tablo 5: Unvanlara Göre Meslek Mensuplarının Bir Kararda Aldığı Toplam Geçici Ceza Süreleri
Toplam Geçici
Ceza Süresi
6 Ay
8 Ay
10 Ay
12 Ay
18 Ay
24 Ay
36 Ay
60 Ay
84 Ay
96 Ay
132 Ay

SM
64
2
1
51
1
4
3
1
1
0
0

SMMM

YMM

Toplam

101
0
0
56
3
4
2
1
0
0
0

6
0
0
1
0
1
0
0
0
1
1

171
2
1
108
4
9
5
2
1
1
1

Toplam geçici süreli disiplin cezası açısından bakıldığında en fazla 132 ay ceza alan 1 meslek mensubu
bulunmakta olup YMM unvanına sahiptir. Bunu takip eden 96 ay ceza da yine 1 YMM’e aittir.
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Toplam geçici süreli ceza alan meslek mensupları arasında unvanlara göre anlamlı bir fark olup olmadığı
incelenmiştir. Bu kapsamda öncelikle normal dağılım koşulu test edilmiş olup 0,05 anlamlılık düzeyinde
normal dağılım koşulu sağlanamamıştır. Bu nedenle söz konusu inceleme için Kruskal Wallis H testi
uygulanmıştır.
Tablo 6: Toplam Geçici Süreli Ceza Alan Meslek Mensuplarının Unvanlar Açısından Kruskal-Wallis
H Testi Sonuçları
Toplam Geçici Süreli Ceza
Süresi
,037
2
,981

Kruskal-Wallis H
df
Sig. (p)

Kruskal Wallis H testi sonucuna göre 0,05 anlamlılık düzeyinde p=0,981 olduğu için toplam geçici süreli ceza
alan meslek mensupları arasında unvanlara göre anlamlı bir fark bulunmadığı görülmüştür.
Tablo 4’teki bilgilere göre ceza süresi dolmadan yeniden ceza alan toplam 24 meslek mensubu bulunmaktadır.
Bunların 11’i SM, 9’u SMMM ve 4’ü YMM unvanına sahiptir. Bu kapsamda meslek mensuplarının unvanları
ile cezası bitmeden yeniden ceza alma durumları arasında anlamlı bir ilişkinin varlığı araştırılmış olup bu
amaçla Ki-Kare Bağımsızlık Testi uygulanmıştır.
Tablo 8: Unvanlar ile Cezası Bitmeden Ceza Alma Durumları Arasındaki İlişkinin Ki-Kare Testi ile
Analizi
Value
13,400

Pearson Chi-Square

df Sig. (p)
2
,001

Tablo 8’deki sonuçlara göre 0,05 anlamlılık düzeyinde p=0,001 olduğu için unvanlar ile ceza süresi dolmadan
yeniden ceza alma durumları arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Söz konusu ilişkinin gücü ölçülmek
istenmiş ve bu amaçla incelenen Cramer’s V değeri 0,192 düzeyinde olup meslek mensuplarının unvanları ile
cezası bitmeden ceza alma durumları arasındaki ilişkinin gücünün zayıf olduğu anlaşılmıştır.
Tablo 9: Unvanlar ile Cezası Bitmeden Ceza Alma Durumları Arasındaki İlişkinin Gücü

Nominal by Nominal

Phi
Cramer's V

N of Valid Cases

Value
,192
,192
362

Approximate
Significance
,001
,001

SONUÇ
Muhasebe meslek mensuplarının 2015-2019 yılları arasında almış oldukları disiplin cezaları incelendiğinde 6
ay geçici süreli meslekten alıkoyma cezasının en fazla sayıya sahip olduğu ve bunu 12 ay sürenin takip ettiği
belirlenmiştir. Ceza alan meslek mensubu sayısı 2017 yılında en yüksek seviyeye ulaşmış ve sonrasında
oldukça düşük bir seyir izlemiştir. Toplam 41 ilde disiplin cezası verildiği belirlenmiş olup disiplin cezası
sayısında İstanbul ilk sırayı almakta ve bunu Ankara takip etmektedir. Ceza süresi devam ederken yeniden
ceza alma durumları açısından SM unvanına sahip meslek mensuplarının en fazla sayıya sahip olduğu ve
toplam geçici süreli ceza süresinin en fazla 132 ay olduğu belirlenmiştir.
Toplam geçici süreli ceza alan meslek mensuplarının sayısının unvanlara göre anlamlı bir farklılık
göstermediği belirlenmiştir. Ceza süresi devam ederken yeniden ceza alma durumları ile meslek mensuplarının
unvanları arasında anlamlı bir ilişki olduğu; ancak bu ilişkinin gücünün zayıf olduğu ortaya koyulmuştur.
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ÖZET
Küreselleşme ile birlikte rekabet ortamında meydana gelen artış, işletmelerin yönetim süreçlerinde, hızlı,
güvenilir ve doğru bilgiye olan ihtiyacı artırmıştır. İşletmelerin, günlük faaliyetlerinin etkin ve verimli bir
şekilde yerine getirilmesi ve yönetimi için çok iyi işleyen bir bilgi sistemine sahip olmaları gerekmektedir.
İşletme yönetimlerinin yönetim süreçlerinde ihtiyaç duymuş oldukları bilgilerin birçoğu günümüzde ileri bilgi
teknolojileri vasıtası ile sağlanmaktadır. Bilgi sistemleri ve bilgi teknolojileri işletmelerin faaliyetlerinin yerine
getirilmesi ve işletme başarısında yadsınamaz bir öneme sahiptir. Bu bilgilerin sağlanmış olduğu bilgi
teknolojilerinden birisi de, işletmeler tarafından gün geçtikçe yaygın olarak kullanılmaya başlanan Kurumsal
Kaynak Planlamasıdır (ERP/Enterprise Resource Planning).
Kurumsal Kaynak Planlaması, bir şirketin tümünü kapsayan bütünleşik bir bilgi sistemidir. Bu sistem bir
işletmedeki, muhasebe, finansman, stok yönetimi, satın alma, üretim planlama, pazarlama, müşteri ilişkileri
yönetimi, insan kaynakları yönetimi gibi tüm işletme fonksiyonlarını entegre olarak ele alan, geniş kapsamlı
ve modüler yapıya sahip bir yazılım paketidir ve bu paket işletme fonksiyonlarını tek bir yazılım çatısı altında
toplamaktadır.
Günümüzde işletme bilgi sistemlerinin vazgeçilmez bir unsuru haline gelen Kurumsal Kaynak Planlamasının,
üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren işletme bölümlerinin müfredatlarında yer alıp almadığı ile ilgili
bir araştırma yapılmıştır. Araştırma kapsamında Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversitelerinde lisans
düzeyinde eğitim veren işletme bölümlerinin yer aldığı çeşitli fakültelerin web sayfalarında yer alan ders
müfredatları incelenmiştir. Yapılan araştırma sonucunda devlet üniversitelerinde 131, vakıf üniversitelerinde
ise 62 işletme bölümünün müfredatına ulaşılmıştır. Devlet Üniversiteleri bünyesinde yer alan 131 işletme
bölümünden sadece 7 tanesinde ve seçmeli ders olarak, vakıf üniversiteleri bünyesinde yer 62 işletme
bölümünün ise 3 tanesinde seçmeli ders olarak, Kurumsal Kaynak Planlaması ile ilgili ders olduğu tespit
edilmiştir.
Yapılan incelemede Kurumsal Kaynak Planlaması ile ilgili derslerin çok az bölümün müfredatında yer aldığı
tespit edilmiştir. İşletmeler ve işletme yöneticilerinin karar alma sürecinde ihtiyaç duyduğu çok önemli
bilgilerin sağlandığı ve günümüzde işletme bilgi sistemlerinin önemli bir unsuru haline gelen Kurumsal
Kaynak Planlaması ile ilgili derslerine bölüm müfredatlarında daha çok yer verilmesi, öğrencilerin mezuniyet
sonrası iş hayatlarında zorlanmamalarını ve daha nitelikli bir şekilde iş hayatına atılmalarını sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemi, Kurumsal Kaynak Planlaması
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ÖZET
Muhasebe bilgi kullanıcılarının daha şeffaf, güvenilir, karşılaştırılabilir, zamanlı bilgi ihtiyacındaki artış ile
beraber dünyada birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de muhasebe standartları uygulamaya konulmuştur.
TMS/TFRS (Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Muhasebe Standartları) 01.01.2013 tarihinde, Büyük ve
Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) 2018 yılından itibaren uygulanmak üzere
yürürlüğe girerken Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardının (KÜMİ FRS) ise 2021
yılından tarihinden itibaren uygulanması zorunlu olacaktır. Yayınlan muhasebe standartlarında sürekli
güncellemeler yapılmakta ve yenileri yayınlanmaktadır.
Diğer taraftan vergi kanunlarında meydana gelen sürekli değişim muhasebe uygulamalarında da birçok
gelişmeye neden olmaktadır. Özellikle E- dönüşüm süreci muhasebe uygulamalarında da farklılıklara neden
olmuş, E-Defter, E-Fatura, E-Beyanname, E-Belge gibi uygulamalar yürürlüğe konulmuş ve gün geçtikçe bu
uygulamalara bir yenisi eklenmektedir.
Ülkemizde profesyonel muhasebe meslek mensupları Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali
Müşavir unvanı ile faaliyet göstermektedirler. Muhasebe uygulamalarında meydana gelen değişim muhasebe
meslek mensuplarını doğrudan etkilemektedir. Meslek mensupları muhasebe uygulamalarında meydana gelen
değişimleri öğrenip uygulamak zorundadırlar. Muhasebe meslek mensupları üzerinde yapılan araştırmalar,
muhasebe meslek mensuplarının, gerek muhasebe standartlarının gerek E-dönüşüm uygulamalarının bazı
farklılıklar getirmesi nedeniyle zorluklarla karşılaşabileceklerini göstermektedir.
Muhasebe meslek mensuplarının uygulamaya konulan muhasebe standartlarına uyum sağlayabilmeleri ve
uygulayabilmeleri, E-dönüşüm süreçlerini sorunsuz olarak hayata geçirmeleri ancak bu alanlarla ilgili eğitim
almaları ve kendilerini bu alanlarda geliştirmeleri ile mümkün olacaktır. Uygulamada meydana gelen sürekli
değişim, muhasebe meslek mensuplarının da değişen ve yeni uygulamaya konulan konularda, sürekli eğitimi
zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır.
Bu bağlamda ülkemizde 2018 yılında bir yönetmelik yayınlanmış ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve
Yeminli Mali Müşavirler için sürekli mesleki geliştirme eğitimi çıkarılan bu yönetmelikle düzenlenmiştir.
Yönetmelikle meslek mensuplarının yaşam boyu öğrenme sürecini benimsemeleri, uzmanlık alanları, üst
unvanlar ve yeni iş alanları için hazırlanmaları, uygulama, mevzuat ve yöntem bilgilerinde yeterli ve yetkin
olmaları, müşterilerine ve diğer paydaşlara yüksek kaliteli hizmet sunmaları için mesleki yetkinliklerini
artırmaları ve geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
Bu kapsamda, meslek mensuplarının sürekli eğitime katılımlarını sağlayacak ve mesleki becerini geliştirecek,
sürekli olarak güncel bilgilere erişimini sağlayacak çeşitli eğitim programları, meslek odaları ve KGK (Kamu
Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu) tarafından yetki verilmiş olan eğitim kurumları
tarafından düzenlenmektedir. Bu çalışmada, ülkemizde muhasebe meslek mensuplarının mesleki gelişimine
yönelik eğitimler ele alınarak değerlendirilmiştir. Bu eğitim programlarının tüm meslek mensuplarının
ulaşabilecekleri düzeyde yaygınlaştırılması, meslek mensuplarının uluslararası seviyede yetkinliğe
ulaşmaları, bunu seviyeyi korumaları ve geliştirmeleri bakımından yapılacak eğitim etkinliklerine
katılımlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi faydalı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Muhasebe Meslek Mensupları, Sürekli Mesleki Eğitim
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XÜLASӘ
Tәdqiqatın әsas mәqsәdi sürәtlә qloballaşan dünyada rәqabәt qabiliyyәtli iqtisadiyyatın formalaşmasında vә
inkişafında innovasiya yönümlü sahibkarlıq fәaliyyәtinin tәsir mexanizmlәrinin öyrәnilmәsi vә innovasiya
yönümlü sahibkarlıq fәaliyyәtinin cari vәziyyәtinin tәhlili, iqtisadi inkişafa innovativ fәaliyyәtin verdiyi
töhfәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsidir. Tәdqiqatın elmi yeniliyi ondan ibarәtdir ki, sürәtlә güclәnәn rәqabәt
mühitindә dayanıqlılıq nümayiş etdirmәk üçün dövlәtlәrin iqtisadi fәaliyyәtlәri zamanı mәhsullarını,
xidmәtlәrini vә istehsal üsullarını davamlı olaraq dәyişdirmәlәri vә yenilәmәlәri istiqamәtindә iqtisadi vә
ictimai fayda tәmin edәcәk yeni fikirlәr, üsullar, mәhsullar vә s. inkişaf etdirmәk vә bunların tәtbiq edilmәsi
üzrә beynәlxalq tәcrübә araşdırılmış vә uğurlu tәcrübәlәr göstәrilmişdir. Tәdqiqatın nәticәsi olaraq innovativ
sahibkarlığın inkişaf perspektivlәri tәhlil edilmiş, hәyata keçirilmәli olan tәdbirlәr üzrә tәkliflәr verilmişdir.
İqtisadi artım insanların gәlir sәviyyәsinin artması ilә rifah sәviyyәsinin yaxşılaşmasına sәbәb olur. İqtisadi
inkişaf rifahla bәrabәr, sosial vә mәdәni inkişafları da әhatә edir. Bu prosesdә, istehsal, әmәk, kapital vә
texnoloji amillәri bir araya gәtirәn, risklәri öz üzәrinә götürәn vә imkanları qiymәtlәndirәn innovativ
sahibkarlıq iqtisadi artımda vә inkişafda mühüm rol oynayır. İqtisadi inkişafın tәmәl elementlәri ölkәdә
sahibkarlıq ruhuna sahib şәxslәrdir. Onlar iqtisadi artımın vә rifahın hәrәkәtverici qüvvәsidir. İnnovativ
sahibkarların iqtisadi inkişafa tәsiri onların ixtiraların, elmi araşdırmaların, rәqabәtin artırılması, mәşğulluğun
tәmin edilmәsi, iş imkanlarının yaradılması vә istehsal vә kommersiya fәaliyyәtlәrinin artırılması ilә әlaqәlidir.
İqtisadiyyatda innovativ sahibkarlar istehsal hәcmi baxımından mәnfәәti artırır, rәqabәti stimullaşdırır vә
paralel olaraq qiymәtlәrin enmәsinә sәbәb olur. Araşdırmada, ölkәnin iqtisadi artımında vә inkişafında vә
sosial-iqtisadi inkişafında innovativ sahibkarlığın rolu vә әhәmiyyәti müxtәlif parametrlәr kontekstindә
araşdırılmış vә iqtisadi artım arasındakı әlaqә vurğulanmışdır.
Açar sözlәr: innovativ sahibkarlıq, iqtisadi inkişaf, innovativ inkişaf.
JEL tәsnifatı: O39; O10
Giriş.
Müasir dövrdә cәmiyyәtin iqtisadi inkişafı onun әn vacib elementi olan sahibkarlıqla әlaqәlidir. Sahibkarlıq
fәaliyyәti bazar iqtisadiyyatının dinamizminin әsas amillәrindәn biri olmaqla bәrabәr, iqtisadi vә sosial
inkişafın güclü mühәrrikidir. Fәrdin sahibkarlıq fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi sahibkarlıq cәmiyyәtinin
potensialını müәyyәn etmәyә, onun inkişafının stimullaşdırıcı vә maneә törәdәn amillәrini müәyyәn etmәyә
imkan verir. Sahibkarlıq institutunun inkişaf tәcrübәsi göstәrir ki, innovativ iqtisadiyyat fәrdin sahibkarlıq
potensialının reallaşması üçün әlverişli şәrait yaradır. İnnovasiya yönümlü iqtisadiyyata keçid problemi
aktuallaşdıqda, sahibkarlıq fәaliyyәtinin inkişafı iqtisadi artımın müәyyәnedici amilinә çevrilir. Heçdә bütün
sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olan bazar subyektlәri innovativ hesab etmәk olmaz. Çünkü elm vә
texnologiyanın inkişaf etdiyi ölkәlәr ilә aşağı vә orta gәlirli ölkәlәri müqaisә etdikdә heçdә bütün sahibkarlıq
fәaliyyәtinin innovativ olmadığını görmәk mümkündür. İnnovativ sahibkarlıq iqtisadi fәaliyyәt zamanı
fәaliyyәtini innovasiyaya әsaslanan vә elm vә texnologiyanın әn son nailiyyәtlәrindәn istifadә vә yeni
ideyaların reallaşmasını tәmin edәndir. Bu sәbәbdәn innovativ sahibkarlıq ilә sahibkarlıq arasında elm vә
texnologiyanın tәqdim etdiyi imkanlardan istifadә qәdәr fәrq var.
Sosial-iqtisadi inkişafın tәmin edilmәsi, cәmiyyәtin rifah halının yaxşılaşdırılmasının yeganә şәrti
iqtisadiyyatın sәmәrәliliyi vә rәqabәt qabiliyyәtinә yönәlmiş köklü yeni hәll yolu tapmaqd, elmi-texnoloji
potensialın yaradılması vә innovasiyaların tәtbiqi kimi komponentlәrlә iqtisadiyatın modernlәşmәsinin tәmin
edilmәsidir.
Tәbii ki, iqtisadiyyatın modernlәşdirilmәsi, mövcud olanların hamısının tәkmillәşdirilmәsini vә yeni tәşkilati,
idarәetmә, maliyyә vә iqtisadi forma, metod vә әn yeni istehsal texnologiyalarının tәtbiq edilmәsini tәlәb edәn
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yeniliyin intensivlәşmәsini tәlәb edir. İnnovativ iqtisadiyyat milli iqtisadiyyatın yüksәk texnoloji әsaslı istehsal
üsulunun qurulmasını, iqtisadi, sosial sahәlәrdә, müasir texnologiyalar sahәsindә vә idarәetmәnin tәşkili
sahәsindә artan gerilәmә meylini geri qaytarmağa imkan verәcәkdir.
Müasir elmi-texniki tәrәqqi vә rәqabәtin inkişafı şәraitindә innovasiya yönümlü fәaliyyәtin әhәmiyyәti artır.
Elmi vә texnoloji inkişaf mühitinin sәviyyәsinin yüksәlmәsi, yeni avadanlıq vә texnologiyaların tәtbiqi işinin
genişlәnmәsi, innovativ sahibkarlığın informasiya infrastrukturunun yaxşılaşdırılması vә inkişafı innovativ
yenilәmәlәrin nümunәsidir.
İqtisadi artım vә inkişafda innovativ sahibkarlığın rolu.
Sahibkarlığın iqtisadi inkişafdakı önәmi ilә әlaqәli iqtisad elminin nümayәndәlәri, xüsusәn P. Drucker, R.
Cantillon, A. Marshall, F. Knight, A. Smith, J. B. Say, A. Tyunen, F. Hayek sahibkarlıq fәaliyyәti üçün
obyektiv şәrtlәr axtararaq fikirlәrini әsaslandıraraq inkişaf etdirmişlәrdir.
İqtisadi inkişaf yeni sәrvәt vә mәşğulluq imkanı yaradan, bütün situasiyalarda sosial-iqtisadi dәyişikliyә töhfә
verәn innovativ sahibkarlıq fәaliyyәti ilә çox әlaqәlidir. Bu sәbәbdәn 'sahibkar' vә 'sahibkarlıq' termini son
onilliklәrdә çox önәm kәsb etmişdir. İnnovativ sahibkarlıq fәaliyyәti müxtәlif iqtisadi göstәricilәrin müsbәt
artımına töhfә verdiyi bir çox iqtisadi araşdırmalarda nәticә olaraq ortaya qoyulmuşdur. Sahibkarlıq vә
innovasiya arasındakı әlaqә vә iqtisadi inkişafdakı rolu haqqında XX әsrin әn nüfuzlu iqtisadçılarından olan
Schumpeter tәrәfindәn çox yaxşı vurğulanmışdır. İnnovasiyanın vә onların maliyyәlәşdirmәsinin iqtisadi artım
prosesinә tәsirini izah edәn ilk iqtisadçılardan biri J. Schumpeter idi. Onun әsәrlәrinin tәhlili әsasında bir
nәticәyә gәlә bilәrik ki, innovativ mәhsul istehsalı iqtisadi sistemdә keyfiyyәtcә dәyişikliyә, onun yeni inkişaf
mәrhәlәsinә keçmәsinә şәrait yaradır. J. Schumpeter, iqtisadi dövrlәrin araşdırmalarına söykәnәrәk innovasiya
maliyyәsi vә maliyyәlәşdirmә mәnbәyi olaraq kreditә diqqәt çәkdi. O iddia etdi ki, kredit ayırmaları sayәsindә
sahibkarlar yeni sәnaye mәhsulları yaratdılar vә sonradan bazara çıxdılar.
İnnovasiya vә sahibkarlıq uğurlu iqtisadi fәaliyyәtin ortaya çıxmasında vacib maddәlәrdir. Son onilliklәrdә,
xüsusәn 2008-ci il qlobal böhrandan sonra sahibkarlıq vә innovasiya biznes sahәlәrindә vә ictimai inkişaf
siyasәtindә әsas konsepsiyalardan birinә çevrildi.
İnnovasiya yeni ideyaların, biliklәrin cәmiyyәtin sosial ehtiyacların ödәnilmәsi prosesindә praktik istifadәsi
mәqsәdi ilә hәyata keçirilmәsinin nәticәsidir. Bu baxımdan innovasiya müasir ictimai istehsalın texnoloji vә
tәşkilati әsaslarının transformasiyasına birbaşa tәsir göstәrir. Yeni mәhsulların ortaya çıxması, yeni istehsal
proseslәrinin tәtbiqi vә bazarın genişlәnmәsi yüksәk rәqabәt şәraitindә başlayanlar vә qurulmuş sahibkarlar
üçün әsas uğur amillәrinә çevrilir. Belә sahibkarlıq fәaliyyәti üçün tәdqiqat vә inkişaf sahәlәrinә sәrmayә
qoymaq, bazarda lider mövqe tutmağı mümkün edir vә yüksәk qazanc tәmin edir. Nәticәdә innovativ
sahibkarlıq mexanizmi yeniliyi iqtisadi artım amilinә çevirir.
Makroiqtisadiyyatın әsas amili olan iqtisadi artım adambaşına real mәhsul artımı ilә ifadә olunur. Artım yalnız
ölkәnin istehsal hәcminin genişlәnmәsi vә daha mәhsuldar istifadәsi sayәsindә uzunmüddәtli dövrdә baş verә
bilәr. Bu sәbәbdәn iqtisadi artım problemi ümumiyyәtlә uzunmüddәtli problem hesab olunur. İqtisadi artım
milli iqtisadiyyatın inkişaf sәviyyәsi ilә bağlı aparıcı göstәricilәrdәn biridir.
Qlobal iqtisadi sistemdә innovasiya yönümlü sahibkarlıq fәaliyyәti iqtisadiyyatın yaşaması üçün әn vacib
vasitәlәrdәn biri hesab edilir. İnnovativ fәaliyyәt sayәsindә bazar subyektlәrinә fәrqli xidmәt vә ya biznesin
inkişafı imkanları verilir vә qlobal iqtisadiyyatda rәqabәt yeni ideyaların ortaya çıxması ilә asanlaşır. Digәr
tәrәfdәn texnoloji inkişaf, ixtiralar vә elmi-tәdqiqat işlәri ilә bәrabәr iqtisadi quruluş daxilindә yeni istehsal
metodunun inkişafına vasitәçilik edir.
İqtisadi artım hәr zaman iqtisadiyyat üçün prioritet mәsәlәlәr arasındadır. Çünkü artım olmadan investisiya,
mәşğulluq, iqtisadi inkişaf olmur. Buna görә, innovativ texnologiyanın inkişafı iqtisadi artımın әn vacib
katalizatorlarından biridir vә bu texnologiyanın inkişafına tәsir göstәrәn әn vacib amil elmi-tәdqiqat işlәridir.
Texnologiya, әvvәlki dövrlәrә baxanda ölkәnin iqtisadiyyatında nә qәdәr vacib olduğunu göstәrir. Sәnaye
inqilabı zamanı texnologiyanı vaxtında tuta bilәn iqtisadiyyat; İnkişafını vә inkişafını indiyә qәdәr
tamamlayaraq ölkә hökumәtlәri, sosial hәyat, adambaşına düşәn milli gәlir vә digәr ölkәlәrin iqtisadiyyatına
görә bir çox әsas göstәricilәr baxımından digәr ölkәlәrdә qabaqcıl olmağa davam edir.
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İqtisadi artım әsasәn istehsal amillәrinin artması, iqtisadi fәaliyyәtlәr üzrә bölgü sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi,
bilik vә innovasiya sәviyyәsi ilә sıx әlaqәlidir. İnnovasiya prosesi, adәtәn tәşviq strukturunun, yәni qurumların,
mövcud biliklәrә әl çatanlığı vә daha sistemli bir hissәsi kimi modellәşdirilir. İnnovasiya eyni zamanda
(iqtisadi cәhәtdәn) faydalı bilik ehtiyatının artmasını nәzәrdә tutur. Nәticә etibarilә innovasiya yönümlü
fәaliyyәt iqtisadi artımın vacib mәsәlәlәrindәn biri hesab olunur.
Müasir iqtisadi artım modellәri investisiya vә iqtisadi inkişafın әsas mәnbәyi kimi biliklәrin istifadәsinә
әsaslanır. Bir çox empirik göstәricilәrdә iqtisadi artımın kiçik bazar subyektlәrinin bolluğu ilә çox әlaqәli
olduğunu göstәrir. Sahibkarlıq vә artım ilә әlaqәli bütün empirik araşdırmaların üçdә ikisi bu dәyişәnlәr
arasında müsbәt vә ümumiyyәtlә olduqca güclü bir әlaqә olduğu qәnaәtinә gәlir (Karlsson vә Nyström 2007).
İqtisadi artım vә inkişaf sahibkarlıq fәaliyyәtindәn asılıdır. Çünki sahibkarlar yeni iş yerlәri yaradır, bir çox
yeni mәhsul vә xidmәtlәr tәqdim edir, texnoloji dәyişikliklәr sayәsindә rәqabәti artırır, mәhsuldarlığı artırır vә
insanların hәyatına müsbәt tәsir göstәrir (Qlobal Sahibkarlıq Monitoru, 2013). Sahibkarlar resursları
mәhsuldar sahәlәrә çevirir vә istehsal ehtiyatlarını innovativ metodlarla birlәşdirәrәk yeni amillәrә çevirir. Bu
sәbәbdәn sahibkarlıq fәaliyyәti hәr bir cәmiyyәtdә vacib missiyanı yerinә yetirir vә üzәrlәrinә götürdüklәri
vәzifәlәr onları sosial vә iqtisadi inkişaf üçün әhәmiyyәtli hala gәtirir.
İnnovativ sahibkarlığın tәşviqi onun formalaşdığı, fәaliyyәt göstәrdiyi vә inkişaf etdiyi xüsusi şәrtlәrdir. Hәr
bir iqtisadiyyatda sahibkarlıq fәaliyyәtinin iştirak etdiyi özünәmәxsus sosial-iqtisadi şәrtlәr dәsti mövcuddur.
Onlar biznes strukturlarının yaranmasına vә inkişafına töhfә verir, sahibkarlıq mühiti formalaşdırır, iqtisadi
böyümә parametrlәrini tәyin edirlәr. Eyni zamanda, sosial-iqtisadi şәrtlәr ölkәnin iqtisadi inkişaf
sәviyyәsindәn asılıdır vә iş aparmaq üçün çәrçivә şәrtlәrini müәyyәnlәşdirir. Belәliklә, resurs yönümlü vә
sәmәrәli yönümlü bir iqtisadiyyatda iqtisadi, elmi, texniki, hüquqi, sosial-mәdәni şәrait, innovativ sahibkarlıq
fәaliyyәtini müәyyәn bir iqtisadiyyat üçün lazımlı sәviyyәdә stimullaşdırır, lakin yüksәk keyfiyyәtli iqtisadi
böyümәsi üçün yetәrli deyil. Bu cür biznes modellәrindәki motivasiya mühiti sahibkarlıq fәaliyyәtini
stimullaşdırır. Bu hәm lazımi sәviyyәdә gәlir әldә etmәk, hәm dә fәrdin cәmiyyәtdәki mövqelәrinin
cәlbediciliyini artırmaq ehtiyacından irәli gәlir.
İnnovativ sahibkarlıq fәaliyyәtinin inkişafı üçün bu gün fәal tәşkilati dövlәt dәstәyinә ehtiyac vardır. Dövlәt
tәrәfindәn innovasiya siyasәtinin әn vacib hәdәflәrini müәyyәnlәşdirmәk lazımdır. Bu, ölkәnin beynәlxalq
innovasiya bazarında iştirakının genişlәnmәsi, әqli mülkiyyәt haqqının dövlәt qanunları tәrәfindәn qorunması
vә yeni iş yerlәrinin yaradılması ola bilәr.
İnnovativ sahibkarlıq iqtisadi fәaliyyәtin vә cәmiyyәtin quruluşunda dәyişiklik tәşәbbüs edir vә inkişaf etdirir.
Bu dәyişiklik artım vә hasilatı artırır. Bunun da әsas sәbәbi innovasiyadır. İnnovativ sahibkar yeni fikirlәrin
ortaya çıxmasını, yayılmasını vә hәyata keçirilmәsini sürәtlәndirir. Yeni texnologiyaların ortaya çıxması vә
inkişafı sektorlarda mәhsuldarlığı artırır vә sürәtlә böyüyәn sektorlar vasitәsilә iqtisadi artımı sürәtlәndirir.
Buna görә dә innovativ sahibkarlıq iqtisadi fәaliyyәtin tәşkili, mәşğulluq vә istehsalat fәaliyyәtinin yaradılması
üçün әsas amildir. Bir çox indekslәrә diqqәt etsәk innovativ sahibkarlıq ilә iqtisadi artım arasında müsbәt
әlaqәnin olduğunu görmәk mümkündür. İnnovasiya yönümlü sahibkarlıq fәaliyyәtinin artması vә inkişafı
iqtisadi artımı artırır vә iqtisadi artımın artması da innovativ sahibkarlara yeni imkanlar açaraq onlar üçün yeni
imkanlar yaradır.
Nәticә
İnnovativ sahibkarlıq fәaliyyәtinin inkişafını tәmin edәn amillәr aşağıdakılardır:
• orta vә kiçik sahibkarlığa dövlәt dәstәyinin effektivliyinin artırılması;
• biznes mühitinin yaxşılaşdırılması mәqsәdi ilә qanunvericilik bazasının formalaşdırılması;
• kiçik vә orta innovativ sahibkarlığa mühüm dәstәk infrastrukturun - inkubatorların, texnopark
strukturlarının, son illәrdә özәl investorların, vençur kapitalistlәrin inkişafı ilә tәmin edilmәsi;
• bazar subyeklәri üçün maliyyә inkluzivliyinin tәmin edilmәsi vә tәdqiqat vә inkişafın әldә edilmәsi
problemlәrinin hәlli, vençur maliyyәlәşdirmә proqramlarının inkişafının stimullaşdırılması;
• ölkәdәki ictimai-siyasi iqlimin yaxşılaşdırılması;
• tәhsil sistemindә bu sahәnin effektivliyinin artırılması, universitet vә digәr tәhsil müәssisәlәrinin bu
istiqamәtdә bazar subyektlәri ilә qarşılıqlı әlaqәsinin tәmin olunması;
• yüksәk keyfiyyәtli innovasiya yönümlü sahibkarlıq mәdәniyyәtinin stimullaşdırılması.
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VERGİ UYUMU VE VERGİYE UYUM SAĞLAYAN MÜKELLEFLERE TANINAN VERGİ
TEŞVİKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Mutlu Yoruldu
Balıkesir Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü, ORCID: 0000-0002-1010-2938

ÖZET
Vergiler, devletlerin egemenlik gücüne dayanarak toplumdaki kişi ve kuruluşlardan cebri ve karşılıksız olarak
tahsil ettiği parasal ödemelerdir. Vergilerin, vergi mükellefi olan kişilerin kullanılabilir gelirlerini azaltması,
kişilerin üzerlerinde vergi baskısı hissetmesine neden olabilmektedir. Bu nedenle kişiler vergi ödeme
hususunda istekli davranmayabilmektedirler. Vergi mükellefleri hissettikleri vergi yükü ve vergi baskısından
dolayı vergi kaçırma, vergiden kaçınma, vergi borcunu erteletme, mali yapılandırma beklentisi içinde olma ve
vergi borcunu geciktirme gibi birtakım tutum ve davranışlar içerisinde bulunabilmektedirler. Yine dönem
dönem yapılan kanuni düzenlemelerle getirilen mali yapılandırmalar nedeniyle vergi mükelleflerinin mükellefi
oldukları vergileri usulünce ve zamanında ödememe eğilimleri artabilmektedir. Böyle bir durumda vergi
uyumu yüksek olan vergilerini düzenli bir biçimde ödeyen ve bu konuda iyi niyetini belli eden vergi
mükellefleri açısından vergi adaletsizliği doğabilmektedir. Dahası zaman vergiye uyumlu kişilerin vergiye
uyumsuzluk gösterme eğilimlerinin artmasına neden olabilmektedir. Bu kapsamda 27.05.2020 tarihinde Resmi
Gazete’de yayımlanan 301 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde değişiklik yapan 312 Seri Numaralı
Gelir Vergisi Genel Tebliği ile vergiye uyumlu olan Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine yıllık
matrahlarından %5’lik bir indirim yapabilme imkânı tanınmıştır. Söz konusu vergi teşvikinden yararlanma
şartları ise anılan Tebliğ ile düzenlenmektedir. Bu çalışmada vergiye uyumlu diğer bir ifadeyle vergiye ilişkin
şekli ve maddi yükümlülüklerine uyan mükelleflere tanınan vergi indimi tüm yönleriyle ele alınarak
değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Vergi Uyumu, Vergi Teşviki, Vergi İndirimi.
Jel Kodları
: K34, H83, H29.

ASSESSMENT OF TAX INCENTIVES THAT ARE PROVIDED TO TAXPAYERS WHO COMPLY
WITH TAX COMPLIANCE AND TAXES
ABSTRACT
Taxes are one of the most important sources of income used by modern states to finance public services. On
the basis of the power of state sovereignty, the state can charge taxes and those who are taxpayers in this
economic relationship are tax debtors. People may not be willing to pay taxes because taxes reduce the
available income of taxpayers. Taxpayers can engage in a number of attitudes and behaviors, such as tax
evasion, tax avoidance, delaying tax debt due to the tax burden and tax pressure they feel. Again, due to the
financial configurations imposed by the statutory arrangements made during the period, taxpayers may have
an increased tendency not to pay the taxes in the correct manner and on time. In such a case, tax injustice may
arise for taxpayers who pay their taxes who are regularly high in tax compliance and who have expressed good
will in this regard. Moreover, over time this can lead to increased tax-compliant people's tendency to show tax
incompatibility. In this context, income tax and corporate tax taxpayers who are tax-compliant with the 312
Serial No. Income Tax General Communiqué amended in the General Communiqué of Income Tax Number
301 published in the Official Gazette on 27.05.2020 have been given the opportunity of a 5% discount on their
annual basis. The terms of benefiting from the tax incentive are regulated by the aforementioned Communiqué.
In this study, tax relief that is issued to taxpayers who comply with tax-related form and financial obligations
was evaluated in all aspects.
Keywords: Tax Adjustment, Tax Incentives, Tax Deduction.
Jel Codes : K34, H83, H29.
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1920-1940 YILLARINDA AZERBAYCAN SSC'DE ANA DİLİNİN DEVLET DİLİ STATÜSÜ
KAZANMASI İÇİN MÜCADELE
Meherremova Ayten Firdovsi kızı
Phd, Azerbaycan Diller Universitesi. “Kafkazşünaslıq ve Azerbaycan tarihi” bölüm öğretmeni

Özet
Dil, etnik mensupluğu bildiren önemli bir komponentdir. Bu açıdan, ana dili ve onun devlet dili statüsündә
kullanılması her zaman önemlidir. Makalede 1920-1940 yıllarında Azerbaycan dilinin devlet dilinin statüsünü
almak için SSCB cumhuriyetlerinde anadilinin devlet düzeyinde kullanılması bağlamında yapılan işler
incelenmektedir.
1950'lerin ortalarına kadar SSCB'deki mevcut cumhuriyetlerden sadece Gürcistan ve Ermenistan ana dillerine
devlet dili statüsü kazandırmağı başarmışdır. Ancak, SSCB'nin önde gelen cumhuriyetlerinden olan ve
Birleşmiş Milletlerin SSCB'den kenarda üyeleri olan Ukrayna ve Beyazrusyanın ana dilleri devlet dili
statüsünü almağı başarmamışdır. SSCB'ye başkanlık eden bir Ukraynalı Nikita Kruşçev'in hakimiyyeti
döneminde bile, Ukrayna dili resmi Kiev'in devlet dili statüsünü almadı. Ukrayna ve Beyazrusya dilleri "bozuk
rus dili" olarak kabul edilyordu. İlginç durumdur ki, SSCB mekanında aslında rus dili aparıcı dil olsa bile, tüm
resmi belgeler bu dilde yazılmış olsa da, bu anayasada yansıtılmamışdır. SSCB'ye daha geç katılan ve kendini
tanıma konularında diğer cumhuriyetlerin önünde olan Baltıkyanı cumhuriyetlerin (Letonya, Litvanya ve
Estonya) ana dilleri de devlet dili statüsünü alamadı. Orta Asya cumhuriyetleri de yukarıda belirtilen
cumhuriyetlerle aynı kaderi yaşadılar. Genel olarak tarihe bakarsak, Özbek ve Tacik dillerinin Orta Asya
cumhuriyetleri arasında yazı kültürü ve devlet belgelerinin hazırlanması bakımından farklılık gösterdiğini
görebiliriz. Ancak Kırgız dilinde bu konular zayıftı. Bu süreçte Orta Asya'daki eğitim kurumlarında ve devlet
dairelerinde Özbek ve Tacik dillerinin kullanılmasına rağmen, bu diller resmi statü alamadı. Bizim
düşüncemize göre, bir dilin günlük yaşam seviyesinden çıkıb devlet dili haline gelmesi için, o dilde bilimsel
ve edebi eserlere. bu dilde faaliyet gösteren eğitim kurumlarının varlığına ihtiyaç vardır.
Sovyetler Birliği'nin kurulduğu ilk yıllarda Azerbaycan dilini devlet dili seviyyesinde kullanmayı zorlaştıran
nedenlerden biri, ulusal personelin olmamasıydı. Çar Rusyasının yıllarca sürdürdüğü sömürge politikası
sonucunda burada hiçbir yükseköğretim kurumu kurulmadı. Ortaokulların çoğunluğu bile Rusça egitim
veriyordu.
Azerbaycan dilinin korunması ve resmi dil olarak kullanılması için savaşan devlet adamlarımızdan biri
N.Narimanov olmuşdur. O, anadilinin devlet düzeyinde kullanabilmesi için o dilde eğitim görmüş ulusal
personele ihtiyaç duyduğunu söyliyordu.
1934-1953 yılları arasında Azerbaycan SSC'ye rehberlik yapmış M. C Bagirov Azerbaycan dilinin devlet
dili statüsünün kazanılmasına coşku gösterdi. Onun gösterişi ile bü konu Azerbaycan dili ve edebiyatı
öğretmenlerinin konqresinde geniş bir şekilde tartışıldı. Ancak II. Dünya Savaşı'nın başlaması sorunun
çözülmesine imkan sağlamadı.
Anahtar kelmeler: Azerbaycan, devlet dili, statüs, SSCB
Key words: Azerbaijan, state language, status, USSR
Giriş
1950'lerin ortalarına kadar SSCB'de mevcut devletler arasında sadece Gürcistan ve Ermenistanda ana dilleri
devlet dili statüsü kazanmıştır. Ancak, SSCB'nin önde gelen cumhuriyetlerinden olan ve Birleşmiş Milletler'in
ayrı ayrı üyeleri olan Ukrayna ve Beyaz Rusya'nın ana dilleri devlet dilinin statüsünü almamıştır. (Xaqan
Balayev s. 20) Hatta SSCB'ye başkanlık eden Ukraynalı Nikita Kruşçev'in başkanlık döneminde bile, Ukrayna
dili resmi Kiev'in dövlet dili statüsünü almadı. Ukrayna ve Beyaz Rusya dilleri "şımarık Rus dili" olarak kabul
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edilirdi. İlginç bir haldır ki, SSCB mekanında aslında rus dili önde gelen olmasına rağmen, tüm resmi belgeler
bu dilde yazılmış olsa da, bu anayasada yansıtılmamıştır. SSCB'ye en geç katılan ve öz farkındalık açısından
diğer cumhuriyetlerin önünde olan Baltıkyanı cumhuriyetlerinin (Letonya, Litvanya ve Estonya) ana dilleri
de devlet dili statüsünü almış durumda deyildi. Orta Asya cumhuriyetleri, yukarıda belirtilen cumhuriyetlerle
aynı kaderi yaşadılar. Genel olarak tarihe bakarsak, Özbek ve Tacik dillerinin Orta Asya cumhuriyetleri
arasında kültür yazma ve devlet belgelerinin hazırlanması bakımından farklılık gösterdiğini görebiliriz. Bu
xalqların eski yazılı edebiyatı bize çoğunlukla bu dillerde ulaşmıştır. Kazak ve Kırgız dillerinde bu konular
zayıftı. Bu dönemde Orta Asya cumhuriyetlerindeki eğitim kurumlarında ve devlet kurumlarında Özbek ve
Tacik dillerinin kullanılmasına rağmen, bu diller resmi statü almamıştır. Bize göre, bir dilin günlük heyat
seviyesinden yükselmesi ve bir devlet dili haline gelmesi için, o dilde bilimsel, edebi eserlere ve bu dilde
faaliyet gösteren eğitim kurumlarının varlığına ihtiyaç vardır. Geçen yüzyılın ortalarında, Kazakistan'da Rus
dilli okullarla nazaran çok az sayıda ulusal okul vardı. Bunun elbette dil gelişimi üzerinde olumsuz bir etkisi
oldu. Doğrudur ki, Kazakistan toprakları Rus işgalinden bu yana sürgün edilen bir yer olduğundan, diğer
halkların buraya zorla göç etdirilmesi ve özellikle etnik Rusların burada çok sayıda yaşayaması faktörü da
vardır. Bu tarihsel sürecin mantığı olarak, bugün Kırgızistan'da, ulusal dil gerçekte devlet dili statüsüne
yükselememiştir.
Transkafkasya Cumhuriyetlerinde devlet dili ile ilgili durum. Özellikle şunu söyleyelim ki, dil sorunu
partiya senedlerinde 1903 yılında RSDİP-nin kabul edilmiş proqramında gösterilmiştir. Bu belgede herhangi
bir dilin üstünlüğünden ve ayrıcalığından bahsedilmemiştir. Spesifik olarak gösterilirdi ki, her bir vatandaşın
yerel ve devlet kurumlarında ana dilinden kullanma hakkı olduğu ifade edilmiştir [25, 43-44] Lenin'in
sosyalizm ile ilgili proqramında devlet dili kavramı yer almamıştır. Sosializmin kurucusu ve onun temel
ilkelerini hazırlayan Lenin'in bir çok eserlerinde ulusal kimlik ve dil sorunu araştırılmıştır. "Ulusal soru ile
ilgili kritik notlar" başlıklı makalesinde hiçbir ulusa, hiçbir dile hiçbir imtiyaz verilmemesi gerektiği
gösterilmişdi [17, 134]. “Ulusal siyaset problemine dair” başlıklı makalesinde ise "demokratik bir devletin
ana dilinin tüm özgürlüğünü kabul etmesi ve dillerden her birinin her cür imtiyazları redd edilmelidir” fikrini
öne sürürdü[18, 75]. Lenin'in görüşüne göre, devlet içinde yaşayan ulusların ortak iletişim dili olan ekonomik
devriye ihtiyacı her zaman çoğunluğun dilinin öyrenilmesine zorlayacaktır. Başka bir deyişle, Lenin de dolaylı
olarak rus dilinin üstün dil olduğunu savunuyordu. Bununla birlikte, anayasada bunun resmi tanımına
tamamen karşıydı ve yukarıda gösterdigimiz formülü ise doğal kabul edirdi.
30 Kasım 1920 yılında Ermenistan'da sovyet hakimiyyetinin kurulduğu resmen açıklandı. Daha sonra 1922
yılında Ermenistan SSC'nin ilk anayasası kabul edildi. Hatırlatak ki, bu anayasada devlet dili hakkında bir
madde yok idi. Ermenistan SSC'den farklı olarak, 1922 yılında kabul edilen Gürcüstan SSC'nin ilk anayasasına
devlet dili hakkında bir madde dahil edilmişdir. Aynı anayasanın VI. Maddesinde Gürcüstan SSC 'nin devlet
dilinin Gürcü dili olduğu tespit olunmuşdur. Bilindiği gibi, N.Narimanov'un protestolarına rağmen,
Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistanın 1921 yılında Transkafkasya Federal Cumhuriyeti adı altında
birleşdirilmesine başlanıldı ve bu süreç 1922 yılında yasal açıdan tamamlandı. Kabul edilmiş yeni anayasadan
dil ile ilgili madde götürüldü.
N. Narimanov, Azerbaycan dilinin korunması ve resmi dil olarak kullanılması için mücadele eden devlet
adamlarımızdan biriydi. Mesleğe göre bir dil uzmanı olmasa da, N. Narimanov geçen yüzyılın sonunda "TürkAzerbaycan diline kısa bir giriş", "Ruslar için Tatar dili desligi" gibi ders kitapları yazmışdı. Buna ek olarak
"Gori semineri nerede olmalı?" başlıklı makalesinde, Türk dilinin tamamen unutulduğunu ve seminerin
Azerbaycan'da açılması ve eğitimin Türkçe yapılması gerektiğinin önemini ayrıntılı olarak açıklamışdır.
(Mәmmәdov M. Nәriman Nәrimanov vә ana dili. B, “Elm” nәşriyyatı 1971, 82 s. S.33)
Narimonov'un kuyumcu hassasiyeti ile söylediyi “ kesinlikle bize ana dilinde egitim alan uzmanlar lazımdır”
fikri Sovyetlerin ilk yıllarında tüm alanlarda milli uzmanların eksikligi ile karşılaştığımızda, Gürcüstanda ve
Ermenistanda kendi dilleri dövlet dili olarak anayasalarında tesbit olunan zaman, bizde ise yeterli sayda milli
uzmanların olmamasını bahene getirilib buna izin verilmediginde, bu milli qayeli kommunistin ne kadar ileri
görüşlü fikir söyledigi tamamen anlaşılır. Bununla birlikte, o zaman, N.Narimanov ve diğer entelektüellerin
dil için mücadelesi esas olarak eğitim alanını kapsıyordu.
Azerbaycan'da Sovyet kuruluşunun kurulmasından sonra ilk olarak kurulan Geçici Devrim Komitesi'nin
başına N.Narimanov atanmış olsa da, asıl güç Orjinkinidze ve Azerbaycan komünist Partisi Bakü Komitesinin
elinde cemlenmişdir ve burada ağırlıklı olarak Azerbaycan karşıtı güçler yoğunlaştı. Bolşevik istilasından
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önce dil mücadelesinin adil bir çözüm bulması beklenirken, yukarıda bahs etdigimiz küvvetlerin baskısı altında
bu, merkezde milliyetçilik olarak algılandığı için olmadı. Bununla birlikde, 16 Ağustos 1920 tarihinde, "ilk ve
ortaokullarda dil eğitimi hakkında" Azerbaycan Geçici Devrim Komitesi'nin kararında gösterilirdi ki, isimleri
geçen okullarda egitin öyrencilerin ana dilinde aparılmalıdır. Yedinci sınıftan itibaren, Türkçe veya Rusça dil
konusu müfredata dahil edilmelidir. Türk dilli okullarda Rus dili , Rus dilli okullarda Türk dili altıncı sınıftan
başlayarak haftada dört saat öğretilecektir [13]. Hatırlatak ki, bu kararla her bir halka egitim almak hukuku
verilirdi. Ortaöğretimden sonra, yükseköğretimde de ana dilinin öyredilmesi tartışılmaya başladı ve Mays 1921
yılında Genel Azerbaycan Sovyetleri Kongresi'nin karanamesinde gösterilirdi ki, kültürel çalışmaları
yükseltmek ve devlet çalışmasını daha iyi organize etmek için Azerbaycan Devlet Üniversitesi ve Politeknik
Enstitüsü'nün tüm fakültelerinde Türk dilinin öğretimi zorunlu ilan edilsin. Azerbaycan'da bir yüksek öğrenim
kurumundan mezun olan her öğrenciye Türk dilinde özel bir sınavdan keçdikden sonra diploma verilmesi
gerektiği düşünülmüştür [10, 18].
Sovyetler Birliği'nin ilk günlerinde Azerbaycan (Türk) dilini devlet kurumlarında kullanmayı zorlaştıran
nedenlerden biri, milli kadrların olmamasıydı. Çar Rusyasının yıllarca sürdürdüğü sömürge politikası
sonucunda burada herhangi bir yükseköğretim kurumu kurulmadı. Hatta, ortaokulların çoğu Rus dilinde egitim
verirdi. Azerbaycan'da maliye durumu iyi olan ailelerin cocukları yüksek öğrenimlerini yabancı dilde Rusya
ve Avrupa'nın önde gelen üniversitelerinde almışdılar ve bu kadroların çoğu 1918 yılında cümhuriyyetin
kurulmasında iştirak etdikleri için Sovyet hükümeti tarafından takib olunurdu. Bununla birlikte, Azerbaycan
Geçici Devrim Komitesi'nin 8 Şubat 1921 tarihli kararında gösterilirdi ki, çalışan nüfusun çoğunluğu Türk
dilinde konuştuğu ve Rus dilini bilmediği için, bunların kamu yönetiminden kenarda kalmaması düşüncesi ile
devlet kurumlarındaki kargüzarlık işleri Rus ve Türk dillerinde aparılmalıdır [22, 430-431].
Azerbaycan dilinin devlet dili olarak oluşum tarihi ile ilgili araştırma aparmış Khağan Balayev yazır ki, dünya
anayasa yaratıcılığı tecrübüsi gösterir ki, dil hakkında madde anayasanın gerekli maddelerinden degildir.
Daha sonra yazar, I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarına göre, birçok Avrupa ülkesinde (Alman Demokratik
Cumhuriyeti, Çek-Slovakya) bölgesel ve siyasi sistem değişiklikleri bağlamında kabul edilen yeni
anayasalarda devlet dili ile ilgili bir madde olmadığına dikkatı çekir [10, 20].Her şeyden önce yukarıda
belirtilen ülkelerde, ana dilinde eğitim bir sorun değildi ve dilleri devlet işlerinde kullanılırdı. Diğer yandan,
toplam 1 yıl sonra Gürcüstanın kabul edilmiş anayasasında gürcü dilinin devlet dili olarak gösterilmesi bunun
önemsiz bir konu olarak göz ardı edilemeyecek bir mesele olduğunu göstermiş oldu. Daha sonraki gelişmeler
de gösterdi ki, halk ve aydınları ana dilinin resmi devlet dili olması için mücadile etti. 1921 yılında kabul
edilen ilk anayasamız, RSFSC'nin anayasası esasında kurulduğundan ve burada ve temel olarak
enternasyonalizm prensipleri esas götürüldüyünden dil ile ilgili madde bura dahil edilmemişdir.
Transkafkasya Sovyet Federal Sosiolist Cumhuriyeti kurulmasından sonra, milli cümhuriyyetlerde dil sorunu
yine ciddiliyini koruyurdu. 1922 yılı Haziran ayının sonunda Transkafkasya Sovyet Federal Sosiolist
Cumhuriyeti Merkez İcra Komitesinin toplantısında her üç Cumhuriyette devlet kurumlarında kullanilan dil
ile ilgili geniş tartışmalar aparıldı. Tartışmalar sırasında Gürcü ve Ermeni temsilçileri bildirdiler ki, onlarda
devlet kurumlarındaki çalışanların çoğu milli kadlar olduğu için kendi dillerini devlet dili olarak onaylamada
bir sorun görmürler.Gürcü temsilcisi Eliava, çeşitli devlet kurumlarında çalışan gürcülerin iştirakını somut
rakamlarla göstererek, ülkesinde egitimin aşağı pillesinden başlayarak üniversite seviyesi de dahil olmak
üzere, gürcü dilinde aparıldığından, burada devlet kurumlarında kesinlikle gürcü dilinden istifadenin
gerekliliğini ifade etti. Azerbaycan'da ise üniversite eğitiminin rus dilinde aparıldığını göstermekle, insanların
komünizmi kavramasında algısında çetinlikler olduğunu bildirdi. [20].Toplantının sonunda kabul edilen
beyannamede gösterilirdi ki, kısa sürede nüfusun çoğunluğunun dilinin ve ve azınlıkların dilinin kullanımına
ilişkin kodeks hazırlansın. İlginç haldır ki, hemin toplantıda Azerbaycanlı temsilçilerden hiçbiri iştirak
etmemişdir.
Tarihçi Nasiman Yagublu tarafından arşivlerden tapılarak ve uzun zaman geniş halk kitlesinin habersiz
olduğu, N.Narimanov'un "Uckarlardan devrimimizin tarihine dair" kitabında, o Azerbaycanın devlet
kurumlarında ermeni, gürcü ve yahudilerin üstünlük teşkil etdiyi, milli kadrların parmakla sayılabilecek kadar
az olması, okullarda egitim alan ögrencileri somut rakamlarla göstererek azebaycanlıların ne kadar az olmasını
kabartmakla azerbaycanlı olmayan rehberler ve o düşüncede olan Ruhulla Akhundovları, Mirza Davud
Huseynovları suçlayırdı [21, 50]. Parti ve devlet organlarında tepeden tırnağa azerbaycanlı olmayan kadrlar
olduğu halda yerel türk nüfusun itirazları bu yetkililer tarafından nasıl araştırılabilir?
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Konuyu bu şekilde ortaya koymakla Narimanov, bir yandan milli kadrolara öncelik verme ihtiyacını
esaslandırır, aynı zamanda geniş halk kitlelerini sosyalizm kuruculuğuna aktif olarak dahil etmek için kendi
dillerinde kargüzarlık işleri yapmanın önemli olduğunu düşündü. Haziran 1922 yılında Transkafkasya Sovyet
Federal Sosiolist Cumhuriyeti Merkez İcra Komitesinin toplantısında tavsiye edilen milli cümhuriyyetlerde
ana dilinin tatbiki ile ilişkin kodekslerin hazırlanmasına dayanarak, 27 Temmuz 1924 yılında Azerbaycan
Merkezi İcra Komitesi “Devlet kurumlarında devlet dilinin ve nüfusun çoğunluğunun hem de ve azlıkta kalan
milletlerin dillerini tatbik etmek hakkında” karaname kabul etti [2, 37-38].Kararnamenin I. Maddesinde
Azerbaycan SSC'nin devlet dilinin türkçe olduğu ifade edilmiştir. Ancak, kararnamenin sonrakı maddelerinde
dillerin devlet kurumlarında gerçek işlenmesi ile ilgili böyle karmaşık bir mekanizma öngörülmüştü ki, madde
I'de belirtilenlerin pratik olarak tatbiki oldukça mehtudlaşırdı.Kararnamenin kabul edilmesine rağmen
neredeyse, tüm devlet kargüzarlık işleri rus dilinde aparılırdı. Bir tür yukarıda bahsetdigimiz kararlar deklorativ
xarakter taşımıştır.
Azerbaycan'ın önce Transkafkasya Sovyet Federal Sosiolist Cumhuriyeti 'ne, daha sonra onun içinde SSCB'ye
katılımı ve 1924 yılında SSCB anayasası'nın kabul edilmesiyle, 1921 yılında kabul edilen anayasamızın
aslında % 60'ını kapsayan değişiklikler olmuşdu. Transkafkasya Sovyet Federal Sosiolist Cumhuriyeti 'nin
anayasası'nın yaratılmasıyla birlikte, Azerbaycan'ın hem de SSCB'nin bir parçası olması, federasyon içinde
pratik olarak ikili bağlılık yaratmıştı. Bu durumda, yeni bir anayasanın kabul edilmesine ihtiyaç vardır. 1927
yılında Azerbaycan SSCB'nin 101 maddeden oluşan ikinci anayasası kabul edildi.
Bu anayasada da devlet dili ile ilgili bir madde yer almamıştır. [27, 54]. Komünist Partinin ana yol gösterici
ve rehber fonksiyonunu tesbit eden 1936 yılında SSCB anayasası'nın kabul edilmesinden sonra, milli
cumhuriyetlerde de yukarıda gösterilen temel yasanın belirlettmiş olduğu eçerçeve dahilinde anayasalar kabul
edildi. 1936 yılında kabul olunmuş SSCB anayasasına göre, Transkafkasya Sovyet Federal Sosiolist
Cumhuriyeti aradan kaldırıldı ve bu cumhuriyetlerin her biri ayrılıkta SSCB-ye katıldı. 1937' yılında kabul
edilen yeni Gürcüstan SSC ve Ermenistan SSC anayasalarında Azerbaycan SSCden farklı olarak devlet dili
ile ilgili maddeler mevcut idi. Gürcüstan SSC nin anayasası'nın 75. Maddesinde gösterilirdi: Gürcüstan
SSC'nin devlet dili gürcü dilidir. Gürcüstan SSC, gürcü dilinin kapsamlı gelişimi için devlet destegi gösterir
ve onun devlet, kamu, kültür ve eğitim kurumlarında kullanılmasını sağlayır [12]. Aynı şekilde, Ermenistan
SSC nin anayasasında ermeni dilinin devlet dili olduğu tespit olunmuştur. 1937' yılında kabul edilen
Azerbaycan SSC'nin üçüncü anayasasının ilk versiyonunda, devlet dilinin türkçe olduğu konusunda bir madde
vardı. Anayasada madde 20 devlet dili ile ilgiliydi ve Acil IX Azerbaycan Sovyetleri Kongresine sunuldu.
[1]. Ancak, 1936 yılının sonunda Moskvada seferde olan Azerbaycan heyetinin geri dönmesinden sonra,
Moskova'nın "tavsiyesi" ile bu madde anayasadan çıkarıldı.Ne kadar eleştirilir olursa olsun, itiraf etmek
gerekir ki, Azerbaycan dilinin devlet dili statüsü elde etmesi işine 40'lı yılların sonlarında M.C Bagirov'un
inisiyatifiyle başladığı kabul edilmelidir. Konu Azerbaycan dil ve edebiyat öğretmenlerinin Cumhuriyet
kongresinde geniş ölçüde tartışıldı. Kongrede Azerbaycan Cümhuriyyetinin tüm departmentleri ve
işletmelerinin Azerbaycan diline geçişini hazırlamak için tanınmış aydınlar halk figürleri S. Vurgun, M.
Ibrahimov ve diğerleri de dahil 15 kişiden oluşan bir komisyon kuruldu [15, 140-141]. Komisyon hazırlıklara
başlamasına rağmen, M.C Bagirov'un iktidardan uzaklaştırılmasıyla süreç yarıda kesildi.
Böylece Azerbaycan dilinin statüsü 1956 yılında zor bir mücadeleden sonra mümkün oldu. 1956 yılında
Azerbaycan SSC'nin anayasasına Azerbaycan dilinin devlet dili olmasıyla ilgili bir madde eklendi. Ancak,
çok uzun sürmedi ki, dil sorunu da dahil olmak üzere birçok sorunun çözümünde dönemin devlet başçısı olmuş
İmam Mustafayev milliyetçilik suçlamasıyla görevindәn azad edildi. Daha sonra hemin madde Anayasadan
çıkarıldı. Azerbaycan SSC'nin bir sonraki anayasası 1978 yılında kabul edildiğinde, o zamanki devlet başkanı
Haydar Aliyev inisiyatifiyle, anayasanın 73. maddesi Azerbaycan dilinin devlet dili olduğunu belirledi.
Yirminci yüzyılın 20'li ve 40'lı yıllarında, entelektüellerimizin ve devlet adamlarımızın, Sovyet rejiminin
acımasız önlemlerine rağmen, Azerbaycan dilinin devlet düzeyinde korunması ve kullanılması konusundaki
mücadelesi, bu çalışmanın başarılı bir şekilde sürdürülmesinde temel bir rol oynamıştır.
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Açar sözlәr: bang, leksik vahid, fars dili, lüğәt, türk dili, mәnşә
XVI әsrdә istәr tәrcümә, istәrsә dә dilçilik sahәsinә mühüm töhfәlәr vermiş Mәhәmmәd ibn Hüseyn Katib
Nişatinin “Şühәdanamә” tәrcümә abidәsi türk dilinә mәxsus leksik vahidlәrin fәrqliliyi ilә seçilir. Belә ki,
әlyazmada olan türk sözlәrinin bir qismi etimoloji baxımdan xüsusi maraq doğurur.
Müxtәlif lüğәtlәrdә vә mәnbәlәrdә hansı dilә mәxsus olması mәsәlәsinә fәrqli yanaşılan sözlәrdәn biri “ban”
sözüdür. Orta әsrlәrdәn başlayaraq tәrtib edilәn lüğәtlәrdә “ban” sözünә iki baxış mövcuddur. Bunlardan bir
qismi “ban” sözü türk dilinә mәxsus hesab etsә dә, digәr qismi isә fars dilindәn gәlmә olduğunu qeyd edir.
Qeyd edәk ki, müasir fars dilindә ( زدن بانگsәslәmәk) feili işlәk feillәrdәndir. Akademik Möhsün Nağısoylu
fars dilinin öyrәnilmәsinә xidmәt edәn “Farsca-azәrbaycanca lüğәt”indә ( بانگbang) sözünün fars dilindә
mәnalarını vә işlәnmә mәqamlarını göstәrmişdir: “[ بانگbang] 1)sәs; ban; ˙~ جرسzınqırov sәsi;  ˙~ خروسxoruz
banı, xoruz sәsi; 2) fәryad, nalә, şivәn ~  زدنa) fәryad etmәk, nalә etmәk; b) qışqırmaq; sәslәmәk; yanına
çağırmaq”(7, s.82). Bununla belә, müәyyәn siyasi, iqtisadi vә mәdәni әlaqәlәr nәticәsindә Azәrbaycan dilinә
әrәb vә fars dillәrindәn leksik vahidlәr daxil olduğu kimi, fars dilindә dә türk sözlәrinә rast gәlmәk
mümkündür. Hәtta Hәsәn Zәrinәzadәnin “Fars dilindә Azәrbaycan sözlәri” adlı monoqrafiyasında fars dilinә
keçmiş kifayәt qәdәr türk sözlәri yer almışdır. “Bang” sözünün fars dilinә mәxsus olduğunu qeyd edәn
lüğәtlәrә aşağıdakıları misal göstәrmәk olar:
Farsca-türkcә sözlük hazırlayan Hinduşah Naxçıvaninin “Әs-Sihahü-l-әcәmiyyә” (XIII әsr) әsәrindә “ ” بانک
( واذان آوازavaz vә әzan) (15, s.86), “( نماز بانک ”ازانәzan) (15, s.63) kimi verilmişdir. Lüğәt türk dili üçün
mühüm töhfә kimi qiymәtlәndirilsә dә, fars dilinә mәxsus verilәn “bang” leksik vahidinin qarşılığı türk sözü
deyildir. Bundan әlavә, lüğәt müәyyәn etimoloji mәqsәd daşımır, fars olmayanların bu dili öyrәnmәsi üçün
nәzәrdә tutulmuşdur.
Mәhәmmәdhüseyn Tәbrizinin 1030-cu ildә (hicri-şәmsi) yazdığı “Bürhani-Qate” lüğәtindә “bang” ismi,
hәmçinin fars dilindә yaratdığı mürәkkәb feillәr (گرفتن بانگ, زدن بانگ,  )روارو بانگgöstәrilmişdir: “فارسی کاف و
( ”نالث بکون بانگ26,s.229). XVII әsrdә qәlәmә alınmış bu lüğәt türk dilinin istifadә dairәsinin genişlәndiyi, fars
dilinә tәsirinin güclәndiyi dövrә tәsadüf edir. “Bürhani-Qate” kitabına istinad edәn Alman şәrqşünası Johann
Avqust Vullers “Lexicon persico-latinum etymologicum” lüğәtindә dә “ban” iki sözün qәdim forması kimi
göstәrilmişdir: “ 1) pro  بامtectum 2) proُُ( بانکlüğәtdә kaf hәrfi 3 nöqtәlidir:  )ﯔclamor, vociferatio B”(21,
s.184). Latın dilindәn tәrcümәdә “tectum” dam, “clamor”, “vociferatio” sәs-küy, qışqırıq-bağırıq mәnalarını
verir. Bundan başqa, “bang” sözündәn yaranan düzәltmә sözlәr vә söz birlәşmәlәri dә qeyd olunmuşdur :
بانکیدن, هاون بانک, عنقا بانک, بانکش, روارو بانک, زدن بانک, ( خروس بانک21, s.185).
“Bürhani-Qate”dәn bәhrәlәnәn lüğәtlәrdәn biri dә mәşhur “Dehxuda” lüğәtindә hәm “ban”, hәm dә “bang”
sözü verilsә dә, “ban” kәlmәsi ilә bağlı istinad edilәn lüğәtlәrdә “ban” deyil, “bang” forması işlәnmişdir(27,
s.1090). Belә ki, fars dilinә mәxsus olan bu lüğәtlәrdә “bang” leksik vahidinin qısaltması hesab edilәn “ban”a
rast gәlinmәmәsi sözün türk dilinә mәxsusluğunu tәsdiq edir.
Bir sıra Avropa tәdqiqatçılarının lüğәtlәrindә dә “bang” leksik vahidinә rast gәlinir. Böyük Britaniya
şәrqşünası Cerard Klausonun “An Etymological Dictionary Of Pre-Thirteenth-Century Turkish” kitabında
bāng sözünün fars dilindәn gәlmә hesab edilir: “The combination b- -ŋ is very unusual in Xakani language and
this might be a I. – w. from Persian bāng ʻnoise, clamourʼ ”(11, s.346).
Fransız әsilli Françesko Meninskinin XVII әsrdә hazırladığı “Thesaurus Linguarum Orientalium. Turcicae.
Arabicae. Persicae. Lexicon Turcico. Arabico. Persicum” әsәrindә “bang” fars sözü qәbul edilәrәk semantikası
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 بانكavaz,  نماز بانكәzan,  بانکزنmüәzzin olaraq verilmişdir(14, s.691). Digәr tәrәfdәn isә yazılışı  باك, tәlәffüzü
isә ban şәklindә göstәrilәn leksik vahidә tәsadüf edilir ki, semantikası clamor(sәs-küy), planctus(ağlama)
olaraq izah olmuşdur(14, s.676).
Türk dünyasına aid müxtәlif tәdqiqatlar aparan alman әsilli rus türkoloqu Vasili Radlov un “Опыт словаря
тюркских наречий” lüğәtinin dördüncü cildindә “ban” vә “bank” osmanlıların dilindә işlәnәn, mәnşәcә fars
dilinә mәxsus olan leksik vahidlәr hesab edilir(16, s.1470).
Mәşhur türk alimi Şәmsәddin Saminin “Qamusi-türki” adlı tәrtib etdiyi ikicildlik lüğәtdә  بانكmәnşәcә fars
sözü kimi, semantik cәhәtdәn isә “sәs”, “sәda”, “avaz” olaraq göstәrilmişdir(17, s.277). Bundan әlavә, نماز
( بانكәzan) formasının da nadir hallarda istifadә olunduğu qeyd edilmişdir.
“Klassik Azәrbaycan әdәbiyyatında işlәnәn әrәb vә fars sözlәri lüğәti”ndә “bang” fars sözü kimi qeyd olunaraq
1)sәs, sәda, avaz; 2) haray mәnaları göstәrilmişdir(10, s.30).
Bang” sözünün türk dilinә aid olduğunu göstәrәn mәnbәlәr isә aşağıdakılar daxildir: Müxtәlif lüğәtlәrdәn
bәhrәlәnәrәk әrsәyә gәtirilәn “Kıpçak türkçesi sözlüğü”ndә “ban” sözünә rast gәlinmәsә dә, bu isimdәn
yaranan feillәr vardır: “banır – bağırmak (İH) banla – ezan okumak (BM, Kİ), benkle – ezan okumak (MS)”(20,
s.23, s.27).
Lazar Budaqovun Azәrbaycan dili üçün qiymәtli әsәrlәrdәn biri hesab olunan “Сравнительный словарь
турецко-татарских наречий” kitabının I cildindә  بانکголосъ, крикъ,  صالمق بانکиздавать крикъ, кричать,
 بانالمقпѣть (пѣтухъ) (4, s.238) söz formalarına tәsadüf olunur.
“Tarama sözlüğü”ndә “bañ” ezan(19,s.395), “bañ bañlatmak” ezan okutmak(19, s.397), “bañ barmağı” şahadet
parmağı(19,s.397), “bañlamak”, “bañ vermek” 1)yüksek sesle bağırmak; 2)ezan okumak (19,s.399) kimi
verilәrәk işlәndiyi bәdii nümunәlәrin tarixi XIV әsrdәn başlayır.
Türk dünyasının ilk ensiklopedik әsәri “Divani lüğәt-it türk”ün III cildindә “banq=bağırma” şәklindә
verilmişdir. “Oğlan banq sığtadı=uşaq bağıraraq ağladı”(13, s.309). Feil formasına gәldikdә isә b~m
әvәzlәnmәsi baş vermişdir. Lüğәtdә “manqra(münqrә)” bağırmaq, böyürtmәk, “manqraş(münqrәş)”
bağırışmaq, “manqrat(münqrәt)” bağırtmaq feillәri göstәrilmişdir : “Әr manqradı= adam bağırdı”(13, III,
s.349), “Udh münqrәdi= öküz böyürdü”(13, s.349). Әsәri tәrcümә edәn Ramiz Әskәrin belә qeydinә dә rast
gәlinir: “Bu söz yazma nüsxәdә «münqrәmәk» , basma nüsxәdә «munqramak»dır. Özbәk vә uyğur nәşrlәrindә
son variantda verilmişdir(13, s.349). Mahmud Kaşğarinin lüğәtinә әsaslanan “Qәdim türk lüğәti”ndә dә “baŋ:
baŋ sїγta” громко рыдать (6, s.81) şәklindә göstәrilmişdir.
Mәmmәdağa Şirәliyev b sәsinin m sәsi ilә әvәzlәnmәsi hadisәsinin türk dilinә mәxsus yazılı abidәlәrdә
müşahidә olduğunuu bildirir: “M.Kaşğaridә: menğ(i)z “bәniz” [I, 60-5], miz “biz” [I, 327-14], münğüz
“buynuz” [I, 504-4];Әbu-Hәyyanda: maniz, mәnzәdi “bәnzәdi”, miz “biz”, munda, muyuz “buynuz” [AbuHayyân, 58-59]”(18, s.77). Mübariz Yusifov isә bu fonetik hadisәni türk dillәri miqyasında vermişdir: “Bığ
(Azәrb.), bıyiq (türk), murt (türkm.), bәniz (Azәrb.), meniz (türkm.), boncuk (qaq.), muncuq (Azәrb.), mencuq
(türkm.), boyun (Azәrb.), moyın (qaz.), burun (uyğı.), murın (qaz.), beyin (Azәrb.), miy(qaz.)”(22, s.138).
Qazax dialektindә b~m әvәzlәnmәsi ban sözündә dә özünü göstәrir(22, s.77).
Giriş hissәsindә N.A.Baskakov vә T.M.Toşakovanın “Ойротско-русский словарь”ından genişlәndirilmiş
olduğu göstәrilәn “Altayca-türkçe sözlük”dә “maara” melemek, “maarat” meletmek(1, s.131), “möörö”
böğürmek, “mööröt” böğürtmek(1, s.136) leksik vahidlәrә tәsadüf edilir.Buradan belә nәticәyә gәlmәk olur ki,
“ban” sözü dә müәyyәn tәqlid etmә yolu ilә yaranmış sözlәrdәndir vә dildә insanlara deyil, ayrı-ayrı
heyvanlara mәxsus әlamәtlәr kimi sabitlәşmişdir.
XIII әsrin sonu, XIV әrin әvvәllәrindә qәlәmә alınan “İbn Mühәnna” lüğәtinin İstanbul nüsxәsindә
“bañlamak” seslenmek, sesle bağırmak (3, s.16), hәmçinin “acemce “bang” sözünden yapılan fiildir” kimi
verilmişdir. Bu gün “acem” dedikdә, farslar nәzәrdә tutulsa da, vaxtilә әrәb olmayanlara aid edilәn ümumi
anlayış olmuşdur. Әsaslandığı kitablardan biri olan “Kitab әl-İdrak li-Lisan әl-Әtrak”da isә “ezan okudu”(9,
s.14) şәklindә mәnalandırılır.
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Tuncer Gülensoyun çoxsaylı mәnbәlәrә әsaslanaraq qәlәmә aldığı “Türkiye türkçesindeki türkçe sözcüklerin
köken bilgisi sözlüğü”ndә banlamaq “yüksek sesle bağırmak” uyğurca maŋra “bağırmaq” kökü ilә bağlı
olduğunu qeyd etmişdir vә digәr türk lәhcәlәrindәki variantlarını da göstәrmişdir: “ ~ ban ʻhoroz sesiʼ
(Az./AHYÖ, 469), maŋra- (Kzk., KKlp., Nog.) māra (Alt., Krg.)< maŋra-” (8, s.112).
Ahmed Caferoğlunun “Uygur türkçesi sözlüğü”ndә “mangramak”(möngrämäk) bağırmaq, inlemek(5, s.128)
formasında olması da bir daha sübut edir ki, bu söz şәkilçi qәbul etdikdә sәs dәyişmәsinә mәruz qalmışdır.
“Bang” kәlmәsinin mәnşәcә türk sözü olduğunu gösәtәrәn başlıca cәhәt tәrkibindә “sağır nun” sәsinin
işlәnmәsidir. Bu sәs söz ortasında vә ya sonunda, hәmçinin bәzi hal vә mәnsubiyyәt şәkilçilәrindә n sәsini
әvәz edәrәk  نکhәrf birlәşmәsi şәklindә işlәnmişdir. “Sağır nun” sәsi vә ya M.Kaşğarinin ( غنهğonne)
adlandırdığı sәs klassik fars dilindә olmamışdır;müasir fars dilindә dә yoxdur(23, s.95).
Sovet türkoloqu Sevortyan türk dillәrinә hәsr etdiyi kitabında “bağırmaq” feilinin ilkin formasını
“banqırmaq”la әlaqәlәndirir vә müxtәlif mәnbәlәrә istinad edәrәk “banqırmaq” feilinin dә bang- ır vә ya banqır hissәlәrindәn ibarәt olması fikri üzәrindә dayanır: “Форма ба:Fыр-, с заместительной долготой,
развилась из баңыр- ( об -н- > -F- , -ң-> -г- см. Gab. II § 30, Brock. OGM § 6. e, Ряс.169 170 ). Форма
бақыр-, вероятно, наиболее поздняя среди нестяженных вариантов глагола могла образоваться от баң
> баF > бақ словообразовательный глагольный афф. при подражательных основах”(24, s.22).
XIX әsrdә Ahmet Vefik Paşanın qәlәmә aldığı “Lehce-i Osmâni”dә “bangır” sözü fәrqli fonetik qabıqda (بانقر
), yәni ng hәrf birlәşmәsi ilә deyil, n hәrfi ilә verilmişdir: “Bangır (“ )بانقرhüngür hüngür gibi şiddet-i bükâ,
şedit savt ve seda alâmetiyle olan yel”(12, s.40). Maraqlıdır ki, әvvәlki dövrә aid lüğәtlәrdә “bangırmak”
feilinә rast gәlinmir. Belә ki, “bang” sözü zaman keçdikcә “ban” şәklinә düşmüş vә -qır/-gır şәkilçisini qәbul
etmişdir. Azәrbaycan dilindә dә Mәhәrrәm Erginin dә qeyd etdiyi kimi, -qır şәkilçisi tәqlidi sözlәrә qoşularaq
düzәltmә feillәr yaradır: “Olma ve ya yapma ifade eden ses taklidi fiiller yapar:hay-qır-, fış-qır-, hıç-qır-,
qışqır-, çem-kır-, püs-qür-, tü-kür-, süm-kür- gibi”(25, s.242).
Belәliklә, mәnbәlәrә әsaslanaraq, “bang” sözünün türk mәnşәli olmasını göstәrәn nәticәlәri aşağıdakı kimi
qruplaşdırmaq olar: 1) Sözün tәqlid yolu ilә yaranması 2)Türk dillәrinә geniş yayılmış b~m әvәzlәnmәsinin
müşahidә olunması 3) Tәrkibindә “sağır nun” sәsinin işlәnmәsi
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ÖZET
Azәrbaycan dili şivәlәrindә müasir türk dili ilә müştәrәk xüsusiyyәtlәr içәrisindә leksik-semantik sәviyyәyә
aid әlamәtlәr çoxluq tәşkil edir. Müasir türk dili ilә müştәrәk leksik vahidlәrin mәna tutumunda sabitlik vә
dәyişkәnlik müşahidә olunur. Leksik mәnanın dәyişmәsi (inkişafı) adәtәn semantik sahә hüdudlarından çox
kәnara çıxmır.
Azәrbaycan dialektlәri ilә müasir türk әdәbi dili leksikonunun müştәrәkliyi bir sıra sәbәblәrlә bağlıdır. Birinci
sәbәb hәr iki dil variantının mәnşә ümumiliyindәn irәli gәlir. Mәnşә ümumiliyi Azәrbaycan dilinin dialektlәri
ilә digәr türk dillәri arasında da özünü göstәrir. Lakin coğrafi yaxınlıq vә mәdәni-tarixi әlaqәlәr fonunda
müqayisә olunan dil formalarına mәxsus izoqlaslar daha qabarıq nәzәrә çarpır. Türk dillәri vә dialektlәrinin
ortaq leksik xüsusiyyәtlәri ayrı-ayrı tayfaların müxtәlif әrazilәrdә qaynayıb-qarışması nәticәsindә dә yarana
bilәrdi. Ortaq leksikonun yaranmasında tarixi hadisәlәrin müәyyәn qәdәr rol oynaması mümkün idi. İstәr orta
әsrlәrdә әrәb xilafәtinin hökümranlığı zamanı türk etnoslarının bir-biri ilә әlaqәsi, istәrsә dә XI әsrdә bir çox
ölkәlәrlә yanaşı, Azәrbaycanın da Böyük Sәlcuq imperiyasının tәrkibinә daxil edilmәsi siyasi, ictimai, iqtisadi,
mәdәni inteqrasiyanı daha da güclәndirirdi.
Tarixi hadisәlәr ilә әlaqәdar yaranmış leksik vahidlәr hәr iki dil formasında işlәnir. Eramızın III әsrindә
manixeyçilik dininin tәrәfdarlarını ifadә edәn zındıq sözü (fars dilindә “rahat, әbәdi hәyat” demәkdir) sonralar
Mani tәlimi qadağan edildiyindәn farscadakı mәnasından uzaqlaşaraq, Türkiyә türkcәsindә dә, Azәrbaycan
dilinin dialektlәrindә dә fәrqli mәnalarda işlәnir. Türk dilindә kafir, Azәrbaycan dilinin şivәlәrindә “sırtıq”,
“hәyasız” vә s. mәnaları ifadә edir.
Ortaq leksikonun formalaşmasına ümumtürk kontekstindә baş verәn proseslәr tәsirsiz qalmır. Eyni dil
coğrafiyasını әhatә edәn özünәmәxsus inkişaf yolu, dil әlaqәlәri nәticәsindә formalaşan etnolinqvistik vә ya
etnokulturoloji müәyyәnliklәr inkişafın sonrakı mәrhәlәlәrindә diferensiallaşmış әdәbi türkcәlәrә vә
dialektlәrә ötürülür. Odur ki, türk etnoslarının yayıldıqları bütün әrazilәrdә eyni mahiyyәtli etnik vә dil
proseslәri baş verir. Türkiyә türkcәsi ilә Azәrbaycan dili dialektlәrinә aid müştәrәk sözlәrin semantik
tәyinatında eyni (oxşar) tәfәkkür, düşüncә tәrzinin izlәri müşahidә olunur.
Müştәrәk sözlәri eyni mәnalılıqla yanaşı, motivasiya oxşarlıqları da birlәşdirir. Oxşar motivlәnmә bәzәn sözün
mәna tutumunun genişliyi ilә әlaqәdar olur. Yәni dialekt leksikasındakı sözün mәna tutumunda Türkiyә
türkcәsindә qarşılaşdırılan anlam ilә yanaşı (yaxud ondan fәrqli olaraq), bir neçә mәna özünü göstәrir. Hәr iki
dil formasında zındıq sözü mәnfi konseptlә sәciyyәlәnir. Müasir türk dilindә zındık “kafir” mәnasını bildirdiyi
halda, Azәrbaycan dilinin şivәlәrindә fәrqli mәnalar (“davakar”, “balacaboy adam”, “sırtıq”, “hәyasız”) ifadә
edir.
Semantik sahәnin genişlәnmәsi ilә motivasiyalılıq da mürәkkәblәşir, mәna müxtәlifliklәri müsbәt vә mәnfi
konseptlәri eyni leksik vahiddә birlәşdirir. Türk әdәbi dilindә hırsız “oğru” demәkdir. Azәrbaycan dilinin
şivәlәrindә “güclü, qüvvәtli”, “kobud”, “çoxdanışan”, “sәbirsiz” anlamlarını bildirir. Son üç mәna müsbәt
olmayan qütbü sәciyyәlәndirdiklәri üçün türkcәdәki mәna ilә eyni konseptdә yerlәşә bilir.
Müştәrәk sözlәrin fonetik, leksik-semantik vә qrammatik xüsusiyyәtlәri әsasında Azәrbaycan türkcәsi ilә
Türkiyә türkcәsinin diferensiallaşdırıcı xüsusiyyәtlәri üzә çıxır. Hәr iki türkcәnin diferensial әlamәtlәrini әks
etdirәn sözlәri bu baxımdan üç qrupa ayırmaq olar:
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a) fonetik baxımdan diferensial әlamәtli sözlәr. Bunlar Azәrbaycan dialektlәrinә aid sözlәri türkcәnin fonetik
quruluşundan fәrqlәndirir (fәrqlәr samit әvәzlәnmәlәrindә, sәsartımında vә bu tipli digәr fonetik hadisәlәrdә
tәzahür edir). Bu xüsusiyyәtlәrin bәzisi tarixәn Azәrbaycan dili sözlәrinә mәxsus sәciyyәvi әlamәt kimi
formalaşdığından Azәrbaycan dilinin şivәlәrindә diferensial fonetik dәyişikliklәr şәklindә özünü göstәrir
(müasir türk dilindә dünür vә şivәlәrdә düngür);
b) leksik-semantik baxımdan diferensial әlamәtlәrә malik sözlәr. Bunların müasir türk әdәbi dili ilә şivәlәrdәki
mәna tutumları eyni olmur, hәtta bәzәn kәskin şәkildә fәrqlәnir (hırsız türk dilindә “oğru” vә Azәrbaycan
dilinin şivәlәrindә “güclü”, “çox danışan”, “sәbirsiz”, “fәrasәtsiz”, “aciz” mәnalarında);
c) morfoloji baxımdan diferensial әlamәtlәrә malik sözlәr sayca daha azdır. Dil formalarının hәr hansı birindә
eyni söz kökü saxlanmaqla müxtәlif şәkilçi formalar işlәnir. Kök ümumi olsa da, şәkilçi forma ya dialektә, ya
da әdәbi dilә mәxsus oluduğundan verilmiş sözü türk dilinә, yaxud Azәrbaycan dilinin dialektlәrinә aid lüğәvi
vahid kimi sәciyyәlәndirir (türk dilindә gebe “hamilә” vә şivәlәrdә gәbәş “enli, sallaq qarın”). Azәrbaycan dili
dialektlәrindәki müştәrәk sözlәrin morfoloji quruluşu diferensial әlamәtlәrlә yanaşı, inteqrasiyaedici
әlamәtlәrlә dә doludur. Morfoloji quruluşdakı inteqrasiyaedici faktlar da diferensiallaşdırıcı faktlar qәdәr az
әhәmiyyәtli deyil. Әgәr birincilәr müxtәlif morfoloji quruluşlu müştәrәk leksik vahidlәrin müxtәlif dil
areallarına (eyni zamanda fәrqli dil formalarına) mәnsubluğunu ön plana çıxarırsa, ikincilәri eyni morfoloji
quruluş bir-birinә yaxınlaşdırır. Belә әlamәtlәr daha çox isim vә sifәt düzәldәn şәkilçilәri әhatә edir.
Azәrbaycan dili dialektlәrindәki müştәrәk sözlәrin morfoloji quruluşu diferensial әlamәtlәrlә yanaşı,
inteqrasiyaedici әlamәtlәrlә dә doludur. Morfoloji quruluşdakı inteqrasiyaedici faktlar da diferensiallaşdırıcı
faktlar qәdәr az әhәmiyyәtli deyil. Әgәr birincilәr müxtәlif morfoloji quruluşlu müştәrәk leksik vahidlәrin
müxtәlif dil areallarına (eyni zamanda fәrqli dil formalarına) mәnsubluğunu ön plana çıxarırsa, ikincilәri eyni
morfoloji quruluş bir-birinә yaxınlaşdırır. Belә әlamәtlәr daha çox isim vә sifәt düzәldәn şәkilçilәri әhatә edir.
Açar sözlәr: şivәlәr, sözlәrin mәnşәyi, leksik vahidlәr, әdәbi dil
GİRİŞ
Tәdqiqatlar göstәrir ki, türk dillәri arasında әlaqәlәrin geniş yayılmış tipi әdәbi dil ilә dialekt arasındakı әlaqә
tiplәridir. Bunlardan birincisi dil әlaqәlәrinin müasir sәviyyәsini (sözalma vә s.) әks etdirirsә, dialektlә әdәbi
dilin әlaqәsi dil formalarının tarixi inkişaf prosesi ilә birbaşa әlaqәdardır. Burada türk dillәrindәn biri ilә
digәrinin dialektlәri arasındakı müştәrәk xüsusiyyәtlәrin, xüsusilә, ortaq leksik vahidlәrin tәdqiqi xüsusi
әhәmiyyәt kәsb edir. “Leksik izoqlaslar, dil formalarının әlaqәlәri, әlaqәlәrin tarixiliyi, qәdim dövrdә türk
etnoslarının qaynayıb – qarışması, izoqlasların yayıldığı areallar vә yayılma istiqamәti haqqında fikir
yürütmәyә әsas verir”. Dialektlәrin geniş coğrafiyada qonşu türk dillәri ilә әlaqәsi müxtәlif areallarda, müxtәlif
formalarda özünü göstәrir. Mәsәlәn, türkoloji әdәbiyyatda uyğur dilinin Fәrqanә şivәsinә özbәk dilinin, İstisu
şivәsinә isә qazax türkcәsinin tәsir göstәrdiyi qeyd edilir. Tatar dili şivәlәrinin çuvaş dili ilә әlaqәsi isә ancaq
lüğәt tәrkibini әhatә edir. Yaxud Stavropolda tatar dilinin dialektlәri (Әsasәn Qәrb, yaxud Mişar dialekti)
noğay vә türkmәn dillәri ilә birbaşa әlaqәyә girir.
Türk dili ilә müştәrәk dialekt leksikasını fonetik tәrkibin vә leksik-semantik xüsusiyyәtlәrin oxşarlığına görә
iki qrupa ayırmaq mümkündür: a) eyni fonetik tәrkibә, eyni leksik mәnaya malik olanlar; b) eyni fonetik
tәrkibә, fәrqli leksik mәnaya malik olanlar. Birinci qrupdan olan sözlәr şivәlәrdә fonetik tәrkibinә vә leksik
mәnasına görә bir-birindәn seçilmir (mәsәlәn: köşә, kәdi). Digәr qrupa aid sözlәr müxtәlif şivәlәrdә fәrqli
mәnalara malik olur vә eyni semantik sahә ilә әhatәlәndiyindәn eyni sözә mәxsus semantik variantlar kimi
tәzahür edir (mәsәlәn: fırnı sözü şivәlәrdә “tәndir”, “çörәk növü” mәnalarını bildirir).
Müştәrәk sözlәr ümumtürk leksik qatına aid olub-olmadığına görә daha üç növә ayrılır: a) ümumtürk
leksikasına aid olan sözlәr; b) türk әdәbi dili ilә şivәlәrin qarşılıqlı әlaqәlәrini әks etdirәn sözlәr; c) әsasәn
әdәbi türkcәdәn dialektlәrә keçmiş alınma leksika.
Ümumtürk tәbәqәsinә aid sözlәr müştәrәk leksikanın әhәmiyyәtli hissәsini tәşkil edir. Türk әdәbi dili ilә
şivәlәrin qarşılıqlı әlaqәlәrini әks etdirәn leksik vahidlәrә, demәk olar ki, digәr türk dillәrindә tәsadüf olunmur
(vә ya az tәsadüf edilir). Bu sözlәr oğuz qrupuna (yaxud oğuz qrupunun oğuz-sәlcuq yarımqrupuna) aid xüsusi
leksika kimi dә tәqdim edilә bilәr.
Müasir türk dili ilә müştәrәk şivә sözlәri çoxluq tәşkil edir vә bu sözlәrdәn bir neçәsinә nәzәr yetirәk:
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Bәdәl. Söz Cәbrayıl, Qarakilsә, Quba şivәlәrindә “әvәz, tay, bәrabәr”, Bakı şivәsindә (bedәl şәklindә)
“qarşılıq, әvәz, qiymәt” mәnaları ilә yanaşı, Qazax şivәsindә “işdә әvvәzsiz kömәk” anlamını ifadә edir (1, s.
48) (Arvaddar xana toxuyanda bәdәlә gedәr bir-birinә). Cәbrayıl şivәsinin leksikasından bәhs edәn akademik
T.Hacıyev yazır ki, şivәdә “әvәz, qarşılıq” mәnasını verәn bәdәl sözü tәklikdә deyil, öz sinonimi ilә әvәz bәdәl şәklindә işlәnir: Sağlıq olsun, mәn dә әvәz-bәdәlin çıxaram (4, s. 275). Әrәb mәnşәli alınma türk dilindә
“qarşılıq, dәyәr, qiymәt” mәnalarında (21, s. 427) işlәnir. Her şeyin bir bedeli var, seni rahat bıraksınlar mı
istiyorsun, bedelini ödeyeceksin (14, s. 376).
Börә Şamaxı şivәsindә “düşbәrә” mәnasını bildirir (1, s. 64). Türk dilindә isә börek “açılmış xәmirin içәrisinә
pendir, әt, ispanaq vә s. qoymaqla bişirilәn yemәk, piroq” mәnasındadır (6, s. 24). Bir an hepimiz börek
tabağına, havuç salatasına bakakaldık (18, s. 61). Şivә sözü türkcәdәn söz sonunda samit düşümünә görә
fәrqlәndiyi kimi, müxtәlif yemәk növlәrini dә ifadә edirlәr (baxmayaraq ki, hazırlanma texnologiyasına görә
yaxınlıq tәşkil edirlәr; börә - nazik yayılıb doğranmış xırda xәmir parçalarının içinә әt qoyulub bükülәrәk
suda bişirilәn xörәkdir).
Cingәnә. Gәncә şivәsindә “xırda, arıq qız uşağı” (informant), Qarakilsә şivәsindә “әsәbi” mәnalarını ifadә edir
(1, s. 79). Türk dilindә çingene “qaraçı” (çingәn tayfasından olan) anlamındadır (6, s. 31; 2, s. 305). İki tane
boyayalımmı abiler geçti: Simsiyah saçlı genç çingeneler (9, s. 94).
Çamçax. Quba şivәsindә “çәllәk” mәnasında işlәnir. Nö:üt getirәn yerdә çamçaxımız sındı (1, s. 88). Türk
dilindә çamçak sözü “ağacdan oyularaq düzәldilmiş qulplu su qabı” nı bildirir (10, s. 78).
Çüv. Ağdәrә şivәsindә “tәkәrin oxdan çıxmaması üçün oxun ucuna keçirilәn dәmir” mәnasındadır. Elәcә dә
çüv sözü İmişli, Salyan şivәlәrindә, çüy fonetik variantı Gәncә, Şәki, Zaqatalada “paz” mәnasında işlәnir (1,
s.108). Çüy olmasa bu odun yarılmaz (Gәncә şivәsi). Türk dilindә çivi sözü “mismar” mәnasını bildirir (15, s.
134). Onları bu saf adamın zihnine çivi gibi mıhlamıştı (12, s.11). Şivәlәrdәki fonetik formalarla eyni
mәnşәdәndir. Fәrqli әşyalar ifadә olunsa da, onların hamısını vәzifә oxşarlığı (iki predmeti bir-birinә
birlәşdirәn vasitә; çalınan dәmir, yaxud ağac mil) birlәşdirir.
Daylağ. Ağdam, Başkeçid, Gәdәbәy, Qazax, Laçın, Tovuz şivәlәrindә “bir illik at balası”, Füzuli, Şamaxı
şivәlәrindә “dәvә balası” mәnalarını bildirir (Bu daylaq alapaçanın nәslinnәndi - Tovuz şivәsi; Daylağı o:sarra
- Şamaxı şivәsi (1, s.120)). Şivәlәrdә hәm at balası, hәm dә dәvә balası bu cür adlandığı halda, türk dilindә
daylak sözü “dişi dәvә” anlamında işlәnir. Develer daylak, sevenler aylak, Sen kimin yarisin, Her yanın oynak
(xalq türküsü; 20).
Dәsgirә. Bakı, Kürdәmir, Ordubad şivәlәrindә “toxunma sәbәt, zәnbil” anlamındadır (1, s.128) (Gilası
dәsgirәyә yığdım; Ordubad şivәsi). Türk dilindә teskere “inşaat işlәrindә daşıma üçün istifadә olunan taxta
xәrәk” mәnasında işlәnir (20). Sözlәr fәrqli әşyaları ifadә etsә dә, mәna yaxınlığı aydın görünür.
Domrux. Bәrdә, Mingәçevir, Oğuz, Zәngilan şivәlәrindә “qaçmaması üçün inәk vә ya camışın ayağına
bağlanan kiçik ağac”ı bildirir. İnәyin ayağına domrux bağlasan örüşdәn qaçmaz (Oğuz şivәsi; 1, s. 140). Türk
dilindә tomruk “ağacın kәsilәrәk silindr formasına salınmış gövdәsi” vә “ayaq vә әllәrә keçirilib bağlanan iki
parça kötükdәn ibarәt işgәncә alәti” mәnalarındadır (10, s. 411; 11, s.909).
Dönüm. Qafan şivәsindә “dәfә” mәnasındadır. Gәlәn dönüm sizә bir yük odın gәtirәcәyәm (1, s. 143). Türk
dilindә dönüm “min kvadrat metrlik sahә”ni (21, s.476) ifadә edir. Bizim tarlamız otuz dönüm (16, s. 220).
Nümunәlәrin müqayisәsindәn görünür ki, şivә vә әdәbi dil faktı etioloji cәhәtdәn eyni mәnşәdәn tәşәkkül tapır.
Pәrgara oxşar üç bucaqlı ölçü alәtini öz oxu әtrafında döndәrmәklә hәr hansı torpaq sahәsini ölçmәk mümkün
olduğu kimi, hәmin prosesi hәrfәn ifadә edәn döndәrmәk (ölçü alәtinin öz oxu әtrafında dönmәsi) feilinin
kökü dә feildәn ad düzәldәn leksik şәkilçi ilә birlikdә sahә ölçü vahidinin adı kimi türkcәdә işlәnir. Digәr
tәrәfdәn, ölçü alәtinin ölçmә prosesindә hәr dәfә öz oxu әtrafında müәyyәn bucaq üzrә fırlanması (dönmәsi)
türkcәdәki anlamı yaradırsa, insanın getdiyi yerә növbәti dәfә qayıtması şivәdәki mәnanı (“dәfә”- vaxt
mәnasını) formalaşdırır.
Gömbә Dәrbәnd şivәsindә “kәtә”, türk dilindә kömbe “un, duz yağ ilә yoğrulan xәmirdәn sacda, sobada
bişirilәn çörәk” mәnalarındadır (1, s.186; 20; 10, s.160).
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Gömü. Kәlbәcәr şivәsindә “dirәk basdırmaq üçün qazılmış çala”, türk dilindә “torpağa basdırılmış pul, dәyәrli
әşyalar, dәfinә” mәnalarını ifadә edir (1, s. 186; 11, s. 381) (Gömü qazıf basdıreylәr dirәyi).
Havlı. Ağbaba şivәsindә “dәhliz” mәnasını ifadә edir. Hәr iki otağın qapısı havlıya çıxır (1, s. 196). Türk
dilindә avlu “tikilinin ortasında qalan üstüaçıq, divarla әhatәlәnmiş sahә, hәyәt” anlamındadır(20; 10, s. 25).
Cami avlusunun kapısındakı fenerin aydınlığında duraladı (20; 13, s. 11).
Fonetik cәhәtdәn fәrqli sözlәr müxtәlif obyektlәr üzәrindә konkretlәşsә dә, onlar prinsipcә bir-birinә yaxın yer
anlayışını bildirir.
Hәvic. Qax şivәsindә “xuruş”, havuç türk dilindә “kök” mәnalarında (1, s.205; 15, s. 324) işlәnir.
Hır. Bakı, Salyan şivәlәrindә “acıq, hirs, qәzәb”, eyni fonetik tәrkibdә vә hırgür formasında türk dilindә
“qovğa, dalaş” mәnasında (1, s.205; 20; 11, s.409) çıxış edir (Hır gәlib, sәn alla: dindirmә unı; Bakı şivәsi).
Mingәçevir şivәsindә “güvәnmәk” mәnasındadır. O, gücünә imirәnir (1, s. 233). “Qәdim türkcә lüğәt”ә
istinadla amran- imren- feilinin “sevmәk” mәnasında işlәndiyini qeyd edәn prof. E. Әzizov yazır: “Dialekt
leksikasında imrәn feili ilkin mәnasını saxlamaqla bir çox yeni mәnalar qazanmışdır:
1) yaxınlaşmaq, isinişmәk, alışmaq, nәvaziş göstәrmәk, meyl etmәk; 2)istәmәk; 3) hәvәslәnmәk; 4)
kişilәnmәk, kәkәlәnmәk; 5) mehribanlıq göstәrmәk, mehribanlıqla sәslәnmәk, yanına buraxmaq (daha çox
heyvana aiddir) (3, s. 267). Müasir türk dilindә imrenme “qibtә etmә” anlamını verir (15, s. 388). Bütün bu saf
sözleri, bir kısmı gerçek bir imrenme ile, bir kısmı içten gelen bir alayla dinliyordu (20).
“Kitabi-Dәdә Qorqud”da hәmin feildәn düzәlәn imrәnci sözü (Parasarın Bayburd hasarından parlıyıb uçan
apalaca gәrdәginә qarşu gәlәn Qalın Oğuz imrәncisi, Qazan bәgiŋ yınağı Boz ayğırlu Beyrәk çapar yetdi (5, s.
77)) Mingәçevir şivәsindә qeydә alınmış anlama (“güvәnmәk”) daha yaxındır.
İsgәlә. Kürdәmir şivәsindә “stansiya” (Tәzә isgәlә tixʹdixʹ), Çәmbәrәk vә Karvansaray şivәlәrindә “nәrdivan”
(Hündür isgәlә lazımdı kin, usda örgüyü örә; Karvansaray) mәnalarında işlәnir(1, s. 237). Türk dilindә iskele
“dәnizdә gәmilәrin yan aldığı körpü” anlamını verir (15, s. 398; 10, s. 193). Kalk iki gözüm, iskeleye geldik.
Günün birinde ya çıldıracağız, ya da dünyaya hakim olacağız (8, s. 33).
Hәmşirә. Şәki şivәsindә “bibi” (1, s. 201), “әmi, dayı arvadı” (7, s. 84), hәmşirә forması Bakı şivәsindә “bacı”
(1, s. 201) mәnalarını bildirir. Türk dilindә hemşire sözü “tibb bacısı” (hәmçinin “bacı”) mәnalarını (15, s.
322; 21, s. 526) ifadә edir. Hemşireler, doktorlar etrafında. Gazeteçiler kapıda. Bir görüntü almak isterlermiş
(19, s. 87). Fars mәnşәli sözdür.
Kәrki. Yardımlı şivәsindә “qәnd doğrayan çәkic” mәnasındadır. Ağsu, Bakı, Cәbrayıl, Kürdәmir, Qusar,
Ordubad, Şamaxı, Şәrur, Salyan, Zaqatala şivәlәrindә “kәtmәn” anlamını bildirir (1, s. 251). Kәrkini mağa
versәnә, bir az ala çehmax isdiyirәm (Zaqatala şivәsi). Türk dilinidә kerki “kәsici alәt” mәnasındadır (10, s.
233). Mәna ümumiliyini ifadә edәn әdәbi türkcәdәn fәrqli olaraq şivәdә mәna bir obyekt üzәrindә konkretlәşir.
Kirnas. Basarkeçәr, Borçalı şivәlәrindә, kirnis Şirvan, Şamaxı, Salyan, Zәrdab şivәlәrindә “xәsis” anlamında
işlәnir (1, s. 256). Munun nәnәsi, elә kirnas arvatdı ki, onnan heç zad almağ olmaz (Basarkeçәr şivәsi). Türk
dilindә kurnaz forması “hiylәgәr” mәnasını (15, s.518; 21, s. 582) ifadә edir. Kurnaz okurun bu kurnazca
sorusuna kurnaz yazarın kurnazca verdiyi yanıtın altında gizlenmiş, ama dışa vurulmamış gerçek anlam şudur
(17, s. 11-12 ).
Qaşar. Naxçıvan şivәsindә “qoyun saxlanılan yer” mәnasındadır. Türk dilindә kaşar “qoyun südündәn
hazırlanan pendir” mәnasını ifadә edir (1, s. 285; 15, s. 448).
Türk dili ilә müştәrәk leksik vahidlәr şivәlәrimizdә ya semantik dәyişikliyә uğrayır, ya da mәnaca sabit qalır.
Müştәrәk sözlәrin semantikasındakı dәyişikliyin iki sәbәbdәn – leksik-semantik inkişafın nәticәsi kimi vә
diferensiallaşma әlamәti kimi yaranması mümkündür. Yeni mәnaya doğru leksik-semantik inkişafa sözlәrin
çoxmәnalılığı sәbәb olur. Mәsәlәn: haramı - “quldur”, “yolkәsәn” (türk dilindә) vә haramı – “oğru, talançı”,
“sәhra, düzәnlik”, “dәrәli, tәpәli yer”, “oğru arı” (şivәlәrdә).
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Sözün mәnaca inkişafını ümumi semantik sahәnin komponentlәrә parçalanması müşayiәt edir. Semantik sahә
ümumi halda türkcәdә, mәnalara üzvlәnmiş halda şivәlәrdә özünü göstәrir. Ümumi semantik sahә müsbәt
mәna aspekti ilә sәciyyәlәndiyi halda, şivәdә müsbәt olmayan çalar dominantlıq edir vә mәnanın ayrıca bir
inkişaf xәtti kimi özünü gösrtәrir. Semantik dәyişmәlәri ictimai inkişaf, cәmiyyәtdә baş verәn dәyişikliklәr
müşayiәt edir.
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SUMMARY
Gobustan is one of the ancient settlements of Azerbaijan. The famous Norwegian scientist and traveler Tur
Heyerdahl, who devoted more than half of his life to the study of similar images in the world, could not hide
his astonishment when he saw the rocks of Gobustan. The traveler, who spent his life searching for the starting
point of world civilization, conducted a number of researches here in 1981 and expressed interesting ideas
about the monument. When he saw the sun-shaped ships on the rocks, he said with endless admiration:
"Gobustan is a pearl of culture whose roots go back to ancient times, and even older than Mesopotamia, the
exact history of which is still unknown." In his latest book, In Search of Odin, he pointed to the search for
Viking coke in Azerbaijan.
According to Tour Heyerdahla, the great ancestors of a number of modern European tribes and peoples,
including the Scandinavian peoples, once lived in Gobustan, but later migrated to Europe for unknown reasons.
The famous scientist said that the exact similarity of the rock paintings in Gobustan was found in the stone
caves in Scandinavia.
Tour Heyerdahla, who organized special trips to Gobustan in 1981-1994 to study these rock paintings, called
the Caspian coast the cradle of a great civilization. Heyerdahla proved his hypothesis not only by the
coincidence of the reed boat depictions in Gobustan with the apologies engraved on the walls of Norwegian
caves by the Vikings centuries later, but also by the fact that they are mentioned in medieval sagas (Norman
epics). The boat on the Gobustan rock paintings and the images of the Sun on it are a clear proof of the
connection between the Sumerian-Akkadian civilizations of Mesopotamia, which are reflected in the similar
images of human settlements and cultural heritage of ancient Azerbaijan.
The paintings engraved on the rocks by our ancestors reveal a great picture before our eyes. Animals and
fishing, domestic scenes, group dances, various symbols, symbols reflecting the Sun, constellations and other
space objects attract attention here. Among the rock paintings, the depictions of men and women are also of
scientific interest. Interestingly, some rock fragments in Gobustan also differ from the stones of the world in
their physical composition and geological features. As you know, one of the large pieces of rock here is called
"Gaval stone". When struck on the surface, it sounds like a tambourine, a tambourine, a drum, a drum. Due to
this feature, the locals called him "Gavaldash".
Keywords: Living, Dwelling, Rock, Ancient, Paintings ...
ÖZET:
Gobustan, Azerbaycan'ın eski yurt yerlerinden biridir. Hayatının yarısından fazlasını dünyadaki benzer
görüntüleri incelemeye adamış ünlü Norveçli bilim adamı ve gezgin Tur Heyerdal, Gobustan kayalarını
görünce şaşkınlığını gizleyememişdi. Hayatını dünya medeniyetinin başlangıç noktasını arayarak geçiren
gezgin, 1981'de burada bir araştırma yaptı ve şu tarihi mekan hakkında ilginç fikirler dile getirdi. Kayaların
üzerindeki güneş başlıklı gemileri görünce, sonsuz bir hayranlıkla şöyle demiş: "Gobustan'ın kökleri, antik
çağlara dayanan ve hatta kesin tarihi hala bilinmeyen Mezopotamya'dan daha eski bir kültür incisi"dir. Son
kitabı “Odinin Arayışında”, Vikinglerin kökünün Azerbaycan'da aramanın gerekli olduğuna dikkat çekti. Tur
Heyerdala göre, İskandinav halkları da dahil olmak üzere bir çok modern Avrupa kabileleri ve halklarının eski
kökleri bir zamanlar Gobustan'da yaşamış, ancak daha sonralar bilinmeyen nedenlerle Avrupa'ya göç
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etmişlerdi. Ünlü bilim adamı, Gobustan'dakı kaya resimlerinin tam benzerliğinin İskandinavya'daki taş
mağaralarda bulunduğunu da söylemişdir.
1981-1994 yıllarında bu kaya resimlerini incelemek için Gobustan'a özel geziler düzenleyen Heyerdal, Hazar
sahillerini büyük bir medeniyetin beşiği adlandırmıştır. Heyerdal, düşüncelerini sadece Gobustan'daki kamış
teknelerin görüntülerinin Vikingler tarafından yüzyıllar sonra Norveç mağaralarının duvarlarına kazınmış
tecvirleri ile degil, aynı zamanda ortaçağ sagalarındakı (Norman destanları) sözleriyle de kanıtladı. Gobustan
kaya resimlerindeki tekneler ve onların üzerindeki Güneş görüntüleri, Mezopotamya'nın Sümer-Akad
medeniyetleri arasındaki bağlantı, insan yerleşimlerinin benzer görüntülerine ve eski Azerbaycan'ın kültürel
mirasına yansıyan açık bir kanıttır.
Eski türk babalarımız tarafından kayalara kazınmış olan resimler gözlerimizin önünde harika bir tablo ortaya
koyuyor. Hayvanlar ve balık tutma, ev sahneleri, grup oyunları, çeşitli semboller, Güneşi yansıtan semboller,
takımyıldızlar ve diğer uzay nesneleri burada dikkat çekiyor. Kaya resimleri arasında erkeklerin ve kadınların
tasvirleri de bilimsel ilgi çekicidir. İlginçtir ki, Gobustan'daki bazı kaya parçaları, fiziksel bileşimi ve jeolojik
özellikleri bakımından dünyanın diyer yerlerindeki kayalardan farklıdır. Bildiğiniz gibi, buradaki büyük kaya
parçalarından birine "Gaval taşı" denir. Yüzerine vurulduğunda davul gibi ses çıkarıyor. Bu özellik nedeniyle,
yerli halk ona "Gavaldash" demiş.
Anahtar Kelimeler: yaşam, yurt, kaya, antik, tablolar ...
XÜLASӘ:
Azәrbaycanın qәdim yaşayış mәskәnlәrindәn biri dә Qobustandır. Ömrünün yarıdan çoxunu dünyadakı bәnzәr
tәsvirlәrin tәdqiqinә hәsr etmiş mәşhur norveçli alim, sәyyah Tur Heyerdal Qobustan qayaları gördükdә
heyrәtini gizlәdә bilmәmişdir. Hәyatı boyunca dünya sivilizasiyasının başlanğıc nöqtәsini axtaran sәyyah
1981-ci ildә burada bir sıra tәdqiqat işlәri aparmış, abidә haqqında maraqlı fikirlәr söylәmişdi. O, qayalar
üzәrindәki Günәş tәsvirli gәmilәri görәrkәn sonsuz heyranlıqla demişdi: "Qobustan köklәri çox qәdimlәrә
gedib çıxan vә hәtta Mesopotamiyadan daha qәdim, dәqiq tarixi indiyә qәdәr mәlum olmayan mәdәniyyәt
incisidir". O, "Odinin axtarışı ilә" adlı son kitabında vikinqlәrin koklәrinin Azәrbaycanda axtarılmasına işarә
edirdi. Tur Heyerdala görә, bir sıra çağdaş Avropa tayfalarının vә xalqlarının, o cümlәdәn Skandinaviyada
yaşayan xalqların ulu әcdadları vaxtilә Qobustan әrazisindә yaşamış, lakin sonralar namәlum sәbәblәr üzündәn
köç edәrәk Avropaya getmiş ola bilәrdi. Mәşhur alim Qobustandakı qayaüstü rәsmlәrin tam oxşarının
Skandinaviyadakı daş mağaralarda da olduğunu söylәmişdir.
1981-1994-cü illәrdә bu qayaüstü rәsmlәri tәdqiq etmәk üçün Qobustana xüsusi sәfәrlәr tәşkil edәn Tur
Heyerdal Xәzәr sahillәrini böyük bir sivilizasiyanın beşiyi adlandırmışdır. Heyerdal öz ehtimallarını tәkcә
Qobustandakı qamış qayıq tәsvirlәrinin әsrlәrlә sonra vikinqlәr tәrәfindәn Norveç mağaralarının divarlarında
hәkk edilmiş analoqları ilә üst-üstә düşmәsilә deyil, hәmçinin orta әsrlәrdә yazılmış saqalarda (norman
dastanlarında) xatırlanması ilә sübuta yetirә bilmişdir. Qobustan qayaüstü rәsmlәrinә aid olan qayıq vә
üzәrindәki Günәş tәsvirlәri qәdim Azәrbaycanın insan mәskәnlәri ilә mәdәni irsә aid olan oxşar tәsvirlәrlә әks
olunan Mesopotamiyanın Şumer-Akkad sivilizasiyaları arasındakı әlaqәlәrin әyani sübutudur.
Әcdadlarımız tәrәfindәn qayalar üzәrinә hәkk olunmuş rәsmlәr gözlәrimiz qarşısında böyük bir tablo açır.
Burada heyvan vә balıq ovu, mәişәt sәhnәlәri, kollektiv rәqslәr, müxtәlif rәmzlәr, Günәşi әks edәn simvollar,
bürclәr, digәr fәza cismlәri diqqәti cәlb edir. Qayaüstü rәsmlәr arasında kişi vә qadın tәsvirlәri dә elmi
cәhәtdәn maraq doğurur. Maraqlıdır ki, Qobustandakı bәzi qaya parçaları da öz fiziki tәrkibi vә geoloji
xüsusiyyәtlәrinә görә dünyadakı daşlardan fәrqlәnir. Mәlum olduğu kimi, buradakı böyük qaya parçalarından
biri "Qaval daş" adlanır. Onun sәthinә zәrblә vurulduqda, qaval, dәf, nağara, tәbil kimi sәslәnir. Mәhz bu
xüsusiyyәtinә görә yerli әhali onu "Qavaldaş" adlandırıb.
Açar sözlәr: yaşamaq, mәskәn, qaya, qәdim, rәsmlәr...
GİRİŞ:
Azәrbaycanın qәdim yaşayış mәskәnlәrindәn biri dә Qobustandır. Ömrünün yarıdan çoxunu dünyadakı bәnzәr
tәsvirlәrin tәdqiqinә hәsr etmiş mәşhur norveçli alim, sәyyah Tur Heyerdal Qobustan qayalarını gördükdә
heyrәtini gizlәdә bilmәmişdir. Hәyatı boyunca dünya sivilizasiyasının başlanğıc nöqtәsini axtaran sәyyah
1981-ci ildә burada bir sıra tәdqiqat işlәri aparmış, abidә haqqında maraqlı fikirlәr söylәmişdi. O, qayalar
üzәrindәki Günәş tәsvirli gәmilәri görәrkәn sonsuz heyranlıqla demişdi: "Qobustan köklәri çox qәdimlәrә
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gedib çıxan vә hәtta Mesopotamiyadan daha qәdim, dәqiq tarixi indiyә qәdәr mәlum olmayan mәdәniyyәt
incisidir". O, "Odinin axtarışı ilә" adlı son kitabında vikinqlәrin koklәrinin Azәrbaycanda axtarılmasına işarә
etmişdir. Tur Heyerdala görә, bir sıra çağdaş Avropa tayfalarının vә xalqlarının, o cümlәdәn
Skandinaviyada yaşayan xalqların ulu әcdadları vaxtilә Qobustan әrazisindә yaşamış, lakin sonralar namәlum
sәbәblәr üzündәn köç edәrәk Avropaya getmiş ola bilәrdi. Mәşhur alim Qobustandakı qayaüstü rәsmlәrin tam
oxşarının Skandinaviyadakı daş mağaralarda da olduğunu söylәmişdir.
Diqqәt çәkәn cәhәtlәrdәn biri Qobustandakı qayaüstü yazıların sırasında tarixin digәr dövrlәrindә qәdim Roma
qoşunlarının Azәrbaycan әrazilәrinә gәldiyini sübut edәn dövrlәrә aid mәlumatlardır. Mәsәlәn, Roma
senturionları yürüş zamanı buradan ötәrkәn latın dilindә yazılmış qayaüstü yazı miladi I әsrdә Roma
legionerlәrinin bu yerlәrә gәldiyini tәsdiq edir. Tarixin bu әbәdi "daş yaddaşında" Roma imperatoru Domitsian
Sezar Avqust Germanikin adı hәkk olunmuşdur.
METOD:
Tәdqiqat zamanı, әsasәn, müqayisәli-qarşılaşdırma metodundan, statistik vә areal metodlardan istifadә
edilmiş, müasir dilçilik üsulları tәtbiq edilmişdir.
ANNOTASİYA:
Azәrbaycan türklәrinin qәdim yaşayış mәskәnlәrindәn olan Qobustanın qayaüstü rәsmlәri müasir astronomiya
baxımından da diqqәti cәlb edir. Tәdqiqatçıların müәyyәn bir qrupu hesab edir ki, qaya daşları üzәrindәki
qayıq rәsmlәrinin burun hissәsindәki Günәş tәsvirlәri qәdim insanların gecә vә gündüz, yәni Günәşin çıxması
vә batması kimi astronomik tәbii hadisәlәrlә bağlı mifoloji tәsәvvürlәrindәn yaranmışdır. Qәdim insanlar
tәbiәtin bu sirli vә mühüm hadisәsini, hәqiqәtәn, möcüzә sayırdılar. Açıq havada yerlәşәn bu möcüzәnin yeni
araşdırmalara vә qorunmağa ehtiyacı var.

MÜZAKİRӘ:
Qobustanın qayaüstü rәsmlәri müasir astronomiya baxımından da diqqәti cәlb edir. Tәdqiqatçıların müәyyәn
bir qrupu hesab edir ki, qaya daşları üzәrindәki qayıq rәsmlәrinin burun hissәsindәki Günәş tәsvirlәri qәdim
insanların gecә vә gündüz, yәni Günәşin çıxması vә batması kimi astronomik tәbii hadisәlәrlә bağlı mifoloji
tәsәvvürlәrindәn yaranmışdır. Qәdim insanlar tәbiәtin bu sirli vә mühüm hadisәsini, hәqiqәtәn, möcüzә
sayırdılar.
Astronom A.Rüstәmov belә fәrziyyә irәli sürür ki, qәdim insanlar Qobustandakı bu qayadan Günәş
rәsәdxanası, yaxud "Günәş saatı" kimi istifadә etmişlәr. Digәr maraqlı fakt isә odur ki, 1 nömrәli qaya taxçası
tavanının kölgәsi sәhәrlәr Günәş qalxarkәn bir anlığa sәmavi qayığın rәsmi ilә üst-üstә düşür. Mülahizәlәrә
görә, ilin uzunluğunu hesablamağı öyrәnmiş qәdim insanlar saat, sutka, ay vә mövsümi rüblәrlә bağlı tәsәvvürә
dә malik olmuşlar. Qәdim qobustanlılar ili, hәr biri 40 gündәn ibarәt olan 9 aya bölürmüşlәr. Bunun parlaq
nümunәsini qayaüstü rәsmlәrdә açıq-aşkar görmәk mümkündür. Bu üst Neolit dövrünün әn böyük kәşflәrindәn
olub, bәşәr cәmiyyәtinin inkişafında xüsusi rol oynamışdır. Qәribәdir ki, 40 gündәn ibarәt vaxt vahidindәn ilin
qış mövsümündә "çillo" adıyla istifadә olunması günümüzәdәk gәlib çıxmışdır.
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A.Rüstәmovun fıkrinә görә, Qobustan qayalarında işıq kölgә prinsipi ilә işlәyәn "Qnomon tәqvimi" dünyada
bәnzәri olmayan әn mükәmmәl tәqvimlәrdәn biridir.
Qobustanın dәqiq tarixi ilә bağlı müәmma hәr zaman alimlәrin qarşısında dayanan mürәkkәb mәsәlәlәrdәn
biri olub. Ancaq bu suala son illәr aydınlıq gәtirilib vә tarixi mәkanın qayaüstü rәsmlәrinin üst paleolit
dövrünün sonuna, 35 min il әvvәlә aid olduğu sübuta yetirilib.
Tәbiәtin bizә hәdiyyә olaraq bәxş etdiyi bu muzey hәm dә bir sıra pirlәriylә zәngindir. Burada hәm qәdim
insana sığınacaq olmuş mağara-qayalıqlar, hәm dә onun ulu babalarının yad edildiyi mәrasimlәrin, ayinlәr vә
ibadәtlәrin hәyata keçirildiyi ziyarәtgahlar var. İndinin özündә dә yerli әnәnәlәrә uyğun olaraq, toy
mәrasimlәri zamanı qoruğun Böyükdaş dağını ziyarәt etmәk adәti qalır. O cümlәdәn, yerli әhali bu günәdәk
dilәk tutub Kiçikdaşda yerlәşәn Qayaaltı pirindәki kol-kosa rәngarәng parçalar bağlayır.
Qobustan unikal qayaüstü rәsmlәri ulu әcdadlarımızın yaşadığı gerçәkliyә vә mühitә baxışın, hәyat şәraitini,
ibtidai inanclarını әks etdirir. Bu möcüzәli qayalar әrazini yalnız qәdim insan mәskәni kimi deyil, hәm dә
Azәrbaycan xalqının әn qәdim dövrlәrә aid tarixini öyrәnmәk baxımından qiymәtli mәnbәdir. Kәşf olunduğu
gündәn tәdqiqatçıların diqqәt mәrkәzindә olan bu heyrәtamiz tәsvirlәr uzaq keçmişimizin çox maraqlı bir
sәhifәsidir...
Qobustan - qayaüstü tәsvirlәrinin rәngarәngliyi ilә dünyanın azsaylı bәnzәr abidәlәri sırasında xüsusi yer tutur.
Sahәsi 4000 hektardan artıq olan bu qoruğun әsas eksponatları Böyükdaş, Kiçikdaş, Yazılıtәpә, Şanqardağ,
Şıxqaya vә Çınqırdağ adlanan әrazilәrindәdir. Tәdqiqatçı alimlәr qoruq әrazisindә 6000-dәn artıq qayaüstü
tәsvir, 20 mağara vә yaşayış yeri, 40 kurqan aşkar etmiş vә öyrәnmişlәr. Bunlardan 4400-ә yaxını qayaüstü
rәsmlәr –petroqliflordir (Әjdәr F. 2003).
Bu qayalarda regionun 15 min illik hәyat tarixi -yuxarı paleolit dövründәn orta әsrlәrә qәdәr böyük bir zaman
kәsiyi әks olunmuşdur. Bu unikal tapıntı haqqında dünya ictimaiyyәtinә Qobustanın ilk tәdqiqatçısı, arxeoloq
İshaq Cәfәrzadә 1939-cu ildә mәlumat vermişdir.
Azәrbaycan hökumәti 1966-cı
qoruğu elan edib.

ildә qayaüstü rәsmlәri әhatә edәn әrazini Qobustan dövlәt tarixi-bәdii

Qobustan qayaüstü rәsmlәrinin mövcudluğu 1939-cu ildә mәlum olduqdan sonra ilk dәfә görkәmli Azәrbaycan
arxeoloqu İshaq Cәfәrzadә tәrәfindәn onların tәdqiqatına başlanılmışdır. O, elә bu ildә Cingirdağ vә
Yazılıtәpәdә, 1940-cı ildә isә Böyükdaş, Kiçikdaş әrazisindә qayaüstü rәsmlәrin tәdqiqatını aparmışdır. Lakin
Qobustan rәsmlәrinin ardıcıl araşdırılması II Dünya müharibәsi ilә tәxirә salınmış, 1947-ci ildәn isә bu işә
йенидян başlanmışdır. Hal-hazırda Qobustanın qәdim qayaüstü tәsvirlәr kolleksiyasıнда Böyükdaş, Kiçikdaş,
Cıngırdağ – Yazılıtәpә, Şonqar, Şıxqaya dağları sahәsindә aşkar edilib qeydә alınmış abidәlәrin sayı tәxminәn
1000 qaya üzәrindә 6000-dәn çoxdur. Qobustan qayaüstü tәsvirlәri mövzu müxtәlifliyi, süjet orijinallığı vә
müәyyәn bәdii ustalığı ilә seçilir. Buraya insan вя heyvan tәsvirlәri, vәhşi öküz, keçi, maral, ceyran, at, quş,
balıq vә digәr tәsvirlәr daxildir. Qayalarda çoxlu sayda qayıq, balıq tutmaq üçün tor şәkillәri, ikiçarxlı araba,
dәvә karvanları, svastika, xaç, günәş, bundan әlavә, Azәrbaycanın orta әsrlәr tarixinin müxtәlif dövrlәrinә aid
olan әrәb әlifbası ilә hәkk olunmuş yazılar vә I әsrin sonunda XII ildırım sürәtli Roma legionunun burada
olmasını tәsdiq edәn qәdim Roma yazısı vardır. Müasir Azәrbaycan xalq rәqsi olan «Yallı»nı xatırladan tәk
vә qrup halında mәrasim rәqslәrinә dә tәsadüf olunur.
Böyükdaş, Kiçikdaş, Cingirdağ vә Yazılıtәpәdә insan, keçi, maral, vәhşi at, it, ilan, günәş, svastika, damğa,
xaç tәsvirlәrindә, hәmçinin, yalaq vә daş üzәrindә ikitәrәfli deşiklәrin olmasında mövzu ümumiliyi mövcuddur
(Nuriyeva İradә.2015). Onlar arasında fәrq yalnız tәrtibat üslubunda, onların hәkk olunması zamanından asılı
olaraq rәsmlәrin düzülüşünün xarakterindәdir.
Çiyinlәrindә kamanla silahlanmış kişi vә qadın tәsvirlәri, tәk vә qrup halında rәqs sәhnәlәri, hәmçinin öküz,
canavar, donuz, qayıq vә balıq tәsvirlәri Böyükdaş dağında yerlәşir vә daha erkәn dövrlәrә aid edilir. Oyunlar
üçün kiçik kvadratlar, damğalar, oyuqlar, şir tәsvirlәri, maralların iri rәsmlәri isә әsasәn Cingirdağ vә
Yazılıtәpә üçün sәciyyәvidir vә onlar daha sonrakı dövrlәrә aid edilirlәr.
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Qobustan qәdim qayaüstü tәsvirlәrlә yanaşı, son 34 min il әrzindә burada yaşamış vә yaratmış qәdim insanların
düşәrgәlәri, yaşayış yerlәri vә başqa tarixi-arxeoloji abidәlәrlә dә zәngindir. Burada 1960-cı illәrdәn qazıntılar
başlanıb vә üst paleolit dövrünün sonlarından orta әsrlәrә qәdәrki bütün dövrlәrә aid «Ana-zağa», «Kәnizә»,
«Ovçular-zağa»sı, «Öküzlәr», «Firuz», «Daşaltı», «Ceyranlar» vә digәr 20-dәk marağa, tunc vә sonrakı
dövrlәrә aid olan 40-dan çox kurqan tipli vә 2 daş dövrü qәbri abidәsi arxeoloji qazıntılarla tәdqiq olunmuş,
bir neçә yerdә kәşfiyyat qazıntısı aparılmışdır. Qazıntılar zamanı üzәrindә rәsmlәr olan kiçik daşlar da
tapılmışdır (Әjdәr F. 2003.).

Qobustanda qayalar üzәrindә qazılmış diametri 15-40 sm vә dәrinliyi 10-30 sm olan 436 sayda qәdim yalaqlar,
hәmçinin diametri 5-8 sm olan ikitәrәfli dәliklәr mövcuddur. Bu yalaqlar qayalar üzәrindә Qobustan әrazisindә
qeydә alınmış qәdim mәdәniyyәtin yaradıcıları tәrәfindәn möhkәm tәrkibli daş alәtlәrlә – çaxmaq daşı, bazalt,
yaşma vә s. daşlarla oyulmuşlar. Adәtәn çalalara daş dövrü düşәrgәlәri hesab edilәn mağaraların, qayaaltı
sığınacaqların qarşısında rast gәlinir. Tәdqiqatçılar onların tarixini Neolit dövrünә aid edirlәr. Onlar yağış
suyunun, qurbanlıq heyvanların qanının toplanması vә s. üçün istifadә olunan әn primitiv qablar sayılır.
Dәliklәrdәn isә heyvan bağlamaq vә әrzaq asmaq üçün istifadә edirdilәr.
Qobustanda qәbir abidәlәri dә tәdqiq edilmişdir. Bu baxımdan әrazidә ашкар едилмиш 40-dan çox кurqan
tipli qәbir abidәsini misal göstәrmәk olar. Kurqanlar чох айдын yerüstü әlamәtә maliк olub, tәk-tәk vә ya qrup
halında qayaların arasında kiçik tәbii qalxmalar üstündә vә qayalığa yaxın düzdә yerlәşmişdir. Bәzi
кurqanların bir-birinә çox yaxın olması onların örtük daşlarının dağılıб qarışmasına sәbәb olmuşdur.
Qobustan kurqanları daş vә torpaq örtüklüdür. Onların ümumi hündürlüyü tәxminәn 0,5-1,1; diametrlәri 5-11
metrdir. Onlarda daş örtüк altında bir cәrgә düzülmüş dairәvi daş hasar-kromlexin olması diqqәti cәlb edir.
Bәzi кurqanlarda örtük dağıldığından hasar-kromlex yer sәthindә aydın izlәnilir, bәzәn isә yaxşı saxlanmış
örtük tәmizlәndikdәn sonra üzә çıxır.
Aparılan qazıntılar zamanı müәyyәn olunmuşdur ki, Qobustan кurqanlarının örtüyü sadә daş yığıнı deyil, bir
növ tikinti xarakteri daşıyır (Әjdәr F. 2003).
Qobustanın qәdim qayaüstü tәsvirlәrinin sonrakı tarixi dövrlәrdә ilahi qüvvә tәrәfindәn yaradıldığının güman
edilmәsi bu yerlәrdә pirlәrin yaranmasına, qayalarda mehrablar yonulmasına, qazılmış ayaq izlәrinin
müqәddәslәrin ayaq izlәri sayılması vә s. kimi inamlara sәbәb olmuşdur. Ümumiyyәtlә, Qobustan әrazisindә
pirlәr çoxdur. Onlardan bütpәrәstlik vә atәşpәrәstlik dövrlәrinin pirlәri demәk olar ki, tamamilә yaddan
çıxmışdır. Bununla belә qayalar üzәrindә saxlanmış göy cisimlәrinin şәkillәrinin olması, qәdim şәkillәrin
çoxunun totemizmlә әlaqәli olması, Kәrgәz, Şonqar, Turaqay, Kәnizә, Cingir baba kimi müәyyәn etiqadlarla
bağlı dağ adlarının saxlanması bu әrazidә vaxtilә pirlәr şәbәkәsinin çoxluğunu göstәrir. Bu pirlәrdәn «Cingir
baba», «Huri qızlar», «Sarı baba», «Şıxı qaya» müsәlmançılıqdan әvvәlki dövrlәrin dini görüşlәrinә uyğundur.
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AKTUALLIQ:
Mövzunun aktuallığa ondan ibarәtdir ki, xalqımızın ulu babalarının mәskun olduğu әrazilәrin, onların
tәsәrrüfat hәyatlarının, mәşğuliyyәtlәrinin, av sәhnәlәrinin, dini rituallarının öyrәnilmәsi olduqca aktualdır.
Torpaqlarımızın müәyyәn әrazilәrinә düşmәnlәrin iddialı olduğu bir dövrdә tarixi araşdırmalara ehtiyacımız
vardır. Qobustan qayalarında әcdadlarımızın çәkdiyi rәsmlәr onların bizә göndәrdiyi tarixi mesajlardır. Bu
rәsmlәr әsasında biz Azәrbaycan әrazilәrindә yaşamış vәhşi heyvan rәsmlәrinә, balıq növlәrinә, onların
ovlanması vә digәr mәsәlәlәrlә tanış oluruq. Qobustan qayaları bizim milli sәrvәtimizdir.
NӘTİCӘ:
Qobustan qayaları istәr Azәrbaycan әrazisindә, istәrsә dә dünyada qәdim türk etnoslarının mәskunlaşdığı ilk
insan beçiklәrindәn biridir. Oxşar әrazilәrin olması bu etnosların qәdim köklәrinin olmasına vә hәr zaman yeni
münbit әrazilәrin axtarışında olmalarına işarәdir. Eyni zamanda әrazinin sakinlәrinin qayaların üzәrindә
yaratdıqları tarix keçmişdәn bu günә yazıb göndәrdiklәri kitablardır. Hәmin mesajlar xalqımızın, ulu
babalarımızın tәsәrrüfatı, ov sәhnәlәri, әrazinin flora vә faunası haqqında, boş zamanlardakı mәşğuliyyәtlәri,
inanc vә etiqadları haqqında mәlumat verәn әn dürüst qaynaqlardır. Açıq sәma altında olan bu muzeyin
qorunmasına, tәdqiqinә ehtiyac vardır.
QAYNAQLAR:
1) Azәrbaycan tarixi. 2007. 7 cilddә. Bakı: Elm. II-VI cildlәr.
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3) Әliyev H. 1997. Müstәqilliyimiz әbәdidir. Bakı: Azәrnәşr.
4)Әjdәr F. 2003. Gәmiqaya-Qobustan әlifbası. Bakı, “Azәrbaycan Milli Ensiklopediyası” NәşriyyatPoliqrafiya Birliyi.
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ÖZET
Fonetik hadisәlәrin tәsiri ilә fonetik strukturunun dәyişmәsi bәzi hallarda asemantiklәşmәyә sәbәb olduğu
kimi, asemantiklәşmә dә öz növbәsindә fonetik struktura tәsir göstәrmәyә bilmir. Bәzәn asemantiklәşmiş
sözlәr әnәnәvi fonoloji quruluş hüdudlarından kәnara çıxır. Köklәri mәna müstәqilliyini itirmiş bәzi sözlәrin
vurğusu әnәnәvi yerindә – son hecada vurulmur. Mәsәlәn: sonra, niyә, haçan, dünәn, bildir, bayaq vә s.
Professor N. Baskakov yazır ki, türk dillәrinin daha erkәn inkişaf dövrlәrindә, analitik quruluşa malik olduğu
vaxtlarda vurğu birinci hecada kök morfemin üzәrindә idi. Sonralar aqlütinativ quruluşun inkişafı ilә vurğu
sonrakı hecaların üzәrinә keçir (4, s. 26-27). Vurğusu ilk hecaya düşәn sözlәrin bәzisi çox qәdim dövrlәrin
relikti ola bilәr. Ancaq vurğunun yerdәyişmәsinin bәzi sözlәrdә morfonoloji quruluşla bağlılığı da faktdır. Belә
ki, bәzi ilkin kök morfemә malik sözlәrin şәkilçi tәrkibi digәr şәkilçi vahidlәrdәn fәrq0li funksionallığa malik
ola, vurğu qәbul etmәyә bilir. Belә olan halda kökün asemantiklәşmәsi şәkilçini dә bütün vәzifәlәri – hәm
sözyaratma, yaxud sözdәyişdirmә (sözlәri bir-biri ilә әlaqәlәndirmә) funksiyası, hәm dә fonoloji
funksionallığı (sәs-heca tәrkibi, vurğu qәbul edib-etmәmәsi vә s.) ilә birlikdә asemantiklәşdirir. Odur ki, dünәn
sözünün vurğu qәbul etmәyәn zәrfdüzәldәn şәkilçisi (dün+әn; müqayisә üçün: qәlbәn, ruhәn) vurğunun ikinci
hecaya doğru yerdәyişmәsinә imkan vermir. Hәm dә tәkcә vurğu qәbul etmәyәn şәkilçi olduğuna görә yox,
hәm dә kök-şәkilçi münasibәtlәri daşlaşdığı üçün bu baş verir.
Açar sözlәr: morfem, vurğu, fonetik struktur, aqlütinativlik
Dilçilik әdәbiyyatında mәna müstәqilliyini itirmiş sözlәr müxtәlif terminlәrlә adlandırılır: daşlaşmış köklәr,
fuziallaşmış köklәr, ilkin köklәr, ilkin fonomorfoloji quruluş, qәdim köklәr, asemantiklәşmiş sözlәr, arxetip,
müstәqilliyini itirәn sözlәr vә s. Asemantiklәşmiş köklәrә mәxsus sәciyyәvi cәhәt ilkin mәnalarını itirdikdәn
sonra onların fuziallaşması, müstәqil işlәnә bilmәmәsidir. Onların quruluşu ilkin (vә qәdim) forma hesab edilir.
Mәsәlәn: İrәli sözünün fonetik dәyişikliyә (r>l metatezası) uğramış komponent tәrkibi mәna vә funksiyaca
daşlaşmış il kökü vә samit düşümünә mәruz qalmış -әrü (-gәrü) istiqamәt halı şәkilçisindәn ibarәtdir.
Asemantiklәşmiş sözlәrin sәciyyәvi xüsusiyyәtlәrindәn biri mәna dәyişmәlәridir. Mәna dәyişmәlәri leksiksemantik inkişaf prosesinin nәticәsi kimi meydana çıxır. Odur ki, ilkin fonomorfoloji vәziyyәti әks etdirәn
bu leksik vahidlәr semantik strukturu ilә dә müasir dil daşıyıcıları üçün aydın olmaya bilir.
Asemantiklәşmiş kökü olan sözlәr әnәnәvi mәzmun vә quruluş xüsusiyyәtlәrindәn uzaqlaşır. Köklәri mәna
müstәqilliyini itirmiş bu cür sözlәr feillәrdә çoxluq tәşkil edir. Mәsәlәn: ağlamaq, anlamaq, bağışlamaq,
danışmaq, dağılmaq, danlamaq, dәyişmәk, dinlәmәk, düşünmәk, qarışmaq, qışqırmaq, qızarmaq, gülәşmәk.
Kökü mәna müstәqilliyini itirmiş çoxhecalı sadә sözlәr şәkilçi tәrkibinә görә ikihecalı sözlәrdәn fәrqlәnir. Bu
cür sözlәrin şәkilçi komponenti adәtәn tәkhecalı iki şәkilçidәn vә ya ikihecalı bir şәkilçidәn ibarәtdir. İki
şәkilçili sözlәrdә ancaq sözdüzәldici şәkilçilәr iştirak edir. Bunlar, әsasәn, feil köklәrindәn ad, ad köklәrdәn
feil düzәldәn şәkilçilәrdir. Şәkilçilәrin bәzilәri müasir dilimizin morfoloji quruluşu üçün arxaiklәşsә dә, digәr
qismi işlәkliyini saxlayır. Ad köklәr: arı-t-la, ad-ax-lı; feil köklәri: bağ-ış-la, dәy-ir-man, yap-ın-cı vә s. Bir
şәkilçili sözlәrin tәrkibindә, adәtәn, sözdәyişdirici şәkilçilәr iştirak edir. Samit yerdәyişmәsinin baş verdiyi
irәli (ilәri) sözündә -әri, istiqamәt bildirәn şәkilçi, yadırğa- feilinin tәrkibindә isә qeyri-oğuz mәnşәli (bulqar
qrupu türk dillәrinә aid) -ırğa şәkilçi iştirak edir. Müasir tatar, başqırd dillәrindә -ırğa, -ergә mәsdәr şәkilçisi
kimi işlәnir: yazırğa,"yazmaq", alırğa "almaq" (5, s. 238). Müәlliflәr yazır ki, protürk dilindә -makʹ şәkilçili
mәsdәr olmayıb (5, s. 238).
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Sözün fonetik quruluşu ilә morfoloji quruluş arasında әlaqә mövcuddur (6, s. 47). Әlaqә bәsit formada morfem
vә heca tәrkiblәrinin sayında tәzahür edir. Morfem tәrkibinin genişlәnmәsi (vә ya әksinә) heca sayının
artmasına, yaxud azalmasına sәbәb olur. Söz formanın müxtәlif hissәlәrindә şәkilçi ilә morfoloji kontakt
hecalanma strukturunu dәyişir. Köklәri mәna müstәqilliyini itirmiş leksik vahidlәrdә sәs tәrkibi baxımından
fәrqli morfemlәr söz daxilindә fәrqli heca tiplәrinin formalaşmasına sәbәb olur. Örtülü-qapalı hecaya malik
söz saitlә başlayan morfemlә kontakta giribsә, samit-sait-samit-sait-samit (CVCVC) fonetik strukturu yaranır
(yap-ış) vә hecalanma zamanı samit-sait-samit (CVC) tәrkibi ikinci hecaya düşür (ya-pış). Eyni sәs tәrkibli
(örtülü-qapalı; CVC) kökә samitlә başlayan şәkilçi qoşulubsa, hecalanma zamanı samit-sait-samit (CVC) sәs
tәrkibi ikinci hecada yerlәşir (bәs-lә, qar-ğı). Prof. N.Baskakova görә, sözә mәxsus ümumtürk heca strukturu
tipik kök morfemlәrin fonem tәrkibinә uyğun olaraq, sonrakı inkişaf prosesindә daha da mürәkkәblәşәn sait
(V) vә samit -saitdәn (CV) ibarәt açıq hecalar, sait-samit (VC) vә samit-sait-samitdәn (CVC) ibarәt qapalı
hecalar şәklindә bәrpa oluna bilәr (4, s. 171).
Azәrbaycan dilindә mәna müstәqilliyini itirmiş köklәrә mәxsus aşağıdakı heca strukturları mövcuddur: saitsamit (VC; ot-aq, is-ti, ay-aq), samit-sait-samit (CVC; tüt-ün, dan-ış, yap-ıncı), samit -sait (CV; ba-ğ). Samitsait-samit strukturuna malik ilkin sözlәr say çoxluğu ilә bir qәdәr fәrqlәnir. Hәtta sait-samit-sait (VCV) fonem
tәrkibli köklәr belә, anlautda samit düşümünә uğradığından samit-sait-samitdәn ibarәt ilkin köklәr kimi bәrpa
oluna bilir. Mәsәlәn: iti sözü orta әsr mәnbәlәrindә yiti şәklindә işlәnir: yititmәk (3, s. 155) "itilәmәk"(yit
kökü).
Kökün mәna müstәqilliyini itirmәsi sözün quruluşca növünü, bәzәn heca strukturunu dәyişdiyi kimi, sintaktik
vahidlәrә dә tәsirsiz qalmır. Sintaktik vahidlәrin tәrkibindәki sözlәrdәn birinin asemantiklәşmәsi digәr sözlәrlә
münasibәtin xarakterini dә dәyişir. İlk әvvәl leksik vahidlәrin qrammatik әlaqәlәri statiklәşir (yaxud aktivliyini
itirir). Bunun ilk әlamәti dil vahidinin öz hüdudlarından kәnara çıxması, yaxud sintaktik vahid olmaq
keyfiyyәtini itirmәsidir. Bu halda komponentlәrindәn birinin asemantiklәşmәyә mәruz qaldığı cümlә, yaxud
söz birlәşmәsi cümlәyә, yaxud söz birlәşmәsinә mәxsus intonativlikdәn uzaqlaşır. Digәr tәrәfdәn, başqa bir
dil vahidinә – sözә mәxsus әlamәtlәr (yeni tәlәffüz şәkli, yazılış forması) qazanır. Mәsәlәn: qol aç sadә
cümlәsinin qeyri-müәyyәn vasitәsiz tamamlığı ilә xәbәri sәs dәyişikliyinә (o>u sait әvәzlәnmәsi vә ç>c samit
әvәzlәnmәsi) uğramaqla mәnalarını itirir vә öz növbәsindә yeni әlamәtlәr qazanır – bitişik yazılır vә birlikdә
(bir leksik vahid kimi) tәlәffüz edilir: qulac (iki qol arasındakı mәsafәni bildirir). Nәticәdә sadә müxtәsәr
cümlә leksikallaşır. Tәdqiqatçılar bu üsulu inkorporlaşma (inkorporasiya), leksikallaşma, semantik konversiya
adlandırır (6, s. 47).
Eyni proses tәrәflәrindәn biri asemantilәşmәyә mәruz qalmış bәzi söz birlәşmәlәrindә müşahidә olunur.
Müasir Azәrbaycan dilindә sadә leksik vahid kimi işlәnәn srağagün sözünün morfoloji quruluşuna görә tәhlili
ikinci komponenti zaman bildirәn isim kimi fәrqlәndirmәyә imkan verir. Birinci tәrkib hissә mәnbәlәrdә kiçik
fonetik dәyişikliklәrlә, ayrıca lüğәvi vahid kimi asrağı şәklindә qeydә alınır (3, s. 72). Sözün leksik mәna
daşıyan hissәsi (asra) qәdim türk yazılı abidәlәrindә müşahidә olunur; "alt", "aşağı" mәnalarını bildirir. Üzә
kök teηri asra yağız yir kılıntukda ekin ara kişi oğlı kılınus (Kültigin şәrәfinә abidә. Şәrq tәrәf, 1-ci xәtt;
Yuxarıda göy sәma, aşağıda qonur yer yarandıqda ikisinin arasında insan oğlu dünyaya gәlmiş (2, s. 71).
Müstәqil mәnasını itirmiş as- kökü ilә müasir dilimizdә işlәnmәyәn ra- istiqamәt mәzmunlu şәkilçinin
birlәşmәsindәn yaranmışdır. Burada leksik mәnanın itmәsi hәr iki sözü (asrağı\srağa vә gün) bir-biri ilә
әlaqәlәndirәn qrammatik-sintaktik münasibәtlәrin dә aktivliyini itirmәsi ilә nәticәlәnir. Birinci növ tәyini söz
birlәşmәsi leksikallaşır, sözlәr birlikdә bir vurğu altında deyilir.
Tәrәflәrindәn birinin asemantiklәşdiyi söz birlәşmәlәrinin az bir qismi leksikallaşır. Digәr qismi sabit söz
birlәşmәlәrinә çevrilir, yaxud komponentlәrindәn biri mәcazi mәnada işlәnir. Bir qism birlәşmәlәrin
leksikallaşmamasının sәbәbi tәrәflәr arasındakı leksik-semantik vә qrammatik münasibәtlәr ilә bağlıdır.
Qrammatik vә nominativ mәna münasibәtlәri asemantiklәşmә şәraitindә hәr cür dәyişikliyә uğraya, hәtta
"daşlaşa" bilir. Nәticәdә sintaktik vahid - söz birlәşmәsi vә ya cümlә leksikallaşır, leksik vahidә çevrilir.
Tәrәflәr mәcazi mәnaya malik olduqda onlardan birinin asemantiklәşmәsi komponentlәrin nominativ vә
qrammatik mәna münasibәtlәrinә tәsir göstәrmir vә onları dәyişә bilmir.
Balta çalmaq, başa qaxmaq, qәlbini göynәtmәk, ürәyinә toxunmaq birlәşmәlәrinin ikinci tәrәfi, paxırı açmaq
ifadәsindә birinci tәrәf mәna müstәqilliyini itirmişdir. Burada çal-, qax-, tox- köklәri "vurmaq" , göy"yanmaq", paxır "mis" mәnalarını bildirsә dә, mәcazi mәna onları idiomlaşdırdığından birlәşmәnin mәzmun
yükü tamam fәrqli xarakterdә üzә çıxır. Balta çalmaq (hәrfәn "baltalamaq") – "mәhv etmәk"; başa qaxmaq \
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başa qaxınc olmaq – "etdiyi yaxşılığı üzünә vurmaq, ürәyinә toxunmaq, qәlbini göynәtmәk – "incitmәk",
paxırını açmaq – "gizli saxlanılan sәhvin üzә çıxması" mәnalarını bildirir. Odur ki, hәm tәrkib hissәlәrin
nominativ mәna vә qrammatik-sintaktik münasibәtlәri yerindә (dәyişmәz) qalır, hәm dә sintaktik quruluş
xüsusiyyәtlәrini itirmir, yәni leksik vahidә çevrilmir, sintaktik vahid olaraq qalır. Sintaktik vahid daxilindәki
sözlәr arasında sintaktik әlaqәlәrlә yanaşı, mәna әlaqәlәrinin olduğu mәlumdur. Verilmiş nümunәlәrin
hamısında eyni mәna әlaqәsi növü – obyekt әlaqәsi özünü göstәrir. Komponentlәrarası mәna әlaqәlәri ümumi
frazeoloji kontekstdә dә üzә çıxır.
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MESNEVİ ŞERHLERİNİN KAYNAKLARI
RESOURCES OF MESNEVİ COMMENTS
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ÖZET
Edebiyatımızın köşe taşlarından olan Mevlana’nın Mesnevî-i Ma’nevi’si birçok kez farklı şarihler tarafından
şerh edilmiştir. Mu’îniddîn bin Mustafa’nın Mesnevî-i Muradiyye şerhiyle başlattığı Mesnevî’yi şerh etme
geleneği günümüze kadar devam etmiştir. Mesnevî’ye yapılan şerhler sayısal açıdan değerlendirildiğinde
bunlardan altısı tamamına yapılan şerhler, kırktan fazlası ise Mesnevî’nin bir kısmına veya seçilen beyitlerine
yapılan şerhlerden oluşmaktadır. Sadece Mesnevî şarihleri değil herhangi bir klasik esere şerh yazmış
şarihlerin tamamı ellerindeki metni anlamlandırmak ve onu okuyucunun düşünsel dünyasına hazır hale
getirmek amacıyla birçok kaynaktan istifade etmiştir. Şarih, eserin diline nüfuz edip onu hedef kitlenin bildiği
dile tercüme etmek için lügatlerden, şerh ettiği eserde bulunan kimi dilbilgisi kaidelerini izah etmek için
gramer kitaplarından veyahut yorumlamaya çalıştığı kimi beyitleri sağlam bir zemine oturtmak ve okuyucu
nezdinde inandırıcılık kazandırmak amacıyla Kur’an-ı Kerim ve hadislerden istifade etmiştir. Bu kaynakların
yanı sıra şarih, tasavvuf risalelerine, Kur’an tefsirlerine, Fars veya Arap edebiyatında klasikleşmiş eserlere ya
da kendisi gibi Mesnevî şerhi yazmış başka bir şarihin şerhine de müracaat etmiştir. Bu bildirimizde kitap
olarak hazırladığımız ve sadece tam Mesnevî şerhleri olan Mustafa Şemî’nin Şerh-i Mesnevî, İsmail
Ankaravî’nin Şerh-i Mesnevî, Muhammed Murad Molla’nın Hülâsatü’ş-şürûh, Ahmed Avni Konuk’un
Mesnevî-i Şerîf Şerhi, Tahirü’l-Mevlevî’nin Şerh-i Mesnevî ve Abdülbakî Gölpınarlı’nın Mesnevî Tercümesi
ve Şerhi’nde istifade edilen kaynaklar ve bu kaynaklardan istifade edilme yönü üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Mesnevî, Mesnevî Şerhleri, Şerhlerde Kaynak, Kaynak Tespiti

ABSTRACT
The Mesnevi-i Ma'nevi of Mevlana, which is one of the cornerstones of our literature, has been annotated
many times by different commentaries. The tradition of annotating Mesnevi started by Mu'îniddîn bin Mustafa
with the annotation of Mesnevi-i Muradiyye has continued until today. When the annotations made to Mesnevi
are evaluated in numerical terms, six of them consist of annotations made to all of them, and more than forty
consists of annotations made to some of Mesnevi or selected couplets. Not only the Mesnevi commentaries,
but all of the commentaries who have written commentary on any classical work have benefited from many
sources in order to make sense of the text in their hand and to bring it ready for the intellectual world of the
reader. Şarih, in order to penetrate the language of the work and translate it to the language known to the target
audience, from the lexicon, to grab some grammar bases in the work he interpreted, or to give credibility to
the reader in order to put credibility in the eyes of the reader. He benefits from hadiths, in addition to these
sources, he can apply to sufi prophets, tafsir of Qur'an, classical works in Persian or Arabic literature, or an
annotation of another writer who wrote a Mesnevi annotation like himself. In this paper, we have prepared the
book as a book and has only the full Mesnevi commentaries, Mustafa Şemî's Şerh-i Mesnevî, İsmail Ankaravî's
Şerh-i Mesnevî, Muhammed Murad Molla's Hülâsatü'ş-şürûh, Ahmed Avni Konuk's Mesnevî-i Şerîf
Commentary the sources utilized in the interpretation and interpretation of Tahirü'l-Mevlevî's interpretation of
Mesnevi and Abdülbakî Gölpınarlı and their direction of determination from these sources will be emphasized.
Key Words: Mesnevi, Mesnevi Commentary, Source in Commentaries, Source Detection
Giriş
Lügat anlamı itibariyle ayırma, açma, beyan ve keşf etmek anlamlarına gelen şerh, edebi terim olarak bir edebi
eseri, bir risaleyi veya bir kitabı kelime kelime açıp izah ederek, ihtiva ettiği bütün dil, anlam, sanat ve estetik
özellikleri ile o eserin anlaşılmasını sağlamanın özlü ifadesi olarak tarif edilebilir. Klasik ifadeyle şarihin
şerhini yazma gayesi genellikle esas alınan metni daha iyi anladığı gayesiyle ortaya çıkar. Tabi şarihin bu
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anlatım esnasında hedef kitle tarafından daha iyi anlaşılması şerhin kıymetini de bir kat daha arttırır. Şerh ettiği
metne hâkim olamayan şarihlerin ise başka şarihler tarafından sık sık eleştirildikleri görülür.
Şerh edebiyatımızda Farsça şerh edilen edebi eserlerin başında genellikle İran coğrafyasında kaleme alınmış
ve Farsça klasikler olarak adlandırılan Gülistân, Bostân, Mantıku’t-tayr ve Hâfız Divanı gibi eserler
gelmektedir. Mesnevî ise her ne kadar Farsça kaleme alınmış olsa da ruhunda Mevlana’nın tasavvufi dünyasına
ait seyri ifşa etmesinin yanı sıra Anadolu insanının toplumsal yaşantısına dair izler de taşır. Bu yüzden Farsça
edebi dilde yazılmış eserler içerisinde şerhi en fazla yapılan eser Mevlana’nın Mesnevisidir. Mevlana’nın bu
büyük eserinde tasavvuf adabının yanı sıra bireysel ve toplumsal düzlemde ideal olanı elde etme yolundaki
nasihat ve tavsiyelerle örülü bir düşünce yapısından bahsedilebilir. Mevlana, İslami inanç esaslarını
öncelleyerek oluşturmaya çalıştığı bu karaktere yönelik tavsiyelerini kimi zaman farklı kaynaklardan istifade
ettiği tahkiye usulüyle kimi zaman da İslam dinine mensup din büyüklerinin yaşantılarından örnek vererek
açıklamaya çalışmıştır. Mevlana’nın kaleme aldığı Mesnevi’nin Farsça yazılması ve hitap ettiği kitlenin ise
Türkçe konuşması bu esere yönelik tercüme ve şerhlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Tarihsel süreçte
Mesnevi’nin birçok kez tercüme ve şerhleri yapılmıştır. Ancak elimizde Mesnevi’nin tüm ciltlerini şerh eden
sadece 6 eser mevcuttur. Bunlar:
Mustafa Şem’i, Şerh-i Mesnevî, (XVI. yüzyıl)
İsmail Rüsûhî-yi Ankaravî, Şerh-i Mesnevî, (XVII. yüzyıl)
Muhammed Murad Mollâ, Hülâsatü’ş-Şürûh, (XIX. yüzyıl)
Ahmed Avni Konuk Şerhi, Mesnevî-yi Ma’nevî Şerhi, (XX. yüzyıl)
Tâhirül-Mevlevi, Şerh-i Mesnevî, (XX. yüzyıl)
Abdülbaki Gölpınarlı, Mesnevî Tercemesi ve Şerhi, (XX. yüzyıl)
Mesnevi şerhlerine ait kaynak dökümleri yapılırken eldeki mevcut şerhlerden Mesnevi’nin tamamına yapılan
şerhlerin yanı sıra XVII. yüzyılda yazılması sebebiyle İsmail Hakkı Bursevî’nin Rûhu’l-Mesnevî ve kaynak
çokluğundan dolayı da Sarı Abdullah Efendi’nin Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî ve Muhammed Es’ad Dede’nin
Şerh-i Ebyât-ı Mesnevî şerhleri de taramaya dahil edilmiştir.
Mesnevi şerhlerinde takip edilen yolun tarzı şarihten şarihe değişmektedir. Bazı şarihler mesneviyi şerh
ederken bunu sadece tercüme ve kısa açıklamalarla geçiştirmiş, bazı şarihler ise oldukça geniş izahlara
girişmişlerdir. Aslında Katip Çelebi’nin Keşfüz-zünun’da ifade ettiği şerhin nasıl yapıldığına dair açıklamalar,
mesnevi şarihlerinin ortaya koymuş oldukları şerh metodunun genel çerçevesini çizmesi bakımından
önemlidir. Kâtip Çelebi’nin bu fikirleri doğrultusunda eldeki şerh metinlerinden hareketle şarihlerin edebi ve
tasavvufi metinleri iki ana gaye etrafında şerh ettikleri görülür. Bunlardan ilki okuyucunun bilgi birikiminin
yetersiz kaldığı düşüncesiyle şarihin metindeki kelime ve ibareleri açıklaması, gramer bilgisi vermesi ve kültür
unsurları hakkında bilgilendirme yapmasıdır. Elbette ki bu tarz şerhlerin eldeki metni en güzel ve en kolay
şekilde okuyucu tarafından anlaşılmasını sağlayacak temel etmen şarihin bilgi birikimi ve metni ifade ediş
tarzına bağlıdır. İkincisi ise özellikle tasavvufi şiir şerhlerinde görülen ve şarihin temel gayesinin eldeki metni
açıklamak yerine tasavvuf öğretisini okuyucuya aşılamaya çalıştığı metinlerdir. Bu eserlerde şerh metni bir
nevi amaç değil araçtır.
Daha önce de ifade edildiği gibi elindeki metni şerh etmeye çalışan şarihin temel iddiası bunu insanlar için
anlaşılabilir bir konuma getirmektir. Bundan dolayı da şarihin şerhin olmazsa olmazlarından olan bazı kültürel
donanımlara sahip olması gerekir. Bunlardan ilki metnin yazılmış olduğu dili çok iyi bilmek hatta gramer
kuralları hakkında malumat verecek derecede iyi bilmektir. İkincisi ve bizim de hareket noktamız olan şerh
metninin yazılmış olduğu konu ile ilgili kaynaklara sahip olmak ve bu kaynaklara yeri geldiğince örnek
verebilecek derecede hakim olmaktır. Mesnevi şarihlerinin şerhlerinde istifade ettikleri kaynakların genel
başlıkları oluşturulduğunda karşımıza şöyle bir tablo çıkar.
1. Dini Kaynaklar
a. Temel Kaynaklar
b. Tasavvufi Kaynaklar
2. Arap, Fars ve Türk Edebiyatına Mensup Şairlerin Şiirleri
3. Kendinden Önce Yapılmış Mesnevi Şerhleri
4. Lugatler
5. Gramer Kitapları
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6. Tefsir, Kelam, Akait, Fıkıh Eserleri
7. Doğu Dünyasına Ait Öğüt İçeren Masal Kitapları
8. Biyografi Kitapları
9. Tarih, Coğrafya, Felsefe, Mantık Eserleri
1. İstifade Edilen Kaynaklar
İslam medeniyeti dairesi içinde yer alan beşeri bilimlerin ve edebiyatların Kur’an’dan hadis ve sünnete,
teolojiden filolojiye, tarih ve biyografi kitaplarından destanlar ve menakıb-namelere, ilmi eserlerden edebi
eserlere kadar, burada tek tek sayılamayacak derecede geniş bir yelpazeye sahip referans kaynakları vardır
(Dağlar, 2007: 293). İslam kültürünün tarihsel süreç içerisinde gerek yerli gerekse de yabancı menbaalardan
beslenerek elde etmiş olduğu bu birikim farklı ilim sahalarında çalışan birçok kişiye önemli bir katkı
sağlamıştır. Şarihler de bu bilgi birikiminden paylarına düşeni almış ve şerhlerinde yeri geldikçe istifade
ettikleri kaynaklara istişhad yöntemiyle atıfta bulunmuşlardır. Elbette ki bir dilcilik faaliyeti olan şerh geleneği,
kendisini sadece lügat ve kavaid kitaplarıyla sınırlandırmamış, özellikle metnin mana boyutuna ait anlam
dünyasını sağlam bir zemine dayandırmak için mantık, felsefe, coğrafya gibi çok yakın olmayan bilim
dallarından dahi istifade etmiştir. Mesnevi şarihleri de şerhlerinde yeri geldikçe kendi fikirlerini ispat babında
farklı alanlarda kaleme alınmış kaynakların isimlerini zikretmiş ve onlardan yararlanmışlardır. Yukarıda
başlıklar halinde sıraladığımız kaynakların yine kaynak tespiti için esas aldığımız Mesnevi şerhlerinde nasıl
geçtiklerini birkaç örnekle şöyle gösterebiliriz.
1.1. Dini Kaynaklar
1.1.1. Temel Kaynaklar
Mesnevi, müellifi ve temsil ettiği toplumun dini yapısı bakımından İslami bir hüviyet taşır. Mesnevi’ye
Keşşâfu’l-Kur’ân ve Mağz-ı Kur’ân lakaplarının takılma sebebi de bundandır. Mesnevi şerhlerinde şarihlerin
müracaat ettikleri ilk kaynaklar Kur’ân-ı Kerim ve hadislerdir. Çünkü şiir metinlerinin şerhi İslam kültür
dünyasında varlığının bütün karakteristik çizgilerini tıpkı filoloji, belagat, tarih, biyografi ve benzeri birçok
dal gibi Kur’an ve onun i’cazını daha iyi anlamaya yönelik araştırmalara borçludur (Kortantamer, 1994: 1).
“Âb u gil çun ezdem-i ‘İsî çerîd
Bâl u per bu’gşâd murgî şud perid
Âb u gil çünkim Hazret-i ‘İsâ’nun nefesinde otladı ya’nî anun dem-i mübârekinden feyz aldı ve hayât buldı.
Bâl ü per açdı ve bir murg olup uçdı. Nitekim bu âyet-i kerîme bu ma’nâya şehâdet ider. “Kâlellâhu Te’alâ
hâkiyen ‘anhu innî ahluku lekum mine’t-tîni feenfuhu fihi feyekûnu tayran bi’iznillâhi”1. Bu hasiyyet senün
vücûdundan dahı hâsıl ve senün nefsünden nice tuyûr-ı cennet hayât bulup zuhûra gelür.” (Tanyıldız, 2010:
83).
“...Hazret-i Mevlânâ zalemeye dahı bu âyet-i kerîmeden hisse oldığına bu beytle işâret buyururlar keenne
zalemenün ahvâli dahı keferenün a’mâli gibi zulmâtun ba’zuhâ favka ba’zin âyetinün mefhûmunun mazharı
olup bunlar dahı anlar gibi zulmetler içre kalmışlardur dimegi iş’âr kılur ezzulme zulumâtun yevme’l-kıyâmeti2
hadîs-i şerîfi dahı bu ma’naya mü’eyyid olur.” (Özdemir, 2013: 505).
1.1.2. Tasavvufi Kaynaklar
Mesnevi şarihlerinin sıkça istifade ettikleri diğer bir kaynak ise tasavvufi kaynaklardır. Nitekim sadece
Mesnevî değil tasavvufi manada yazılmış herhangi bir eseri anlamlandırmanın temel yolu tasavvuf
terminolojisine hâkim olmaktan geçer. Bu terminolojinin temel kavramlarını bilmek için de tasavvufi
kaynaklara müracaat elzemdir.
“Keşfü’l-esrâr’da beyân olmışdur ki bu hâl ehl-i tarikatun işinün nümûdârıdur. Zâhirde gûyiyâ kendüleriyle
mukayyedlerdür ve hakîkatda cemî’-i husûsda fâriğlar ve bî-kayddurlar.” (Dağlar, 2009: 129).

1
2

Al-i İmran, 49
Zulüm kıyamet gününde zalime zifiri karanlık olacaktır. (Hadis-i şerif)
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1.2. Arap Fars ve Türk Edebiyatına Mensup Şairlerin Şiirleri
Mesnevi şerhlerinde şarihler, çoğu kez açıklamaya çalıştıkları tasavvufi bir beytin açıkladıkları şekilde
olduğunu ispat etmek amacıyla başta İranlı mutasavvıf şairler olmak üzere Fars, Türk ve Arap şairlerin
şiirlerinden istifade etmişlerdir. Şarihlerin şerh metinlerinde kullandıkları şiirler genellikle tasavvufi şiirlerdir.
“...kerîmesinden iktibâs edip cevâz-ı rü’yetüllâha bu âyet-i kerîmede delâlet olduğuna işâret buyurmuşlardır.
Zîrâ enbiyâdan taleb-i müstahîl muhâl olduğuna ‘ulemâ müttefikü’l-akvâldir. Yazıcı-zâde anunçün demişdür:
Hayâl-i nakşı cânımda musavver olalı gönlüm
Hep ism ü resmi mahv etti bu tasvîr-i misâlîden” (Selmani, 2020: 355)
“Ve Şeyh Mahmûd Şebüsterî Gülşen-i Râz’da bu esrârdan haber verüp buyururlar ki:
To ez-‘âlem hemîn lafzî şenîdi
Beyâ ber-gûy k’ez ‘âlem çe dîdî”3 (Selmani, 2020: 448)
1.3. Kendinden Önce Yapılmış Mesnevi Şerhleri
Mesnevi şarihlerinin önemli bir kısmının şerhlerinde onların kendilerinden önce ya da aynı dönemi
paylaştıkları şarihlerin şerhlerini inceledikleri ve onlardan da çeşitli açılardan istifade ettikleri görülür. Şarih,
başka bir şerhten genellikle ya kendi fikrine bir dayanak oluşturmak ya da o şerhte yanlış olduğunu düşündüğü
herhangi bir konuya açıklık getirmek ve çoğu defa da doğrusunu beyan etmek amacıyla istifade eder.
“Baltayı her meşeye az vur
Agah ol baltayı pencere kazmakla vur
Hind şârihlerinden Velî Muhammed Ekberâbâdî bu beytin şerhinde şöyle buyurur: Baltadan murad, teveccüh
ve fikirdir; meşeden murad, ilm-i hakîkatin gayri olan ulûmdur.” (Konuk, 2005: 634).
Namâz u niyâza hacc u zekâta ba’zı ta’biri a’mâl-i mezkûre zafer ve hüsrânda kumar oyununa teşbîh olduğuna
binâ’endir. Bursalı İsmâ’îl Hakkı merhûm diger bir derece dahı beyân eylemişdir ki tağlîbe mahmûl olmaktır.”
(Öktay, 2008: 303).
1.4. Lügatler
Şerh, bir dilcilik faaliyeti olduğu için bu etkinliğin olmazsa olmazı lügatlerdir. En nihayetinde şarihler, şerh
faaliyetine geçmeden önce mevcut metnin tercümesini yaparlar. Mesnevi, Farsça kaleme alındığı için şarih,
özellikle üzerinde ihtilaf olan kimi sözcüklerin hangi manayı ifade ettiklerini ortaya koymak amacıyla
lügatlerden istifade ederler. Öte yandan şarihler sadece sözcük düzeyinde açıklamalar yapan sözlüklerle
yetinmemiş özellikle sözcüklerin ıstılahi manalarını ifade eden sözlükleri de kullanmışlardır.
“Reng- rû vü nabz u kârûre bidîd
Hem ‘alâmâteş hem esbâbeş şenîd
Reng-i rû izâfet-i lâmiyye, nabz tamarın hareketi, kârûre sırça şişe bunda bol mariz içinde olan şişe ki
Fârisî’de pişyâr dirler (tabîbin bakdığı kârûre adı pîşyâr olmuş) Tuhfe-i Vehbî.” (Öktay, 2008: 154).
Sonuç
Mesnevi, Türk edebiyatında asırlar boyunca tercüme ve şerhleri yapılmış nadide yapıtlardan birisidir. Nasihat
anlayışı ön planda tutularak tasavvuf ekseninde insanları doğru yola iletmeye çalışan Mesnevi, hedef kitle
olarak hitap ettiği Anadolu insanını derinden etkilemiştir. Toplumda bu denli muteber olan bir eserin daha iyi
anlaşılması için XIV. yüzyılda başlatılan Mesnevi şerhi geleneği her yüzyılda sürdürülerek günümüze kadar
getirilmiştir. Şarihin bu hamlesi metni çok iyi açıklayacağı iddiasıyla ortaya çıktığı için referans olarak
seçeceği geniş yelpazeli bir kaynak müracaatı da kaçınılmaz olur. Şarihlerin seçmiş oldukları kaynakların
genel özelliğine bakıldığında şerhin mana dünyasını anlamlandırmaya çalışan kaynaklar ile tâbi olduğu dilin
gramer hususları ve sözcük anlamlarını ortaya koyan dilbilgisi kitapları ile sözlükler gelmektedir. Ancak
denilebilir ki bütün şarihlerin müracaat ettikleri ortak kaynak Kur’an-ı Kerim ve hadislerdir. Diğer kaynakların
seçimi ise tamamen şarihin bilgi birikimi ve kaynaklara ulaşabilirliği ile ilgilidir. Şarihler, kaynaklardan
çoğunlukla beytin açıklanması esnasında ortaya koymuş oldukları düşünceleri kanıtlamak amacıyla istifade
etmişlerdir.
3

Sen bu almeden sadece lafzını ve telaffuzunu duymuşsun, gel söyle bakalım bu dünyada ne gördün.
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TEZKİRECİLERİN GÖZÜNDEN ŞİİR VE ŞAİR
POETRY AND POETRIST FROM THE VIEW OF TEZKIRES
Mehmet Nuri ÇINARCI
Doç. Dr., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

ÖZET
Osmanlı devletinin kurulduğu ilk dönemden yerini Türkiye Cumhuriyeti’ne bıraktığı son döneme kadar
yazılmış olan şair tezkireleri, yüklendikleri misyon itibariyle klasik edebiyat sahasında eser kaleme almış
şairlerin hayatları, şiirleri ve kimi zaman da edebi şahsiyetleri hakkında bilgi veren biyografik çalışmalardır.
Tezkirecilerin bir kısmı özellikle eserlerinin mukaddime bölümünde çoğu kez şiirin ne, şairin ise kim olması
gerektiği ile ilgili Kur’an ve hadis referanslı görüşler ortaya koymaya çalışırlar. Tezkirecinin yaşadığı devletin
yönetim anlayışını şekillendiren kültürel ve dini normların varlığı onun şiir ve şair ile ilgili bakış açısına yön
veren temel unsurların başında gelir. Klasik Türk edebiyatında Latîfî, Âşık Çelebi, Riyâzî ve Rızâ gibi
tezkirecilerin tezkire mukaddimelerinde şiir ve şair ile ilgili çeşitli görüşlere yer verdikleri ve bu görüşlerin
kimi noktalarda benzerlikler kimi noktalarda ise farklılıklar gösterdikleri görülür. Bu bildirimizde sadece
isimleri zikredilen dört tezkirecinin mukaddimelerinde yer verdikleri şiir ve şair ile ilgili görüşlerinden
hareketle tezkirecilerin şiir ve şairi nasıl tanımladıkları hakkında genel bir izahatta bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Şair, Şiir, Türkçe Tezkireler, Mukaddime.
ABSTRACT
Poet anthologies much has been written on the location of the first period of the establishment of the Ottoman
state in recent years has left the Republic of Turkey, loaded their mission as the lives of classical literature in
the field of poets have taken the work item, Poetry, and sometimes are biographical studies that provide
information about the literary figures. Some of the artisans often try to reveal Qur'an and hadith references
about what the poem should be and who the poet should be, especially in the destiny section of their works.
The existence of cultural and religious norms that shape the management approach of the state where Tezkirec
lives, is one of the basic elements shaping his perspective about poetry and poet. In classical Turkish literature,
it is seen that there are various views about poetry and poet in the destiny of poetry makers such as Latîfî, Âşık
Çelebi, Riyâzî and Rızâ, and these views show similarities at some points, and at some points they differ
significantly. In this paper, a general explanation will be given on how poetic and poetry defines poetry and
poet based on the poetry and the poet's opinions about the poetry of the four tezkirs whose names are
mentioned.
Keywords: Poet, Poetry, Turkish Tezkires, Induction.
Giriş
Bilindiği gibi insanın yaratılışından bu yana var olan şiir, günümüze kadar mensup olduğu farklı birçok şiir
ekolü ya da topluluğu tarafından tanımları yapılmış önemli sahalardan biridir. Şiirde kimisi vezin ve kafiyeyi
esas alıp, onu mevzûn u mukaffâ söz olarak tarif ederken, kimisi ahengi ön plana çıkartıp onu musikiye
yaklaştırmıştır (Coşkun, 2011: 55). En basit tanımıyla sözcüklerin şekil ve mana güçlerinden istifade ederek
oluşturulmaya çalışılan metric metne şiir, icracıya ise şair denmiştir. Şiir ve şair ile ilgili tanımların ilki ve
hatta en eskisini Yunan filozofu Aristoteles yapmıştır. Aristoteles meşhur eseri Poetika’nın dördüncü
bölümünde şiir ile ilgili şöyle bir tanım yapar:
Şiir sanatı genel olarak varlığını, insan doğasında temellenen iki temel nedene borçlu gibi görünüyor.
Bunlardan birisi taklit içtepisi olup insanlarda doğuştan vardır; insanlar, bütün öteki yaratıklardan özellikle
taklit etmeye olağanüstü yetili olmalarıyla ayrılır ve ilk bilgilerini de taklit yoluyla elde ederler. İkincisi, bütün
taklit ürünleri karşısında duyulan hoşlanmadır ki bu insan için karakteristiktir.” (Aristoteles, 2002: 17).
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Aristo’ya göre sadece şiir değil bütün sanat eserleri birer taklittir. Dolayısıyla şiiri icra edenler de iyi birer
taklitçidir. Şiirin ortaya çıkışını sağlayan iki temel öğe vardır. Bunlardan ilki taklit etme, ikincisi ise taklitten
duyulan hoşlantıdır. Aristo ve Aristo gibi birçok Yunan filozofunun şiirle ilgili kısa ya da uzun şiir tariflerine
rastlanır.
Filozofların yanı sıra şiir ve şair ile bilgilere kutsal kitaplarda da rastlanır. Kur’an-ı Kerim de şair ve şiirle ilgili
bilgi veren kutsal metinlerin başında gelmektedir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de şairler şeklinde (Şu’ara)
adlandırılmış bir sure mevcuttur. Kur’an-ı Kerim’in şairlerle ilgili görüşlerine 224-225-226. ayetlerinde
rastlanır. Bu ayetler sırasıyla şöyledir: “Şairlere ise haddi aşan azgınlar uyarlar. Görmez misin ki onlar, her
vadide şaşkın şaşkın dolaşırlar ve yapmadıkları şeyleri söylerler.” Kur’an-ı Kerim’in özne konumundaki şair
ile ilgili görüşlerinin yanı sıra icra edilen iş yani şiirle ilgili görüşleri de mevcuttur. Yasin suresinin 69. ayetinde
şiirle ilgili beyan şöyle dile getirilir. “Biz o Peygamber’e şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da. O(na
verdiğimiz) ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur’an’dır.” Görüldüğü gibi kutsal kitabımızın şiir ve şairle ilgili
görüşleri son derece menfidir. Ancak mevcut ayetlerin geldiği dönem ve toplumda şair ve şiirin dine ve
Peygambere karşı takınmış oldukları tavır hakkıyla bilinmezse İslam’ın şaire ve şiire karşı olduğu şeklinde bir
kanı ortaya çıkar. Halbûki Peygamberimize kaside yazıp onun hırkasıyla ödüllendirilen şairlerin varlığı
Kur’an’da kastedilen şair ve şiirin farklı bir güruha mensup olduklarını ortaya koyar.
İslam dininin zuhurundan sonra şiirin tarifiyle ilgili birçok tanıma rastlamak mümkündür. 950’lerde yaşamış
olan Arap dilcilerden İshak bin İbrahim’e göre şair, insanlar tarafından hissedilmeyen mana derinliklerini
hissedip onları anlatan kişi olduğu için bu adla anıldığını söylemesi ortaya şairin özel yetenekli bir kişi
olduğunu ortaya çıkarır. Zira ona göre bu vasıflara sahip olmayan kişi ölçülü ve kafiyeli söz söylese bile bu
kişi şair değil belki nazım olabilir. (Kılıç, 2007: 27)
İslami kültürün şekillendirmiş olduğu aynı coğrafyadan çıkmış olan Devletşah da meşhur şairler tezkiresinde
şairlerin biyografileri hakkında bilgi vermeden önce şiiri ve şairi tarif etme gereği hisseder. Bilindiği gibi
Devletşah tezkiresi başta Ali Şir Nevayi olmak üzere Osmanlı medeniyeti çerçevesinde kaleme alınan ilk
tezkirelerden Heşt Behişt, Tezkire-i Şuara-i Latifi ve Meşairüş-şuara tezkirelerini derinden etkilemiş ve bu
tezkirelerin rol modeli olmuştur. Devletşahın tezkire mukaddimesinde şiir ve şair tarifi şöyledir:
“Arif ve fazıl kimseler garip manaları ve latif bilgileri bir gelin gibi tasavvur etmişlerdir. Bunların nazma
çekilmesini de fikir gelinlerinin süsü olarak görmüşlerdir. Bir güzelin güzelliği ve letafeti süssüz de kafi gelir
fakat şunu da unutmamalı ki öd ağacı tütsüsü buhurdana girip yanmadan kıymeti bilinmez. Fikir gelinlerinin
süsleyicileri ve nefis sırların sarrafları büyük şairlerdir. Bunların dalgıç gibi olan mükerrem tabiatları ve bir
yüzgeç gibi olan salim zihinleri bir anda mekansızlık denizinden binlerce mana varlığın kıyılarına çıkarır hatta
mana ehlinin başlarından aşağıya saçarlar.” (Devletşah, 1990: 11)
Şiir ve şairle ilgili şimdiye kadar yer verdiğimiz tanımlamalarda genellikle şair olmayanların tariflerine
değinildi. Bu noktadan sonra ise işin öznesi olan şairlerin şiir ve şairle ilgili tanımlamalarına yer verelim. İslami
kültür çevresinde en çok şair yetiştirmiş edebiyatlardan biri de hiç şüphesiz Türk edebiyatıdır. Türk
edebiyatında ilk dibace sahibi yani şiirle ilgili görüşlerini divanında beyan eden ilk şairlerden biri Ali Şir
Nevayi’dir. Nevayi, şiirin tanımı ile ilgili en net ifadeleri şu rubaisinde ortaya koymaktadır:
Könglümde ni ma’nî olsa irdi peydâ
Til eyler idi nazm libâsıda edâ
Ol nazmga cânın kılıban halk fidâ
Salurlar idi gündeb-i gerdûna sadâ
(Gönlümde ne mana doğsa dil ona nazım elbisesi ile giydirdi
O nazma yaratıklar canlarını feda ederek dönen gök kubbeyi yankılandırdılar) (Üzgör, 1990: 60-61)
Osmanlı devleti ile hemen hemen yaşıt olan klasik Türk şiirimizin de elbette şiir ve şair ile ilgili söyleyecek
birkaç kelamı olmalıydı. Klasik edebiyatımızda şiir ve şairle ilgili yapılan tanımların en belirgin ve sistematik
olanlarının başında hiç şüphesiz divan dibacelerinde yapılan tanımlar gelmektedir. Anadolu sahasında ilk
dibace sahibi şair olan Ahmet Paşa şiirin Allah vergisi olduğunu ve şairin sadece bu ilhamı söze döken bir
nitelik taşıdığını şu iki dizede dile getirir.
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Velîkin rızâ-yı Hüdâvendigâr
Zebânumı depretdi bî-ihtiyâr
Getür sâkî bir bâde-i feyznâk
Ki ola jeng-i gamdan gönül levhi pâk
(Fakat Allah rızası, elimde olmaksızın dilimi hareket ettirdi. Ey saki! Gönül levhasının gam pasından arınması
için feyz dolu bir şarap getir.” (Üzgör, 1990: 46-47)
Şiir ve şairle ilgili tanımların en geniş ve en isabetlisini hiç şüphesiz Fuzûlî yapmıştır. Türkçe ve Farsça divan
dibacelerinden hareketle Fuzûlî şiir ve şairle ilgili görüşlerini şöyle dile getirmiştir:
“Şiir insanları yücelten değerler doğrultusunda kullanılmalıdır. Aksi takdirde nefsani duyguların ve egoistçe
arzuların tatmini yolunda kullanılırsa çok tehlikeli olur. bu yolda şiir yazan kişiler sonunda hüsrana
uğrayacaklardır. İman ve salih amel doğrultusunda şiir yazanlar bu kötü akibetten kurtulmuşlardır. Şiir
kabiliyeti Allah vergisidir ve onun yardımı olmadan kusursuz şiir söylenemez. Şiir mutlaka ilimle
beslenmelidir. İlimsiz şiir temeli olmayan duvar gibidir.” (Doğan, 48-52: 1996).
Klasik Türk edebiyatı şairleri şiir görüşlerini sadece divan dibaceleriyle sınırlandırmamış; divanlarındaki kimi
beyitlerinde yeri geldikçe şiirin tanımını yine şiir üzerinden yapmaya çalışmışlardır. Kanuni döneminin
sultanü’ş-şu’arası Bâkî, bu durumu bir beytinde şöyle dile getirir:
Dil çeşme-i belâgat ana lûledür kalem
Âb-ı zülâli şi’r-i selâset-şi’ârdur
Bu beyitte Bâkî, birçok şairin dibacelerinde yaptıkları şiir ile ilgili tarifi kısa ve net bir şekilde yapmaktadır.
Şöyle ki gönül, güzel ve etkileyici söz söyleme çeşmesi, yani şiirin kaynağıdır. Bu sebeple gönlü, iç dünyası
(hatta muhayyilesi diyelim) zengin olmayanlar şiir söyleyemez / söylememelidir. (Karataş, 2009: 452). Klasik
şairlerin yanı sıra yine klasik şiir formunda yazan ancak tasavvuf usul ve adabını anlatan mutasavvıf şairlerin
de şiir ve şair tanımı mevcuttur. Tasavvufane şiirin tanımını yapan Şeyh-i Azeri, bu fikirlerini Devletşah
tezkiresinde şöyle dile getirmiştir.
“Bütün şairler şiir söylemek hususunda söz meclisinde bir kadehten sarhoş oldular. Lakin bazılarının şarabına
sakinin tesiri de karıştı. Mana âleminin dili ile konuşan bu şairlerin ağızları şiir söyledikleri zaman suret
alemine kapalıdır. Bunlar hakikat denizine ağ atmış olgunluk denizinin dalgıçlarıdır. Sen bunları öteki zümre
ile bir tutma. Zira bunların şiirlerinde şairlikten senin anlamadığın bir şey daha var.” (Devletşah, 1990: 2122).
Tezkirecilere Göre Şiir ve Şair
Esas itibariyle birer biyografi kaynağı olan tezkirelerin özellikle mukaddimelerinde tıpkı divan şairlerinin
dibacelerinde olduğu gibi şiirin ne, şairin ise kim olduğu ile ilgili açıklamalara rastlamak mümkündür. Şairlerin
hayatları ve eserleri ile bilgi verme misyonu yüklenmiş olan tezkirecilerin kimi zaman da şiir eleştirisi
yaptıkları, hatta iyi şiir ve kötü şiirin çerçevesini çizerek onların sıfatları ile ilgili bilgi verdikleri görülür. Bu
durumun ortaya çıkmasındaki en önemli müsebbip hiç şüphesiz onların da divan sahibi iyi birer şair
olmalarıdır. Tezkiresinin mukaddimesinde şiir ve şairi bahis eden dört tezkire söz konusudur. Bunlar Latîfî’nin
Tezkiretüş-şu’arâsı, Âşık Çelebi’nin Meşâ’irü’ş-şu’arâsı, Riyâzî’nin Riyâzü’ş-şu’arâsı ve Rızâ’nın Tezkiretüşşu’arâ’sıdır. Bu tezkirelerden ilk ikisi XVI. yüzyıl, diğer ikisi ise XVII. yüzyıl tezkiresidir.
Tezkireciler içerisinde şiir ve şair ile ilgili en geniş malumatı Latîfî vermiştir. Latîfî’nin tezkire
mukaddimesinde şiir ve şairle ilgili vermiş olduğu bilgilere geçmeden önce şiirinin baharında olan ve şiir
yazmaya heveslenmiş genç şairlere Fânî maddesinde yine Fânî’den duyduğu öğütlerle şöyle seslenir.
“Öğütlerinden biri şudur: Şiire başlayan kişinin Arapça ve Farsça bilmesi ve ayrıca hatırında çok kelime
olması gerekir. ...Şiirden anlamak şairlik makamlarındandır. Şiirin sanatlarını ve güzelliğini anlamak şairin
sermayesidir. ...Şair kendi yersiz gururuna güvenmemeli, cahil ve işten anlamayanın övgü ve alaylarına inanıp
kendini gurura kaptırmamalı. ...Şairin kendini ve şiirini övmesi uygun ve olgunlukla bağdaşmaz. ...Şiir
tarzında eğlendirici ve haram şeylere ilgi gösterilmemeli.” (İsen, 1999: 166-167). Şairlerin dilini cenneti açan
anahtar olarak nitelendiren Latîfî, bu anahtarın keşf ve beyan hazinelerinin kapılarını da açtığını söyler.
Latîfî'nin ifadesiyle şiir; Rabbânî ilham rüzgarının esmesiyle kalplerden taşan mânâ incilerinin lafız elbisesiyle
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süslenerek takdim edilmesidir. Bu sebeple hükemâ şiire ilham şairede emîrü'l-kelâm demişlerdir (Canım, 2018:
7).
Latîfî, öte yandan şiirde şairlerin kimi kez sevgilinin benine ve ayva tüylerine, kimi kez güzellik ve aşk halleri
ile sevgilinin aşıklara karşı nazlanmasına bazen de özlem ve ayrılık ateşiyle yanan aşığın feryadına yer
verdiklerini söyler. Ancak en nihayetinde bütün bu güzelliklerin cazibesiyle mest olan şiir ve şairin asıl işi
Allah’ı övmek ve onun vasıflarını yüceltmektir. “Bu durumda şairler ezeli Yaratıcı’nın övücüleri, en güzel
halk edicinin sırlarının medhedici ve keşfedicileridir.” (İsen, 1999: 10). Latîfî, tezkiresinin “Aksâm-ı Merâtibi Şu’arâ” bahsinde şairleri şöyle sınıflandırır:
1. El değmemiş düşünceler ve kendine has hayallere sahip olabilen yaratıcı, yeni şeyler ortaya koyabilen
şairler.
2. Sadece vezinli söz söylemeye yeteneği olup ağızlarına geleni söyleyen ve bununla övünen şairler.
3. Yeteneksiz olduğu için bazı şairlerin şiirlerini alıp mahlaslarını değiştiren ve kendilerine mal eden hırsız
şairler. Diğer bir hırsız güruhu ise vezinli şiir söyledikleri halde yetenek kıtlığından dolayı başka şairlerin
şiirlerinden manayı çalan şairler.
4. Şiirlerin manalarını değiştirip bir başka şekilde yorumlayan ve kendilerine mal eden söz hırsızı ve taklitçi
şairler.
Latîfî’den sonra XVI. yüzyılda şairler tezkiresi yazan diğer bir isim de Âşık Çelebi’dir. Girişte, sözden
hareketle şiirin manası, iç ve dış unsurları, Araplarda ve Osmanlıdaki tarihi gelişimi başka kaynaklardan alınan
bilgilerle, Arapça, Farsça şiirlerle, ayet, hadis ve kelamlarla desteklenerek anlatılır. (Kılıç, 2019: 7). Âşık
Çelebi de tezkire mukaddimesinde az da olsa şiirden ziyade şairlik ölçütlerinden bahseder. Tezkireci,
mukaddimesinde şiirden bahsederken genellikle kendi fikirlerinden ziyade daha önce şiirle ilgili fikir beyan
etmiş belagat ehlinin fikirlerinden istifade eder. Mukaddime, şiir tarihiyle ilgili bilgi veren uzunca bir yapıya
sahiptir. Ancak Âşık Çelebi, tezkiresinin yazılma ölçütlerini sıralarken özellikle dördüncü maddede eserine
aldığı şairlerin özelliklerini açık olmasa da ipuçlarıyla vermiştir. Buna göre tezkiresine aldığı şairler görkemli
bir guruptur. Bu gurubun en önemli özelliği ise “erbâb-ı ma’ârif ve ashâb-ı avârif” yani ilim ve ihsan ehli
olmalasıdır. Bir anlamda Fuzûlî’nin şiirin ilimsiz olamayacağı şeklindeki fikrinin şair eksenli yansıması olan
bu görüşün bir tezkireci tarafından da desteklendiği görülür. Devrin hayırlı insanlarından olan bu güruh,
anıldıkları fennin üstadı ve seçkinleridir. Âşık Çelebi de bu değerli insanların isimlerinin silinip gitmemesi için
tezkireye alındıklarını söyler
XVII. yüzyılın ilk tezkirelerinden olan Riyâzî de tezkire mukaddimesinde şiir ve şair bahsini açan diğer bir
tezkirecidir. Riyâzî, tutuk (rekîk) ve âhenksiz, atonal (nâ-hemvâr) bir dil olarak gördüğü Türkçe ile şiir
söylemenin çok zor olduğu görüşündedir (Açıkgöz, 2017: 9). Bu eleştirisine rağmen onların da şiirlerinin bu
şekilde kabul edilmesi gerektiğini ifade eder. Riyâzî’ye göre makbul şiir, şekil ve mana güzelliğine eşit
derecede önem veren şiirdir. Ancak daha sonra yetişmiş olan şairler, şekil güzelliğini ön plana çıkarıp manayı
ikinci plana atmışlardır. Diğer taraftan Riyâzî, eseriyle ilgili sıralamış olduğu beş maddenin ikincisinde
kendinden önceki tezkirecileri şairle müteşairi birbirlerinden ayırmadıkları için tenkit etmiş ve kendisinin
tezkiresinde bu hususu özellikle yerine getirdiğini belirtmiştir.
Riyâzî de Latîfî gibi tezkiresinin mukaddimesinde şairleri belirli ölçütlere göre sınıflandırmıştır. Buna göre en
has şairler şiirlerinde daha önce hiç kullanılmamış manaları ortaya koyanlardır. Şiirlerinde başka bir şairin
şiirindeki manadan hareket ederek yeni bir mana ortaya çıkaran ikinci guruptaki şairler de yaratıcı şairler
sınıfına dâhil edilmişlerdir. Bununla birlikte yine mevcut bir manayı, şiirinde farklı bir ifade tarzı ile dile
getiren şairler de başarılı sayılmıştır. Ancak istifade ettiği manaya denk bir mana ortaya koyan şairin itibarsız,
daha aşağı seviyede bir manayı ortaya çıkaran şairin ise makbul görülmediği dile getirilmiştir.
Son tezkire olan Rızâ tezkiresinde ise tezkirecinin önceki tezkirecilere göre değerlendirme ölçütleri son derece
azdır. Tezkire mukaddimesinde tezkiresini kaleme alırken mana ilmine muktedir olmayan birçok şairin
olduğunu sadece kendilerine bir mahlas bulduklarını ve mahlasla kendilerine şair dediklerini ifade etmektedir.
Dolayısıyla kendisinin bu müteşairleri tezkireye almadığını ve bundan dolayı da onların nefretlerini
kazandığını söyler. Eserinin başında birkaç beyit yazarak kendine bir mahlas edinip şair geçinen ama şairlik
vasfı olmayan kişileri tezkireye dâhil etmeyeceğini söyleyen Rızâ, böyle bir fikir beyan etmesine karşı eserinde
bir tek şair hakkında bile olumsuz görüş bildirmez (Zavotçu, 2017: 28).
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Sonuç
Tarih boyunca farklı edebiyatlarda şiirin ne, şairin ise kim olduğunu dair tanımlar yapılmıştır. Yunan
felsefecilerden kutsal metinlere kadar her çevreden kendine özgü bir tanımın varlığı göze çarpar. Klasik Türk
edebiyatında da divan şairleri yazmış oldukları divanlarının dibacelerinde kimi zaman şiiri ve şairi tarif etme
ihtiyacı hissetmişlerdir. Divan şairlerinin dışında onların biyografilerini yazan tezkireciler de eserlerine bahis
ettikleri kişilerin şair ve onların şiirleri olması münasebetiyle şiir ve şairle ilgili tarif lüzumu hissetmişlerdir.
Tezkireciler, mukaddimelerinde önce şiiri tarif etmiş daha sonra ise şairin sahip olduğu vasıfları
sıralamışlardır. Tezkirecilerin şiir hususunda müttefik oldukları temel mevzular; şiirin Allah vergisi bir
yetenek olduğu, şiirin temel vazifesinin Yaratıcı’yı övmek olduğu ve kesinlikle ilimle beslenmesi gerektiği
yönündedir. Şairlerin kaç gurup olduklarına dair tanımlamayı ise Latîfî ve Riyâzî yapmıştır. Buna göre kendine
has mana dünyası olan bu manaları usta bir şekilde şiirine yansıtanlar şair, manayı başkasından aşıran, başka
bir şairin şiirindeki manayı sadece vezin ve kafiyeyi değiştirerek söyleyenler ise müteşairdir.
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XÜLASӘ
Mәqalәdә görkәmli dilçi alim Yusif Seyidovun yaradıcılığından söhbәt açılır. Onun yaradıcılığında önәmli
yer tutan çox dәyәrli әsәrlәri diqqәt mәrkәzinә çәkilib tәhlillәr aparılmışdır. Belә әsәrlәrindәn Seyidovun “Söz
birlәşmәlәrinin tәdqiqi tarixindәn”, “Dil sistemindә söz birlәşmәlәrinin yeri”, “Söz birlәşmәlәri vә söz”, “Söz
birlәşmәlәri vә qoşa sözlәr”, “Söz birlәşmәlәri vә cümlә”, “Söz birlәşmәsi vә sintaqma”, “Söz birlәşmәlәrindә
mәna vә qrammatik әlaqәlәr”, “Tabesizlik әlaqәsi. Tabesizlik әlaqәli vә söz birlәşmәlәrinin әmәlә gәlmәsindә
onun rolu”, “Uzlaşma,idarә, yanaşma әlaqәsi”, “Söz birlәşmәlәrinin növlәri mәsәlәsi”, “Predikativ vә qeyripredikativ birlәşmәlәr mәsәlәsi”, “Sadә vә mürәkkәb birlәşmәlәr”, “İsmi vә feli birlәşmәlәr” misal göstәrә
bilәrik.
Yusif Seyidov bu әsәrlәrindә tәlәbәlәrimizin Azәrbaycan dili tarixinә dair biliklәr әldә etmәsinә çalışmır,
“Nәsiminin әsәrlәri Azәrbaycan әdәbi dilinin tarixi kimi”,”Dastani-Әhmәd harami” haqqında, “DәdәQorqud”un dastanlarının dilindә tәrkib vә budaq cümlә paralelizmi” vә s. vasistәsilә söz birlәşmәlәrini nitqin
gözәlliyi mәsәlәsini dә diqqәt mәrkәzindә saxlamağı unutmamışdır.
Mәqalәdә hәmçinin, sintaksislә bağlı mәsәlәlәrin şagird vә tәlәbәlәrimizә aşılanması, durğu işarәlәri, fasilә,
intonasiya üzәrindә müşahidә aparılması, bütün bu biliklәrin onlarda bacarıq vә vәrdişlәrә çevrilmәsinin
әhәmiyyәtindәn danışılır, Y.Seyidovun yaradıcılığının Azәrbaycan dilimizi dәrinliklәrinә kimi
mәnimsәmәlәrindәki rolu vurğulanır.
Açar sözlәr: Azәrbaycan dili, Azәrbaycan әdәbi dili. cümlә, dilçi, sintaksis, söz birlәşmәlәri.
SUMMARY
In this article it is spoken about the creation of outstanding linguist, scientist Yusif Seyidov. His most valuable
works which have played an important role in his creativity were taken to the center of attention and were
analyzed. We can give come examples of such works by Yusif Seyidov From the history of word
combinations the place of word combination in the language system , The word combinations and the word
, the word combinations and the double words , word combinations and the sentence , the word combinations
and the syntagm, meaning and grammatical relationships in word combinations.
Disconnection affiliation, Disconnection affiliation and its role in the formation of word combinations,
sequence, management, approach connection, The issues od the kinds of word combinations, the issues of
predicate and nonpredicate combinations , simple and compound combinations, noun and verbal
combinations in this article it is also spoken about the issues connected by syntax how to teach to pupils and
students, punctuation marks, intonations, observation and pause and the importance of all this knowledge
of transforming skills and habits in them.
The role of the pupils: mastering the deptsh of our Azerbaijani language in the creation of Y.Seyidov.
The Azerbaijani become a state language after gaining an independence and also active work had been done
in all these areas. As in every language, in our Azerbaijani language, his people, his homeland, of course
culture are revived.
The love of the peoples homeland and their native music, the poems of folk poets and the attitude to the deep
feelings which have been used here the love to the native nature is explained in the mother tongue. The
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language is the biggest monument, and the treasure of all knowledge. There is a good saying that. The sword
of the people doesn’t cut who don’t preserve their tongue.
Azәrbaycan müstәqillik әldә etdikdәn sonra Azәrbaycan dili dövlәt dili oldu vә bütün sahәlәrdә fәal işlәnmәyә
başladı. Hәr bir dildә olduğu kimi bizim Azәrbaycan dilimizdә dә onun xalqı, vәtәni vә әlbәddә ki,
mәdәniyyәtimiz canlanır.
İnsan vәtәninә mәhәbbәtini, onun doğma musiqisinә, xalq şairlәrinin şeirlәrinә vә burada ifadә olunan dәrin
hisslәrә münasibәtini, doğma tәbiәtә sevgisini ana dilindә çatdırır. Dil әn böyük abidәdir, bütün biliklәrin
xәzinәsidir. Yaxşı demişlәr : “dilini qorumayan xalqın qılıncı da kәsmәz”.
XIX әsr, dilçiliyin bütün başqa sahәlәrindә olduğu kimi, sintaksis sahәsindә dә yeni dövr açır. Bu dövrdә
sintaksisin әhatә dairәsi vә mövzusu tam mәnası ilә dәqiq mәyyәnlәşdirilmәsә dә, çox mühüm işlәr görülür.
Bu dövrdә sintaktik mәsәlәlәr başqa sahәlәrlә qarışdırılmış şәkildә verilir, bәzәn isә sözü gedәn mәsәlәlәr
kölgәdә qalırdı. Bәzәn isә sintaksisin ümumi fonunda söz birlәşmәlәri dә diqqәt mәrkәzindә saxlanılaraq
tәdqiq olunmuşdur.
Rus dilçiliyindә söz birlәşmәlәrinin tәdqiqi mәsәlәsi V.P.Suxotinin әsәrlәrindә bu vә ya başqa şәkildә әks
olunmuşdur.
Sintaksisdә cümlә ideyası qalib gәlmәyә başlayır, eyni zamanda da, praktik olaraq, söz birlәşmәlәrinin dil
faktları әsasında öyrәnilmәsi işi davam etdirilir vә nә şәkildә olursa olsun söz birlәşmәlәri diqqәt mәrkәzindәn
kәnara atılmır.
Bu dövrdә sintaksis sahәsindә, elәcә dә söz birlәşmәlәrinә münasibәtdә A.A.Şamxalovun “Sintaksis russkoqo
yazıka” әsәri diqqәti cәlb edir.
Türkologiyada söz birlәşmәlәrinin tәdqiqi tarixi o qәdәr dә qәdim vә zәngin deyildir.
M.Kaşğari, M.A.Kazım bәy müәyyәn qәdәr öz әsәrlәrindә sözü gedәn mәsәlә ilә bağlı yaradıcılıqlarında bәzi
mәqamlara toxunmuşıar.
1945-ci ildә M.Şirәliyev vә M.Hüseynzadә “Azәrbaycan dilinin sәrfi” IIIh. әsәrindә artıq sintaksisin yalnız
cümlәlәrdәn deyil, söz birlәşmәlәrindәn dә bәhs edәn bir sahә olduğu fikrini tәqdim edirlәr.
Bu gün söhbәt açacağımız mövzu Azәrbaycan dilçiliyindә, sintaksisin tәdqiqindә böyük әmәk sәrf etmiş elm
xadimlәrimizdәn biri - Yusif Mir Seyidovdan olacaqdır.
Müasir dövrün әn gözәl dilçi alimlәrindәn biri olan Y.Seyidov Azәrbaycan dilçiliyindә cümlәnin qrammatik
mәsәlәlәri, xüsusәn sintaksis, sintaktik tәhlillә bağlı ümumi nәzәri müddәaları ilә diqqәti cәlb edir. O, belә
hesab edir ki, hәr yerdә bir cümlә üzvü kimi götürülmәsindәn aslı olmayaraq, nitq hissәsi olmaqla hәr söz
ayrılıqda qeydә alınmalıdır. Mәsәlәn: “Dәrsә qulaq asıram” – cümlәsindә dәrs - isim, asıram – fel, “Heç kim
danışmır” cümlәsindә heç - әdat, kim - әvәzlik, danışmır – feldir.
“Azәrbaycan әdәbi dilindә söz birlәşmәlәri” ( “Maarif”nәşriyyatı, Bakı,1966-cı il) әsәrindә isә Yusif Seyidov
elmi tәdqiqata hәr zaman ehtiyacı olan söz birlәşmәlәrindәn, bu sahәdәki problemlәrdәn söhbәt açmışdır. Söz
birlәşmәlәri haqqında dissertasiyalar vә kitablar artdıqca mübahisәlәr yaranır vә bu da onu göstәrir ki, hәlә dә
bu sahәdә boşluqlar qalmaqdadır. Mәhz bu baxımdan da sözü gedәn problemlәrin araşdırılmasına hәr zaman
ehtiyac duyulur.
Key words : Azerbaijan language, word combinations, sentence, linguist, literary Azerbaijan language.
“Azәrbaycan әdәbi dilindә söz birlәşmәlәri” adlı kitabında Yusif Seyidovun “Söz birlәşmәlәrinin tәdqiqi
tarixindәn”, “Dil sistemindә söz birlәşmәlәrinin yeri”, “Söz birlәşmәlәri vә söz”, “Söz birlәşmәlәri vә qoşa
sözlәr”, “Söz birlәşmәlәri vә cümlә”, “Söz birlәşmәsi vә sintaqma”, “Söz birlәşmәlәrindә mәna vә qrammatik
әlaqәlәr”, “Tabesizlik әlaqәsi. Tabesizlik әlaqәli vә söz birlәşmәlәrinin әmәlә gәlmәsindә onun rolu”,
“Uzlaşma, idarә, yanaşma әlaqәsi”, “Söz birlәşmәlәrinin növlәri mәsәlәsi”, “Predikativ vә qeyri-predikativ
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birlәşmәlәr mәsәlәsi”, “Sadә vә mürәkkәb birlәşmәlәr”, “İsmi vә feli birlәşmәlәr” haqqında dolğun fikirlәri
öz әksini tapmışdır.
Müәllif söz birlәşmәlәrini nitqin gözәlliyi mәsәlәsinә tabe edәrәk, üslubiyyata da diqqәt göstәrmiş, bu barәdә
bir sıra fikirlәrini әsasәn elmi әsәrlәrindә izah etmәyә nail olmuşdur. Hәm dә birada sözlәrin birlәşmәsinә
çox müxtәlif cәhәtdәn yanaşır. Hәmçinin, söz birlәşmәlәrindә iştirak edәn sözlәrin tәrkibinә, morfoloji
quruluşuna, nitq hissәlәrinә münasibәtinә, sәslәnmәsinә, sırasına, mәna cәhәtinә nәzәr yetirir, birlәşmә
daxilindә hansı formanın (mәsәlәn ad, tәk vә ya cәmdә adlıq vә ya başqa halda, yaxud feil hansı növdә, hansı
şәkildә, hansı zamanda) daha yaxşı birlәşmә yarada bilәcәyinin müәyyәnlәşdirilmәsini vacib sayır.
Dilçilәr etiraf edә bilәrlәr ki, bunlar sadә mәsәlәlәr deyildir, mütәxәssislәri uzun illәr düşündürәn
problemlәrdir. Hәm şagirdlәrdә, hәm dә tәlәbәlәrdә mәzmunlu, dәqiq, aydın vә ifadәli nitqә yaradılması işinә
xidmәt etmәk baxımından sintaksisin tәdrisi zamanı danışığın mәna әlaqәlәrini açıb göstәrmәk, arası
kәsilmәdәn, mәntiqli, dil hadisәlәrini mәna cәhәtdәn tәhlil etmәklә Azәrbaycan dilinin dәqiqliyinin,
elastikliyinin vә bәdiiliyinin qüvvәtini ifadә etdirmәk hәr bir mütәxәssisdәn böyük ustalıq tәlәb edir.
1950-ci illәrdә qeyri-elmi sәbәblәrdәn belә bir fikir irәli sürülmüşdü ki, neçә sözdәn ibarәt olmasından aslı
olmayaraq feli tәrkiblәr bir cümlә üzvü kimi tәhlil edilsin. Y.Seyidәv bu fikrә öz münasibәtini bildirәrәk
göstәrir ki, cümlә üzvü haqqında nәzәri fikrә әsaslanaraq sözlәri bütöv halda bir cümlә üzvü kimi götürlmәk
yalnışdır.
“Müasir Azәrbaycan dili”, sintaksisә aid kitabında Y.Seyidov dilin sistemini tәşkil edәn vahidlәr – fonem,
morfem, söz, söz birlәşmәsi, cümlә haqqında fikirlәrini özünәmәxsus qanunauyğunluqlarla sıralayaraq şәrh
etmişdir. Burada müәllifin fikirlәrinә diqqәt yetirdiyimizdә oxuyuruq: “söz birlәşmәsi dә söz kimi dilin
nominativ sahәsinә aid olub әşyaları, hadisәlәri, proseslәri vә s. bildirir, yәni söz birlәşmәsi sintaktik
mövqeyinә, cümlәdәki roluna vә mәnasına görә sözә yaxınlaşır vә o da cümlәyә material verir”.
Ali mәktәblәrin filologiya farültәlәrinin tәlәbәlәri üçün nәzәrdә tutulan bu dәrslik müasir Azәrbaycan dili
kursunun sintaksis bölmәsini әhatә edir. Buna baxmayaraq digәr fakültәlәrdә dә sintaksis bölmәsi keçilәrkәn
dәrs vәsaiti kimi istifadә olunur. Burada sintaksis vә onun predmeti, sintaktik әlaqәlәr, söz birlәşmәlәri, sadә
vә mürәkkәb cümlә, mürәkkәb sintaktik bütövlәr barәdә sistemli mәlumat verilir.
Söz birlәşmәsi söz başlığı altında yazılmış fikirlәrә nәzәr yetirәk: “söz birlәşmәsi söz kimi nominativ xarakterә
malik olub әşyaları, hadisәlәri vә s. ifadә etsә dә onları tәklikdә, tәcrid olunmuş halda deyil, bir-biri ilә әlaqәdә,
münasibәtdә ifadә edәrkәn öz-özlüyündә o mәfhumun başqasına münasibәtini göstәrmir, lakin bütün söz
birlәşmәlәrinin mәnasında belә bir әlaqә vardır (müqayisә et: kitab – Әlinin kitabı). Söz birlәşmәlәrinin ümumi
mәnası mәhz bu әlaqәlәr әsasında meydana gәlir. Sözlәrin leksik, söz birlәşmәlәrinin qrammatik kateqoriya
olması da bununla әlaqәdardır”.
Bundan başqa Y.Seyidovun mürәkkәb sözlәrin dә söz birlәşmәlәrinә uyğun şәkildә formalaşması fikri,
hәmçinin onların oxşar vә fәrqli cәhәtlәrinin müqayisәsi diqqәti cәlb edir. Mәsәlәn, söz birlәşmәlәri ilә
mürәkkәb sözlәr arasında ümumi cәhәtlәri belә qeyd edir: “
1. Hәm söz birlәşmәlәri, hәm dә mürәkkәb sözlәr iki sözün birlәşmәsindәn әmәlә gәlmişdir. Onları tәşkil edәn
sözlәr hәr iki halda müstәqil sözlәrdir.
2. Hәm söz birlәşmәlәrinin, hәm dә mürәkkәb sözlәrin komponentlәri eyni nitq hissәsinә aiddir vә eyni
qrammatik formadadır.
3. Hәm söz birlәşmәlәrinin, hәm dә mürәkkәb sözlәrin komponentlәri bir-birlәrinә uyğun şәkildә sıralanır.
4. Hәm söz birlәşmәsinin, hәm dә mürәkkәb sözlәrin komponentlәri eyni qrammatik әlaqә ilә birlәşir. I qrupda
olanlar yanaşma әlaqәsi ilә, II qrupda olanlar idarә vә uzlaşma әlaqәlәri ilә, III vә IV qruplarda olanlar idarә
әlaqәsi ilә әmәlә gәlmişdir”.
Söz birlәşmәlәri ilә mürәkkәb sözlәrin oxşar cәhәtlәrini bütün incәliklәri ilә açıb göstәrәn vә izah edәn müәllif
onların fәrqli cәhәtlәrini isә belә izah etmişdir: “1. Söz birlәşmәlәrini әmәlә gәtirәn sözlәr leksik-semantik
müstәqilliyini saxlayır, ayrılıqda olduğu kimi, birlәşmә daxilindә dә ayrı-ayrı mәfhumlarla bağlı olur.
Mürәkkәb sözlәri tәşkil edәn sözlәrdә isә bu müstәqillik, adәtәn, qalmır vә onlar ayrılıqda әlaqәdar olduqları
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mәfhumlarla bu vә ya başqa şәkildә әlaqәni kәsir, ya da bu әlaqә çox zәiflәyir. Mürәkkәb sözlәr söz
birlәşmәlәrindәn fәrqli olaraq, öz-özlüyündә real varlıqlar arasındakı müxtәlif tipli әlaqәlәri ifadә edә bilmir.
2. Söz birlәşmәlәrinin hәr komponentinә ayrılıqda sual vermәk olur: kitab (nә?) – almaq (nә etmәk?), maraqlı
(necә?)- kitab (nә?), evә (hara?) – getmәk (nә etmәk?) vә s. Mürәkkәb sözlәrin komponentlәrinin isә xüsusi
sualları olmur, yәni onlara ayrıca sual vermәk mümkün olmur, mürәkkәb sözlәrin bütövlükdә bir suala cavab
verir: günәbaxan (nә?), ağsaqqal (necә?), Xanәli (kim?) vә s.
3. Söz birlәşmәlәrinin tәrәflәri arasında sintaktik әlaqәlәr tәsir edici vәziyyәtdә olur, özünü açıq şәkildә
göstәrir, bu әlaqәlәri әmәlә gәtirәn qrammatik vasitәlәr isә (әgәr belәlәri varsa) dinamik xüsusiyyәt daşıyır.
Mürәkkәb sözlәrdә bu әlaqәlәr hiss edilmir, nәzәrә çarpmır, tәhlil zamanı isә onlar nәzәrә alınmır. Mürәkkәb
sözlәrin әmәlә gәlmәsindә iştirak edәn qrammatik әlamәtlәr daşlaşaraq, hәmin sözün bir ünsürünә çevrilmiş
olur. Mәsәlәn: evә getmәk birlәşmәsindәki edә vә getmәk sözlәri arasındakı idarә әlaqәsi açıq şәkildә özünü
göstәrir, oradakı ә hal şәkilçisi kimi xüsusi qeyd edilir. Günәbaxan mürәkkәb sözündә isә әlaqә gizli formaya
keçir, orada ә isә, öz әslindәn fәrqli olaraq, şәkilçi deyil, sözün bir sәsi kimi çıxış edir. Yaxud tarix kitabı
birlәşmәsinin II tәrәfindәki şәkilçidirsә, ayaqqabı sözünün sonundakı ı sözün bir sәsidir.
4. Söz birlәşmәsinin hәr komponentinin özunәmәxsus müstәqil vurğusu olur. Mürәkkәb sözün komponentlәri
isә bir vurğu altında deyilir, yaxud da bunlardan birinin vurğusu öz әvvәlki mövqeyini saxlayır, digәrinin
vurğusu isә zәiflәyir vә әsas vurğuya tabe şәkildә ifadә olunur. Müqayisә et: boş qab – boşqab, günә baxan –
günәbaxan, incә sәnәt – incәsәnәt.
5. Söz birlәşmәlәrinin tәrәflәri mütәhәrrik olur. Onlar hәr tәsadüfdә yeni sözlәrlә birlәşәrәk, başqa
birlәşmәlәrin komponentlәri ola bilir. Bu cәhәtdәn әn vacib әlamәt odur ki, söz birlәşmәlәrinin komponenti
olduğu vaxt eyni zamanda başqa birlәşmәlәrin әmәlә gәlmәsindә dә iştirak edir. Mәsәlәn, kolxoz sәdri – kolxoz
sәdrinin qardaşı, kolxozun sәdri – bu kolxozun sәdri, kitabı oxumaq – hәmin kitabı oxumaq vә s. Mürәkkәb
sözlәrin tәrkib hissәsi isә belә xüsusiyyәtә malik olmur. Mürәkkәb sözlәrlә (әgәr o, hәqiqәtәn mürәkkәb söz
kimi tam formalaşıbsa) heç vaxt bir komponent hәmin vәziyyәtdә başqa bir sözlә әlaqәlәnәrәk, yeni birlәşmә
vә ya mürәkkәb söz tәşkil edә bilmir”.
Yuxarıda göstәrdiyimiz misallardan aydın olur ki, prof.Y.Seyidov söz birlәşmәlәri vә mürәkkәb sözlәr barәdә
öz dәrin fikirlәrini әsaslandıraraq, müqayisәlәr apararaq tәhlil etmiş vә Azәrbaycan dilimizin qrammatikasına
böyük ustalıqla töhvә kimi tәqdim etmişdir.
Bundan başqa Yusif Seyidov müasir dilimizdә ayrı-ayrı idarә, tәşkilat, müәssisә vә s. adlandırmaq üçün bir
sözdәn istifadә edildiyi kimi – “(nazirlik, akademiya, universitet, institut vә s.) qrammatik cәhәtdәn vә
mәnaca bir-biri ilә әlaqәdar olan iki vә daha artıq sözün birlәşmәsindәn dә, söz birlәşmәsindәn dә istifadә
etmiş (maarif nazirliyi, elmlәr akademiyası, Azәrbaycan Milli Elmlәr Akademiyası, Azәrbaycan Dövlәt
Pedaqoji Universiteti)” vә s. Hәmçinin müәllif onların tәrkib hissәlәrindәn, dilin lüğәt tәrkibindәn aslı olaraq
dәyişmәsindәn, ümumi model vә mәna qaldığı halda birlәşmәnin әmәlә gәtirdiyi sözlәrdәn birinin başqa sözlә
әvәz olunmasindan söhbәt açır.
Yusif Seyidovun sәrbәst vә sabit söz birlәşmәlәri haqqındakı fikirlәrinә dә nәzәr salaq: “Sәrbәst birlәşmәlәr
әsil qrammatik birlәşmәlәr olub, söz birlәşmәlәri haqәnda sintaktik tәlimin әsas vә vahid obyektidir. Bu
birlәşmәlәri tәşkil edәn sözlәr öz әsil mәnalarından uzaqlaşmır, öz leksik müstәqilliyini saxlayır vә
birlәşmәlәrin leksik-semantik deyil, leksik-semantik ünsürlәri olurlar. Belә birlәşmәlәri hissәlәrinә ayırmaq,
tәhlil etmәk olur vә bu tәhlil onların ümumi ruhunu pozmur, birlәşmәnin әsas mәnasına tәsir etmir: yaxşı әsәr,
hündür bina, kitabın cildi, mәktәbdә oxumaq vә s. Sabit birlәşmәlәr isә belә sәrbәstliyә malik olmur, onlar
dilin tarixi inkişaf prosesindә yaranır vә sabirlәşir, dildә onlardan hazır şәkildә istifadә olunur. Belә
birlәşmәlәri әmәlә gәtirәn sözlәr öz әvvәlki mәınalarından az vә ya çox dәrәcәdә uzaqlaşır, onların mәnaları
birlәşmәnin ümumi mәnası fonunda itir, hissedilmәz olur vә belәliklә, bu sözlәr birlәşmәnin leksik-semantik
ünsürlәrinә çüvrilmiş olur. Bu sözlәr birlәşmә daxilindә ümumi bir mәna, bir mәfhum ifadә edirlәr: başına
hava gәlmәk, dilotu yemәk, gözdәn pәrdә asmaq, fikir çәkmәk, sözündәn dönmәk vә s.
Bütün bu sadaladığımız misallardan aydın görünür ki, Y.Seyidov nәinki ana dilimizi dәrindәn bilmiş, hәmçinin
onun incәliklәrinin qorunub saxlanılması işindә dә әvәzsiz xidmәtlәri olmuşdur.
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“Azәrbaycan әdәbi dilindә söz birlәşmәlәri” kitabında müәllif yenidәn sintaktik mәsәlәlәrә toxunaraq, söz
birlәşmәlәrinin tabelilik әlaqәsi әsasında yarandığını tәsdiq etmәklә bәrabәr tabesizlik әlaqәsi ilә dә tәşәkkül
tapdığını әsaslandırmışdır. Yusif Seyidov söz birlәşmәlәrinin mövcud tәsnifatını nәzәrdәn keçirmiş, onların
sintaktik tәhlilini verәrәk hüdudlarını müәyyәnlәşdirmişdir. Azәrbaycan dilçiliyindә ilk dәfә olaraq ismi
birlәşmәlәrin tәyini söz birlәşmәlәrindәn ayrılan bir sıra yeni növlәrini tapmış, “feli birlәşmәlәr” adı altında
“feli tәrkiblәr”dәn fәrqlәnәn tәlimin әsasını qoymuş vә nәzәri tәhlilini verәrәk, bütün bunları ümumi türkoloji
әsasda vermәyә nail olmuşdur.
Y.Seyidov müәllifi olduğu bir çox әsәrlәrindә söz birlәşmәlәrinә aid söylәdiyi fikirlәr görkәmli alimin
ayrı-ayrı mәqalә vә kitabçalarında, bütöv halda isә “Azәrbaycan әdәbi dilindә söz birlәşmәlәri”
monoqrafiyasında әks olunmuşdur. Bu әsәrdә qәdim hind, yunan dilçilәrindәn başlamış, ötәn әsrin 60-cı
illәrinә qәdәr söz birlәşmәlәri haqqında elmi fikir vә mülahizәlәrini ardıcıl vә yığcam elmi xülasә şәklindә
verilmişdir. Müәllif Yunan filosoflarının sözlәrin әlaqәlәnmәsi, söz birlәşmәlәri barәdә fikirlәrini nәzәrә
çatdıraraq, hәmin fikirlәrә әsasәn tәhlillәr aparmәş, söz, mürәkkәb söz, qoşa sözlәr, sintaqm, cümlә ilә bağlı
oxşar vә fәrqli cәhәtlәri tәdqiq etmişdir.
Mәktәblilәrin Azәrbaycan dili qrammatikasına, xüsusәn sintaksisә aid mövzuların oxu dәrslәri ilә
әlaqәlәndirilmәsinә dә diqqәt yetirmәk, eyni zamanda bәdii materialların, xüsusilә әzbәr öyrәdilmәsi lazım
olan әsәrlәrin seçilmәsi mәsәlәsindә dә görkәmli alim Y.Seyidovun yaradıcılığında rast gәlә bilәrik.
Y.Seyidovun dilin konkret problemlәrinә hәsr edilmiş әsәrlәri, nәzәri әhәmiyyәtli ümumilәşdirmәlәri - “Dilin
daxili inkişaf qanunauyğunluqları”, “Dil sistemindә söz birlәşmәlәrinin yeri”, “Sözün kökü vә әsası mәsәlәsinә
dair”, “Dilçilikdә nitq hissәlәri problemi” vә s. kimi dilçiliyimiz üçün yeni vә әhәmiyyәtli tәdqiqatlarındandır.
Müәllif yüksәk professionallıq nümayiş etdirmәsi ilә yanaşı, hәm dә bu әsәrlәrinin vasitәsilә tәlәbәlәrimizin
gәlәcәk fәaliyyәtlәrinә, bu sahәdәki bilik vә bacarıqlarının möhkәmlәndirilmәsinә zәmin yaradan materiallar
verir.
Böyük dilçi alim Yusif Seyidov Azәrbaycan dili tarixinә dair dә sәmәrәli tәdqiqatlar aparıb, “Nәsiminin
әsәrlәri Azәrbaycan әdәbi dilinin tarixi kimi”,”Dastani-Әhmәd harami” haqqında, “Dәdә-Qorqud”un
dastanlarının dilindә tәrkib vә budaq cümlә paralelizmi” vә s. әsәrlәrinin dә müәllifidir.
Bir dilçi filoloq kimi Y.Seyidovun sәciyyәvi xüsusiyyәtlәrindәn biri dә onun әdәbi prosesi ardıcıl izlәmәsi,
әdәbiyyat xarakterli tәdqiqatlara meyilli olmasıdır. Bu qәbildәn onun tәnqidi әsәrlәrini göstәrә bilәrik. Bu
әsәrlәr әdәbiyyatşünaslar üçün elmi mәnbә hesab olunur. Elmi mәzmununa, metodiki mükәmmәlliyinә görә
qiymәtli dәrs vәsaitlәri vә dәrsliklәrin – “Müasir Azәrbaycan dili” (I h.1959),II h.1963),”Müasir Azәrbaycan
dili (IV h.), “Sintaksis” “1972,1985,2009) müәllifidir. “Azәrbaycan dili” vә “Azәrbaycan dilinin
qrammatikası.Morfologiya” kimi ali mәktәb dәrsliklәrinin müәllifi filologiya elminә öz töhvәlәrini vermәklә
sadә vә aydın dildә, aksiomatik tәrzdә öz fikirlәrini çatdırmaq qabiliyyәtinә malikdir.
Bir dilçi filosof kimi Yusif Seyidov hesab edir ki, yazıçının dilinә diqqәt yetirmәdәn, onun ustalığını, onun
yaradıcılığının әsil mahiyyәtini açmaq olmaz. Qeyd etmәk lazımdır ki, hәm “Yazıçı vә dil” silsilәsinә aid olan
qiymәtli monoqrafiyalarında, hәm dә sırf әdәbiyyatşünaslıq xarakterli әsәrlәrindә Yusif Seyidov dilçilikdә
nümayiş etdirdiyi qәdәr professionaldır. Onun sosioloji yanaşmalardan uzaq, sırf elmi-nәzәri xarakter daşıyan
әdәbiyyatşünaslıq elminә dә münasibәti göz qabağındadır Y.Seyidovun “Azәrbaycan dili” (Bakı, 1998) kitabı
isә rus bölmәlәrindә oxuyan tәlәbәlәrә xidmәt üçün dәrs vәsaiti kimi nәzәrdә tutulmuşdur. Kitabda nitq
hissәlәri – isim, sifәt, say, әvәzlik, fel, zәrf, qoşma, bağlayıcı, әdat, modal sözlәr (ismi vә feli söz birlәşmәlәri),
cümlә növlәri vә s. barәdә geniş fikirlәr verilmişdir. Görkәmli alim sait vә samitlәrin dә tәsnifatını bu kitabda
vermәyi unutmamış, rus bölmәsindә oxuyan tәlәbәlәrin Azәrbaycan dilinin bütün zәnginliklәrinә yiyәlәnmәsi
üçün әlindәn gәlәni әsirgәmәmişdir. Hәmçinin, bu kitabda müәllif “Dәdә-Qorrud” dastanı barәdә dә söhbәt
açır, müәyyәn mәlumatlar vermeklә tәlәbәlәrin nәzәrinә çatdırır ki әsәrin qәhrәmanı olan Dәdә-Qorqud elin
ağsaqqalı olmaqla yanaşı, hәm dә bir aşıqdır. Elin ağsaqqalı, bilicisi dastanda tәsvir olunan hadisәlәrdә,
toylarda, yaslarda, xalqının hәr bir tәdbirlәrindә iştirak edir, xeyirli mәslәhәtlәr, öyüd-nәsihәtlәr verir, insanları
mehribanlığa, yaxşılığa çağırır, göstәrdiklәri şücaәtlәrә görә adamlara adlar qoyur. Xalq yaradıcılığının bu
gözәl nümunәsindәn istifadә edәn Y.Seyidov xalqımızın adәt-әnәnәlәrinә sadiqliyini bir daha vurğulayır. Şair
vә yazıçılarımızın yaradıcılığına dönә-dönә müraciәt edәn müәllif, dәrsliklәrdә ana dilimizi, onun qrammatik
quruluşunu nümunәlәr әsasında tәhlillәr vә müqayisәlәr apararaq vermiş, elәcә dә tәlәbәlәrin milli ruhda
formalaşmasında, adәt-әnәnәlәrimizә istinad etmәk mәsәlәsini dә unutmamışdır.
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Dilimizin sintaktik quruluşu, qrammatik qanunları ilә bağlı prof. Y.Seyidovun müәllifi olduğu “Müasir
Azәrbaycan dili” silsilәli dәrsliklәr dövlәtimiz tәrәfindәn mükafata layiq görülmüşdür. Ali mәktәb tәdrisinin
ümumi mәsәlәlәrinә, Azәrbaycan dilinin tәdrisinә dair çap etdirdiyi onlarca jurnal vә qәzet mәqalәlәri
dәrsliklәrin mükәmmәlәşdirilmәsindә önәmli rol oynamışdır. O, VI-VII vә VIII-XI siniflәrә aid “Azәrbaycan
dili” dәrsliklәrinin müәllifidir.
Hal-hazırda qabaqcıl dünya tәcrübәsindәn bәhrәlәnәrәk mәktәblәrimizdә Kurikulum sisteminin tәtbiqi
Azәrbaycan dilinә, ana dilimizә diqqәtin artırılmasına xidmәt edir. Mәlumdur ki, bütün mәktәblәrdә aparıcı
qüvvә, möhkәm tәmәl, Azәrbaycan dili fәnnidir. Bu fәnn vasitәsilә mәktәblilәr xalqımızın tarixini,
mәnәviyyatını, әdәbiyyatını, incәsәnәtini, coğrafiyasını, adәt-әnәnәlәrini, yüksәk әxlaqi dәyәrlәri vә s.
mәnimsәyirlәr.
Mәktәblilәrimiz ana dili vasitәsilә Azәrbaycan dilinin fonetik, leksik vә qrammatik daxili quruluşuna aid zәruri
biliklәrә yiyәlәnir, nitq mәdәniyyәti, onun mahiyyәti, düzgün vә ifadәli oxu bacarığı, sintaktik anlayışlarla
bağlı biliklәr әldә edirlәr. Sintaksisә aid materialların mәnimsәnilmәsi prosesindә şagirdlәrә ifadәli oxu
vәrdişlәrinin aşılanması işinin mahiyyәti vә mәzmunu, oxu üçün materialların seçilmәsinә verilәn tәlәblәr
bütövlükdә öz әksini tapmamışdır. Bu problemlә bağlı mütәxәssislәrimiz, dilçi alimlәrimizin, metodistlәrimiz
bir çox işlәr görmüş, tәdqiqat әsәrlәri әrsәyә gәtirmişlәr.
Y.Seyidovun әrsәyә gәtirdiyi bu kitabda sintaktik üzrә materiallar indi biz müәllimlәrә geniş imkanlar verir
vә bundan bәhrәlәnmәyә, biliklәrin tәlәbәlәrimizә ötürülmәsinә umkanlar açır.
Orta mәktәbdә Azәrbaycan dili vasitәsilә uşaqlar qrammatikanın әsaslarını mәnimsәyir, orfoqrafiya vә durğu
işarәlәrinә aid möhkәm vәrdişlәr әldә edәrәk, düzgün oxu vә yazı bacarıq vә vәrdişlәrinә yiyәlәnirlәr.
Mәktәblәrdә sintaksis, sadә vә mürәkkәb cümlә mәsәlәlәri, hәmçinin cümlә üzvlәri vә s. kimi mövzuların
tәdrisi prosesindә şagirdlәrin bu biliklәrә yiyәlәnmәsi, eyni zamanda elementar nәzәri bilik vә bacarıqların
onlara aşılanması “Dil qaydaları” mәzmun xәttindә әlaqәlәndirilmişdir. Sintaksisi keçәrkәn müәllim durğu
işarәlәrinin öyrәdilmәsini fasilә vә intonasiya üzәrindә müşahidә ilә әlaqәlәndirir, şagirdlәrin diqqәtini
intonasiya vә durğu işarәlәrinin bir-birinә uyğun gәlib-gәlmәmәsi faktlarına cәlb edir, cümlәlәri ifadәli
oxumağı onlara öyrәdir. Bu baxımdan da mәhz Y.Seyidovun sintaksislә bağlı elmi әsәrlәri yaradıcılığının
zirvәsi olmaqla, hәm şagirdlәrimizin, tәlәbәlәrimizin bu sahәdәki biliklәrinin artırılmasına xidmәt edir.
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YUNUS EMRE DİVANI’NDA “GİBİ” EDATIYLA KURULAN YAPILAR
BUILDINGS ESTABLISHED WITH PREPOSITION “LIKE” IN YUNUS EMRE’S DIVAN
Dr. Lemi AKIN
Orcid No: 0000-0001-5657-1281

ÖZET
1240- 1320 Yılları arasında yaşadığı tahmin edilen Yunus Emre’nin en önemli eseri Divan’ıdır. Bu eserinde
aruz vezniyle yazdığı gazellerin yanı sıra hece ölçüsüyle dörtlükler hâlinde söylediği ilahileri günümüzde hâlâ
etkisini devam ettirir. Bu etkinin sebebi mana olduğu kadar, şüphesiz bu manayı barındıran kelime kadrosu ve
bunun kullanılış şeklidir. Yunus Emre üzerine yapılan çalışmalar, daha çok onun insan sevgisi, aşk, yaşam,
ölüm gibi konuları ele alır. Yunus Emre Divanı üzerine dil çalışmaları sınırlı sayıdadır. Bundan dolayı bu
çalışmada bir nebze de olsa Divan’ın bir dil özelliği ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla bu dil
özelliklerinden biri olan gibi edatı ile oluşturulmuş yapılar tespit edilip bunların kullanımları ortaya
çıkartılmıştır.
Gibi edatı, Eski Türkçeden beri varlığını her dönem korumuştur. Divan-ı Lügati’t-Türk’te kib olarak geçer {bu
er anın kibi (bu adam onun gibi)}. Bu Edat Eski Türkçede kip (kalıp, benzer, örnek) + i tamlanan ekinden
oluşmuştur. Cümle içerisinde bazen benzetme bazen de zarf fonksiyonu ile kullanılır. Ayrıca Divan’da on kez
geçen bigi edatı Eski Türkçeden beri kullanılan kipi edatının metatez (yer değiştirme) ile aldığı şekildir.
Kullanılış ve anlam bakımından gibi’nin aynısıdır.
Bu inceleme, Mustafa Tatçı’nın Kültür Bakanlığı tarafından yayımlanmış Yunus Emre Divanı adlı eser
üzerinde yapılmıştır. Bu eserin seçilme sebebi alanında son dönemdeki en kapsamlı çalışmalardan biri
olmasıdır. Öncelikle eserde geçen gibi edatları tespit edilmiştir. Ayrıca yazıldığı dönem itibarıyla gibi edatı
yerine kullanılan “bigi, tek, dek” edatları da ortaya çıkartılmıştır. Daha sonra bu edatlar yapılarına ve
anlamlarına göre tasnif edilmiştir. Yunus Emre’nin gibi edatını kullanım şekli ve bu edatla oluşturduğu anlam
zenginliği tespit edilmiştir. Bu yapının -bir takım farklar olsa da- günümüzde kullandığımız gibi edatından pek
farklı olmadığı gözlenmiştir. Bu da bize Yunus Emre’nin nasıl hâlâ günümüze kadar canlı bir şekilde ulaştığını
göstermesi bakımından önemlidir.
Anahtar kelimeler: Yunus Emre, Divan, Benzetme edatı, Gibi, Eski Anadolu Türkçesi.
ABSTRACT
Divan is the most important work of Yunus Emre, it is estimated that he lived between 1240-1320. In this
work, along with the ghazals he wrote on the prosody rhythm, the hymns he sang in a syllable measure are still
in our day. The reason for this effect is undoubtedly meaning as well as the word staff and the way it is used.
Studies on Yunus Emre mostly focus on issues such as her human love, love, life and death. There are limited
number of studies on Yunus Emre's Divan. Therefore, a linguistic feature of the divan was attempted to be
revealed, in this study. For this purpose, structures constructed with preposition like, such as one of these
language features, were determined and their use was revealed.
Like preposition has been in existence since ancient Turkish every semester. In Divanü Lügati't Turk it passes
as a kib {bu er anın kibi (this man is like him)}. This preposition composed of the comleted attachment kip
(mold, similar, sample) +i in old Turkish.
Neither is it sometimes used as an analogy or an adverb function. In addition the preposition bigi which has
been passed on the divan ten times that is the form of preposition kipi with metathesis as used since old Turkish.
İt is the same as used and in terms of meaning.

www.farabicongress.org

332

farabidergisi@gmail.com

8th International Conference on Social Sciences / 21-22 July 2020 / Almaty, Kazakhstan / Proceeding Book
This review was made on the Yunus Emre Divan which was published by Ministry of Culture of Mustafa
Tatçı. This work is one of the most comprehensive studies in the field of reason for selection. Firstly,
prepositions like in the work were determined.
Also, as of the period it was written, prepositions “bigi, tek, dek” used instead of preposition like was revealed.
Later, these prepositions were classified according to their structures and meanings. The way of using the
preposition like by Yunus Emre and the richness of the meaning created by this preposition was identified.
Although this structure has some differences, it is not much from its preposition as we use it today. This is
important as it shows us how Yunus Emre has been alive until today.
Key Words: Yunus Emre, Divan, Preposition “like”, “like”, Old Anatolian Turkish.
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VOKATİVLӘRİN POETİK NİTQDӘ TARİXİ, MӘDӘNİ-ESTETİK İMKANLARI
Dos. Dr. Sevda Abbasova
Azәrbaycan Dövlәt Pedaqoji Universiteti

Dil insanın әn qәdim yaradıcılıq nailiyyәtlәrini zәngin formalarda qoruyub saxlayan canlı sistem olmaqla
hәmin zәnginliyin әn bariz ifadәçilәrindәn biri dә müraciәtlәr-vokativ sözlәrdir. Bu mәsәlәnin hәr zaman
olduğu kimi, xüsusilә müasir dövrdә dә mәdәni-estetik әhәmiyyәtinin diqqәtә alınması vacibdir. Odur ki, çox
çeşidli, rәngli, elәcә dә qәdimi istifadә imkanlarına malik olduğundan bu müraciәt formulları indi hәm tarixi,
hәm dә estetik baxımdan qiymәtlәndirilmәlidir. (4, s.21) Zәnnimizcә, bu göstәrilәnlәri nәzәrә almaqla bәdii
dildә, vokativ sözlәrin malik olduğu mövqeyi, bu vahidlәrin funksiyonal әhәmiyyәti, habelә zәngin boyaları,
estetik dәyәri barәsindә sәmәrәli nәticәlәr әldә etmәk mümkün olacaqdır. Bәdii-estetik әhәmiyyәti açısından
mövzu olaraq seçdiyimiz dil işarәlәri - vokativ sözlәr nә qәdәr müraciәt bildirәn sözlәrlә - xitablarla
qarışdırılarsa da müәyyәn nüyanslar gözdә tutulmalı, unudulmamalıdır. Yәni xitablarla vokativlәrin hüdudu
mәsәlәsi hәtta fikir ayrılıqlarına sәbәb olsa belә, mübahisә doğursa da, әsaslandığımız fakt ondan ibarәt
olacaqdır ki, xitab hәr yerdә, hәr zaman vokativlik kәsb edә bilmәz. Әksinә bütün vokativlәrin isә xitab
sayılmaları tәbii haldır.
Dil, söz vә tәsvir kimi elementlәri özündә cәmlәşdirәn, elәcә dә uğurlu mәzmun tәzahürü formasına çevrilәn
vokativlәrin bәdii nitqә xidmәti böyükdür; onlar çox rәngarәng üslubi mövqelәrdә bu tapşırığı yerinә yetirir.
Әsәrin dil-üslub çәrçivәsindә әzizlәmә, oxşama, ortaqlıq, sәmimiyyәt, tәbiilik formulaları ilә çağırış
intonasiyası birliyindә vokativlәrin ifadә etdiyi ekspressiv emosional çalarlar: hәyәcan qarışıq satira, yumor,
istehza, kinayә, hәdә-qorxu, müdrikanә xәbәrdarlıq, o cümlәdәn xahiş, ağlayış, yalvarış kimi mәnaların dildә
dolğunlaşdırılmasında, bütövlәşdirilmәsindә bu vahidlәrin imkanlarını genişlәndirir. Başqa sözlә desәk,
xitablardan fәrqli olaraq istәr insanlara, istәrsә dә şәxslәndirilmәklә canlı vә cansız әşyalara yüksәk emosional
sәviyyәdәn müraciәtlә qullanılan söz vә ifadәlәri vokativ sözlәr adlandırmaqda haqlıyıq.
Sözün vokativlik xüsusiyyәti kәsb etmәsi üçün әlbәttә digәr dil vahidlәrindә olduğu kimi, çağırış, emosional
müraciәt mәqsәdilә seçilmiş bәlli vahidlәrin leksik mәnası, hәm dә mәnaca mәcazilәşmә imkanları da xüsusi
mövqeyә malikdir. Mәhz buna görә dә bәdii dildә özünü yüksәk emosional müraciәt tәrzindә göstәrәn vokativ
sözlәrin istәr struktur formulları, istәrsә dә poetiklik imkanlarını üzә çıxarmaq üçün zәnnimizcә, bәdii fikrin
ifadә tәrzindә funksional vahidlәr sırasında önәmli mövqeyә malik vokativlәrin Azәrbaycan әdәbiyyatının
Әbdürrәhim bәy Haqverdiyev, Mirzә Cәlil, Üzeyir Hacıbәyli, Yusif Vәzir Çәmәnzәminli kimi klassiklәrinin
dili üzrә izlәmәk mәqsәdәuyğun, әlverişli nәticәlәrә gәlmәyimizә kömәk edәcәkdir. Onu da nәzәrә alsaq ki,
bu leksik- semantik vahidlәr – özlüyündә emosional çağırışlar dilimizin sabitlәşmiş ifadә formalarından
olmaqla bәrabәr, hәm dә bir çox bәdii vasitәlәr kimi hәqiqәtәn vokativlәrdәn istifadә özü dә daim müәllifin
fәrdi üslubunu şәrtlәndirәn amilәrdәn biri kimi çıxış edir. Çünki, müraciәt sahәsindә etiketin gözlәnilmәci hәm
dә dil mәdәniyyәtinin sәviyyәsini müәyyılәşdirir.(1, s.77) Bu mәqsәdlә buraya müxtәlif dövrlәrdә işlәnmiş ay
hacı, gözümün işığı, qadam, qadası, atam, atası, dәdәm, әfәndim, ay yoldaş, cәnablar, rәfiqim, canan, ağabacı,
dostu, pәrvәrdigara, ilahi, әzizim vәs. kimi işlәk vokativlәri әlavә edә bilәrik.
Onu da demәliyik ki, müraciәt üçün işlәdilәn vokativ sözlәr mühüm tarixi-ictimai vә linqvistik dәyәrә malik
olduğundan tәsadüfi deyildir ki, külli miqdarda dil faktlarında, yәni şәxs adlarımızın çoxunda müraciәt
mәzmunu saxlanılmaqdadır; bunun bariz nümunәsi olan “ay” ünsürü elә adam, insan mәnasında mühafizә
olunub yaşayır: Xasay, Tokay, Qutay, Şubay, Tuğay, Gülay, Gәray, Saday, Baday, Azay, Noğay, Suray vәs.(4,
s.20)
Sözün hәqiqi mәnasında: sırf mәntiqi çağırış mәqsәdi daşıyan xitablardan vokativlәrin fәrqi barәdә bir dә onu
demәk istәrdik ki, әslindә müraciәt mәqsәdi daşımaqla vokativlәr dә, xitablar da öz adlandırma vә
kommunikasiya funksiyası ilә bir-birinә yaxınlaşsa da, bir sıra mәna çalarları ilә estetik funksiyaya malik
olub fәrqlәr qoyurlar ortalığa. Belә ki, vokativlәr xitablardan ayrıcalıqla tәsvir-tәrәnnüm obyektini dәrindәn
duyub qiymәtlәndirmәyin spesifik ifadә formasına keçir (2, s.328)
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Әbdürrәhim bәy Haqverdiyevin tәrbiyәvi nağıl üslubunda yazdığı “Ayın şahidliyi” әsәri üzrә fikirlәrimizi
genişlәndirmәyә çalışaq: “Dünyanın xilqәtindәn bәri Ay bu yerin әtrafında dolanır, neçә davalara, hadisәlәrә
şahid olub. Nә olardı Ayın dili olsaydı. Ax nә gözәl söhbәtlәr edәrdi. 40-50 il bundan әqdәm belә bir gecәdә
Salman çit malı öz atına yüklәyib yola çıxır. Qaçaq-quldur sığınacağı olan qaranlıq dәrәdәn keçәndә onu
quldurlar tutub mallarını alır vә özünü dә öldürmәyә hazırlanırlar. Bu qaranlıq, zülmәt dәrәdә amansız dәstәnin
әlindә tәk, kimsәsiz qalan yazıq çәrçi yalvarmaqdan bir şey çıxmayacağını görüb Aya üz tutur, onu qiyamәt
günü özünә şahid çeçir: “Ey dünyanı illәrlә seyr edәn Ay! Şahid ol ki, sәnin gözünün qabağında bir fәqir әlsizayaqsız sövdәgәri nahaq yerә öldürdülәr. Güzarın bizim evә düşsә, öz işığını salginәn mәnim yetimlәrimin
üstünә vә deyinәn ki, yazıq balalar, atanız uzaq sәfәrә gedib, ona müntәzir olmayın. Gedin küçәlәrdә, qapılarda
özünüzә gün ruzusu qazanın! Ey dağlar, daşlar, göllәr, axan sular, әsәn yellәr, burada sizdәn savayı bir kәs
yoxdur, siz dә şahid olun ki, bu yerdә dünya malından ötrü bir şәxsi öldürüb, onun yeddi balasını yetim
qoydular". Vә sonda göründüyü üzrә, ay da, dağlar, daşlar, göllәr, sular, yellәr dә öz şahidliklәrini böyük
sәbatla icra etmişlәr. Belә ki, quldurun “...neçә il bundan әqdәm burda bir çәrçi öldürdüm vә o çәrçi ölәn vaxt
Ayı, ulduzu, daşı, torpağı özünә şahid qayırdı” etirafından sonra baş verәnlәr eynilә tәkrarlanır, quldur
“tüfәngini düzәldib” Sәlmanı vurduğu qayda ilә çәrçinin qardaşı Süleyman da “tüfәngini düzәldib” qulduru
vurur.
Yenә Әbdürrәhim bәy Haqverdiyevin başdan başa vokativ söz vә ifadәlәrdәn ibarәt olan “Marallarım”
hekaylәr silsilәsindә dә emosional ovqatın davam etdirildiyini görürük: Kimdir yazıçının “marallarım” dediyi?
Marallarım deyәrkәn cәmiyyәtdәki satqın, yaltaq, ikiüzlü bәylәr, xanlar, hacılar, tacirlәr, çinоvniklәr, “sapı
özümüzdәn olan baltalar”- acgöz mәmurlar, xalqı cәhalәttә saxlayan cahil din xadimlәri nәzәrdә tutulur vә
onlar göründüyü kimi heç dә az deyildirlәr: Şüкür оlsun Allaha, yer üzündә mәnim marallarımın hesabı üç yüz
milyоna çatıb. Gedәrsәn İrana, Hindistana, Türкüstana, Әrәbistana, Buxaraya, Әfqanıstana, İrәvana,
Naxçıvana, Qarabağa, Lәnкәrana, Salyana, Baкıya, Batuma, Dәrbәndә, Dağıstana... hәr yer mәnim marallarım
ilә dоludur.
Bu üslub daha daha çox I şәxs tәkinin nisbәt şәkilçisi qәbul etmiş, amma I tәrәfin yiyәlik hal şәkilçisi olmadan
II tәrәfә qoşulması ilә: Gözәl marallarım, göyçәк marallarım. Hәr biri bir can marallarım, hacı marallarım,
кәrbәlayı marallarım, mәşәdi marallarım,mоlla, rövzәxan, bәy-xan marallarım. Кeçәl marallarım, qоtur, bitli
marallarım. Başları qapazlı, üzlәri tüpürcәкli marallarım – tәzahür etmişdir. “Sözlәrin tәkrarları hesabına
sәslәrin komplekslәşdirilmәsi (3, s.123)tәrzindә poetik tәfәkkürün mәhsulu sayılacaq bu vahidlәr gördüyümüz
kimi struktur baxımından genişlәnmәklә müxtәlif növ mәcazların, predikativ ibarәlәrin yardımı ilә
formalaşmş vә uğurla emosional ifadә tәrzinә dolmuşdur. Demәk, elmi qaynaqlarda “izahedici sözlәr
vasitәsilә genişlәnәn xitablar” kimi verilmiş bu ifadәlәr әslindә öz dairәsini böyütmüş vokativ vahidlәrdir.
müraciәt möyqeyindә işlәnәn söz vә ifadәlәr olan vokativlәrin imkanları genişdir; onlar ritm, melodiya,
cazibә, kamil musiqi әsәrindә olduğu kimi, müxtәlif psixoloji ovqat formalaşdirir, oxucunun qәlbindә
emosiyalari zәnginlәşdirir (2, s. 173)
Dil material olaraq seçdiyimiz parçalarda müraciәtin vokativ ifadә tәrzinin hәm morfoloji, hәm dә sintaktik
yolla tәşkil olunması nәzәrә çarpır. Bu vahidlәrlә sözә vokativ çaları verәn qrammatik formalarla yanaşı bәzi
hallarda melodiya yaradan hәyәcanlı vurğulu “ey, ay, a, ya” çağırış nidalarının da qoşulduğu aşkar olunur.
Mәsәlәn: Ay balam, ana can, qardaş, oğul, a кişi, arvad, ay oğlan, әmi оğlu, әmi qızı, canım, dәdә, rәhmәtliк
оğlu, ay camaat, pәrvәrdigara, ya Әli, hacı әmi, mәşәdi, ağa, әfәndim, qazı ağa, a mәlun, ay bәdbәxtlәr, a gәdә,
a zındıq оğlu zındıq, ay xәsәrәddünya vәlaxirә, xanәxәrab, axmaq balası, hәpәnd uşağı, hәzәrat, maşenniк, ay
filan-filan şüdәnin qızı, müsәlman qardaşlar (Haqverdiyev); әzizim, balam, qardaş, bәradәrim, әmoğlu, ay
arvad, xanım, bәy, ağalar, xozeyin, usta, qazı ağa, ay kәrbәlayı, çavuş, dәdә, qardaşım bәy, a kişi, cәnab,
rәfiqim, molla әmoğlu, ay gәdә, ağalar vә xanımlar, axund, xudavәndi-alәm, ay naçalnik, ay әfsәr ağa, heyvan
balası heyvan, kafir oğlu urus, itin qızı it, mәlun oğlu, sıpa oğlu sıpa(Cәlil Mәmmәdquluzadә); adә, әşi, balam,
qoçaq, ay camaat, hәzәrat, әfәndilәr, ey mәnim ruhi-rәvanım, әblәhin biri, ay bivәfa arvad, ağıllı qızım, gözәl
qızım, әziz dostlarım, pәrvәrdigara, xudavәnda, mirzә, hacı dayı, mәşәdi, kәrbәlayi, canım, ay yoldaş, ay
әmәlәlәr, ay millәt, ay biinsaf, ay zalım balası zalım, ay heyvan, anacan, qızı, balası (Üzeyir Hacıbәyli); ay
kişi, ay oğul, bala, balam, ay nәnә, hәzәrat, qadası, ay bәy, әşi, әdә, canım, yoldaş, qardaş, qardaşlar, uşaqlar,
ay uşaq, ay dadaş, әfәndim, ay dәdә, ya ağa, hacının qızı, ey müsәlman, xudaya, xudavәnda, pәrvәrdigara,
gözәl bağçam, bacıcan, yaramaz, aşna, axmaq qızı axmaq, bәdbәxt fәqir, ay qanmazlar, insafsız qızı insafsız,
molla bacı, ey mütrüb, ey bivәfa (Çәmәnzәminli) Seçdiyimiz örnәklәr göstәrir ki, bu funksional vahidlәrin
struktur tәrzi hәmişә olduğu kimi burada da daimiliyini saxlayır. Emosional әhval-ruhiyyәni müәyyәn ahәng
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üzәrindә köklәyәn(3, s.117)vokativlәrin bu strukturda tәqdimi onun artıq bәdii üslubun sabitlәşmiş ifadә
formalarından olduğunu göstәrir.
Әlbәttә, ana dilimizә mәxsus hәr hansı bir poetik hiss vә ahәnglә qullanılan sözün emosional çağırış - vokativ
mövqedә işlәnmәsi tәbii ki, lüğәvi vahid olaraq bir sıra fonetik, leksik-qrammatik keyfiyyәtlәr vә vasitәlәrlә
bağlıdır. Bu zaman sözün leksik mәnası, vurğu, intonasiya, әzizlәmә vә kiçiltmә çalarlığı verәn müvafiq
sözdüzәldici şәkilçilәr -cığaz, -ciyәz, -cuğaz, -cüyәz; -cıq, -cik, -cuk, -cük, -lı, -lio cümlәdәn birinci vә üçüncü
şәxs tәk mәnsubiyyәt şәkilçilәri, әzizlәmә bildirәn “can” sözü vә s. diqqәtә alınır: sevdiciyim, yavrucuğum,
anacığım, gәlincik, oğlancığaz, bacılı, nәnәli vә s. kimi zәngin leksik-qrammatik vә intanasyon xüsusiyyәtlәr
(5, s.77) kәsb edә bilmişdir.
Vokativ vahidlәrdә sözün estetik funksiyası mövqecә ön planda olduğundan nitqdә heç dә digәr dil
vahidlәrindәn fәrqli olaraq kommunikasiya funksiyası kimi xüsusi mәqsәd daşımır. Mәhz vokativ sözlәri
poetik nitqin zәruri vahidlәri sırasına daxil edәn dә elә bu cәhәtidir. Bu tipli sözlәr çağırış funksiyasını yerinә
yetirmәk üçün mәtn içәrisidә işlәnmәklә bәrabәr, yüksәk vurğuya malik olmalı, “bәdii qayәnin açarı” olan
ritm(3, s.116 vә) yüksәk intonasiya ilә deyilәn söz birlәşmәlәri ilә әlaqәlәnәrәk işlәnmәlidir: Ay bәdbәxtlәr,
ay dünyadan bixәbәrlәr, mәgәr cәhәnnәm әzabından qоrxmursunuz?(Haqverdiyev. Uca dağ başında); Ağla, –
dеyirәm, – ağla еy bәlalı gözlәrim. Gәnclik mülkündәn әlin çıxır, ümid şamlarını zәmanә söndürmәk
istәyir.(Y.V. Çәmәnzәminli. Bir cavanın dәftәri). Göstәrәcәyimiz bu misalda isә eyni mәzmunda vokativ
vahidlәr müxtәlif zümrәlәrin dilindә fәrqli ifadә çeşidlәri tapmışdır: Qazinin, tәrcümәçinin vә mollanın dili
ilә: Ey Danabaş kәndinin camaatı, qulaq asın görün nә deyirәm., yaxşı qulaq asın; Ey әhli-qәryeyi-Danabaş;
Ey cәmaәti-Danabaş(C. Mәmmәdquluzadә. Danabaş kәndinin mәktәbi) Göründüyü kimi, III növ tәyini söz
birlәşmәsi strukturunda “sözlәrin әlaqәlәndirilmә nizamı”(2, s.163) ilә modellәşәn bu ifadәlәrdә müraciәt
düzümü hissi halların ifadәsinә, emosionalliğa sәmәrәli tәrzdә xidmәt etmişdir.
Poetik nitqdә istifadә edilәn vokativ vahidlәr üzәrindәki müşahidәlәrdәn belә bir nәticәyә gәlmәk olur ki, bәdii
dilin estetik mәnbәlәrindәn biri kimi dilin bu ifadәli vasitәlәri dә bәdii söz sәnәtkarlarının hәr zaman
bәhrәlәndiklәri zәngin poetik mәnbә olmuş vә buna aid bәdii әdәbiyyatımızda istәnilәn qәdәr örnәklәr
gәtirmәk mümkündür.
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ÖZET
Su, canlı varlıkların yaşamı için gerekli olan en önemli hayat kaynaklarından biridir. Medeniyetlerin oluşum
aşamalarında da suyun etkin rolü öne çıkmaktadır. Geçmişten günümüze kadar suyun ekonomik, kültürel ve
sosyolojik yönleri insan hayatını öncelikli olarak etkileyebilme potansiyeline sahip olmuştur. Yer altı sularının
doğa ve yaşam dengesine çeşitli katkıları olduğu gibi yer üstü su ve su birikintilerinin doğa ve yaşama hem
kaynak hem de denge sağladığı söylenebilir. Bu bakımdan yer altı ve yer üstü sularının korunması ve kullanımı
konusunda gerekli olan hassasiyetin sağlanması önem arz etmektedir. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bu
konuya bağlı olarak yaşanan sorunlara çözüm üretmek adına özellikle yerel yönetimler önemli faaliyetler
gerçekleştirmektedir.
Bu çalışmada yerüstü sularının korunmasına yönelik bir farkındalık ortaya konmaya çalışılmış olup,
Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Van Gölü’nün korunması ve değerlendirilmesine yönelik yerel
yönetimlerin faaliyetleri gündeme taşınmaya çalışılmıştır. Van gölü ve etrafında adı ile anılan Van ve Bitlis
illeri bulunmaktadır. Gölün sularının büyük kısmı Bitlis il sınırları içerisinde yer almaktadır. Çalışmada yerel
yönetim birimleri arasında yer alan Bitlis il belediyesi ve gölün kıyı şeridinde yer alan Adilcevaz, Ahlat ve
Tatvan ilçe belediyelerinin gölün korunması ve geliştirilmesine yönelik yapılan ve yapılması planlanan
faaliyetleri ele alınmıştır. Çalışmada yöntem olarak nitel araştırma yöntemi kullanılmış olup, veri toplanması
sürecinde örneklem olarak alınan il ve ilçe belediye başkan ve yardımcıları ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır.
Yapılan çalışmada; Van gölünün büyük bir kısmının yer aldığı Bitlis il ve ilçe belediyelerinin gölün korunması
ve göl kaynağından faydalanma noktasında faaliyetlerinin genel olarak yeterli düzeyde olmadığı bulgusuna
ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Van Gölü, Belediye, Bitlis, Adilcevaz, Ahlat, Tatvan
ABSTRACT
Water is one of the most important life sources necessary for the life of living beings. The effective role of
water also stands out in the formation stages of civilizations. Economic, cultural and sociological aspects of
water have had the potential to primarily affect human life from past to present. It can be said that underground
waters have various contributions to the balance of nature and life, and aboveground water and puddles provide
both resource and balance to nature and life. In this respect, it is important to ensure the sensitivity required
for the protection and use of underground and groundwater. As in Turkey on behalf of the world to find
solutions to problems, depending on the subject it carries out important activities in local governments.
In this study, an awareness about the protection of surface waters is tried to be revealed. activities of local
governments for the protection of Lake Van in Eastern Anatolia Region of Turkey were investigated. Van lake
and its surrounding are Van and Bitlis provinces. Most of the waters of the lake are located within the borders
of the province of Bitlis. In the study, the activities of Bitlis provincial municipality, which is among of the
local government units, and Adilcevaz, Ahlat and Tatvan district municipalities, located on the shore of the
lake, were investigated. Qualitative research method was used as a method in the study and face-to-face
interviews were conducted with Bitlis provincial mayor, district mayors and deputy mayors during the data
collection process. In the study; It is concluded that the activities of Bitlis provincial and district municipalities,
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where a large part of the Van Lake is located, are generally not sufficient in terms of protecting the lake and
utilizing the lake resource.
Keywords: Van Lake, Municipality, Bitlis, Adilcevaz, Ahlat, Tatvan
GİRİŞ
Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan, kendine has kimyasal özellikleri olan, Van ve Bitlis il sınırları
içinde yer alan Van Gölü, ülkemizin en büyük, Ortadoğu coğrafyasının ise ikinci büyük gölü olma sıfatını
elinde bulundurmaktadır. Bu itibarla hem yurt içinde hem de yurtdışında kıymeti kendinden menkul bir su
olarak önemi ortaya çıkmaktadır. Van Gölü hem kendi kimyasal özellikleriyle hem de tabanında bulundurduğu
Uranyum sebebiyle dikkat çekmektedir. Sodalı-tuzlu suyuyla hem kendi kendini temizleme özelliğiyle hem
de sudan elde edilen ürünlerle farkını ortaya koymaktadır.
Van Gölü ve kıyıları, bulunduğu bölgenin turizmine, kültürüne ve tarihine mihmandarlık yapabilecek düzeye
getirilmesi açısından ciddi fırsatlara açıktır. Bu konuda özellikle kıyı şeridinde bulunan yerel yönetimlere
önemli görevler düşmektedir. Yerel yönetimler merkezi yönetiminde desteğini alarak Van Gölü’nün
korunması, geliştirilmesi ve tanıtılması konularında faaliyetlerini artırmaları gerekmektedir. Bu noktada
yapılan faaliyetlerin gündeme taşınması çalışmamızın temel amacını oluşturmaktadır.
Çalışmada, Van Gölü kıyılarının çoğu sınırlarında bulunan Bitlis iline bağlı Adilcevaz, Ahlat ve Tatvan ilçe
belediyelerinin Van gölünün korunması, göldeki canlı yaşamının devam ettirilmesi ve turizmin geliştirilmesine
yönelik faaliyetleri yer almaktadır. Veri toplama yöntemi olarak gözlem ve yüz yüze görüşmeler yapılmış olup,
16/06/2020-17/06/2020 tarihleri arasında Adilcevaz, Ahlat ve Tatvan belediye başkanlıklarıyla yüz yüze
görüşmeler yapılmıştır. İlgili konularda ilçe belediyelerinin günümüze kadar yapılan çalışmaları, devam eden
çalışmaları ve gelecekte planlanan çalışmaları hakkında genel olarak bilgiler edinilmiştir.
1. VAN GÖLÜ HAKKINDA GENEL BİR DEĞERLENDİRME
Van Gölü, coğrafi bakımdan, ‘lav seti gölü’ olarak yüzyıllar önce yer hareketlerinin etkisiyle ortaya çıkmış
olup 3.626 kilometrekarelik bir alana ev sahipliği yapmaktadır. Deniz seviyesinden 1646 metre yükseklikte
bulunan gölün en derin noktası ise 451 metre olarak bilinmektedir. Kuzeyinde Türkiye’nin üçüncü büyük dağı
olan volkanik Süphan Dağı bulunmaktadır. Gölün oluşmasındaki rol ise lavlarıyla suyun birikmesini sağlayan,
gölün batısında yer alan Nemrut Dağıdır. Van Gölüne çeşitli kaynaklarda zaman içinde ‘Ahlat Gölü’, ‘Tatvan
Denizi’, ‘Erciş Gölü’, ‘Van Deryası’ denildiği de görülmüştür ayrıca Van Gölü havzasında yaşam olduğuna
dair işaretlerin M.Ö. 15.000 tarihlerine kadar vardığı da belirtilmektedir (Demirtaş ve Subaşı, 2015:11-12).
Van Gölü tüm varlığıyla yüzyıllardır tarihe tanıklığını sürdüren önemli bir değerdir. Farklı toplumları
havzasında barındıran Van Gölü, tuzlu ve sodalı olduğundan içine her canlıyı kabul etmeyen, kendisine
bırakılan atıkları kendiliğinden temizleyen kendine özel yapısıyla geçmiş zamandan itibarı; geleceğe yönelik
iyi bir intibayı sağlamaktadır. Ve fakat bu konuda havzada bulunan yerel yönetimlerin, merkezi yönetimin
taşradaki yönetim organlarının ve sivil toplumla birlikte vatandaşların da Van Gölü konusunda
bilinçlendirildiği yeni ve dinamik bir sürecin işletilmesi gerekmektedir.
Ortadoğu’nun ikinci büyük su kütlesi olan Van Gölü, Van ve Bitlis il sınırlarında yer almaktadır. Bitlis’in üç
ilçesi: Adilcevaz, Ahlat ve Tatvan; Van’ın on ilçesi: Çaldıran, Edremit, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye,
Özalp, Saray, Tuşba, İpekyolu Van Gölü kıyılarına ev sahipliği yapmaktadır (Koyuncu ve Karakılçık, 2018:
21-22). Toplamda on üç yerel yönetimin ev sahipliğinde bulunan kıyıların geçmişten günümüze kadar
beklenilen düzeyde geliştirilememiş olması çalışmanın ana konusu olmasının gölün geleceğine dair bazı
endişeleri ve umutları bir arada bulundurmanın verdiği düşünce ile çalışma ele alınmıştır.
Van Gölü havzası, Van ve Bitlis il özel idareleri, belediye başkanlıkları, ilgili bakanlıkların taşra teşkilatları,
çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca yönetilmektedir. Van ili 2013 yılından itibaren yönetim sürecindeki
paydaşlığına büyükşehir olarak devam etmektedir. Kıyı çoğunluğu ise Bitlis il sınırları içinde yer almaktadır.
Bitlis ili kıyı yönetimi paydaşlığını Adilcevaz, Ahlat ve Tatvan ilçelerinin belediye yönetimlerine bırakmıştır.
Van ilinde ise Büyükşehir olmanın sorumluluğu gereği kıyı yönetimine Van Büyükşehir Belediyesi de
doğrudan dahil olmaktadır ve ilçelerle birlikte çalışmalar yapabilme yetisine sahiptir.
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Orta Çağ dönemlerinden itibaren Van Gölünde denizcilik faaliyetlerinin olduğu bilinmektedir. Özellikle on
üçüncü yüzyıldan beri Van, Gevaş ve Tatvan limanı –adeta- hinterlant görevini görmüştür. Nitekim
günümüzde de Tatvan ve Van aynı işlevi yerine getirmektedir. Kanuni döneminde Zal Paşa Gölün güvenliğini
ve işleyişini sağlamak amacıyla Tatvan limanı yakınlarında bir kale inşa ettirmiştir. Yine Kanuni dönemi
vezirlerinden olan Lütfi Paşa tarafından gemiler inşa ettirilmiştir. Dönemin devlet büyüklerinin de şahıslarına
ait gemileri olduğu rivayet edilmektedir. Gemi sayısının Evliya Çelebi tarafından 50 olduğu ifade edilmiştir.
Gemilerin göldeki varlık amacının ise ticaret olduğu belirtilmektedir. Ticari faaliyetlerin yoğunlu neticesinde
gemilerden vergi alındığı görülmüştür. XIX. Yüzyılın başlarında ise yetmiş kadar geminin olduğu her birinin
yaklaşık 25 kişilik olduğu, yolcu ve yük taşımacılığı için kullanıldığı belirtilmiştir. Kanuni döneminde yapılan
seferlerde de göl üzerinden yapılan sevkiyatlarla orduya destek sağlanmıştır. (Demirtaş ve Subaşı, 2015: 1633) Cumhuriyet dönemine kadar inişli- çıkışlı; küçüklü-büyüklü yapılan gemicilik ve denizcilik faaliyetleri
Van Gölü Feribot İşletmesiyle daha profesyonel ve daha modern bir zemin bulmuştur. Bu durumun olumsuz
yanları da yok değildir. Nitekim özel teşebbüsler geri çekilmek zorunda kalmıştır. Hem gelir kaybı hem de
gölün kullanımı Tatvan ve Van arasında genellikle yük trenlerinin taşınması esasına dayandırılmıştır
günümüzde de bu şekilde bir faaliyet ağı sürdürülmektedir.
BİTLİS İLİ VE ÖZELLİKLERİ
Bitlis, Neolitik dönemden itibaren bir yerleşim yeri olarak varlığını sürdürmektedir. Bu bilgi ise il sınırları
içinde bulunan Süphan ve Nemrut dağlarındaki doğal cam yataklarından elde edilen kalıntılardan
öğrenilmektedir. Dönemi itibariyle Van ve Diyarbakır arasındaki ticaret yolunun bağlantısını sağlayan Bitlis
ili, Neolitik dönemden itibaren yerleşim yeri olarak varlığını sürdürmektedir. Selçuklu ve Osmanı devletlerinin
de yerleşim yerlerinden biri olan Bitlis, 1916 yılında Ruslar tarafından işgal edilmiştir. İşgal sonrasında,
Bitlis’te yaşayan Ermenilerin Rus işgalciliğiyle birlikte başlayan katliamları halkı göçe zorlamıştır. Hem işgal
hem de katliamlar ciddi göçlere yol açmıştır. Bu durumlar kaşısında Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal
Paşa Bitlis’e gelmiş ve 1 Ağustos 1916 tarihinde taaruz başlatmış, 8 Ağustos 1916 tarihinde Bitlis’i Rus
mezaliminden kurtarmıştır. Ayrıca, Gazi Paşa, Bitlis ili sınırları içinde ve Van Gölü’ne yakın bir noktada
(Rahva Ovası) Şark Üniversitesi kurulmasını istemiştir fakat günümüze kadar bu konuda ciddi bir çalışma
olmamıştır (www.bitlis.gov.tr). Bitlis ili, 8855 kilometrakarelik bir yüz ölçümüne sahiptir ve 2019 yılı
verilerine göre 348.115 kişilik bir nüfusu vardır (www.nufusu.com)
2. VAN GÖLÜNE YÖNELİK ADİLCEVAZ BELEDİYESİNİN FAALİYETLERİ
Adilcevaz, 1315 tarihli Van Salnamesinde cevizler vadisi olarak belirtilmektedir. Tarihi ise Kalkoltik Döneme
uzanmaktadır. 1071 Malazgirt Zaferi, Adilcevaz- Ahlat-Malazgirt üçgeninde kalan bir bölgede Türk-İslam
dünyasına kazandırılmıştır. 29 Mayıs 1855 tarihli Amasya Antlaşmasıyla Adilcevaz kesin olarak Osmanlı
hakimiyetine girmiştir. 23 Mayıs 1915 tarihinde Rus işgaline uğrayan Adilcevaz halkı aynı zamanda Ermeniler
tarafından da türlü katliamlara maruz kalmıştır. Hem Rus hem de Ermeni mezaliminden kurtulmak isteyen
halk göç etmek zorunda kalmıştır. 3 Mart 1918 yılında ise Rus işgalinden resmen kurtulmuştur
(www.adilcevaz.bel.tr). 2019 yılı verilerine göre nüfusu 30.499 kişidir (www.nufusu.com).
Adilcevaz, Van Gölünün en uzun sahil şeridine sahip olan ilçedir. Nüfuz olarak Tatvan ve Ahlat’tan sonra
gelen ilçe, Süphan Dağı’na sırtını vermiş olup önüne de Van Gölü’nü ve kıyılarını almıştır. Adilcevaz’da Ahlat
gibi tarihi yapıları ve doğal güzelliğiyle ön plana çıkmaktadır. Kıyıları Tatvan ve Ahlat’a kıyasla turizm için
daha elverişlidir.
Van gölünün korunması geliştirilmesi ve turizme kazandırılması adına Adilcevaz belediyesinin yapmış olduğu
faaliyetler Adilcevaz Belediye Başkan Yardımcısı ile 16/06/2020 tarihinde yapılan görüşme sonrası elde
edinilen bilgiler şunlardır:
• 2015 yılına kadar atıklar arıtılmadan Van gölüne deşarj edilirken 2015 yılında arıtma tesisi yapılarak bu
sorunun önüne geçildiği ve tam kapasite ile arıtma tesisinin faaliyet gösterdiği,
• Bitlis ili sınırları içerisinde gölün en uzun kıyı şeridine Adilcevaz ilçesinin sahip olduğu,
• Gölün etrafı belirli periyotlar halinde temizlendiği, ayrıca Adilcevaz Meslek Yüksekokulu ve ilçede
bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar tarafından da dönem dönem ilçenin kıyı şeridinin
temizliğinin yapılmasına katkı sağladıkları,
• İlçenin kıyı şeridine belediye tarafından hem kadınlara hem de erkeklere yönelik ayrı ayrı plajların
yapıldığı,
• Van Gölü Belediyeler Birliği tarafından yapılan koordinasyonlara katılımların sağlandığı,
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• Van Gölü Aktivistleri ile görüşmeler yapıldığı,
• Şehir merkezine yakın bir mevkide İl Özel idaresi tarafından Sukay Projesinin gerçekleştirilerek su
sporlarına ve eğlencelerine katkı sunulduğu, bu proje ile yerli ve yabancı turistlerin ilçeye kazandırıldığı
ancak yaz sezonunun kısa olmasından dolayı ilçeye olan katkısının yeterli düzeyde olmadığı,
• İlçede varolan plajların yanına yeni plajların yapılacağı,
• Göle ve ilçeye hakim bulunan Gabanlar mevkiine seyir terası kurulacağı,
• Göl kenarında Bungalov evlerin yapılacağı bilgilerine ulaşılmıştır.
Adilcevaz ilçe belediyesi gölün korunması ve turizme kazandırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirdiği ve
geleceğe yönelik planlamalarının olduğu ancak yapılan ve yapılması planlanan faaliyetlerin yeterli düzeyde
olmadığı açıktır. Özellikle deniz turizmine yönelik herhangi bir faaliyetlerinin olmaması ve Tatvan ve Van ili
arasında ulaşımı sağlayan gemilerin Adilcevaz’a uğramadan geçmesi, Bitlis il özel idaresi tarafından büyük
beklentiler ile yapılan sukay projesinin beklenileni karşılayamaması ve sık sık arızaların yaşanması ilçede
beklenilen yerli ve yabancı turistlerin sayısını azaltmıştır. İlçede derelerin düzensiz bir şekilde göle akmasının
kirliliğe neden olması, gölün kıyı şeridinde özellikle yaz mevsiminde yaşanan kalabalıktan dolayı ortaya çıkan
kıyı şeridindeki çevre kirliliğinin yeterli düzeyde önlenememesi ilçede görülen öne çıkan sorunlar olarak
sıralanabilir.
3. VAN GÖLÜNE YÖNELİK AHLAT BELEDİYESİNİN FAALİYETLERİ
Ahlat, Süphan Dağı ile Nemrut dağları arasında bulunan plato üzerinde kurulu bulunmaktadır. Coğrafi
özellikleri itibariyle dikkat çeken Ahlat, Selçuklu Devletine de başkentlik yapılmıştır. Osmanlı Devletinin
1639 yılında İran’la yaptığı Kasr-ı Şirin antlaşmasıyla birlikte Ahlat daimi olarak Osmanlı hakimiyetine
girmiştir. 1914 yılında uğradığı Rus işgalinden 21 Şubat 1916 yılında kurtulmuştur. 1929 yılında Van iline
bağlanan ilçe, 1936 yılından itibaren Bitlis iline bağlı bulunmaktadır (www.ahlat.bel.tr) 2019 yılı verilerine
göre nüfusu 40.699 kişidir (www.nufusu.com).
Ahlat, Bitlis’in kıyı şeridinde yer alan üç ilçesinden biri olmasının yanında Selçuklu Devleti’nin başkenti olma
sıfatıyla tarihte yerini alan önemli bir kenttir. Tatvan’dan sonra büyüklükte ikinci sırayı alan Ahlat, bir kültür
ve turizm şehri olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Özellikle son yıllarda 1071 Malazgirt Meydan
Muharebesinin anma etkinliklerinin kutlandığı ilçede Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de inşa edilmektedir.
Bununla birlikte tarihten aldığı sıfatı geleceğe taşıma noktasında önemli bir mevziiyi yakalama noktasındadır.
Ahlat ve Adilcevaz’ı göl konusunda Tatvan’dan farklı kılan en önemli husus kıyı şeridinin uzunluğudur.
Özellikle son yıllarda doğu ve güneydoğunun yaz sıcağından bunalan yerli turistler Ahlat ve Adilcevaz’a
yoğun şekilde ilgi göstermektedirler. Selçuklu başkenti olması sebebiyle kültür turizmine ve kıyı şeridinde
olduğu içinde yaz aylarında tatil için verimli bir ortamı sunmaktadır. Örneğin, yüzmeye ve deniz ulaşımına
elverişli olan gölün Ahlat tarafında doğal oluşumlarla meydana gelmiş üç plajı bulunmaktadır. Göl,
rekreasyonel etkinlikler kapsamında su sporları ve eğlence aktiviteleri yapılmasına elverişlidir (Çelik ve Meriç
2017: 311). Van Gölü kıyılarının genel bir sorunu olarak bakımsızlık, elverişli ortamı her zaman ters yönde
etkilemektedir.
Van gölünün korunması geliştirilmesi ve turizme kazandırılması adına Ahlat Beledediyesi’nin yapmış olduğu
faaliyetler Ahlat Belediye Başkanı ile 16/06/2020 tarihinde yapılan görüşme sonrası elde edinilen bilgiler
şunlardır:
• 2012 yılına kadar atıklar arıtılmadan Van gölüne deşarj edilirken 2012 yılında arıtma tesisi yapılarak bu
sorunun önüne geçildiği ve tam kapasite ile arıtma tesisinin faaliyet gösterdiği,
• Kıyı şeridine yapılacak yatırımların afet kodu sebebiyle yapılamadığını, bunun bir sorun olduğunu,
• Derelerin düzensiz bir şekilde göle akmasının kirliliğe ve suların zayi olmasına sebebiyet verdiğini, bu
konuda, düzensiz suların göle bırakılmadan bir araya getirilmesini ve bu sayede hem tarımda hem de enerji
üretiminde kullanılarak fayda elde edilmesi gerektiğini,
• Göle bırakılan sularda bulunan kimyasalların gölün yapısını bozmasından duyduğu endişeyi,
• Tam göl kenarında kurulan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin ulusal ve uluslar arası toplantılarla göl
turizmine katkıda bulunacağını,
• Önümüzdeki yaz sezonunda yeni plajların yapılacağını,
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• Gölün korunup geliştirilerek, Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçeleri olarak gölün kuzeyinde bir kültür havzası
oluşturmanın bölgeye önemli katkılar sunacağını,
• Çeşitli su sporları etkinlikleriyle hem tanınırlığın artırılması gerektiğini hem de turizmi geliştirme
konusunda önemli katkıları olacağını belirtmiştir.
• İlçenin kıyı şeridine belediye tarafından hem kadınlara hem de erkeklere yönelik ayrı ayrı plajların
yapıldığı,
Ahlat ilçe belediyesi gölün korunması ve turizme kazandırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirdiği ve
geleceğe yönelik planlamalarının olduğu ancak yapılan ve yapılması planlanan faaliyetlerin yeterli düzeyde
olmadığı açıktır. Özellikle deniz turizmine yönelik herhangi bir faaliyetlerinin olmaması ve Tatvan ve Van ili
arasında ulaşımı sağlayan gemilerin Ahlat’a uğramadan geçmesi negatif bir yön olarak karşımıza çıkmaktadır.
İlçede derelerin düzensiz bir şekilde göle akmasının kirliliğe neden olması, gölün kıyı şeridinde özellikle yaz
mevsiminde yaşanan kalabalıktan dolayı ortaya çıkan kıyı şeridindeki çevre kirliliğinin yeterli düzeyde
önlenememesi ilçede görülen, öne çıkan sorunlar olarak sıralanabilir. Van Gölü kıyısında yeni yapılan
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile birlikte hem bölgede, hem Bitlis ilinde hem de Ahlat özelinde ciddi bir tanıtım
fırsatının yakalandığı açıktır.
4.VAN GÖLÜNE YÖNELİK TATVAN BELEDİYESİNİN FAALİYETLERİ
Tatvan, Selçuklu ve Osmanlı Devletinin yerleşim yerlerinden biridir. Özellikle Osmanlı döneminde İran’a
yapılan seferlerde önemli bir geçit olma görevi görmüştür. Nitekim Kanuni Sultan Süleyman döneminde gölü
korumak ve işleyişini sağlamak için Taht-ı Van kalesinin kurulduğu bilinmektedir. 1936 yılında ilçeye
dönüştürülen Tatvan, Van’ ve İran’a ulaşımı sağlayan liman kenti olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum
Tatvan’ın gelişmesinin de önünü açan önemli bir faktördür (www.tatvan.gov.tr). 2019 yılı verilerine göre
nüfusu 93.189 kişidir (www.nufusu.com).
Tatvan, Van’la birlikte Van Gölü’nü en aktif şekilde kullanan Bitlis ilinin ilçesidir. Bitlis’in kıyı hattında yer
alan üç ilçesinden biri olan Tatvan, diğer iki ilçe olan Ahlat ve Adilcevaz’dan daha büyüktür. Bu büyüklükten
kaynaklı olarak belediye kıyasında da aynı durum söz konusudur. Tatvan’ı etkin kılan faktörlerden en önemlisi
Muş, Van ve Bitlis illerinin bağlantı noktasını oluşturmasıdır. Üstteki başlıkta da değerlendirildiği üzere,
Tatvan ve Van arasında göl üzerinden yapılan mal ve insan taşımacılığı yüzyıllardır var olan bir durumdur.
Günümüzde de aynı söz konusudur. Ancak çalışmanın ana sorunsalı olan gölün korunmasına ve
geliştirilmesine yönelik Tatvan Belediyesi’nin bu konuda yaptığı çalışmalar nelerdir ve yapılması gereken
çalışmalar nedir sorusuna cevap olacak şekilde aşağıdaki görüşme notlarının sağlayacağı katkı çerçevesinde
değerlendirilmiştir. Nüfuz olarak diğer iki ilçeden daha güçlü bir durumda olan Tatvan Belediyesinden
beklentinin de aynı şekilde olduğu hemen fark edilecektir. Görüşme notlarından elde edilen değerlendirmeler
sonuç bölümünde ele alınacaktır.
16.06.2020 tarihinde Tatvan Belediyesinde yapılan ilk görüşme İmar ve Şehircilik Müdürü ile
gerçekleştirilmiştir. Bu konuda kendisi yapılan çalışmaları şöyle ifade etmiştir:
• Tatvan sahil bandından ilk olarak sayı tahkimatı yapılmıştır, ardından dolguyla yollar ve parklar
oluşturulduğunu,
• 100 dönümden fazla bir alan yeşil alan ve park olarak oluşturulduğunu,.
• Özellikle son 15 yıldır gölün korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların olduğunu,
• Yüzme alanı olarak şehir merkezinden yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bir kıyı şeridi olduğunu,
• Sahil bandında bisiklet yolu oluşturulduğunu,
• Van Gölü Aktivistlerinden haberdar olunduğunu söylemiştir.
Bu görüşmeye Feribot İşletmesi Eski Müdürü Şükrü Çelikyürek ise şu sözlerle katkı sunmuştur:
• 2005-2006 yıllarında eski feribot alanı olan 60-70 dönümlük yer belediye tarafından park ve yeşil alan
olarak Tatvan’a kazandırıldığını,
• Tatvan’da göl ile ilgili çalışmaların özellikle 2005 yılından sonra başladığını söylemiştir.
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Van gölünün korunması geliştirilmesi ve turizme kazandırılması adına Tatvan Belediyesi’nin yapmış olduğu
faaliyetler Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı ile 16/06/2020 tarihinde yapılan görüşme sonrası elde edinilen
bilgiler şunlardır:
• 2007 yılına kadar atıklar arıtılmadan Van gölüne deşarj edilirken 2007 yılında arıtma tesisi yapılarak bu
sorunun önüne geçildiği ve tam kapasite ile arıtma tesisinin faaliyet gösterdiği,
• Temizlik projesiyle kıyı şeridinin temiz tutulmasının planladığını,
• Dalgıç ekibi oluşturularak su altında da temizlik işlerinin yürütüldüğünü,
• Temizlik projesi kapsamında iş makinesinin alındığını, bunun için 50-60 milyonluk bir yatırımın
sağlandığını,
• Marina Projesinin önümüzdeki yaz sezonu için nihayetlendirileceği,
• Bakanlık bünyesinde sağlanan koordinasyona mevcut belediye başkanının katılım sağladığı,
• Gölü koruma ve geliştirme noktasında bilinçlendirme çalışmalarının yapıldığı,
• Van Gölü Aktivistlerinden haberdar olunduğunu söylemiştir.
Tatvan ilçe belediyesi gölün korunması ve turizme kazandırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirdiği ve
geleceğe yönelik planlamalarının olduğu ancak yapılan ve yapılması planlanan faaliyetlerin yeterli düzeyde
olmadığı açıktır. Özellikle deniz turizmine yönelik herhangi bir faaliyetlerinin olmaması Tatvan ve Van ili
arasında ulaşımı sağlayan gemilerin Tatvan’nın ve Van Gölü’nün tanıtımı noktasında iyi bir fırsat olduğu
açıktır. Tatvan’nın tarihten gelen avantajlı konumunun günüze kadar artırılararak sürdürülememiş olması ciddi
bir kayıptır. İlçede derelerin düzensiz bir şekilde göle akmasının kirliliğe neden olması, gölün kıyı şeridinde
özellikle yaz mevsiminde yaşanan kalabalıktan dolayı ortaya çıkan kıyı şeridindeki çevre kirliliğinin yeterli
düzeyde önlenememesi ilçede görülen öne çıkan sorunlar olarak sıralanabilir. Kıyı imkanlarının görece kısıtlı
olduğu Tatvan, yapılacak çeşitli yatırımlarla ulaşım göl üzerinden hem mal hem de yolcu taşımacılığı için
elverişli bir yapıya sahiptir. Özellikle Marina projesi bu konuda dikkat çekicidir.
SONUÇ
Van Gölü, ülke coğrafyası ve bölge coğrafyası açısından değeri tartışılmaz bir öneme sahiptir. Havzasında
bulundurduğu halka çeşitli özellikleriyle yüzyıllardır hizmet etmekte olan gölün, yerel yönetimlerce ne ölçüde
korunup geliştirildiği bu çalışmanın esasını oluşturmaktadır. Yerel yönetimlerin, halkın yönetime doğrudan
katıldığı en önemli aşama olmasından dolayı, doğal varlıkları yerel halkın ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda
koruması, geliştirmesi ve geleceğe taşıma noktasında sorumluluk üstlenmesi en haklı beklenti olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Kıyı şeridinde yer alan belediye yönetimlerinin Van Gölü havzasından tek başına sorumlu
olmadığıbilinmektedir. Fakat toplamda on üç belediye olan Van Gölü havzasında yerel yönetimler nicel olarak
üstünlüğe sahiptir. Bu bağlamda belediye yönetimlerinin göl politikalarını, göl ile ilgili çalışmalarının bölgeye
ve bölge halkına hizmet edecek düzeyde olması önem arz etmektedir. Bir doğal kaynak ve doğal zenginlik
olan gölün en verimli şekilde halkla, doğayla ve turizmle bütünleştirilmesi öncelikli beklentidir. Bitlis ili
özelinde yapılan bu çalışma bağlamında görülmüştür ki hala gölün önemi yeterli düzeyde anlaşılamamıştır.
Bu husus sadece çalışmanın sonucu değil aynı zamanda bölge insanının da göl ile şikâyetlerinin bir ispatı
niteliğindedir.
Tatvan Belediyesi’nin Van Gölü ile ilgili çalışmalarını değerlendirecek olursak ortaya çıkan durum şu
şekildedir; Tatvan Belediyesi, Bitlis ilinin diğer ilçelerine kıyasla daha büyüktür. Ancak belediyenin yaptığı
çalışmaların hala yetersiz olduğu çok açıktır. Bu durumun sebebini belediye başkan yardımcısı ‘yönetimlerin,
enerjilerini alt yapı- üst yapı’ konularına harcadıklarına dikkat çekmiştir. Elbette ki sudaki canlılardan oy
alamayacağını bilen her siyasetçi yatırımını oy alabileceği yerlere kaydıracaktır, ancak su, bir değerdir ve
varlığında kıymeti bilinmediği için Van Gölü, gün geçtikçe kirleniyor, verimsizleşiyor, değersizleşiyor.
Günümüzde hangi belediyenin arıtmaları çalıştırıp çalıştırmadığı ya da hangi kapasiteyle çalıştırdığı bile ayrı
bir tartışma konusu olarak önümüzde durmaktadır.
Ahlat Belediyesi’nin Van Gölü ile ilgili çalışmalarını değerlendirecek olursak ortaya çıkan durum şu
şekildedir; Ahlat Belediyesi, Bitlis ilinin diğer ilçelerine göre daha gelişme gösteren bir belediyesidir. Göl ile
ilgi çalışmaları ise daha umut vericidir. Gölün korunması ve geliştirilmesi konusunda daha bilinçli bir profili
olan mevcut yönetim, gölü koruma ve geliştirme konusunda dinamik bir tavır içinde olduğunu, gölün
korunması ve geliştirilmesi hususunda diğer paydaşlarla birlikte yol alınması gerektiğini ifade ederek olumlu
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bir yaklaşım sergilemiştir. Tüm bunlarla birlikte günümüze kadar yapılan çalışmaların yetersiz ve basit
düzeyde kaldığını söylemek yerinde olacaktır.
Adilcevaz Belediyesi’nin Van Gölü ile ilgili çalışmalarını değerlendirecek olursak ortaya çıkan durum şu
şekildedir; Adilcevaz Belediyesi, Bitlis ilinin en uzun sahil bandına sahip olan ilçesi olmasına rağmen bu
durumdan en az verimi almaktadır. Ahlat ile birlikte yaz aylarında yerli turistlerin ilgi odağında bulunan
Adilcevaz, diğer ilçelere kıyasla uzun plajlarıyla ortaya fark koymaktadır fakat, mevcut yönetim gölün
korunması ve geliştirilmesi konusunda Tatvan ve Ahlat Belediyeleri gibi geleceğe dönük projeleri ortaya
koymuştur.
Son olarak, gölün korunmasına ve geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar, her yönüyle yetersiz
kalmaktadır. Tüm havzada kıyıların turistik seviyelerde geliştirilmesi, turizm kültürünün canlandırılarak
istihdam alanı oluşturulması, bölgenin refahına ve güvenliğine dönük alt yapı-üst yapı çalışmalarıyla gölün bir
cazibe merkezi haline getirilmesi;gölün ekosisteminin korunması ve geliştirilmesi, gölün uluslar arası
programlara ev sahipliği yapmasının önünün açılması başlıca beklenti ve öneriler olarak sıralanabilir.
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ÖZET
Kent konseyi, yerel demokrasinin önemli bir adımı olup, yerel halkın yönetime katılımının sağlanması ve
demokratik olgunluğun geliştirilmesi konularında önem arz eden bir kurumdur. Kent konseyleri, yerel
yönetimlerin halka sunmuş oldukları hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin artırılması ile yerelin kalkınması
noktasında önemli kazanımların elde edilmesi için faaliyetleriyle önemli bir fırsattır. Rio Zirvesinde
kararlaştırıldığı üzere, sürdürülebilir kalkınma için katılımcılığı yerelden itibaren ele almanın önemi dünyada
önemsendiği gibi Türkiye’de de önemsenerek önce Yerel Gündem 21 çalışmalarını ardından kent konseyi
çalışmalarını gerekli kılmıştır. Küreselleşmeye bağlı olarak her geçen gün olanakları genişleyen ve değişen
yerel halkın talep ve isteklerinin kentlerde karşılanması noktasında kentlerin uzmanlaşmış bir yönetim
tarafından yönetilmesi gerekmektedir. Yerel yönetimlerin en önemli kademesi olarak kabul gören
belediyelerin yönetiminde uzmanlaşma önem arz etmektedir. Belediyelerin yönetiminde istenilen
uzmanlaşmanın sağlanması ve kent konusunda ihtiyaçlarının en doğru şekilde tespit edilmesi ve çözüme
kavuşturulması açısından kent konseylerinin önemi yadsınamaz.
Bu çalışmada büyükşehir belediyelerinin yerel halka hizmet sunma noktasında kent konseyi tarafından alınan
tavsiye niteliğindeki kararların hangi düzeyde dikkate alındığı ve kent konseyinin kente sağladığı faydalar ile
faaliyetlerin dile getirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada Malatya Kent Konseyi örneklem olarak alınmış olup,
kent konseyi yetkilileri ile yüz yüze görüşme yapılmıştır. Kent konseyinin kurumsal yapısı, faaliyetleri ve
konsey tarafından alınan kararların Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafında dikkate alınma düzeyleri
hakkında bilgiler edinilmeye çalışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Malatya, Kent, Kent Konseyi, Yerel Yönetimler, Büyükşehir Belediyesi
ABSTRACT
The city council is an important step in local democracy and is an institution that is important in ensuring the
participation of local people in management and developing democratic maturity. The city councils are an
important opportunity for local governments to increase their efficiency in the services they offer to the public
and to achieve significant gains in local development. As agreed at the Rio Summit, the importance of
addressing participation from the local level for sustainable development has been considered important
worldwide. In Turkey is considered, Local Agenda 21 work and then city council work is done. The cities
should be managed by a specialized administration in order to meet the demands and demands of the local
people, whose possibilities are expanding and changing every day due to globalization. Specialization is
important in the management of municipalities which are accepted as the most important level of local
governments. City councils are of great importance in terms of providing the required specialization in the
management of the municipalities and determining and solving their needs in the most accurate way.
In this study, it was aimed to express the level of consideration of the recommendations made by the city
council in the point of providing service to the local people of the metropolitan municipalities, and the benefits
and activities of the city council to the city. In the study, Malatya City Council was taken as a sample and face
to face interviews were made with city council officials. It was tried to obtain information about the
institutional structure of the city council, its activities and the level of consideration of the decisions taken by
the council by the Malatya Metropolitan Municipality.
Keywords: Malatya, City, City Council, Local Governments, Metropolitan Municipality
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GİRİŞ
Kent, bir mekân formu olarak insanların genellikle içinde bulunduğu önemli bir yerleşim birimidir. Kentin
çeşitli tanımları bulunmaktadır. Farklı uzmanlıkları bir arada bulunduran kentin, farklı yaşam tarzlarını da bir
arada bulundurması sebebiyle uzman yönetim anlayışıyla yönetilmesi gerekliliği bu çerçevede
değerlendirilebilir. Köyden kente kadar, yerleşim birimlerinin yönetimleri, yerel seçimlerle, yerleşikler
tarafından belirlenir. Aynı zamanda ilçe ve il birimlerinde seçilmişlerin yanında atanmış yöneticiler de
mevcuttur. Konumuz yerel yönetimler açısından ele alındığı için dikkat çekilen nokta belediye ve kent
konseyidir. Belediye yönetimleri seçimlerle belirlenir. Mevzuat gereği belediye teşkilatının olduğu yerlerde
kent konseyi kurulmaktadır.
Kent, kültürüyle, tarihiyle, gelişmişliğiyle ve çeşitli özellikleriyle, modernizasyonunu tamamlamış büyük
yerleşim birimi olarak dikkat çeker. Gelişmişlik düzeyleri her kentin farklı olabilir ancak belli uzmanlıkları
içinde barındırdığı söylenebilir. Kentlerin böylesine geniş yapısı ‘geniş’ bir yönetim çevresini gerekli kılar.
Kent konseyi kentleri kentlilerle birlikte yönetebilmenin kapısı olarak görülebilir. Bu noktada kent konseyi,
katılımcılığın ve demokratikleşmenin önemli bir aracıdır.
Çalışmada, kent ve kent konseyi kavramları üzerine bir değerlendirme yapılarak, kent olarak Malatya ve
Malatya Kent Konseyi incelenmiş ve son olarak Malatya Kent Konseyi’nin faaliyetlerinin
değerlendirilebilmesi açısından 25.12.2019 tarihinde konsey yetkilisiyle yapılan görüşmeler sonrası elde
edilen verilere yer verilmiştir.
KENT KONSEYİ’NE GENEL BİR BAKIŞ
Kent bir kavram olarak şehirle eş anlamlıdır. Çağrışım olarak, 1950’li yılların kentleşme eğilimlerinden
mülhem olsa gerek ‘modern’ olmanın, varlıklı olmanın, entelektüel olmanın önemli göstergelerinden biridir
şehirli\kentli olmak. TDK, kente, şehir demektedir. Şehir’i ise şöyle tanımlamaktadır: ‘nüfusunun çoğu ticaret,
sanayi, hizmet veya yönetimle ilgili işlerle uğraşan, genellikle tarımsal etkinliklerin olmadığı yerleşim alanı.’
(TDK, 2019). Bir alan olarak şehrin yani kentin kırsaldan farkı sosyo-ekonomik şartların daha iyi olması ve
dahi uzmanlaşmışlıkların kente hâkim olmasıdır. Uzmanlıkların temelinde ise bilgi ve kültürün olduğunu
bilinmektedir. Bilginin ve kültürün birikmesi sonucunda kentlerin oluşması ve varlıklarının önemli hale
gelmesi yadsınamaz bir gerçeklik olmakla birlikte göç edilecek, yaşanılacak en nihayetinde geleceğin kapısını
açacak birçok faktörü içinde bulunduran kent bu açıdan önemlidir. Bu bağlamda iyi bir yaşam alanı olan kent,
iş imkânlarına, güvenliğe, eğitime, kültürel avantajlara ve sağlık olanaklarına kavuşmak isteğini
körüklemektedir. Bu durum, daha iyi koşullarda yaşamak arzusuyla birçok kültürden insanın bir arada
yaşayabilme iradelerini ortaya koymalarını gerektirmektedir. İradelerin bir aradalığı, ortak zeminlerde
buluşmayı da gerektirir, bu ortak zemine ise uygarlık zemini denebilir. İşte bu noktada ortak bir yaşam kültürü
etrafında birleşmiş uygar insanların sayesinde uygarlıkların kentlerden doğduğu kabul edilir (Mutlu vd., 2016:
4). Kenti, kültürel yaşamın öncüsü ve denetleyicisi olarak kabul eden Alver’e (2007: 51) göre kent, insanları
ve etkinlikleri bir düzen çerçevesinde biçimlendiren birimdir. Pustu (2006: 129) ise medeniyetin doğuşunun,
geliştiğinin ve yayıldığı mekân olarak kenti işaret etmekle birlikte kentlerin çökmesiyle medeniyetin de
çökeceğini belirtmiştir. Uygarlıkları doğuran kent, uygarlığı da öğreten, bir nevi, bumerang görevini gören
önemli bir olgudur. Kent, bir arada yaşamayı öğreten, kendi kültürünü oluşturup yaşatan bir kurumdur. Kentte
bir arada yaşamın ve kenti birlikte yönetmenin hoşgörü, anlayış, disiplin ve başka toplumsal iyiliklerle
mümkün olacağı su götürmez bir gerçekliktir. Kentte bir araya gelenler kültürü oluştururlar ve kültüre katkı
ya da uyum beklerler. Kent ve kentli olmak bu açıdan değerlendirilebilir.
Mumford, kenti, kolektif bir keşif olarak vurgular (Mutlu vd., 2016: 3). Kolektifliği sağlayan bilginin ve
kültürün keşfi olarak kent, bir uygarlık kaynağı olarak varlığını korumak ve devam ettirmek için ideal ölçülerde
yönetilmeyi gerektirir. Bu yönetim ebetteki modern zamanların önemli yönetim kavramı olan demokrasiyle
sağlanabilir. Bu konuda Eryılmaz, (1997: 101-102) yerel siyasetle, genel siyasete katılma talebinin yerel
düzeye çekileceği ve bu sayede siyaseti düzenleyici etki sağlayacağını belirtir. Yerel yönetimlerin ve yerinden
yönetimin varlığı işte bu çerçevede önemlidir. Yerel ihtiyaçların ve yerel kaynakların, demokratik yönetimler
aracılığıyla belirlenmesi ve kullanılması gerekir. Merkezi yönetimin, yerel yönetime sağladığı imkânlar ve
yetkiler çerçevesinde ‘yerli’ ve milli çalışmalar yapması ise kentin ve devletin menfaatine olacaktır. Yerel ve
demokratik yönetimlerin bu çerçevede ele alınması ise ayrıca önemlidir.
Devlet, yönetim ihtiyacının giderilmesi amacıyla ortaya çıkmış bir üst yapıdır. Yönetim kademeleri ise
zamanla bu ihtiyacın sınıflarına göre dizayn edilmiştir. İhtiyaçların, zamana ve mekâna göre farklılık
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göstereceği ise kolaylıkla tahmin edilebilecektir. Bu noktada yerel yönetimler akla gelen en önemli çözümdür
(Demirdağ, 2019: 9). Yerel seçimlerle, kenti yönetme hakkının seçilen belediye yönetimlerine bırakılarak
halkın ihtiyacı ve beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmaları doğal bir sonuçtur. Yerel seçimlerin her zaman
yerel ihtiyaçların göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmediği bir vakıadır. Bezen ideolojik kaygılar, bazen
ahbap-çavuş ilişkisi, bazen yerel dinamiklerin çekişmeleri yerel seçimlerin yerelliğini etkilemektedir. İşte bu
noktada yerelliği hâkim kılmaya yardımcı olacak en önemli kurum Kent Konseyi’dir. Yerel aktörlerin bir araya
getirildiği kent konseyi yerel demokrasi açısından önemlidir. Bir başka açıdan değerlendirilecek olursa
,küreselleşme süreciyle birlikte devlet anlayışında da değişimler olmuştur. Devletin artık düzenleyici rolleri
üstlenmesi elbette ki yerel demokrasi, yönetişim gibi kavramları ve bunlarla birlikte gelen kurumları ortaya
çıkarmada önemli bir görevi yerine getirmiştir (Çetinkaya ve Korlu, 2012: 96)
1992 yılında gerçekleştirilen Rio Zirvesinde 21.yüzyıla dair hedeflemelerin yapıldığı toplantıda yine
21.yüzyılın gündemini oluşturması bağlamında ‘Gündem 21’ belgesi oluşturulmuştur. Gündem 21’in ana
görüşü şu şekildedir: "toplumsal uzlaşma olmadan sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşılamaz." Kentlerin de
bir toplumsal uzlaşı alanı olacağı bilinebilecektir. İşte bu bağlamda, toplumsal uzlaşının gereklerinden olan
‘çok aktörlü yönetim’ anlayışı çerçevesinde ‘Yerel Gündem 21’ kavramı geliştirilmiştir. Bu kavramın gereği
olarak yerel yönetimlerin halka en yakın birim olduğu ve kalkınma noktasında önemli olduğu vurgulanmıştır
bu kapsamda şu maddelere yer verilmiştir:
- Her ülkedeki yerel yönetimlerin, kendi belde halkları ile katılımcı bir süreci başlatmaları ve kendi kentleri
için bir Yerel Gündem 21 konusunda görüş birliği sağlamaları;
- Deneyim ve bilgi alış-verişini zenginleştirmek amacıyla, yerel yönetim birlikleri ve diğer yerel yönetimlerin
temsilcileri arasındaki eşgüdüm ve işbirliği düzeyinin geliştirilmesi;
- Her ülkedeki yerel yönetimlerin, karar alma, planlama ve uygulama süreçlerine kadınların ve gençlerin etkin
olarak katılımını sağlayacak programlar geliştirmeleri ve uygulamaları.
Yerel Gündem 21, kent için uzun soluklu ve sürdürülebilir bir eylem planı olarak tanımlanabilir ve
tanımlamayla birlikte bazı sorulara da cevap aramaktadır. Kent için nelerin, kimler tarafından nasıl ve ne kadar
yapılacağı; yerel kaynakların kimler tarafından nasıl kullanılacağı; kent için ortak bir vizyonun kimlerle
birlikte ve nasıl kararlaştırılacağı gibi sorular örnek olarak gösterilebilir. Bahsedilen tanım ve sorular yerel
ortaklıklara dayalı bir yönetişim anlayışını gerektirmektedir (www.mfa.gov.tr).
Kentlilerin bir araya gelerek ortaya koydukları bir arada yaşama iradelerinin yerel seçimlerle taçlandırılması
demokrasi adına güzel bir kazanımken, bir de Yerel Gündem 21 programı kapsamında bahsedilen toplumsal
uzlaşı tabanının oluşturulması yerel demokrasi adına önemli bir kazanım olarak görülebilir. Bu bağlamda
ülkemizde yerel demokrasinin önemli kurumlarından biri de Kent Konseyi’dir.
Kent konseyi, 2006 yılında yayınlanan Kent Konseyi Yönetmeliği’nde: ‘Merkezi yönetimin, yerel yönetimin,
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşerilik hukuku
çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma
ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu
demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmaları’ şeklinde tanımlanmaktadır (www.mevzuat.gov.tr). 2005
yılında 5393 sayılı belediye kanunun 76. maddesinde kent konseyinin amaçları: ‘kent yaşamında; kent
vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukun korunması, sürdürülebilir kalkınma,
çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap verme ve sorma, katılım ve yerinden
yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışmaktadır’ şeklinde belirtilmiştir (www.resmigazete.gov.tr). Kent
konseyi, Yerel Gündem 21 sürecinde, ‘kentine sahip çıkma’, ‘aktif katılım’ ve ‘çözümde ortaklık’ ilkeleri
çerçevesinde, kentin sürdürülebilir geleceğini sağlayan bir ‘ortaklık modeli’ olarak yerel ölçekte demokratik
katılımcılığı sağlama, hemşerilik bilincini geliştirme ve paydaşlarla birlikte yönetme anlayışını benimsemiştir.
(Emrealp, 2005: 176).
Yerel yönetim organlarının çalışmalarına halkın katılımını sağlamak için kent konseyleri ile kurumsallaşma
sağlanmıştır ve bu durum, yerel demokrasiyi geliştirmektedir (Öner, 2005: 82). Özellikle 1990’lı yıllarda yerel
demokrasi bağlamında değişimi ve dönüşümünü ifade eden kent konseyleri, yerel yönetime diğer aktörlerin
de katılımını sağlayarak kente aidiyet duygusunun geliştirilmesi amacıyla yasal hale getirilip demokratik
çerçevede desteklenmiştir (Akyılmaz vd., 2013: 135). Kent konseyi, yönetişim esasına göre şekillendirilen,
katılımcı demokrasi çerçevesinde sivil toplumu da yönetim sürecine dâhil eden oluşumlar olarak
değerlendirilebilir (Gül vd., 2014: 290) Kent konseyleri, bazen, belediyenin bir alt kurumu gibi veya bazen
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belediyeye muhalefet etme görevindeymiş gibi algılanabilir. Bu noktada siyasi kültür ve mevzuatın yeniden
ele alınması gerekmektedir ( Önder ve Güler, 2016: 887).
MALATYA İLİ VE KENT KONSEYİ ÜZERİNE
Malatya, Doğu Anadolu Bölgesi’nin önemli kentlerinden biridir. Günümüzdeki varlığını büyükşehir olarak
devam ettirmekte olup, ekonomik hinterlandı ile kent ekonomisini canlı tutmakta ve ülke ekonomisine de katkı
sunmaktadır, özellikle kayısı üretimi ile bunu başarmaktadır. Malatya Valiliği sitesinde (www.malatya.gov.tr)
şu bilgiler yer almaktadır: Malatya’nın üç kıta arasındaki ticaret ve kültür alışverişlerinin yapıldığı yolların
kavşak noktasında bulunması, tarihi ve kültürel önemini artırmıştır. Bu özelliği Malatya‘yı tarihin her
döneminde önemli kılmış ve dikkatleri hep üzerine çekmiştir. Kültepe vesikalarında "Melitae'', Hitit
vesikalarında "Maldia", Asur vesikalarında "Meliddu , Melide, Melid, Milidia", Urartu kaynaklarında
"Melitea", Roma ve Bizans kaynaklarında "Melitene", Arap kaynaklarında "Malatiyye" olarak ifade edilen
şehir Türkler tarafından "Malatya" olarak adlandırılmıştır. Hititçe'nin çözülmesinde büyük katkıları bulunan
Çek bilgin Bedrich Hrozny, şehrin adının Hititçe'de " bal ve meyve bahçesi" anlamına geldiğini söylemiştir. Üç
kıtanın birbirine bağlanan yollarının kavşağında yer alan Malatya ebette ki kültürel bir birikimi tarihsel bir
geçmişi olan önemli bir beşiktir. Şu bilgiler de onu kanıtlamaktadır: Malatya’nın tarihi Hititlere dayanır.
Merkez ilçenin 4 km yakınında Aslantepe Höyüğü’nde M.Ö. 8. asra ait Hitit Sarayı çıkmıştır. Hititlerden sonra
bu bölgeye Hitit asıllı Kargamış Krallığı, Mitanniler, Hurriler, Sami Babilleri, Asurlular, Medler ve M.Ö. 6.
asırda Persler, daha sonra Kommagene Krallığı, Pontus Krallığı, Patlar, Sasaniler ve Romalılar hâkim
olmuştur. 1085’te Selçuklular Malatya’yı fethetmiştir. Malatya, 1135-1175 seneleri arasında 40 sene boyunca
Selçuklulara bağlı Danişmendoğulları’nın başkenti olmuştur. Kent, Selçuklulardan sonra İlhanlılara ve daha
sonra Memlûklulara geçmiş, 1516’da Yavuz Sultan Selim Han Memlûk Devletine son verince Malatya, kesin
olarak Osmanlı Devleti’ne katılmıştır. (www.malatya.bel.tr). Cumhuriyet döneminde devlet eliyle yapılan
yatırımlar kalkınmayı sağlamıştır. Aynı zamanda cumhurbaşkanlarımız İsmet İnönü’nün ve Turgut Özal’ın
memleketi olan Malatya gelişmeye açık bir kent olarak varlığını korumaktadır. Malatya Cumhuriyetle birlikte
20 Nisan 1924 Anayasasının 89. Maddesi gereği il olmuştur. Belediyecilik geçmişi tahminlere göre 1860’lı
yıllara dayanmaktadır (Demiral ve Evin, 2014: 80). Malatya 2012 yılında 6360 sayılı kanunla büyükşehir
olmuştur. Kent konseyinin neden, hangi amaçlarla ve nasıl kurulacağı bir üst başlıkta incelenmiştir.
Bir üst başlıkta anlatılan Yerel Gündem 21 programı gereği 1996 yılında bazı belediyeler projelere başlamıştır.
Malatya Belediyesi 2001 yılında çalışmalara başlamış, 17 Ocak 2002’de ‘Malatya Yerel Gündem 21’ isimli
kurultay toplanarak sürdürülebilir kalkınma konusunu amaç edinilmiştir. Amaçları gerçekleştirme konusunda
çeşitli paydaşları bir arada bulundurması ise demokratik ruha ve yapıya uygun olmuştur, buna göre siyasiler,
bürokratlar, STK’lar, iş dünyası ve temsilcilerden bir heyet oluşturulmuştur. ‘Malatya Yerel Gündem 21’,
programı gereği gençlerden emeklilere; engellilerden turizme kadar birçok alanda 19 çalışma grubu
oluşturulmuştur. Bu çalışmalar dahi göstermiştir ki halkın kente duyarlılığı artmıştır.(IULA-EMME, 2003:
105-107)
2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu ile kurulması gerekli hale getirilmiş olan kent konseyi, 2009
KKY’nde yapılan değişikliğe kadar paydaşlarıyla birlikte işlerliğini sürdürmüştür. 29 Mart 2009 yerel
seçimlerinin ardından seçilen yeni yönetimle birlikte 4 Kasım 2009 tarihinde ilgili mevzuat çerçevesinde
yürütme kurulu oluşturulmuştur ve faaliyetlerine Malatya Kent Konseyi olarak devam etmiştir. Dönemin
belediye başkanı Ahmet Çakır ise Malatya Kent Konseyi başkanı seçilmiştir. Son yerel seçimlerin ardından
ise Büyükşehir belediye başkanı olarak seçilen Selahattin Gürkan başkanlığında yeni bir yürütme kurulu
oluşturulmuştur. Malatya Kent Konseyi 8 Ağustos 2019 tarihinden itibaren faaliyetlerine devam etmektedir.
Ayrıca Malatya Kent konseyinin bugünkü yapısı 2009 yılında oluşturulan yapıdır: genel kurul, başkan,
yürütme kurulu, genel sekreter; gençlik meclisi, kadın meclisi, çocuk meclisi, şehir gönüllüleri meclisi şeklide
oluşturulmuştur. Hem katılımcılığı hem de çeşitliliği göstermesi bakımından yürütme kurulu şu şekildedir:
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Selahattin GÜRKAN
Enver HAN
Mehmet ÖZCAN
Mehtap GÜZEL
Oğuzhan Ata SADIKOĞLU
Şevket KESKİN
Muharrem POYRAZ
Nadir GÜNATA
Mustafa ÖZKAN
Eşref DOĞAN
Ali EVREN
Sadi ERGÜL
Fatma ALTAŞ
Bedir ÖZTEN
Hasan MEŞELİ
Mustafa EREN
Hüseyin SÖYLEMEZ
Çetin TÜRKYILMAZ
Ramazan SOYLU
Doğan KARADUMAN
Ece BUDAN
Adil AKKOYUNLU
Duran ÖZKAN
Umut YALÇIN
Haydar KARADUMAN
Prof.Dr. Ahmet BAYSAR
Betül DÜRGEN
Bekir SÖZEN
Mehmet Tunç YILDIRIM
Abdul Vahap ORTAÇ
Mehmet ÇINAR
Mehmet SAĞDIÇ
Nazmi DEĞİRMENCİ
Salman ŞAHBAZ
Nuri BOYRAZ
Ali YALÇIN
İhsan AKIN
Ramazan ÖZCAN

Büyükşehir Belediye Başkanı
Malatya Barosu Başkanı
İnönü Üniversitesi
Turgut Özal Üniversitesi
TSO Başkanı
Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı
MÜSİAD Başkanı
Malatya Türk Ocakları Başkanı
İlim Yayma Cemiyeti Malatya Şubesi
Cem Vakfı Başkanı
Esnaf Kefalet Kredi Koop. Brlk. Bşk.
Birlik Vakfı Malatya Şubesi Başkanı
Mimarlar Odası Başkanı
İnşaat Müh. Odası Başkanı
Hacı Bektaşi Veli Klt. Mrk. Vakfı Gnl. Bşk.
Muhtarlar Derneği Başkanı
Memur-Sen Malatya Temsilcisi
Kamu-Sen Malatya Şube Başkanı
Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı
İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı Başkanı
HİMYAÇ- DER Başkanı
Türkiye Yazarlar Birliği Malatya Şubesi/ İLESAM Temsilcisi
Güneş TV. Yönetim Kurulu Başkanı
Kızılay Genel Merkezi Denetleme Kurulu Üyesi
Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Niyazi Misri Vakfı Başkanı
KADEM Malatya İl Temsilcisi
ÇEKÜL Vakfı Malatya Temsilciliği
Malatya Musîki Derneği Başkanı
Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı
MİAD Malatya İl Temsilcisi
Malatya Milli Türk Talebe Birliği Malatya Şube Başkanı
Hulusi Efendi Vakfı Adına
Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı
Hace -i Gücdevani İlim Ve İrfan Derneği
Malatya Rışvanlılar Derneği
Tarım ve Hayvancılık Dayanışma Derneği
Malatya Ticaret Borsası Başkanı

Kent konseyleri oluşturulma amaçlarına uygun olarak kent ruhuna uygun olmalı, kentlilik bilincine katkı
sunmalıdır. Konseyin, kentte yaşayanların temsil edildiği, dikkate alındığı bir yönetime sahip olduğunu
göstermesi bu anlamda pek kıymetlidir. Elbette ki yönetimin demokratik bir zeminde olduğunu göstermesi de
önemli bir noktadır. Bu noktada Malatya ilinin demografik açıdan çeşitli bir yapısı vardır. Yürütme kurulu 38
kişiden oluşan Malatya Kent Konseyi bu konuda dikkate değer bir örnektir. Yerel ve ulusal STK temsilcileri,
üniversiteler, iş dünyası, sendikalar ve odalar bu konseyde temsil edilmektedir ve bu temsiller Malatya ruhunu
da yansıtmaktadır. Örneğin Türk Ocakları, İlim Yayma Cemiyeti, Cem Vakfı, Mimarlar odası, Rışvanlılar
Derneği, İnönü Üniversitesi, Kamu-Sen gibi toplumun değişik kesimlerinden bir araya gelen temsilciler
Malatya paydasında buluşmaktadırlar.
3. MALATYA KENT KONSEYİ’NİN FAALİYETLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Malatya ili Doğu Anadolu Bölgesinin gelişme trendinde olan önemli illerinden biridir. Bölgenin en iyi kent
konseyine sahip olduğunu iddia edebileceğimiz bu konseyin faaliyetlerini değerlendirmek bu anlamda
önemlidir. Malatya Kent Konseyinin faaliyetlerinin değerlendirilmesi konusunda yüz yüze görüşme
yöntemiyle aşağıdaki veriler elde edilmiştir. Görüşme Malatya Kent Konseyi binasında, genel sekreter
yardımcısı ile 25.12.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
• Kent konseyinin faaliyetleri konusunda, kent kültürü, kentlilik bilinci, kültürel miras, yerel yönetimlerde
katılımcılığın sağlanması misyonunun oluşturulması amacıyla etkinlikler düzenlediği ifade edilmiş olup,
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Malatya’nın sosyo-kültürüne dönük, toplumun genelini ilgilendiren; kent kültürü ve kentlilik bilinci
çalışmalarından hareketle projeler oluşturulduğu, bu konuda lokomotif proje olarak ‘Kendini ve Kentini Tanı
Projesi’ örnek gösterilmiştir. Değerler temelli çalışmalarla, tarihsel ve kültürel birikime katkı sunulduğu,
gürültü kirliliğinden görüntü kirliliğine, yaşlılara, engellilere, çevreye, hayvan haklarına, kent mobilyalarına
kadar birçok konuda çalışmalar yapıldığı bunlarla birlikte komşuluk kültürünün gelişmesi için paydaşlarla
birlikte kahve dağıtımının yapıldığı, bunları dağıtırken alanlara: ‘komşularınızla birlikte için tek başınıza
içmeyin’ denilerek komşuluk ilişkilerine katkı sunmanın amaçlandığı ve benzer şekilde selamlaşma
kültürünün gelişmesi için çalışmaların yapıldığı belirtilmiştir.
• Kararların nasıl alındığı konusunda, yönetmelik gereği konseyde demokratik bir ortam olduğu, konseyin
STK’ları önceleyen, resmi kurumları, siyasal partileri sürece dâhil eden bir yapısı olduğu ve yönetmelikte
belirtilen, konseyin karar alma süreçlerinde, halkın katılımını sağlamak için, yönetişim mekanizmasının
işletildiği, kentin hizmet önceliklerinin belirlenmesi, geleceği için doğru yatırımların yapılması, bölgesel
ihtiyaçların doğru tespitiyle mümkün olacağı belirtilerek, kent konseyi, şehrin mahallelere uzanan kılcal
damarları olduğu vurgulanmıştır. Bu bağlamda konseyin verimli kullanılması belediyenin de elini
kuvvetlendirdiği, vatandaşın kentiyle ilgili söz söyleyebilecek zemini bulduğunda kendini ve kentini değerli
hissedeceği belirtilmiştir.
• Kent konseyinin mali ve diğer kaynakları hakkında yönetmelik gereği belediyenin kent konseyine hem ayni
hem de nakdi katkı sağladığı, bunun kısmi bir sorumluluk yüklediği ve bu sorumluluğun sürdürülebilirlik
açısından önemli olduğu, yıl içinde ortalama 100 etkinlik yapıldığı ifade edilerek Malatya belediyesinin destek
verdiği belirtilmiştir.
• Konseyin önerilerinin belediye başkanları ve belediye meclislerince ne ölçüde dikkate alındığı konusunda,
yönetmelik gereği alınan kararlar belediyenin ilk meclis toplantısında ele alınmak zorunda olduğu belirtilerek,
Malatya’yı ilgilendiren gündemler ve öneriler muhakkak surette dikkate alındığı, kent konseyi olarak bütün
işlerin yıl sonunda rapor olarak belediyeye sunulduğu ifade edilmiştir. Kentin sürdürülebilir geleceğine katkı
sunmak hedefinde olan konseye önem verildiği ayrıca belirtilmiştir.
• Belediye başkanının önerisi ile şehir gönüllüleri meclisinin kurulduğu, kentte yaşayan herkesin, hiçbir fark
gözetmeksizin, etnik kökeni ve düşüncesi ne olursa olsun kente dair fikirleri, kentte yaşayan herkesin kente
dair bir düşüncesi, hayali olacağından hareketle kurgulandığı ifade edilmiştir. Şehir gönüllüleri meclisi olarak
bu insanların fikirlerinden damıtılmış bir hizmet önceliği planlandığı vurgulanmıştır. Bu çerçevede şehir
gönüllülerinin önemi ve mahiyeti ortaya koyulmuştur.
• Gençlik, kadın ve çocuk meclislerinin dönemsel olarak en aktif meclisler olduğu belirtilmiştir. Özellikle
kadın meclisinin 2009 yılından beri devam eden bir meclis olduğu, bu meclisin 2009 yılından beri ‘İnci Çeyiz
Projesi’ kapsamında kadınların üretime dâhil edilmesi noktasında çalışmalarına devam ettiği belirtilmiştir.
Kadınların hem ev ekonomisine katkıda bulunduğu hem de geleneksel el ürünlerinin geleceğe aktarılmasını
sağlama noktasında yararlı olduğu belirtilmiştir. Kadınların evde, elleriyle yaptıkları dikiş, nakış işleri konsey
tarafından alınıp konseye ait olan 2 adet mağazada satışa sunulduğu ifade edilmiştir.
• Konseyin iş ve işlemlerinde demokratik ilke ve süreçlerin işlerliği konusunda, kent konseyinin seçim
dönemlerinde yenilendiği, yürütme kurulunun genel kurulun içinden seçildiği, genel kurulun konsey başkanını
da seçtiği ifade edilmiştir. Yürütme kurulu kente hizmeti dokunan insanlardan oluşturulmakta olduğu ve kent
konseyinin demokratik bir yapılanma olduğu vurgulanmıştır.
SONUÇ
Malatya Kent Konseyi, Yerel Gündem 21 tecrübesi ve yıllara yaygın birikimiyle çalışmalarını devam
ettirmektedir. Konseyin, faaliyetler hayata geçirirken sivil toplum alanını dikkate aldığı kentlilik kültürünü
geliştirme ve kentlilik bilincini oluşturmaya yönelik yönelik adımlar attığı görülmektedir. Kararların nasıl
alındığı konusunda yapılan değerlendirme çerçevesinde görülmüştür ki öncelik Malatya’dır. Malatya
paydasında bir araya gelen çalışma grupları, yürütme kurulu gibi organlar, kentlilik bilinci çerçevesinde
demokratik süreci işletmekteler. Konseyin, farklı çevreleri bir araya getirdiği bu ortam hem eleştirel bakmayı
sağlıyor hem de çoğulcu bir yaklaşıma imkân veriyor. Kent için bir araya gelenlerin, konseyin organları
aracılığıyla Malatya için çalıştıkları ve organların konsey yönetimi aracılığıyla faaliyetlerini gerçekleştirdikleri
görülmekle birlikte organları etkin kılma noktasında konseyin de özverili olduğu fark edilmektedir. Konseyin,
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şehrin mahallelere uzanan kılcal damarları olarak ifade edilmesi hem görev hem de kararlar noktasında ciddi
bir bilinç olduğu fark edilmektedir. Vatandaşın kentiyle ilgili söz söyleyebilecek zemini bulduğunda kendini
ve kentini değerli hissedeceğinin farkında olunması konseyin işini ne denli önemsediğini göstermektedir. Sivil
toplumun, kentin gözü kulağı olarak hem kente hem de konseye eleştirel bir açıdan yaklaşabileceğinin farkında
olunması konseyin sivil topluma verdiği önemi göstermektedir. Kent konseyinin demokratik bir yapılanma
olduğu ve oluşumunda Malatya’yı en iyi tespit edecek örneklemin tespit edildiği görülmüştür. Yerel Gündem
21’de dâhil tüm sürecin, demokrasi ve katılımcılık ekseninde kurgulandığı görülmüştür.
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ÖZET
İşletme performansı finansal sistemin ilerleyişi ile ilişkilendirilebilir. Finansal boyutu bir şirkette en önemli
idari işlevlerinden biri olmaktadır. Kuruluşun kaynaklarının kullanımını planlama ve kontrol etmekten sorumlu
olan finansal boyut, her birinin işleyişi bütçeye bağlı olduğundan işletmenin tüm sektörlerini etkilemektedir.
Kaynakların doğru uygulanması sayesinde, operasyonlar şirket için kar üretebilir. Bir şirketin başarılı olması
için işletmenin amaçları ve hedefleri doğrultusunda etkin bir idari yapıya sahip olması önemli olmaktadır.
Finansal boyut, şirketin stratejik planlamasına eşlik etmekte ve belirlenen hedeflere ulaşmak için kaynakların
nasıl kullanılması gerektiğini gösterebilir.
Vatandaşlık terimi, tarihsel olarak, sosyal, kültürel, politik ve ekonomik içeriği nedeniyle, bir hak ve görev
sahibi olarak, bir toplumun üyesi olarak insanın durumunu açıklamak için kullanılmıştır. Günümüzde
vatandaşlık kavramı daha geniş bir anlam aralığını kabul etmektedir ve aynı zamanda örgütsel olan gibi belirli
ortamlarda yayılan belirli davranışlar kavramını teorik olarak sübvanse etmek için kullanılmaktadır. Örgütsel
vatandaşlık kavramı, bir kuruluşun katılımcılarının yaptırımlara veya resmi hedeflere yanıt vermek zorunda
kalmadan ifade edebileceği veya engelleyebileceği bir dizi gayri resmi, bireysel ve ihtiyari katkı ile ilişkisini
içerdiğini vurgulamaktadır.
Örgütsel vatandaşlık kişisel çıkarlarından daha az bir ölçüde olumsuz olarak açıklama eğiliminde olduğu
gerçeğini ifade etmektedir. Bu iklim tarafından en güçlü şekilde engellenen vatandaşlık boyutunun tam olarak
bireysel girişim olduğu belirtilmelidir. Örgütsel vatandaşlık açısından sivil erdem kamu yararına yönelik bir
söylemi teşvik etme hizmetinde olmaktadır. Erdem olarak, örgüt üyeleri sadece saygı ve hoşgörü
pozisyonlarında değil, aynı zamanda karşı tarafın gerçek pozisyonlarını gerçekten ifade etmek için gerekli
özveriyle ifade edilen bir iyi niyet ifadesi gerekmektedir.
Yukarıdaki anlatılanlar çerçevesinde çalışmamızın amacı işletme performansını etkileyen faktörlerden finansal
boyutun örgütsel vatandaşlık davranışlardan sivil erdeme olan etkilerinin analiz edilmesi olmaktadır. Bu
çerçevede çalışmamız nicel araştırma yöntemlerinden anket yöntemi ile tasarlanmıştır. Çalışmada elde edilen
veriler SPSS-24 paket programı ile analiz edilmektedir.
Anahtar Kelimeler; İşletme Performansı, Finansal Boyut, Örgütsel Vatandaşlık ve Sivil Erdem
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KÜRESELLEŞEN İŞLETMELERİN COVİD-19 SALGINININ ETKİSİYLE DEĞİŞEN YÖNETİM
ŞEKİLLERİ VE GİRİŞİMCİLİK HEDEFLERİ
Dr. Münevver BAYAR
Sosyal Güvenlik Kurumu, ORCID: 0000-0002-8077-2160

Dr. Nuran VARIŞLI
Sosyal Güvenlik Kurumu, ORCID: 0000-0002-0657-756X

ÖZET
COVID-19 salgını, dünyanın genelinde ve insanlığın tümünü neredeyse her alanda etkilemiştir ve bu etkini
gelecek yıllarda da sürmesi beklenmektedir. Salgının ilk etaptaki etkisi en çok tedarik zinciri üzerine olmuştur.
Tamamı küresel boyutta gerçekleşen tedarik zinciri, öncelikle virüsün merkezi Çin’de üretim kapasitesini
azaltmış, daha sonra da virüs batıya yayılınca artış gösteren talep söz konusu olunca işlemez hale gelmiştir.
Gıda, tekstil, elektronik ve diğer tüm alanlarda işletmeler neredeyse iflasın eşiğine gelmiştir.
Batı dünyası, üretimden, biyoteknolojiden, elektronikten yazılıma kadar çok dalda Çin’de üretim üssüne
sahiptir. COVID-19’un bu denli yaygınlaşması ve ekonomiyi kriz noktasına getirmesi, batıdaki tıbbi cihaz ve
ekipmanların üretiminin yeter derecede hızlı refleks gösterememiş olması, devletlerin sağlık ve ilaç
sektörlerini özel şirketlerin inisiyatifine bırakmış olmalarından vazgeçerek birçok alanda gerek kısa gerek uzun
vadede daha müdahaleci olmasına neden olmuştur.
Salgının değiştirdiği sosyal alışkanlıklar ister istemez iş hayatının da etkilenmesine neden olacaktır. Salgın
göstermiştir ki beyaz yakalı çalışılan birçok iş aslında mekânsız şekilde sürdürülebilir ve mavi yakalı iş grubu
insanları işin doğası kaynaklı olarak sağlık ve ekonomik açıdan büyük risk altındadırlar. Buna bağlı olarak
geniş nüfus üzerindeki riski azaltmak için, salgın sonrası dönemde devletlerin sosyal destek programlarını
genişletirken, üretim ve hizmet sektöründe otomasyon çabalarının artırılmasına tanıklık edilebilir.
COVID-19 salgınından dolayı işletmelerin değişim göstermek olan yönetim şekillerinde ekonomik açıdan işin
kalitesi düşmeden yeni hedefler planlamaları önemli unsurlardan birisi olmuştur. Özellikle salgının çalışanların
işgücü piyasası üzerindeki yaratacağı etkiler göz önünde bulundurulacaktır. Yönetim olarak olumsuzluklara
yeni girişim planları gerçekleştirilerek işgücü piyasasında da olumlu etkilerin sağlanmasında önemli rol
oynayacaktır.
İşletmelerin vermiş oldukları hizmet sektörlerinde ilk olarak salgın dolayısıyla gereken önlemlerin alınması
öncelik taşımasının yanı sıra, salgına karşı riski engellemek içinde gereken karantina önlemlerinin alınması ön
planda olacaktır. Virüsün yayılmasındaki alınan önlemler ve işletmelerde üzerindeki getirilmiş olan
kısıtlamalarında gerek küresel anlamda gerekse bölgesel tedarik zincirlerinde aksama yaratmıştır. Bu süreçte
ise küreselleşen işletmelerdeki Covid 19 salgını ile beraber değişim göstermekte olan yönetim şekillerini ayrıca
girişimcilik hedeflerini olumlu ve olumsuz yönleri ile çalışma kapsamında ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Küreselleşme, İşletme, Girişimcilik, Hedef
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KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ; KONYA İLİ ÖRNEĞİ

DETERMINING FACTORS AFFECTING WOMEN'S ENTREPRENEURSHIP; THE CASE STUDY
KONYA/TURKEY
Cennet OĞUZ
Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi, Orcid No: 0000-0001-7846-4866

Betül BAĞRIAÇIK
Selçuk Üniversitesi, Orcid No: 0000-0003-4135-406X

ÖZET
Son yıllarda çalışma yaşamında önemli atılımlarda bulunan kadınların iş yaşamındaki faaliyetleri giderek
artmaktadır. Kadınlar sahip oldukları yetenek ve becerileri kullanarak, ilgileri doğrultusunda belirli bir ücret
karşılığı çalışmak yerine büyük ölçüde kendi birikimlerini kullanarak bağımsız işletmelerini kurdukları
görülmektedir. Bu çalışma Konya ilinde çeşitli sektörlerde faaliyette bulunan kadın girişimcilerin, sosyoekonomik özellikleriyle girişimcilik özelliklerini etkileyen faktörleri ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.
Araştırmada 30 kadın girişimci ile anket yapılmış olup, kadınların demografik özellikleri, girişimcilik
özellikleri ve girişimciliğe yönlendiren faktörler arasında Khi-kare ve Bağımsız t-testi uygulanmıştır. Kadınları
girişimciliğe iten ve çeken faktörler belirlenmiştir. Kadınların girişimcilik özelliklerinin belirlenmesinde ise
faktör analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda kadınların girişimcilik özellikleri arasında özgüven, sabırlı ve
hoşgörülü olma ile çalışkanlık olduğu tespit edilmiştir. Araştırma alanında kadınların girişimcilik özelliklerine
etki eden faktörler, girişimcilik özelliği, dürüstlük ve iş ahlakı, işini sevme, statü kazanma, çalışkanlık ve risk
alabilme olarak tanımlanmıştır. Çalışmada elde edilen bilgiler doğrultusunda, kadınların istihdam ve iş gücüne
katılım oranı yıllar itibariyle artış eğilimi göstermekle birlikte kadınların genel istihdam oranında ki payının
düşük olduğu görülmektedir. Girişimci kadınlar çeşitli sektörlerde faaliyette bulunarak girişimcilik
özelliklerinin gelişmesine temel oluşturacaklardır. Kadınlara çalışma yaşamında çeşitli fırsatlar tanınarak,
girişimcilik alanında karşılaşabileceği engeller ortadan kaldırılırsa hem kendileri hem de istihdam ettikleri
kişiler için çeşitli iş imkânları oluşturacaktır. Bu nedenle kadın istihdamı ile ilgili yürütülen çalışmalar
artırılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Kadın girişimciliği, Girişimcilik Özellikleri, Konya
ABSTRACT
The activities of women, who have made great strides in working life in recent years, are increasing. It is seen
that women use their own skills and abilities and set up their independent businesses largely by using their
own savings instead of working for a certain wage in line with their interests. This study was carried out to
reveal the factors that affect the socio-economic and entrepreneurial characteristics of women entrepreneurs
operating in various sectors in Konya. In the research, a survey was conducted with 30 women entrepreneurs
and Khi-square and Independent t-test were applied among the demographic characteristics, entrepreneurship
features and factors leading to entrepreneurship. Factors that push and attract women to entrepreneurship have
been identified. Factor analysis was made in determining the entrepreneurship characteristics of women. As a
result of the research, it was determined that self-confidence, patience and tolerance and diligence are among
the entrepreneurship characteristics of women. Factors affecting women's entrepreneurship characteristics in
the field of research were defined as entrepreneurship feature, honesty and business ethics, loving work,
gaining status, hardworking and risk taking. In line with the information obtained in the study, the employment
and labor force participation rate of women shows an increasing trend over the years, but the share of women
in the general employment rate is low. Entrepreneur women will be active in various sectors and will form the
basis for the development of entrepreneurial features. If women are given various opportunities in working life
and the obstacles that they may encounter in the field of entrepreneurship are eliminated, they will create
various job opportunities both for themselves and for the people they employ. Therefore, studies on women's
employment should be increased.
Keywords: Women entrepreneurship, Entrepreneurship Features, Konya
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1. GİRİŞ
1990’lı yılların sonuna kadar girişimcilik adı altında yapılan çalışmalarda genel olarak erkek girişimcilerin
özellikleri anlatılmıştır. Bu duruma kadınların küçük işletme kurma istekleri neden olmuştur. Kadınların küçük
işletme kurma istekleri, haneye ek gelir sağlamak ve hane içerisinde ki gelirin azalmasına karşılık ücretli işte
çalışmalarından kaynaklanmıştır(Çeliköz, 2017). Son yirmi yılda dünya çapında, kadınların istihdama katılım
oranlarının yükseldiği tespit edilmiştir(Özaydınlık, 2014). Türkiye’de kadınların istihdama katılım oranlarına
bakıldığında 2015 yılında %30,5 olarak belirlendiği, yıllar itibariyle artan eğilim göstererek 2019’da %32,2
olarak tespit edilmiştir(TÜİK, 2020). Türkiye’ de 15-64 yaş arası yaklaşık olarak toplam 32 milyon kişi
bulunan işgücü içerisinde kadınların payının 10,46 milyon, işgücüne katılım oranının ise, %38,7 olduğu
bilgisine ulaşılmıştır(TÜİK, 2020). Bu kapsamda, nüfusun büyük kısmını oluşturan kadınların kendi ekonomik
özgürlüklerini sağlayarak hem kendisine hem de birçok kişiye istihdam imkânı yaratması ve ülke ekonomisine
önemli katkılar sağlayacağı görülmektedir(Tatar, 2018).
Türkiye'de kadın girişimciliği kavramı ilk olarak 1993 yılında gündeme getirilmiş olsa da bu durumun
kurumsal bir sorumluluk şeklinde dile getirilmesi 1996 ve 2000’li yıllar arasında gerçekleşen “Yedinci Beş
Yıllık Kalkınma Planı”nda olmuştur. Sonra ki kalkınma planlarının kapsam çerçevelerinde de kadın
yaklaşımına yer verilmiştir. Kadınların kalkınmaya katılıp sosyal statü değişimlerinde iyileşmeye gidilmesi
yasal anlamda erkek ile kadın eşitliğinin sağlanmasına yönelik düzenlemelerin yapılması hedeflenmiştir. 1997
yılında gerçekleşen 54. Hükümet Programı çerçevesinde, kadınların iş yaşamına katılıp ayrıca istihdam
sağlayıcı olmaları yönünde çalışma ve projeleri uygulamaya koyacak bir teşkilat kurulmasına karar verilmiştir.
Bununla beraber 1999 yılında gerçekleşen “Helsinki Avrupa Birliği Zirve Toplantısı”nda Türkiye’nin aday
ülke statüsü kazanması, Türkiye’de kadın girişimciliğinin desteklenmesi konusunda yapılan çalışmaların
hızlanmasına sebep olmuştur(Erdemir, 2018).
Türkiye’de kadın girişimciliğin gelişmesine yönelik yapılan çalışmalar, 1990’lardan itibaren hız kazanmıştır.
1990’da Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM) kurulmuştur. Aynı yıl yenilikler devam etmiş ve Türk
Medeni Kanunu’nda evli kadınların çalışması ve işletme açabilmeleri için gerekli olan “eşinin izni” şartı
kaldırılmıştır(Çeliköz, 2017). “Avrupa Birliği Uyum Politikaları” çerçevesinde, 1999 sonrasında kadın
girişimciliği, istihdamı ve Türkiye’ de çalışma yaşamında cinsiyet ayrımı yapılmadan cinsiyette fırsat eşitliğini
sağlama konusunda destekler verilmektedir(Erdemir, 2018). Türkiye’de kadın girişimciliği ile ilgili
çalışmaların yapılmasında, dünya genelinde artış gösteren kadın girişimci sayısı ve AB, OECD ve BM gibi
uluslararası kuruluşların kadın girişimciliğini destekleyici özellikler gösteren politikaların varlığı etkili
olmuştur. Buna rağmen Türkiye’de, Batılı ülkelerde olduğu kadar kadın girişimciliğinde önemli gelişmeler
olmamıştır(Biner, 2011). İstihdam sorunu gelişmişlik düzeylerini gözetmeksizin birçok ülke için önemli bir
toplumsal sorun haline gelmektedir. Türkiye’de yaşanan ekonomik krizler nedeniyle işsizlik oranları giderek
artış göstermektedir(Keskin, 2013).
Türkiye’de kadınlar iş hayatına yeterince katılamamaktadır. Bu sebepten dolayı devlet tarafından kadınların
çalışma yaşamına katılmalarına destek olması için çeşitli proje ve programlar yapılmaktadır. Bu yönüyle
girişimcilik, kadınların kendi maddi hesabına çalışarak, istihdama katılmalarını artırmak için düzenlenen bir
politika görevi üstlenmektedir. Bu bağlamda, devletin oluşturduğu çeşitli programlar aracılığıyla istihdama
dâhil olmayan kadınların teşvik edilerek gelir elde etmeleri amaçlanmaktadır(Toprakçı Alp, 2018). Bu
kapsamda çalışmada, kadınların girişimciliğe yönlenmelerinde ve girişimcilik özellikleri kazanmasında etkili
olan faktörler birincil veriler kullanılarak araştırılmıştır.
2. MATERYAL YÖNTEM
Çalışmanın ana materyalini, araştırma bölgesi olarak seçilen Konya ilinde yer alan toplam 30 kadın ile yüz
yüze anket tekniği ile elde edilen veriler oluşturmaktadır. Ayrıca, konu ile ilgili daha önce yapılmış olan
araştırmalardan yararlanılmıştır. Konya ilinde ikamet eden girişimci kadınların, girişimcilik yönündeki kişilik
özelliklerini belirlemek ve kadınların girişimcilik profillerini tespit etmek amacıyla sahip oldukları demografik
özellikleri, elde edilen veriler sayesinde basit yüzde oranlar ve ortalamalar olarak hesaplanmıştır. Kadınların
demografik özellikleri, girişimcilik özellikleri ve girişimciliğe yönlenmeleri arasında Khi-kare ve Bağımsız ttesti uygulanmıştır. Kadınları girişimciliğe iten ve çeken faktörler belirlenmiştir. Kadınların girişimcilik
özelliklerinin belirlenmesinde ise faktör analizi yapılmıştır.
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3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA
Bu bölümde demografik ve sosyo-ekonomik özelliklere ilişkin elde edilen veriler ve analiz sonuçları
verilmiştir. Bu kapsamda, araştırma alanında yapılan anket çalışması sonucunda elde edilen veriler ile kadın
girişimcilerin yaş aralığı, eğitim durumu, medeni durum, mesleki deneyim süreleri ve gelir durumu gibi
demografik özellikleri elde edilmiştir.
Tablo 1’de yer alan sonuçlarda, araştırmaya katılan kadın girişimcilerin oransal olarak %40’lık kısmının
üniversite mezunu olduğu belirtilmiştir. Bu durum kadınların büyük çoğunluğunun eğitimli olduğunu
göstermektedir. Araştırmada kadınların büyük kısmı, eğitim durumunun girişimcilikle doğru orantılı bir ilişki
içerisinde olduğunu belirtirken, eğitim seviyesi düşük kadınlarda benzer fikri savunarak, eğitim seviyelerinde
ki düşüklüğü büyük bir eksiklik olarak gördüklerini ifade etmişlerdir.
Eğitim, kadının istihdamını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Kadınların girişimcilikte karşılaştıkları
birçok sorunu aşmada en önemli araçtır. Eğitim seviyesi arttıkça kadınların sahip olabileceği iş imkânları ve
çalıştıkları işlerin niteliği değişmektedir. Ayrıca eğitim, ücret eşitsizliği, gelir dağılımı gibi durumları da
belirleyen niteliğe sahiptir(Keskin, 2013).
Tablo 1. Kadın Girişimcilerin Demografik ve Mesleki Özellikleri
Özellikler

Yaş

Medeni Durum

Eğitim Düzeyi

Mesleki Deneyim

Gelir

Grup

Toplam

%

18-25 yaş arası

1

3,33

26-35 yaş arası
46 yaş ve üzeri
Evli

13
8
8
14

43,33
26,67
26,67

Bekâr

16

53,33

İlkokul

4

13,4

Ortaokul

23,3

Lise

7
7

Üniversite

12

40,0

1-5 yıl

8

6-10 yıl

36-45 yaş arası

46,67

23,3

6

26,67
20,00

11-15 yıl

5

16,67

16 yıl ve üzeri
0-3000 TL

11
11

36,67
36,67

3001-5000 TL

7

23,33

5001-7000 TL
7001 TL ve üzeri

4
8

13,33
26,67

Kadınların medeni durumları incelendiğinde toplam 30 kadından %46,67‘sinin evli, %53,33’ünün ise bekâr
olduğu tespit edilmiştir. Kadınların %43,33’lük kısmını (26-35) yaş aralığını oluştururken, %26,67’lik kısmını
(36-45) ve (46-+) yaşları aralığındaki kadınlar, %3,33’lük kısmını da (18-25) yaş arası kadınlar
oluşturmaktadır. Kadınların işletme faaliyetleri sonucunda elde ettikleri gelir gruplarından (0-3000 TL) arasını
%36,67’lik kısım oluştururken, %23,33’lük kısmını (3001-5000 TL) arası gelire sahip girişimci kadınlar
oluşturmaktadır. Ayrıca kadınların %26,67’lik kısmı (7001 TL ve üzeri) gelir elde ettiği sonucuna ulaşılmıştır.
Tabloya göre mesleki deneyim sürelerine bakıldığında en çok % 36,67 değeriyle “16 yıl ve üzeri” hemen
ardından %26,67 oranıyla, “1-5 yıl arası” yanıtlarının verildiği görülmektedir. Son olarak araştırmaya katılan
kadınların %20’sinin “6-10 yıl” ve %16,67’sinin “11-15 yıl” arası mesleki deneyim sürelerine sahip olduğu
ifade edilmektedir.
“16 yıl ve üstü” çalışan kadın girişimci sayısının fazla olması Konya ilindeki kadın girişimcilerin, girişimcilik
sektöründe istikrarlı olduklarının bir göstergesidir. Bu durum özellikle 1999 yılından bu yana kadın
girişimciliğinin Türkiye’de hem Sivil toplum kuruluşları (STK) hem de devlet desteklenmesiyle ilgilidir.
Özellikle son yıllarda gerek KOSGEB gerek özel bankalar gerekse de diğer kamu ve özel kuruluşlar ile
STK’nın kadın girişimciliğini destekleyen projeleri, hibeleri, kredilerinin artması ile kadınların girişimciliğe
olan katılımlarında büyük rol oynamaktadır(Tahtalı, 2018).
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Yüksek başarı elde etme ihtiyacı, kadınları girişimciliğe teşvik eden faktörlerdendir. Devletin girişimcilik
konusunda sağladığı destekler, aile ve çevredeki iş yaşamında başarı gösteren girişimciler, kadınları
girişimciliğe yönlendiren faktörler içinde sayılmaktadır. Ayrıca yaşadığı toplumda önde gelen birey
konumunda olmak kadın girişimciliğini çekici hale getirebilmektedir(Keskin, 2013). Araştırmaya katılan
kadınları girişimciliğe yönlendiren faktörler Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Araştırmaya katılan kadınları girişimciliğe yönlendiren faktörler
Faktörler
Aile ihtiyaçlarını karşılamak
Ekonomik Özgürlük
Sosyal Statü kazanma
Aile içi saygınlık
Diğer insanlara faydalı olmak
Zamanı değerlendirmek
Üretken ve Verimli Olma İsteği

5
2,83
3,50
2,83
2,50
3,83
3,00
4,33

4
0,53
0,80
1,07
1,33
0,67
1,20
0,40

3
0,10
0,10
0,30
0,10
0,10
0,20
0,10

2
0,33
0,07
0,07
0,13
-

1
0,10
0,03
0,03
0,07
0,03
0,03
-

Toplam
3,90
4,50
4,30
4,13
4,63
4,43
4,83

%
78,00
90,00
86,00
82,67
92,67
88,67
96,67

Bağımsız ve Kendi İşinde Çalışma İsteği

4,17
3,17

0,67
0,80

-

0,07

0,13

4,83
4,17

96,67
83,33

Eğitim ya da Tecrübeyi Değerlendirme

Çok Önemli:5 Önemli:4 Kararsızım:3 Önemli Değil:2 Hiç Önemli Değil:1
Elde edilen sonuçlar doğrultusunda kadınların girişimciliğe yönlenmelerinde etkili olan faktörlerden, %96,67
oranıyla “Bağımsız ve kendi işinde çalışma isteği” ile “Üretken ve verimli olma” seçeneği bir arada ilk sırada
yer almaktadır. Sıralamayı % 92,67 ile ‘’Diğer insanlara faydalı olma’’ faktörü takip etmiştir. “Aile
ihtiyaçlarını karşılamak” ve “Aile içi saygınlık” faktörleri değerlendirmede son sıralarda yer almaktadır.
Çalışmada kadınların medeni durumları ile girişimciliğe yönlenmeleri arasında ki farkın tespiti için Bağımsız
t- testi uygulanmıştır. Analiz için kurulan hipotezler,
H₀: Medeni durum ile girişimciliğe yönlendiren faktörler arasında fark yoktur.
H₁: Medeni durum ile girişimciliğe yönlendiren faktörler arasında fark vardır.
Tablo 3. Kadınların medeni durumları ile girişimciliğe yönlendiren faktörler arasında Bağımsız-t testi

Analiz sonucunda elde dilen sig. değeri %24,4 olarak tespit edilmiştir. Sig. değerinin %5’ten büyük olması H₁
hipotezinin red, H₀ hipotezinin kabul edildiğini göstermektedir. Kadınların medeni durumlarının girişimciliğe
yönlenmelerinde herhangi bir etkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Kadınları, yaşadığı maddi sorunlar girişimciliğe yönlendirmiştir. Esnek istihdam politikaları ve işçi
çıkarımlarında öncelikle kadınların tercih ediliyor olması kadınları küçük ölçekli işletme sahibi olmaya
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yönlendirmiştir. ABD’de yapılan bir araştırma sonucunda, kadın girişimcilerin bağımsızlık, kendi kararlarını
kontrol edebilme, istekleri gibi etkenleri ön planda tuttukları görüşü savunulmaktadır. Bu kapsamda kadınlar,
genele bakıldığında girişimsel hedefleri doğrultusunda iş kurmakta, sadece çok az sayıda kadın ücretli
çalışmada yaşanan cinsiyet ayrımından ötürü iş kurduğunu belirtmektedir(Şenöz, 2018).
Başka bir çalışmada ki kadın girişimcilerinde benzer girişimci özelliklerine sahip oldukları, çoğunluğun
özverili, iletişim becerisi yüksek, sabırlı, özgüven sahibi özelliklere sahip olduğu tespit edilmiştir. Kadınların
girişimcilik özelliklerine yüksek oranda dâhil olmaları günümüzde kadının kendisine olan özgüveninin arttığı,
aynı zamanda toplumdan destek aldığı şeklinde belirtilmektedir(Özyılmaz, 2016). Araştırmada elde edilen
veriler doğrultusunda başarılı bir kadın girişimcide olması gereken özellikler Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4. Başarılı bir kadın girişimcide olması gereken özellikler
Özellikler
Özgüven
Sabırlı ve hoşgörülü olma
Çalışkanlık
Risk alabilme yeteneğine sahip

5
4,50
5,00
4,67
4,00

4
0,40
0,27
0,53

3
0,10

2
0,07

1
-

Toplam
4,90
5,00
4,93
4,70

%
98,00
100,00
98,67
94,00

Yönetim becerisi yüksek
Tutarlı olma
Liderlik
Dürüstlük ve iş ahlakına uyum

4,33
4,00
4,17
4,33

0,53
0,80
0,53
0,53

0,10
-

-

-

4,87
4,80
4,80
4,87

97,33
96,00
96,00
97,33

Yaratıcı ve yenilikçi olma
Sosyal olma

4,00
4,00

0,80
0,53

0,20

-

-

4,80
4,73

96,00
94,67

Çok Önemli:5 Önemli:4 Kararsızım:3 Önemli Değil:2 Hiç Önemli Değil:1
Özellikler 5’li likert ölçeği ile değerlendirilmeye alındığında %100 oranı ile en yüksek orana sahip olan özellik,
“Sabırlı ve hoşgörülü olma” olurken, sıralama %98,67 ile “Çalışkanlık”, %98,00 ile “Özgüven”, %97,33
oranıyla, “Dürüstlük ve iş ahlakına uyum” ile “Yönetim becerisinin yüksekliği” sonucuna ulaşılmıştır.
Çalışma alanındaki kadınların girişimcilik özellikleri ile eğitim durumları arasında anlamlı bir ilişki olup
olmadığını tespit etmek amacıyla belirli hipotezler kurularak Khi-Kare bağımsızlık testi yapılmıştır.
Hipotezler,
H₀: Eğitim durumu ile girişimcilik özellikleri arasında ilişki yoktur.
H₁: Eğitim durumu ile girişimcilik özellikleri arasında ilişki vardır.
Tablo 5. Kadınların girişimcilik özellikleri ile eğitim durumları arasında Khi-kare analizi

Yapılan analiz sonucunda kadınların girişimcilik özellikleri ile eğitim düzeyi arasında pozitif yönlü bir ilişki
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sig. değerinin %17 olarak bulunması analizi yapılan değerlerin anlamlı olup, H₀
hipotezinin reddedilerek, H₁ hipotezinin kabul edildiği tespit edilmiştir.
Kadınların girişimcilik sürecini etkileyen faktörleri incelemek üzere birçok araştırma yapılmıştır. Yapılan
araştırmalar doğrultusunda kadınları girişimciliğe yönlendiren faktörler itici ve çekici olmak üzere iki gruba
ayrılabilmektedir. İtici faktörler, kadınlara negatif yönde etki eden faktörlerdir. Bunlar, işsiz kalma, iş yerinde
ki memnuniyetsizlik, cam tavan sendromu, esnek çalışma saatleri tercihi vb. faktörlerdir. Çekici faktörler ise,
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girişimciliğe duyulan ilgiden kaynaklanmaktadır. Kadınlara pozitif yönde etki etmektedir. Bunlar, kendini
gerçekleştirme, sosyal statü değişimi, ekonomik özgürlük vb. faktörlerdir(Özyılmaz, 2016).
Araştırma alanında kadınların girişimciliğinde etkili olan faktörleri daha iyi yorumlayabilmek, değişkenler
arasındaki bağıntıyı daha kolay kurup, verileri analiz etmek amacıyla Faktör Analizi uygulanmıştır. Faktörlerin
analizini yapabilmek için kadın girişimciliğinde etkili olduğu varsayılan 16 bağımsız değişkene faktör analizi
uygulanmıştır.
Analizi yapılan 16 bağımsız değişken; özgüven, çalışkanlık, risk alabilme yeteneğine sahip olma, liderlik,
dürüstlük ve iş ahlakına uyumlu olma, yaratıcı ve yenilikçi olma, sosyal olma, mesleğini sevme, aile ihtiyacını
karşılama, ekonomik özgürlük, sosyal statü kazanma, bağımsız olarak kendi işinde çalışma isteği, kaliteyi
iyileştirme, kârlılığı artırma, kurumsallaşma, mevcut durumu devam ettirmedir.
Faktör analizi sonucunda, varimax rotasyon ile yapılmış temel bileşenler analizi sonucu özdeğeri (Eigenvalue)
1’in üzerinde olan 6 bağımsız değişken tespit edilmiştir. Bu değişkenlerin, bütün değişkenleri temsil etme oranı
%74,012’dir. Faktörlerin açıkladıkları varyans miktarları ise sırasıyla, 1.Faktör için %19,645, 2.Faktör için
%15,523, 3. Faktör için %14,328, 4. Faktör için %9,637 olarak 5. Faktör %8,221, 6. Faktör %6,657 olarak
tespit edilmiştir.
Tablo 6. Araştırma Alanında Kadınların Girişimcilik Eğilimi Göstermesinde Etkili Faktörler

Karlılığı Artırma
Kaliteyi iyileştirme
Sosyal olma
Kurumsallaşma
Dürüstlük, iş ahlakına uyum
Mesleğini sevme
Özgüven
Sosyal statü kazanma
Bağımsız çalışma isteği
Yaratıcı ve yenilikçi olma
Ekonomik özgürlük
Aile ihtiyacını karşılama
Çalışkanlık
Risk alabilme yeteneğine
sahip

1.Girişimcilik
Özellikleri
,924
,907
,636
,522

2.Dürüstlük
ve iş ahlakı

Component
3.İşini
4.Statü
sevme
kazanma

5.Çalışkanlık

6.Risk
alabilme

,816
,808
,737
,726
,698
,698
,908
,568
,842
,916

Tablo 6’da yer alan analiz sonuçlarına göre ortaya çıkan 6 faktör diğer değişkenlerin faktör yükleri dikkate
alınarak isimlendirilmiştir. Bu faktörler girişimcilik özellikleri, dürüstlük ve iş ahlakı, işini sevme, statü
kazanma, çalışkanlık ve risk alabilmedir. 1.Faktör başlığı altında, karlılığı artırma, kaliteyi iyileştirme, sosyal
olma ve kurumsallaşma, 2. Faktör başlığı altında, dürüstlük ve iş ahlakına uyum, mesleğini sevme, özgüven
yer almaktadır. 3. Faktör başlığı altında sosyal statü kazanma, bağımsız çalışma isteği, yaratıcı ve yenilikçi
olma, 4. Faktör başlığı altında ekonomik özgürlük, aile ihtiyacını karşılama, 5. Faktör başlığı altında,
çalışkanlık, 6. Faktör başlığı altında ise, risk alabilme yeteneğine sahip olma yer almaktadır.
4. SONUÇ
Son yıllarda, dünyada ve Türkiye’de hızla yaygınlaşan kadın girişimciliği kavramı, kadınlara istihdam yaratma
konusunda önemli fırsatlar sağlamaktadır. Kadınların girişimcilik yoluyla çalışma hayatına kazandırılması,
ekonomik refah sağlamaları yanında diğer kişilere de iş fırsatı sunarak istihdam kaynağı olma yönünde katkı
sağlamaktadır. Ayrıca kadın girişimciliği, kadınların toplumdaki konumlarının güçlenmelerinde de etkili
olmaktadır. İşsizlik oranının yüksek değerlerde yer aldığı ülkemizde nüfusun büyük bir bölümünü oluşturan
kadınların işgücüne katılımının artmasını sağlamak ekonomi için pozitif sonuçların oluşmasını sağlayabilir.
Ülkemizde kadın girişimcilerin sayısının erkek girişimcilere oranla geri kaldığı görülmektedir. Türkiye’de 1564 yaş arası yaklaşık olarak toplam 32 milyon kişi bulunan işgücü içerisinde kadınların payının yaklaşık 10,46
milyon olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Ayrıca, kadınların işgücüne katılım oranının yıllar itibariyle artış
gösterdiği, 2019 yılında %38,7 olduğu, istihdama katılım oranının ise, %32,2 olduğu tespit edilmiştir. Konya
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ilinde ikamet eden 30 kadın girişimci ile anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler
doğrultusunda;
• Araştırma alanındaki kadınların %40’ının üniversite mezunu olduğu, girişimci kadınların eğitim durumları
ile girişimcilik özellikleri kazanmaları arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu,
• Kadınların girişimciliğe yönlenmelerinde ki en önemli etkenlerin sırasıyla; üretken ve verimli olma, kendi
işinde çalışıyor olma ve ekonomik özgürlüğe erişme istekleri olduğu,
• Kadın girişimcilerin sahip olması gereken özelliklerinin ise, sabırlı ve hoşgörülü olma, çalışkanlık ve
özgüven olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, Khi-kare ve bağımsız t-testi
ile faktör analizi uygulanmıştır.
• Bağımsız t-testi sonucunda elde edilen sig. değeri %24,4 olarak tespit edilmiş olup, medeni durum ile
girişimciliğe yönlendiren faktörler arasında anlamlı bir ilişki olmadığı,
• Kadınların girişimcilik özellikleri ve eğitim durumları arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla ise, Khikare testi yapılmıştır. Analiz sonucuna göre sig. değeri, %17 olarak tespit edilmiştir. İki değişken arasında
pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
• Kadınların girişimcilik özelliklerinin belirlenmesinde faktör analizi yapılmıştır. Araştırma alanında
kadınların girişimcilik özelliklerine etki eden faktörlerin, girişimcilik özelliği, dürüstlük ve iş ahlakı, işini
sevme, statü kazanma, çalışkanlık ve risk alabilme olduğu tanımlanmıştır.
Sonuç olarak, girişimci kadınlar çeşitli sektörlerde faaliyette bulunarak girişimcilik özelliklerinin gelişmesine
temel oluşturacaklardır. Kadınlara çalışma yaşamında çeşitli fırsatlar tanınıp, girişimcilik alanında
karşılaşabileceği engeller ortadan kaldırılırsa hem kendileri hem de istihdam ettikleri kişiler için çeşitli iş
imkânları oluşturacaktır. Kentsel alanda girişimcilik faaliyetleri ile ilgili eğitimlerin artırılması kadınları daha
çok bilinçlendirerek girişimcilik alanına katılmalarını teşvik edecektir. Bu doğrultuda, kadın istihdamına
yönelik yürütülen proje ve çalışmaların artırılması gerekmektedir.
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ÖZET
Hizmet sektörünün yükselişi ile önemli hale gelen duygusal emek kavramı, çalışanlarla hizmet alanların
arasında doğan yakın ilişkiler için belirli işlerde, işin gerekleri sebebiyle sarf edilen emek biçimidir.
Tükenmişlik ise; işi gereği insanlarla yoğun bir ilişki içerisinde bulunanlarda görülen duygusal olarak tükenme,
duyarsızlaşma, hissizleşme ve yetersiz hissetme halidir. Bu çalışmanın amacı; Bandırma Belediyesi
çalışanlarının duygusal emek ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Ayrıca korelasyon
analizleri ve çoklu regresyon analizleri de çalışma kapsamında değerlendirilmiştir. Tüm bunlara ilave olarak
çalışanların demografik özellikleriyle duygusal emek ve tükenmişlik düzeyleri arasında nasıl bir ilişki olduğu
ele alınmıştır. Elde edilen bilgiler ışığında duygusal emek ölçeğinin alt boyutları ile tükenmişlik arasındaki
ilişkiye yönelik gelecek çalışmalar için öneriler verilmiştir. Bu araştırma sonucunda, çalışanların çalıştıkları
kurum tarafından sergilemelerini istedikleri davranışları içten yaşayarak ortaya koymakta zorluk yaşadıklarını
söyleyebiliriz. Bu durum samimi davranışın ister çalıştığınız örgütte ister günlük yaşantınızda ne kadar önemli
bir olgu olduğunu göstermektedir. Ayrıca bir nevi kişisel başarı hissini ve motivasyonu arttırma özelliğine
sahip olmakla birlikte samimi davranışın ister çalıştığınız örgütte ister günlük yaşantınızda ne kadar önemli
bir husus olduğunu göstermektedir. Örgütlerde duygusal emeğin alt boyutlarından olan samimi davranışın
çalışanlarca sergilenebilmesi için gerekli ortamın yaratılması konusunda yöneticiler çaba sarfetmelidirler.
Çalışanların özellikle yüzeysel davranış tarzındaki duygusal emek durumları tükenmişliğin kısmen de olsa
artmasına neden olabilir.
Anahtar Kelimeler: Duygusal Emek Algısı, Tükenmişlik, Samimi Davranış
ABSTRACT
The concept of emotional labor, which has become important with the rise of the service sector, is the form of
labor exerted due to the requirements of the job in certain jobs for the close relationships arising between the
employees and the service recipients. If burnout is; emotional exhaustion, depersonalization, numbness and
inadequate feeling seen in people who are in intensive contact with people due to their job. The purpose of this
study; To examine the relationship between the emotional labor and burnout levels of Bandırma Municipality
employees. In addition, correlation analyzes and multiple regression analyzes were evaluated within the scope
of the study. In addition to all these, the relationship between the demographic characteristics of the employees
and emotional labor and burnout levels is discussed. In the light of the information obtained, suggestions were
given for future studies on the relationship between the sub-dimensions of the emotional labor scale and
burnout. As a result of this research, we can say that the employees have difficulty in demonstrating the
behaviors they want to be displayed by the institution they work with. This situation shows how important
behavior is in the organization you work with or in your daily life. In addition, although it has the feature of
increasing a sense of personal accomplishment and motivation, it shows how important the intimate behavior
is in your organization or in your daily life. Managers should strive to create the necessary environment in
order to show sincere behavior, which is one of the sub-dimensions of emotional labor, in organizations.
Emotional labor, especially in the superficial behavior of employees, may lead to a partial increase in burnout.
Key Words: Emotional Labor, Burnout, Sincere Behaviour.
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GİRİŞ
Örgütler, müşterilerin memnuniyetlerine göre, belli başlı çalışma koşulları yaratmışlardır. Duyguların kontrolü
işletme içerisinde yaşanabilecek sıkıntıların denetimi açısından önemlidir (Pala ve Sürgevil, 2016). Duygusal
emeğin arttığı durumlarda tükenmişlik de artış gösterir mi? Sorusuna yanıt aranmaya çalışılmıştır. Çalışmanın
amacı, duygusal emek davranışlarının işgörenler üzerindeki etkilerini Bandırma Belediyesi çalışanları
aracılığıyla ortaya koymaktır. Bu amaçla, işgörenlerin tükenmişlik düzeyleri ölçülmüş; duygusal emek
davranışlarının çalışanların iş tükenmişlik düzeyleri ile ilişkisi ele alınmıştır. Duygusal emek ile ilgili
çalışmalar incelendiğinde tükenmişlik kavramının en önemli sonuçlardan biri olduğu görülmektedir.
Çalışanlar iş hayatlarında kendilerinden istenen davranışları sergilerken asıl duygularını gizleyerek genel bir
yorgunluk hali yaşamaktadırlar. Bu yorgunluk hali zamanla duygusal olarak tükenmeye sebep olmaktadır. Bu
çalışmada amaç duygusal emek, alt boyutları ve tükenmişlik arasındaki ilişkiyi açıklamaktır. Bu nedenle
duygusal emek, alt boyutları ve tükenmişlik kavramlarının kuramsal çerçevesi detaylı olarak incelenmiş,
aralarındaki ilişkiyi ele alan çalışmalar da ele alınmıştır.
DUYGUSAL EMEK
Duygusal emek, asıl olarak hizmet sektöründe bulunmayan, görev temelli olmaktan çok duygusal açıdan
düşünmeye önem vermektedir. Bu kavramla ilgili hususlar örgütün bir unsuru olarak görülmektedir. Örgüt
kültürü sayesinde işgörenlerin hem tavırları hem de duygusal tavırları kontrol altına alınabilmektedir (Güngör,
2009). Günümüzde artan rekabet ortamıyla birlikte her işletme müşterilerine daha farklı hizmet verme fikri
düşünmeye başlamıştır. Bu durum müşteri odaklı pazarlama kavramını getirmektedir. Müşteri memnuniyeti
önemli bir etmen haline gelmiştir (Yağcı & Duman, 2006). Çelik ve Turunç ‘a göre iki alt boyutu bulunur ve
bunlar: yüzeysel rol yapma davranışı ve derin rol yapma davranışıdır (Çelik & Turunç, 2011). Duyguların,
şirketin hedefleriyle doğru orantılı olması beklenir ve bu nedenle çalışana stres vb. negatif çıktıları vardır
(Özkaplan, 2009). Örgüt kuralları çalışanların duygusal olarak kendilerini nasıl öne çıkarabileceklerini kendi
kurallarıyla belirlemelerini sağlar ve çalışanlar da bu kurallar çerçevesinde işlerine devam ederler. (Leung,
2008). Bu durum aslında örgütün kendisinden beklediği davranış ile ve iç dünyasında barındırdığı duygular ile
örtüşmemektedir (Oğuz & Özkul, 2016). Duygusal emeğin alt boyutlarını da ele alırsak:
-Yüzeysel Davranış: Reel olmayan hislerin yaşanıyor gibi olması durumudur. Bu boyuta göre çalışanlar
çalıştıkları kurumun koyduğu kurallar doğrultusunda, işlerini koruyabilmek için gerçek hislerinin dışında
hareket ederler (Diefendorf vd., 2005). Çalışan zor bir müşteri ile karşılaştığında istemeden de olsa
gülümsemek zorunda kalır. Bu durumda ileride çalışanda depresyon, stres, tükenmişlik gibi olumsuz sonuçlar
sebep olabilir (Ulutaş & Kaplan, 2016).
-Derin Davranış: İşgörenin hissetmediği duyguları hissetmek için kendini zorlaması halidir. Bu boyutta
çalışanın kendi hissettiği duygular ile kendinden beklenen duygular arasında bir uyumsuzluk görülmektedir.
-Samimi Davranış: Samimi davranış, işletme tarafından sergilenmesi istenilen davranışların çalışanlar
tarafından da sergilenmesi durumu olarak ifade edilir. Bu boyutta çalışan iş için sarf etmesi gereken duyguları
hiç zorlanmadan yerine getirir. Samimi davranışı daha çok dışa dönük bireyler sergiler.
TÜKENMİŞLİK
Tükenmişlik başkalarıyla çalışma mecburiyetinde olan çalışan kesimin yorgunluk gibi sıkıntılarla iç içe
kalması, çaresizlik gibi duygularının artış göstermesi, sonuç olarak da bunu işine yansıtmasıdır. Tükenmişliğin
belirtileri (Dalkılıç, 2014):
• Çaresizlik, suçluluk, başarısızlık hissi, özgüven kaybı, paranoya, depresyon gibi duygusal belirtilerle,
• Ağrı, sızı, uyku bozukluğu, kilo kaybı, mide rahatsızlıkları, geçmeyen baş ağrıları gibi fiziksel belirtilerle,
• Değişime karşı direnç gösterme, güven kaybı, konsantrasyon kaybı, çalıştığı örgüte karşı ilgisizlik yalnız
kalma isteği, aşırı sinir patlamaları, işe geç gelme veya işe gelmeme gibi davranışsal belirtilerle kendini
gösteren bir kavramdır.
Tükenmişliğin alt boyutları da şöyle sıralanır:
-Duyarsızlaşma: Duyarsızlaşma genellikle hissiz ve aşırı öfkeli olmayı ifade eder. Duygusal tükenmenin
devamı gibidir. Birey etrafına karşı umursamaz davranır (Maslach & Goldberg, 1998). İşine karşı duygularında
olumsuz değişimler yaşar (Basım & Şeşen, 2006).
-Duygusal Tükenme: Duygusal tükenme süresince bireyin enerjisi düşük, duyguları yıpranmış bir hal alır ve
genel olarak bir yorgunluk hali içindedir (Budak & Sürgevil, 2005).
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-Düşük Başarı Hissi: Bu durum çalışanın işinde kendini değersiz ve yetersiz hissetmeye başlar. Strese bağlı
olarak kişide tükenme başlar ve bireyde duygusal tükenmeye karşı duyarsızlaşma hissi oluşur. Yani çalıştığı
kurumla kişi arasında bir duvar oluşur. Bu da düşük kişisel başarı hissini oluşturur (Ersoy & Utku, 2005).
DUYGUSAL EMEK VE TÜKENMİŞLİK İLİŞKİSİ
Yerli ve yabancı literatürde iki değişken arasındaki ilişkiyi ortaya koyana çalışmalara şu şekilde örnekler
verilebilir:
Noor ve Zainuddin (2011) kadın öğretmenler arasında duygusal emek ve tükenmişlik ilişkisi ve bu ilişkide işaile çatışmasının rolünü belirlemek için yaptıkları çalışmada, 102 evli öğretmen üzerinde anket
uygulamışlardır. Çalışmanın sonucunda duygusal tükenme ve duyarsızlaşma arasında olumlu bir ilişki olduğu
görülmektedir (Noor & Zainuddin, 2011).
Basım ve Beğenirbaş tarafından 2012 yılında Eskişehir’de bulunan 152 ilköğretim okulunda görev yapan
öğretmen arasında bir anket çalışması gerçekleştirmiştir. Yapılan analizlerin sonucuna göre yüzeysel
davranışın duyarsızlaşma ile pozitif yönlü, doğal duygular ile negatif yönlü ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir
(Basım & Beğenirbaş, 2012).
Yücebalkan ve Karasakal’ın 2016 yılında yaptıkları çalışmada akademisyenlerin duygusal emek ve
tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki Kocaeli Meslek Yüksekokulu’nda görev yapmakta olan 184 öğretim
görevlisi arasında gerçekleştirilen bir anket çalışması ile tespit edilmiştir. Yapılan analizlerin sonucuna göre
doğal duygular ile tükenmişlik arasında negatif yönlü ilişki olduğu görülmüştür (Yücebalkan & Karasakal,
2016).
YÖNTEM VE HİPOTEZLER
Çalışmanın amacı Bandırma Belediyesi çalışanlarının duygusal emek düzeyleri ile tükenmişlik düzeyleri ve
alt boyutları arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Soru formunda duygusal emek boyutunu ölçmek için, Chu ve
Murmann (2006) tarafından geliştirilen ve Pala ve Sürgevil (2016) tarafından Türkçe ’ye çevrilen ‘’Duygusal
Emek Ölçeği’’ kullanılmıştır. Tükenmişlik boyutu için 1981 yılında “The Measurement of Experienced
Burnout” çalışması ile Maslach ve Jackson tarafından geliştirilen, İnce ve Şahin (2015) tarafından Türkçe’ye
çevrilen‘’Tükenmişlik Ölçeği’’kullanılmıştır. Duygusal emek ve tükenmişlik değişkenleri için (1= Kesinlikle
Katılmıyorum, 2= Katılmıyorum, 3= Kararsızım, 4= Katılıyorum, 5= Kesinlikle Katılıyorum) 5’li Likert ölçeği
kullanılmıştır. Çalışmanın ana kütlesini Bandırma Belediyesi çalışanları oluşturmaktadır. Bandırma
Belediyesi’nde toplam 120 kişi çalıştığı öğrenilmiştir. Anakütlenin 120 olduğu bir araştırmada örneklem
hacminin en az 92 olduğu tespit edilmiştir (Ural ve Kılıç, 2005: 43). Dolayısıyla 111 anketin anakütleyi temsil
ettiği ifade edilebilir. Örneklemin ana kütleye oranı %92,5’dir. 43’ü kadın ve 68’i erkek olmak üzere 111
işgören üzerinde, kolayda örnekleme yöntemi ile birebir uygulamalı bir çalışma şekli izlenmiştir. Verilerin
tümü bir paket program ile analize tabi tutulmuştur. Cronbach’s Alpha katsayısı duygusal emek ve tükenmişlik
boyutları için ayrı ayrı ele alınmıştır.
Araştırmanın tüm hipotezleri sosyal değişim kuramı ışığında geliştirilmiştir. Araştırmanın temel hipotezleri ve
alt hipotezleri aşağıdaki gibidir:
H1: Duygusal emek davranışı tükenmişlik algısı üzerinde pozitif yönlü etkiye sahiptir.
H1a: Duygusal emeğin bir alt boyutu olan yüzeysel davranış tükenmişlik üzerinde pozitif yönlü etkiye sahiptir.
H1b: Duygusal emeğin bir alt boyutu olan samimi davranış tükenmişlik üzerinde negatif yönlü etkiye sahiptir.
H1c: Duygusal emeğin bir alt boyutu olan derin davranış tükenmişlik üzerinde pozitif yönlü etkiye sahiptir.
Araştırma verilerinin analizi için SPSS 22.0 programı kullanılmıştır.
ARAŞTIRMANIN BULGULARI
Tablo1. Güvenilirlik Analizi Bulguları
Duygusal Emek
Yüzeysel Davranış
Derinlemesine Davranış
Samimi Davranış
Tükenmişlik

Cronbach’s Alpha Değeri
0,728
0,666
0,712
0,763
0,778
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N
19
7
7
5
22
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Elde edilen sonuca göre söz konusu kavramsal yapının tek seferde tutarlı bir şekilde ölçülebileceği tespit
edilmiştir.
Tablo2. Normallik Testi
Basıklık
(Duygusal Emek)
-,001

Çarpıklık
(Duygusal Emek)
,817

Basıklık
(Tükenmişlik)
,525

Çarpıklık
(Tükenmişlik)
-,330

Normallik testi sonucunda basıklık ve çarpıklık değerleri -1 ile +1 arasında olduğu için normal dağılım olduğu
kabul edilmiştir.
Tablo3. Demografik Bilgiler
Değişken
Cinsiyet

Kadın
Erkek
Evli
Bekâr
24 ve altı
25-34
35-45
46-54
55-64
65 ve üzeri
1500 ve altı
1501-2500
2501-3500
3501-4500
4501 ve üstü
İlkokul
Ortaöğretim
Lise
Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans ve
Doktora
1 Yıldan az
2-5 Yıl
6-10 Yıl
11-15 Yıl
16-20 Yıl
21 Yıl ve üzeri

Medeni Durum
Yaş

Aylık Gelir(TL)

Eğitim Durumu

İş Tecrübesi

Frekans
43
68
82
29
1
41
41
15
13
0
0
11
32
27
41
0
3
28
24
53
3

Yüzde
38,7
61,3
73,9
26,1
,9
36,9
36,9
13,5
11,7
0
0
9,9
28,8
24,3
36,9
0
2,7
25,2
21,6
47,7
2,7

3
23
37
15
9
24

2,7
20,7
33,3
13,5
8,1
21,6

Tablo4. Çoklu Korelasyon Analizi
Pearson
Korelasyon
Tükenmişlik
Yüzeysel
Davranış
Derinlemesine
Davranış
Samimi Davranış
Sig.(1 - tailed)
Tükenmişlik
Yüzeysel
Davranış
Derinlemesine
Davranış
Samimi Davranış

Tükenmişlik

Yüzeysel Davranış

Derinlemesine Davranış Samimi Davranış

1,000
,174
-,106
-,256

1,000
,096
,186

1,000
,271

1,000

.
,034
,134
,003

,034
.
,159
,025

,134
,159
.
,002

,003
,025
,002
.
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Çoklu korelasyon analizi sonuçlarına göre tükenmişlik ile samimi davranış arasında negatif yönlü ve anlamlı
bir ilişki olduğu görülmüştür. Ancak tükenmişlik ile duygusal emek, tükenmişlik ile yüzeysel davranış,
tükenmişlik ile derinlemesine davranış arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmektedir.
Tablo5. Çoklu Regresyon Analizi
Standartlaştırılmamış Katsayılar

(Sabit)

B
3,205

Std. Hata
,266

Yüzeysel Davranış
Derinlemesine Davranış
Samimi Davranış

+,063
-,035
-,117

,043
,055
,054

Standartlaştırılmış
Katsayılar
Beta
+,140
-,062
-,213

t

p

12,041

,000

+1,470
-636
-2,160

,144
,526
,033

Çoklu regresyon analizi sonucuna göre (H1b: Duygusal emeğin bir alt boyutu olan samimi davranış
tükenmişlik üzerinde negatif yönlü etkiye sahiptir.) hipotezi kabul edilmiştir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Yapılan çoklu korelasyon analizi neticesine göre tükenmişlik ile samimi davranış arasında negatif yönlü ve
anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür (r=-,256**). Ancak tükenmişlik ile duygusal emek, tükenmişlik ile
yüzeysel davranış, tükenmişlik ile derinlemesine davranış arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir.
Samimi davranış sergileyen işgörenlerin tükenmişlik seviyelerinde azalma olacağı görülmektedir. Bu analiz
sonucu samimi davranış gösteren işgörenlerin tükenmişlik seviyelerinin azalacağını göstermektedir.
Çalışan gün içerisinde içinden geldiği gibi davrandığında daha az duygusal emek harcar ve hizmet alanında da
olumlu bir tepki yaratmış olur.
Çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre samimi davranışın tükenmişlik seviyesi üzerinde negatif yönlü bir
etki yarattığı tespit edilmiştir. Yapılan analizlerin neticesine göre H1b hipotezi kabul edilmiş olup, H1, H1a,
H1c hipotezleri reddedilmiştir.
Ortalamalara bakarak çalışanların genel itibariyle gün içerinde çalıştıkları kurum tarafından sergilemelerini
istedikleri davranışları aslında içten yaşayarak ortaya koymakta zorlandıklarını söyleyebiliriz.
Bu durum bir nevi kişisel başarı hissini ve motivasyonu arttırma özelliğine sahip olmakla birlikte samimi
davranışın ister çalıştığınız örgütte ister günlük yaşantınızda ne kadar önemli bir husus olduğunu
göstermektedir.
Bu çalışmanın da belli başlı kısıtları vardır. Bu kısıtlardan ilki çalışmanın örneklemi üzerinedir. Belirtildiği
üzere örneklem sayısı 111’dir. Çalışma daha geniş bir örneklemde gerçekleştirilirse daha verimli sonuçlara
ulaşılabilir.
Çalışmanın diğer kısıtı ise yalnızca Bandırma Belediyesi’nde yapılmış olmasıdır. Sonuçların daha sağlıklı bir
hal alabilmesi için geniş örneklem içeren bir örgüt içerisinde ve farklı sektörlerde yapılmasında yarar vardır.
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı özel güvenlik görevlilerinin şiddet eğilimlerini medeni durum, eğitim durumu, yaş,
çalışma süresi ve aylık gelir değişkenlerine göre incelemektir. Çalışma nicel araştırma türlerinden tarama
yöntemiyle yürütülmüştür. Çalışma grubunu uygun örnekleme tekniği ile belirlenen ve gönüllü olarak katılım
sağlayan 219 özel güvenlik görevlisi oluşturmaktadır. Veriler şiddet eğilim ölçeği ile toplanmış ve T Testi, tek
yönlü varyans analizi, Mann Whitney U ve Post Hoc. teknikleri ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre
özel güvenlik görevlilerinin şiddet eğilimlerinde medeni durum değişkenine göre bekâr olan, aylık gelir
durumuna göre geliri 2.500 TL altı olan, çalışma süresine göre 0-5 yıl gruplar lehine anlamlı farklılıklar vardır.
Eğitim durumu ve yaş değişkenlerine göre ise anlamlı bir farklılık yoktur.
Anahtar Kelimeler: Güvenlik, Özel Güvenlik, Şiddet Eğilimi
INVESTIGATION OF VIOLENCE TENDENCIES OF PRIVATE SECURITY OFFICERS’
ABSTRACT
The aim of this study is to examine the violent tendencies of private security officers according to marital
status, educational status, age, working time and monthly income variables. The study was conducted by
screening types of quantitative research. The working group consists of 219 private security officers who are
determined by appropriate sampling technique and who participate voluntarily. The data were collected by the
violence trend scale and T Test, One-Way Variance Analysis, Mann Whitney U and Post Hoc. it has been
analyzed with techniques. According to the results of the analysis, private security officers in violence
according to the marital status variable, single, monthly income according to income under 2.500 TL, the
runtime according to year groups there are significant differences in favor of 0-5. There is no significant
difference in educational status and age variables.
Key Words : Security, Private Security, Violence Tendencies
GİRİŞ
Şiddet birçok farklı faktöre bağlı olarak ortaya çıkabileceği için oldukça karmaşık bir olguya sahiptir. 5188
sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde işin özel niteliğine göre silahlı ya da silahsız
olarak görev ifa eden özel güvenlikler görevleri yapmış oldukları işin doğası gereği görev alanlarında otoriteyi
temsil etmektedirler ve güvenliğin sağlanmasında birinci derecede sorumludurlar. Resmi üniformalı olarak
görev yapmak güvenlik güçlerinde olduğu gibi özel güvenlikler görevlerinde de sivil hayatta gösterdiği
eğilimlerin davranışların daha otoriter ve şiddete yönelmesi sonucunu doğurabilmektedir.
Şiddet öğrenilmiş bir davranış olarak karşımıza çıkabilir. Şiddet bir olgunun yoğunluğu, sertliği, kaba ve sert
davranış biçimi olarak öfke, nefret, düşmanlık gibi duygu durumlarının ortaya çıkması olarak tanımlamaktadır
(Köknel, 1996). Şiddet, sadece insan vücuduna zarar veren maddi bir saldırı değil aynı zamanda zihinsel ve
duygusal bakımdan da bireyde hasara yol açabileceği değerlendirilmektedir (Ergil, 1980). Bu açıdan
değerlendirildiğinde şiddet; salt fiziksel bir güç kullanımı olmayıp bireyin psikolojik, duygusal, fiziksel, cinsel,
sözel, ekonomik, dijital olarak da şiddete maruz kalması, suistimal edilmesi ve sömürülmesini de
kapsamaktadır.
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Günümüzde toplumların ve bireylerin güvenlik ihtiyacı sadece mülkiyet ve mekân güvenliği ile sınırlı
kalmayıp kişilerin yaşamının her alanında ihtiyaç duyulmaktadır. 5188 sayılı yasa ile kurulan özel güvenlik
şirketleri de bu talebin, güvenlik ihtiyacının ürünüdür ve doğal olarak artan şiddet ve suç olgusunun bir
sonucudur. Bu durum özel güvenliğin bir ihtiyaç haline gelmesini sağlamıştır. Özel güvenliğin bir ihtiyaç
haline gelişi oldukça klasik bir açıklama ile sanayileşme ve kentleşmeye bağlanmaktadır (Gülcü, 2009).
Şiddetin ortaya çıkmasında bireyin içyapısı (biyolojik), ruhsal yapısı (psikolojik) ve toplumsal yapıdan
(sosyolojik) kaynaklı faktörler vardır. Biyolojik etmenler arasında bireylerin hormon, enzim, salgı; psikolojik
etmenler arasında şiddetten elde edilen kazanç, ruhsal hastalıklar, ebeveynlerin tutumu, engelleme, iletişim
problemleri; sosyolojik etmenler arasında ise; şiddetin toplumda nasıl görüldüğü, yasalarda yeterli cezanın
olmaması, medyanın etkisi, ekonomik gerekçeler, göç ve küreselleşme olarak sıralanabilir (Baltaş, 2000;
Kızmaz, 2006).
Özel güvenlikler görevleri nedeniyle şiddetle daha yakından ilişkili olan meslek gruplarından biridir (Chappell
ve Di Martino, 1999; Essenberg, 2003). Özel güvenlikler görevleri, görev alanlarında can, mal, mülkiyet vb.
güvenlik alanındaki her konularda asli unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Güvenlik alanındaki sorumlulukları
çok fazla olan Özel güvenlikler görevleri, 5188 sayılı kanunun kendisine yetkiyi de kullanarak gerektiğinde
yasal olarak kademeli ve orantılı olarak güç kullanarak yani şiddete başvurarak bozulan düzeni tesis
edebilmektedir. Özel güvenlikler görevlerinin vardiyalı olarak yoğun ve düzensiz çalışma koşullarında asgari
ücretle çalışması, iş yükünün fazla olması, terfi olanaklarının sınırlı olması, iş ortamındaki stres unsurları, öfke
kontrolünün olamaması, iletişim yönünün zayıf olması vb. olumsuz faktörler dikkate alındığında otoriter
eğilimleri arttırıcı unsur olarak ta resmi üniformalı olarak görev yapmak özel güvenlikler görevlerinde bazen
iletişim yoluyla çözecekleri bir güvenlik sorununu şiddete başvurarak çözme eğilimini arttırmaktadır. Otoriter
eğilimleri fazla olan güvenlik güçleri ve özel güvenlikler görevleri karşılaştıkları subjektif bir olayda
yakaladıkları suçluya da kendisini toplum yerine cezalandırıcı unsur olarak görerek adalet kurumunun görevini
üstlenerek fiziksel şiddet uygulayarak bireysel cezalandırma yoluna gidebilmektedirler. Bu bağlamda özel
güvenlik görevlilerinin şiddet eğilimlerini sebep olabilecek değişkenleri ortaya koymak önemlidir. Çalışma bir
problem ve buna bağlı olarak beş alt problemden oluşmuştur.
Problem Cümlesi: Özel güvenlik görevlilerinin şiddet eğilimleri medeni durum, eğitim durumu, yaş, çalışma
süresi ve aylık gelir gibi değişkenlere göre anlamlı farklılık göstermektemidir?
Alt Problemler:
1- Özel güvenlik görevlilerinin yaşı ile şiddet eğilimleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
2- Özel güvenlik görevlilerinin eğitim durumu ile şiddet eğilimleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
3- Özel güvenlik görevlilerinin medeni durumu ile şiddet eğilimleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
4- Özel güvenlik görevlilerinin çalışma süresi ile şiddet eğilimleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
5- Özel güvenlik görevlilerinin aylık gelir ile şiddet eğilimleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
YÖNTEM
Araştırmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı meslekleri gereği şiddet olaylarıyla sıklıkla karşılaşan özel güvenlik görevlilerinin şiddet
eğilimlerini medeni durum, eğitim durumu, yaş, çalışma süresi ve aylık gelir değişkenlerine göre incelemektir.
Araştırmanın Yöntemi
Çalışma özel güvenlik görevlilerinin şiddet eğilimleri belirlenen bazı değişkenlere göre şiddet eğilim ölçeği
ile toplanan verilere göre incelendiği için nicel araştırma türlerinden tarama yöntemi kullanılmıştır.
Çalışma Grubu
Çalışma grubunu uygun örnekleme tekniği ile belirlenen ve çalışmaya gönüllü olarak katılım sağlayan 219
özel güvenlik görevlisi oluşturmaktadır.
Verilerin Toplanması
Veriler Şiddet Eğilim Ölçeği kullanarak toplanmıştır. Ölçek Göka, Bayat ve Türkçapar (1995) tarafından
geliştirilmiştir. Ölçeğin 1995 yılında cronbach alpha güvenirlik katsayısı 0,78 olarak bulunmuştur. 1998
yılında ise T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu’nun Aile İçinde ve Toplumsal Alanda Şiddet konulu
çalışmasında temel yapısı bozulmadan yeniden desenlenmiş ve cronbach alpha güvenirlik katsayısı 0,87 olarak
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bulunmuştur. Bu çalışmadaki örneklem için ise cronbach alpha katsayısı 0,811 olarak hesaplanmıştır. Ölçek 4
lü likert yapıda olup, toplam 20 sorudan oluşmaktadır. Ölçekten alınabilecek puanlar 20 – 80 aralığındadır.
Verilerin Analizi
Verilerin analizine geçmeden önce verilerin normalliğine bakılmıştır. Veriler normal dağılım göstermektedir.
Medeni durum değişkeni için bağımsız t testi, eğitim durumu için varyans eşitliği olmadığı için Mann Whitney
U testi uygulanmıştır. Yaş, gelir ve çalışma süresi değişkenleri için ise tek yönlü varyans analizi testleri
yapılmıştır. Ayrıca çalışma yılı ve aylık gelir değişkenleri için anlamlı farklılık tespit edildiği için farklılığın
hangi grupların lehine olduğunu belirlemek için post hoc. analizi yapılmıştır.
BULGULAR
Tablo 1: Medeni Durum Değişkenine Göre Bağımsız T Testi Sonuçları
Medeni Durum
Evli
Bekar
Toplam

N
177
42
219

X
36,74
40,35

ss
8,57
10,56

sd
217

t
-2.342

p
0,020*

Özel Güvenlik Görevlilerinin medeni durumlarını ele aldığımızda evli özel güvenlik görevlilerinin ortalaması
36,74 standart sapması 8,57 bekar özel güvenlik görevlilerinin ortalaması 40,35 standart sapması 10,56 dır.
Yapılan bağımsız gruplar t testi sonuçları medeni durum değişkenine göre özel güvenlik görevlilerinin şiddet
eğilimlerinde bekarların lehine anlamlı bir farklılık vardır (p<0,05).
Tablo 2: Eğitim Durumu Değişkenine Göre Mann Whitney U Testi Sonuçları
Eğitim Durumu
Ortaöğretim
Üniversite
Toplam

N
165
54
219

ST
106,45
120,83

SO
17565,00
6525,00

U
3870,00

z
-1,449

p
0,147

Özel güvenlik görevlilerinin şiddet ölçeğinden almış oldukları puanların, eğitim durumlarının ortaöğretim veya
üniversite olma durumlarına göre istatistiksel açıdan anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını
belirlemek üzere yapılan non-parametrik Mann Whitney-U testi sonucunda istatistiksel açıdan anlamlı bir
farklılık saptanmamıştır (p>0,05).
Tablo 3: Çalışma Yılına Göre ANOVA Sonuçları
Varyans Kaynağı
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

S.squares
603,116
17354,801
17957,918

sd
2
216
218

M. square
301,558
80,346

F
3,753

p
0,025*

Özel güvenliklerin çalışma sürelerine göre şiddet eğilimlerinde anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek
için tek yönlü varyans analizi yapılmış ve anlamlı farklılık tespit edilmiştir [F(2,216): 3,753, p<0.05]. Bu
farklılığın hangi grubun lehine olduğunu belirlemek için ise post hoc analizi yapılmış ve sonuçlar tablo 4 de
verilmiştir.
Tablo 4: Çalışma Yılına Göre Post Hoc. Analiz Sonuçları
(I)

(J)
0-5 yıl

6-10 yıl
11 ve üstü yıl

6-10 yıl

11 ve üstü yıl

Ortalamalar Farkı (I-J)
3,43
0,23
-3,20

Standart Hata
1,39
1,64
1,55

p
0,039*
0,989
0,100

Tablo 4 de görüldüğü gibi çalışma süresi 0 – 5 yıl olan özel güvenliklerin çalışma süresi 6 – 10 yıl olan gruba
göre şiddet eğilim ölçeğinden aldıkları puanların ortalaması anlamlı bir şekilde farklılaşırken, 11 ve daha üstü
yıl olan gruba göre farklılaşmamaktadır. Çalışma süresi 11 yıl ve üstü olan grup ile 6 – 10 yıl olan grup arasında
ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur.
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Tablo 5: Gelir Değişkenine Göre ANOVA Sonuçları
Varyans Kaynağı
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

S.squares
1409,313
16548,605
17957,918

sd
2
216
218

M. square
704,657
76,641

F
9,198

p
0,00*

Katılımcıların şiddet eğilim ölçeğinden aldıkları puanların ortalamalarının aylık gelir durumlarına göre şiddet
eğilimlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek için tek yönlü varyans analizi
yapılmış ve anlamlı farklılık tespit edilmiştir [F(2,216): 9,198, p<0.05]. Bu farklılığın hangi grubun lehine
olduğunu belirlemek için ise post hoc analizi yapılmış sonuçlar tablo 6 da verilmiştir.
Tablo 6: Gelir Değişkenine Göre Post Hoc. Analiz Sonuçları
(II)
2500 TL altı

(J)
2500 – 3500 TL
3500 TL üstü

2500 – 3500 TL

3500 TL üstü

Ortalamalar Farkı (I-J)
5,04
6,10
3,05

Standart Hata
1,44
1,44
1,63

p
0,00*
0,106
0,192

Tablo 6 da görüldüğü gibi gelir durumu 2500 TL ve altı olan özel güvenlik görevlilerinin şiddet eğilim
ölçeğinden aldıkları puanların ortalamaları geliri 2500 – 3500 TL olan gruba göre istatistiksel olarak anlamlı
bir şekilde farklılaşırken 3500 TL üstü olan gruba göre farklılaşmamaktadır. Aylık geliri 2500 – 3500 TL olan
grup ile 3500 TL üstü olan grup arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur.
Tablo 7: Yaş Değişkenine Göre ANOVA Sonuçları
Varyans Kaynağı
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

S.squares
43,091
17914,827
17957,918

sd
2
216
218

M. square
21,545
82,939

F
0,260

p
0,771

Özel güvenliklerin yaş değişkenine göre şiddet eğilimlerinde anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek
için tek yönlü varyans analizi yapılmış gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit
edilmemiştir [F(2,216): 0,260, p>0.05].
SONUÇ
Bu çalışmada şiddet eğilim ölçeği kullanarak özel güvenlik görevlilerinin şiddet eğilimleri medeni durum,
eğitim durumu, yaş, çalışma süresi ve aylık gelir gibi değişkenler e göre t testi, Mann Whitney U, Tek yönlü
varyans ve post-hoc. analizlerine göre tarama yöntemiyle incelenmiştir.
Özel güvenlik görevlilerinin medeni durumlarına göre şiddet eğilimlerinde bekarların lehine anlamlı bir
farklılık vardır. Bekar özel güvenliklerin mesleklerinin başlangıcında olması daha deneyimsiz ve tecrübe
eksiklikleri nedeniyle evli meslektaşlarına göre şiddet eğilimleri daha yüksektir diyebiliriz. Bu sonuç aynı
zamanda çalışmadaki diğer bir bulgu olan çalışma yılı daha az olan güvenlik görevlilerinin şiddet eğilimlerinin
yüksek olması bulgusu ile örtüşmektedir. Katılımcıların eğitim durumlarının ortaöğretim veya üniversite olma
durumuna göre şiddet eğilimlerinde anlamlı bir farklılık yoktur. Özel güvenlik olabilmek için özel güvenlik
şirketlerinde alınan 120 saatlik eğitim sonucu alınan özel güvenlik sertifikası veya 2 yıllık ön lisans düzeyinde
eğitim veren meslek yüksekokullarının özel güvenlik ve koruma bölümünden mezun olarak alınan diploma
gerekmektedir.
Özel güvenliklerin yaş değişkenine göre ise şiddet eğilimlerinde anlamlı bir farklılık yoktur. Annagür (2010)
şiddet eğilimli kişilerin özellikleri arasında 30 yaş altı olmalarını da diğer faktörlerle birlikte sıralamıştır. Özel
güvenlik görevlilerinin eğitimleri sırasında insan hakları, temel hukuk, iletişim, özel güvenlik hukuku, öfke
kontrolü ve ceza muhakemesi kanunu gibi konularda eğitim almaları şiddet eğilimlerinin ortaya çıkmasını
engelleyici bir etken olabilir.
Mesleki kıdemi daha düşük olan (0-5 yıl) grubun, daha yüksek olan (6-10 yıl ve 11 üstü) gruplara göre şiddet
eğilimlerinde anlamlı bir farklılık vardır. Bu durum mesleki kıdemi düşük olan katılımcıların olaylar karşısında
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soğukkanlılığını koruyamaması, mesleğe tam olarak adapte olamaması, tecrübe ve deneyim eksikliği
nedeniyle mesleki profesyonelliklerinin eksik olmasından kaynaklı olabilir. İnandı ve Yıldız (2010) yaptıkları
çalışmada okul yöneticilerinin şiddeti önlemede öğrenci boyutunda kıdem değişkenine göre 1-5 yıl grup lehine
anlamlı bir farklılık çıkmıştır.
Özel güvenlik görevlilerinin sahip oldukları aylık gelir durumlarının şiddet eğilimleri ile geliri 2.500 TL altı
olan grup lehine anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Bireylerin düşük gelire sahip olması kendisinin
ve ailesinin ihtiyaçlarını karşılayamaması hem aile içi hem de iş yerinde şiddetin ortaya çıkmasına neden
olabilecek başlıca faktörlerden biridir. Annagür (2010) şiddet eğilimli kişilerin özellikleri arasında düşük sosyo
ekonomik özelliğe sahip olmalarını da sıralamıştır. Özpulat (2017) hemşirelik öğrencilerinin aylık gelirleri ile
şiddet eğilimleri arasında anlamlı farklılık olmadığını ortaya koymuştur.
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ÖZET
İş doyumu bireylerin mesleklerine karşı hissettiği memnuniyet ve ulaşmış oldukları doygunluk düzeyidir. Bu
nedenle kavram bütün meslekler için önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada da özel güvenlik görevlilerinin iş
doyumları; cinsiyet, medeni durum, çalışma sektörü, çalışma süresi ve aylık gelir değişkenlerine göre
incelemek amaçlanmıştır. Çalışma nicel araştırma türlerinden tarama yöntemiyle yürütülmüştür. Çalışma
grubunu uygun örnekleme tekniği ile belirlenen ve gönüllü olarak katılım sağlayan 186 özel güvenlik görevlisi
oluşturmaktadır. Veriler iş doyum ölçeği ile toplanmış ve t testi, tek yönlü varyans analizi, Mann Whitney U
ve Post Hoc. teknikleri ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre özel güvenlik görevlilerinin iş
doyumlarında medeni durum değişkenine göre evli olan, çalışma sektörüne göre devlet sektöründe çalışan,
çalışma yılına göre 11 ve üstü yıl çalışan, aylık gelir durumuna göre geliri 3.500 TL üstü olan gruplar lehine
anlamlı farklılıklar vardır. Cinsiyet değişkenine göre ise anlamlı bir farklılık yoktur.
Anahtar Kelimeler: Güvenlik, Özel Güvenlik, İş Doyumu
JOB SATISFACTIONS OF PRIVATE SECURITY OFFICERS’
ABSTRACT
Job satisfaction is the level of saturation and satisfaction of feeling towards individuals professions. Therefore,
the concept has an important place for all professions. In this study, job satisfaction of private security officers;
It is aimed to examine by variables of gender, marital status, working sector, working time and monthly
income. The study was carried out with the method of screening, one of the quantitative research types. The
working group consists of 186 private security officers determined by appropriate sampling technique and
voluntarily participating. Data were collected by job satisfaction scale. T test in data analysis, one-way analysis
of variance, Mann Whitney U and Post Hoc. techniques were used. According to the results of analyze, a
significant difference were found in favor married according to the marital status, in favor government sector
according to the working sector, in favor 11 above according to the working year, in favor 3500 TL above
according to the monthly income. There was no significant difference according to the gender.
Keywords: Security, Private Security, Job Satisfaction.
GİRİŞ
İş doyumu kavramı birinci dünya savaşından sonra ülkelerin savaşı cepheden sanayi sektörüne taşımasıyla
ortaya çıkmış bir kavramdır. Savaştan sonra sanayileşmesini tamamlayan ülkelerin fabrikalarda insan gücüne
ihtiyaç duyması ile kavram daha sık gündeme gelir ve kullanılır olmuştur. İş doyumu çalışanların işlerine karşı
kendilerini bağlı hissetmeleri ve ulaştıkları doygunluk derecesidir.
İş doyumu, çalışanların yaptıkları mesleklerine karşı hoşnut olma veya hoşnut olmama olarak tanımlanabilir
(Davis, 1988). Bireylerin işlerine karşı sahip oldukları duygular sadece işlerini değil iş yaşamlarının bütün
boyutlarını etkileyebilmektedir. Bu durumdan hareketle Mahmutoğlu (2007) iş doyumunu bireyin iş yaşamının
tüm boyutlarının onun iç dünyasında oluşturduğu olumlu duyguların toplamı olarak ele almıştır. Smith
vd.(1983) ise iş doyumuna biraz daha geniş bir açıdan yaklaşarak çalışanların işleri hakkındaki bütün duyguları
olarak değerlendirmişlerdir.
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Çalışanlar iş yerlerinde çalışma koşullarının iyileştirilmesi, ekonomik, psikolojik ve sosyolojik ihtiyaçlarının
karşılanmasını beklemektedirler. Çalışanlar bu ihtiyaç ve beklentilerinin karşılandığı ölçüde işlerine karşı
doyumlu olacaklardır (Yavaş, 1993). Doyumun yüksek olabilmesi için sadece bireysel gereksinimlerin değil
kurumsal gereksinimlerinde karşılanması gerekir. Sasse (1991) kurumsal anlamdaki gereksinimleri
çalışanların işini tam anlamıyla yerine getirilebilmesi için sahip olması gereken liyakat olarak ifade ederken
bireysel gereksinimleri ödeme, işin niteliği, saygı görme, çalışanlar arası ilişkiler, terfi imkanları ve çalışma
koşulları olarak sıralamıştır. Benzer şekilde Smith, Kendall ve Hulin (1969) bireylerin iş doyumuyla ilgili işin
niteliği, ücret, terfi sistemi, danışmanlık ve iş arkadaşları olmak üzere beş faktörden bahsetmiştir. Yöneticilerin
çalışanlarına karşı sergilediği davranış tarzı eğer çalışanların beklentilerini karşılamaktan uzaksa iş
doyumunun düşük olmasına sebep olabilmektedir (Aşan ve Erenler, 2008). Çalışanların işleri ile ilgili gerçekçi
ve ulaşılabilir hedefler koyması da iş doyumu açısından önemlidir. Izgar (2001) çalışanların ütobik beklentiler
karşısında tükenmişlik hissine kapılabileceğini öne sürmüştür.
Bir çalışanın iş doyumuna erişebilmesi için şu üç şart önemli görülmektedir;
1-İş çalışan tarafından anlamlı ve yapmaya değer görülmelidir.
2-Çalışan yaptığı işin sonucundan kendisi sorumlu hissetmeli ve çabaları sonucunda bir ürün ortaya
koyabilmelidir.
3-Çalışan çabalarının sonuçlarını ve neleri başardığını görerek bunları kontrol edebilmelidir (Schein, 1980).
İş doyumunun yüksek olması, işe bağlılık, iş gücü verimliliğinde istikrarlı artış, mutlu ve sağlıklı bireyler,
çalışanların yeteneklerini ve yaratıcılıklarını ortaya koyma ve örgütün amaçlarına daha kolay güdülenme
olarak karşımıza çıkmaktadır. Düşük olması ise, işe ve örgüte karşı ilgi duymama, işe karşı devamsızlık, işle
ilgili şikayetlerde artış, yüksek işgören devir hızı, düşük işgücü, mutsuz ve sağlıksız kişi ve motivasyon
eksikliği olarak karşımıza çıkmaktadır (Akıncı, 2002).
Toplumların gelişmesinde, üretken bir yapıya bürünmesinde ve ekonominin işler hale gelmesinde iş
doyumunun önemli bir payı vardır ve iş doyumu çalışanların işlerini severek ve mutlu bir şekilde yerine
getirmesinde aklımıza gelebilecek bütün meslekler için önemli bir kavramdır.
Farklı mesleklerin farklı özellikleri olabileceği için çalışanlarını doyuma ulaştıracak şartlar değişiklik
gösterebilir. Güvenlik, ihtiyaçlar hiyerarşisinde fizyolojik ihtiyaçlardan sonra gelen ve bütün insanlar için
gerekli görülen bir ihtiyaçtır. Güvenliğin sağlanmasında önemli bir ihtiyacı karşılayan ve son yıllarda sayıları
giderek artan özel güvenlik görevlilerinin iş doyumlarının yüksek olması işlerini severek yapmaları nedeniyle
suçun önlenebilmesi ve kamu düzeninin sağlanabilmesi açısından önemlidir. Bu nedenlerle çalışmada özel
güvenlik görevlilerinin iş doyumları ele alınarak bazı değişkenlere göre incelenmiştir.
Çalışma bir genel araştırma sorusu ve beş alt araştırma problemi çerçevesinde yürütülmüştür. Genel araştırma
sorusu, özel güvenliklerin iş doyumları bazı değişkenler açısından anlamlı farklılık göstermekte midir?
şeklindeyken alt araştırma problemleri ise özel güvenliklerin iş doyumları; cinsiyet, medeni durum, çalışma
sektörü, çalışma süresi ve aylık gelir değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? olarak
belirlenmiştir.
YÖNTEM
Araştırmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı kamu düzenini korumaya yardımcı olan özel güvenlik görevlilerinin iş doyumlarını;
cinsiyet, medeni durum, çalışma sektörü, çalışma süresi ve aylık gelir değişkenlerine göre incelemektir.
Araştırmanın Yöntemi
Çalışma özel güvenlik görevlilerinin iş doyumlarını cinsiyet, medeni durum, çalışma sektörü, çalışma süresi
ve aylık gelir değişkenlerine göre iş doyumu ölçeği ile toplanan verilere göre incelendiği için nicel araştırma
türlerinden tarama yöntemi ile yürütülmüştür.
Çalışma Grubu
Çalışmanın evrenini Akdeniz Bölgesindeki bir ilde görev yapan özel güvenlik görevlileri örneklemini ise
uygun örnekleme yoluyla belirlenen ve çalışmaya gönüllü olarak katılan 186 özel güvenlik görevlisi
oluşturmaktadır.
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Verilerin Toplanması
Veriler Tezer (2001) tarafından geliştirilen ve geçerlik güvenirlik çalışması yapılmış olan 10 maddelik 4’lü
likert yapıda olan İş Doyumu ölçeği ile toplanmıştır. Ölçeğin cronbach alpha güvenirlik katsayısı 0,810 olarak
hesaplanmıştır. Bu çalışmadaki örneklem için ise ölçeğin cronbach alpha güvenirlik katsayısı 0,784 olarak
hesaplanmıştır.
Verilerin Analizi
Verilerin normal dağılım gösterdiğinin tespit edilmesi üzerine cinsiyet değişkeni ve çalışma sektörü değişkeni
için bağımsız gruplar t testi, medeni durum değişkeni için varyans eşitliği sağlanamadığından dolayı Mann
Whitney U testi, çalışma süresi ve aylık gelir değişkenleri için ise tek yönlü varyans analizi testleri yapılmıştır.
Ayrıca çalışma süresi ve aylık gelir değişkenleri için anlamlı farklılık tespit edildiğinden farklılığın hangi
grupların lehine olduğunu belirlemek için post hoc.analizi yapılmıştır.
BULGULAR
Tablo 1: Cinsiyet Değişkenine Göre Bağımsız t testi Sonuçları
Cinsiyet
Erkek
Kadın
Toplam

N
153
33
186

X
29,68
28,72

ss
3,87
4,68

sd
184

t
1.240

p
0,217

Cinsiyet değişkenini ele aldığımızda erkek özel güvenlik görevlilerinin ortalaması 29,68 standart sapması 3,87
kadın özel güvenlik görevlilerinin ortalaması 28,72 standart sapması 4,68 dir. Yapılan bağımsız gruplar t testi
sonuçlarına göre cinsiyet değişkenine göre özel güvenlik görevlilerinin iş doyumlarında anlamlı bir farklılık
yoktur (p>0,05).
Tablo 2: Medeni Durum Değişkenine Göre Mann Whitney U Testi Sonuçları
Medeni Durum
Evli
Bekâr
Toplam

N
145
41
186

ST
97,68
77,66

SO
14207,00
3184,00

U
2323,00

z
-2,143

p
0,032*

P<0,05
Katılımcıların iş doyumu ölçeğinden almış oldukları puanların, medeni durumlarının evli veya bekâr olma
durumlarına göre istatistiksel açıdan anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere yapılan
non-parametrik Mann Whitney-U testi sonucunda, evli olanların sıra ortalamaları daha yüksek olduğu için
evliler lehine istatistiksel açıdan p<0.05 düzeyinde anlamlı bir farklılık saptanmıştır.
Tablo 3: Çalışma Sektörüne Göre Bağımsız t testi Sonuçları
Sektör
Devlet
Özel
Toplam

N
83
103
186

X
32,03
27,48

ss
3,48
3,22

sd
184

t
9,219

p
0,00*

Özel güvenlik görevlilerinin çalıştıkları sektör değişkenine göre devlet sektöründe çalışanların ortalaması
32,03 standart sapması 3,48 özel sektörde çalışanların ortalaması 27,48 standart sapması 3,22 dir. Özel
güvenlik görevlilerinin iş doyum ölçeğinden aldıkları puanların istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık
oluşturup oluşturmadığını belirlemek için yapılan bağımsız t testi sonuçlarına göre çalışma sektörü devlet
sektörü olan grup lehine anlamlı bir farklılık vardır (p<0,05).
Tablo 4: Çalışma Yılına Göre ANOVA Sonuçları
Varyans Kaynağı
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

S.squares
187,701
2824,750
3012,452

sd
2
183
185
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M. square
93,851
15,436

F
6,080

p
0,003*
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Tablo 4 de ki sonuçlara göre özel güvenliklerin çalışma sürelerine göre iş doyumlarında anlamlı bir farklılık
olup olmadığını belirlemek için tek yönlü varyans analizi yapılmış ve anlamlı farklılık tespit edilmiştir
[F(2,183): 6,080, p<0.05]. Bu farklılığın hangi grubun lehine olduğunu belirlemek için ise post hoc analizi
yapılmış sonuçlar tablo 5 de verilmiştir.
Tablo 5: Çalışma Yılına Göre Post Hoc. Analiz Sonuçları
(III)
0-5 yıl

(J)
6-10 yıl
11 ve üstü yıl

6-10 yıl

Ortalamalar Farkı (I-J)
-0,99
-2,75

Standart Hata
0,64
0,79

p
0,125
0,001*

-1,76

0,78

0,027*

11 ve üstü yıl

Tablo 5 de görüldüğü gibi çalışma süresi 11 ve daha üstü yıl olan özel güvenlik görevlilerinin iş doyum
ölçeğinden aldıkları puanların ortalamaları hem 6 – 10 yıl hem de 0 – 5 yıl kıdeme sahip katılımcılara göre
istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. Bu farklılık 6 – 10 yıl ve 0 – 5 yıl kıdeme sahip olan
gruplara göre (p<0,01) düzeyinde anlamlıdır. Çalışma süresi 0 – 5 yıl olan grup ile 6 – 10 yıl olan grup arasında
ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur.
Tablo 6: Gelir Değişkenine Göre ANOVA Sonuçları
Varyans Kaynağı
Gruplar arası
Gruplar içi
Toplam

S.squares
297,295
2715,157
3012,452

sd
2
183
185

M. square
148,64
14,83

F
10,019

p
0,00*

Tablo 6 da ki sonuçlara göre özel güvenliklerin gelir durumlarına göre iş doyumlarında anlamlı bir farklılık
olup olmadığını belirlemek için tek yönlü varyans analizi yapılmış ve anlamlı farklılık tespit edilmiştir
[F(2,183): 10,019, p<0.05]. Bu farklılığın hangi grubun lehine olduğunu belirlemek için ise post hoc analizi
yapılmış sonuçlar tablo 7 de verilmiştir.
Tablo 7: Gelir Değişkenine Göre Post Hoc. Analiz Sonuçları
(IV)
2500 TL altı
2500 – 3500 TL

(J)
2500 – 3500 TL
3500 TL üstü

Ortalamalar Farkı (I-J)
0,93
-2,40

Standart Hata
0,689
0,685

p
0,176
0,001*

-3,34

0,782

0,000*

3500 TL üstü

Tablo 7 de görüldüğü gibi gelir durumu 3500 TL ve üstü olan özel güvenlik görevlilerinin iş doyum ölçeğinden
aldıkları puanların ortalamaları geliri hem 2500 – 3500 TL hem de 2500 TL altı olan katılımcılara göre
istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. Bu farklılık 2500 – 3500 TL gelire sahip olan gruplara
göre (p<0,01) düzeyinde, geliri 2500 TL altında olan gruba göre ise (p<0,05) düzeyinde anlamlıdır. Aylık
geliri 2500 TL altı olan grup ile 2500 – 3500 TL olan grup arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
yoktur.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu çalışmada birçok mesleğe göre yorucu, yoğun, zorlu ve vardiya esasına göre yirmi dört saat çalışan özel
güvenlik görevlilerinin iş doyumlarını cinsiyet, medeni durum, çalışma sektörü, çalışma süresi ve aylık gelir
gibi değişkenlere göre yapılan analiz teknikleri ile incelenmiştir.
Araştırmada özel güvenlik görevlilerinin cinsiyetlerine göre iş doyumlarında anlamlı bir farklılık yoktur. Erkek
ve Kadın özel güvenlik görevlilerinin ölçekten aldıkları puanların ortalamasında ise erkek katılımcıların
ortalaması kadın katılımcılara göre daha yüksektir. Bir başka deyişle erkek özel güvenlik görevlilerinin
güvenlik mesleğine karşı doyumları anlamlı farklılık oluşturmayacak şekilde daha yüksektir. Bu durum özel
güvenlik mesleğinin birtakım fiziki ve beden becerileri gerektiren bu nedenle daha çok erkekler tarafından
tercih ve istihdam edilen bir meslek olması nedeniyle olabilir. Akgüç (2011) özel güvenlik görevlilerinin iş
doyumları ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir fark tespit edememiştir. Baştemur (2006) emniyet
mensupları ile yaptığı İlgün (2010) infaz koruma memurları ile yaptığı çalışmalarda cinsiyet ile iş tatminleri
arasında bu çalışmadaki sonuçlara benzer şekilde anlamlı bir fark olmadığını tespit etmişlerdir.
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Özel güvenliklerin medeni durumları ile iş doyumları arasında evli olan grubun lehine anlamlı bir farklılık
vardır. Evli olan çalışanların ev hayatı ile ilgili sorumluluklarının fazla olması düzenli bir iş ihtiyacı gibi
nedenlerle bekârlara göre iş değiştirme isteği çok fazla görülmemektedir. Bu nedenle medeni durumu evli
olanlar bekârlara göre daha fazla işlerine bağlılık ve doyum duyabilmektedirler. Ayrıca Baştemur (2006)’a
göre bekâr veya boşanmış çalışanların düzensiz bir hayat yaşıyor olmaları iş doyumlarını etkileyebilir.
Baştemur bahse konu çalışmasında emniyet mensuplarından evli olan grubun lehine iş doyumlarında anlamlı
bir farklılık ortaya koymuştur.
Güvenlik görevlilerinin iş doyumlarını etkileyebilecek değişkenlerden biri de çalıştıkları sektördür.
Katılımcıların çalışma sektörlerinin devlet veya özel sektör olma durumları ile iş doyumları arasında devlet
sektöründe çalışanların lehine anlamlı bir farklılık vardır. Belediye, hastane ve üniversite gibi kurumlarda
çalışan özel güvenlikler işlerinin daha düzenli, sistemli, ödeme ve sigorta aksaklıklarının yaşanmaması gibi
nedenlerle işlerine karşı doyum düzeyleri özel sektörde çalışan özel güvenliklere göre daha yüksektir.
Araştırmada ele alınan bir başka değişken ise çalışanların güvenlik sektöründeki çalışma süreleri ile iş
doyumları arasında çalışma süresi on bir yıl ve daha fazla olan grup lehine anlamlı bir farklılık vardır. Çalışma
süresi fazla olan grup lehine anlamlı farklılık çıkması, bireylerin uzun yıllar boyunca yaptıkları işe karşı
alışmaları, benimsemeleri, deneyim ve tecrübe kazanmaları, yaşa bağlı olarak başka bir meslek seçme şansının
fazla olmaması gibi nedenlerle kendilerini yaptıkları işe karşı ait hissetmelerinden kaynaklı olabilir. Karakuyu
(2015)’e göre çalışanların çalışma süreleri arttıkça işinin bütün detaylarını öğrenmesi, işini benimsemesi,
alışması ve işi ile ilgili birikimlerini yeni başlayan mesai arkadaşlarına aktarması iş doyumunu artıracak bir
etken olarak değerlendirilebilir. İlgün (2010) infaz koruma memurları ile yaptığı çalışmada iş doyumu ile
kıdem arasında 21 yıl üstü olan grup lehine anlamlı bir farklılık bulmuştur. Baştemur (2006) emniyet
güçlerinden çalışma süresi 16-20 yıl arasında olan grup lehine iş doyumlarında anlamlı farklılık bulmuştur.
Akgüç (2011) yaptığı özel güvenlik görevlilerinin iş doyumu ve motivasyonlarıyla tükenmişlik düzeyleri
arasındaki ilişkinin incelenmesi adlı yüksek lisans çalışmasında özel güvenlik görevlilerinin çalışma süreleri
ile iş tatminleri arasında anlamlı bir farklılık bulamamıştır.
Araştırmada son olarak aylık gelir değişkeni ile iş doyumu arasında anlamlı farkın olup olmadığına bakılmıştır.
Aylık geliri 3.500 TL ve üstü olan grup lehine anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır. Ücret çalışanların temel
fizyolojik ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için önemli bir araçtır. Sevimli ve İşcan (2005)’a göre çalışanların iş
doyumlarında ücretlerin yeterliliği, olması gerekene oranla normalliği ve ihtiyaçlarını karşılama dereceleri
belirleyici olacaktır. Çalışanlar iş yeri yöneticilerinden adil ve beklentilere uygun bir ücretlendirme sisteminin
olmasını isterler. Baştemur (2006) emniyet mensupları Akgüç (2011) özel güvenlik görevlileri ile yaptıkları
çalışmalarda eşleri çalışan bu nedenle aylık geliri biraz daha fazla olan grup ile eşleri çalışmayan gruplar
arasında anlamlı fark olmadığını tespit etmişlerdir.
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TARİH BOYUNCA GÖRÜLEN BÜYÜK SALGINLARIN ÇALIŞMA HAYATINA ve EKONOMİYE
YANSIMALARI
Suzan URGAN
Dr. Öğr. Üyesi, 19 Mayıs Üniversitesi, ORCİD No: 0000-0002-9280-4174

ÖZET
Ticaretin gelişmesiyle beraber, üretim faktörleri içinde yer alan taşınabilen faktörler sınırlar arasında yer
değiştirmiştir. Emek, sermaye, doğal kaynaklar ve girişimci güçler ticaretin gerekliliğini yerine getirebilme
dürtüsüyle ülkeler arasındaki hareketliliğin aktörleri olmuştur. Bu faktörlerin yanında ülkeler arasında sınırları
aşan bir unsur daha olmuştur ki o da hastalık taşıyan mikroplardır. Bu mikroplarla oluşan salgın hastalıklar,
insanlık tarihi boyunca meydana getirdiği zararlarla, ekonomide ve insanlığın tüm yaşam alanlarında radikal
ve olumlu olmayan sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Ülkelerin sınırları değişmiş ve bazı ülkeler savaş olmaksızın
tarihten silinmişlerdir. Türkiye’de ve tüm dünyada etkileri görülmekte olan son salgın, pandemi ilan edilmiş
olan Covid-19 koronavirüs salgınıdır. Koronavirüs salgını Aralık 2019’da Çin’in Wuhan Eyaleti’nde ortaya
çıkmış ve kısa zaman içinde tüm dünyaya yayılmıştır. Tüm ülkelerde salgın nedeniyle çeşitli önlemler alınmış
ve bireyi ilgilendiren tüm alanlarda değişimlere gidilmiştir. Çalışma hayatı da bunlardan biridir ve salgına göre
düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler günlük rutin hayatı, ekonomiyi, çalışma hayatını ve insanların psikolojisini
etkilemiştir. Bu çalışma ile tarihteki tüm büyük salgınlar ele alınarak çalışma hayatında ve ekonomideki etkileri
ortaya konulmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Koronavirüs, Salgın Hastalıklar, Salgın Ekonomisi, Çalışan Psikolojisi.
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ABSTRACT
COVID-19 Outbreak, which threatens world health with its global effect, draws attention to its uncertainty on
economies. As the biggest one since World War II, this situation is both a health crisis and an economic crisis,
which has occurred simultaneously while affecting many countries. For this reason, it is predicted by many
international institutions that the epidemic may cause serious contractions on some variables such as foreign
trade, investment decisions, income, and employment. In this basic framework, the possible economic effects
of the epidemic on economies are tried to be analyzed. First of all, the negative effects that may be experienced
in macroeconomic balances are addressed, and thereafter some predictions are made for possible structural
changes in the future. Within the scope of the study, based on the fact that the reflections of the contraction
process can take two years, state interventions and protectionist policies may increase worldwide. Accordingly,
it can be judged that economies may get closed inward compared to former periods, and therefore the
globalization process can be questioned as well. In other words; as the most meaningful and effective model
of the future, the economic structure takes place, where the public share gets increased rather than the market
and capital-oriented structure. In that model, the protection and continuation of life is the main driving force;
the income is distributed fairly and equally among economic actors. On the other hand, the digitalization
process, minimizing the amount of labor in the production process, would be deeper in the world. Therefore,
governments should improve their investments and policies in accordance with these technological and
structural changes.
KeyWords: Outbreaks, Uncertainties, Economic Crises, Macro-economic Imbalances, The New Economic
System.
JEL Codes: E21, E24, E32, E44, E64.

INTRODUCTION
It is well known that widespread outbreaks have many times been a great threat to human life throughout
history and as a result of epidemics, significant costs have been incurred. Moreover, according to some views,
the number of deaths in these outbreaks is greater than the deaths incurred in wars. According to Meydan
(2020), the number of people who died in the Crimean War (1853-1856) was 20.000, while the number of
people who died as a result of disease was 75.000. While the number of people who died because of Spanish
Flu was 50 million, the number of deaths in World War I (1914-1918) was eight million. Thus, there have been
significant losses and costs arising due to epidemics and as a natural consequence of this, several structural
economic changes have been observed. It is possible to note that the COVID-19 crisis will result in the
emergence of new economic views and changes all around the world in the next period.
It is observed that the COVID-19 VIRUS, which is considered as the widest health crisis since the Second
World War (ILO, 2020; Deutsche Welle, 2020), has a significant contractionary impact on international
commerce system due to major crisis on health, economy, and measures implemented to prevent the spread of
the pandemic. Following the prediction of the International Monetary Fund, the contractionary impacts of the
pandemic on global economies might be deeper than the impacts of the Global Financial Crisis of 2008 (IMF,
2020: V). This gives the impression that some of the models already accepted as valid in international monetary
and commercial systems can also change. In other words, there will be some structural changes in the
international economic system.
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Within this framework, the global economic outlook during the COVID-19 Pandemic is examined in detail
and some opinions and suggestions for new economic approaches that the world will likely encounter in the
following period are tried to be developed in this study.
THE OVERWHELMING GLOBAL ECONOMIC COST OF THE PANDEMIC
At the first stage, the overwhelming impacts of the pandemics on the global economy seem to be revealed on
output and employment through channels such as total demand, total investments, and international trade. The
Coronavirus Pandemic has gained a global dimension in a very short period, which resulted in a deepening of
the perception of uncertainty on economic actors accompanied by a contraction in total demand primarily in
luxurious consumptions. Additionally, some delays in particularly large-scale and long-term investments have
also yielded a decline in outputs and employment rates. This stagnation experienced in the consumption and
production channel reveals that the unemployment problem may rise to a dramatic level all over the world.
As a matter of fact, after the declaration of the pandemic by the World Health Organization (WHO) on March
11, 2020 (WHO, 2020), a very high percentage of (such as 81%) of about 3 billion 300 million people have
been negatively affected. According to the report published by ILO (2020), approximately 195 million fulltime working people will become unemployed as a result of a 6.7% reduction in working hours since the
second quarter of 2020 (ILO, 2020: 1-11).
Table 1. The Sectoral Effect of the Crisis
Economic Sector
Education
Human Health and Social
Work Activities
Public Administration and
Defence; Compulsory Social
Security
Utilities
Agriculture; Forestry and
Fishing
Construction
Financial and Insurance
Activities
Mining and Quarrying
Arts, Entertainment and
Recreation, and Other
Services
Transport; Storage and
Communication
Accommodation and Food
Services
Real Estate; Business and
Administrative Activities
Manufacturing
Wholesale and Retail Trade;
Repair of Motor Vehicles and
Motorcycles

Current Impact
of Crisis on
Economic
Output
Low

176.560

Share in
Global
Employment
(%)
5.3

136.244

4.1

70.4

144.241

4.3

31.5

26.589

0.8

18.8

Medium

880.373
257.041

26.5
7.7

37.1
7.3

Medium

52.237

1.6

47.1

Medium

21.714

0.7

15.1

Medium-High

179.857

5.4

57.2

Low-Medium

204.217

6.1

14.3

High

143.661

4.3

54.1

156.878
463.091

4.7
13.9

38.8
38.7

481.951

14.5

43.6

Low
Low
Low
Low-Medium

High
High
High

Level of
Employment
(x1000)

Share of
Women
(%)
61.8

Source: ILO (2020), p.4-5
As indicated in Table 1; the impact of the crisis on the output is estimated to be highest on accommodation
and food Services, business and administrative activities, manufacturing industry, and wholesale and retail
trade sectors. The share of these sectors in total employment is 38%, which addresses to 1 billion and 250
million employees. As well as this, education, human health, and social work activities, public administration
and defense, and utilities are predicted to be the least affected sectors from the crisis (ILO, 2020: 1-11).
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Another extremely significant issue that needs to be discussed regarding the effects of this crisis is the
problematic of (non)existence of the social security of unemployed people. In table 2, it is seen that the region
with the highest unemployment rate is in America and thereafter Europe. In addition to this, the African
continent is estimated as the least affected region by the crisis. The issue that should be questioned here, in
order not to yield the deception of figures, is the size of the social security that the countries provide to their
citizens. Even if risky employment is dominant both in the US and Europe, social security and healthcare
facilities provided to their citizens are at a better level compared to Africa. At this point, it is highly
recommended that it will be appropriate to consider this reality regarding regional support to be provided by
international organizations, particularly the World Health Organization.
Table 2. Workers at Risk, Informality, and Social Protection
Region/Location

AsiaShare of
employment in
at-risk sectors
(%)

Informality
rate in nonagriculture
(%)

Social
protection
coverage
(%)

Deaths due to
COVID-19
per100 000
people

World
Africa
Americas
Arap States
Asia and the Pasifics
Europe and Central Asia

37.5
26.4
43.2
33.2
37.9
42.1

50.5
71.9
36.1
63.9
59.2
20.9

45.2
17.8
67.6
38.9
84.1

0.5
0.0
0.5
0.1
0.2
3.2

Source: ILO (2020), p.9
Another extremely significant issue that needs to be addressed is the mortality rates. Mortality rates are more
dominant in European and Central Asian countries. It seems possible to clarify this situation with the average
age of the population. Because if we consider life expectancy in these countries is higher than other regions
and those who lose their lives due to the COVID-19 crisis are mostly at the age of 65 and above, this can be
also accepted as a possible situation.
Another study, which evaluates the possible effects of the pandemic based on sectors, was made by the World
Bank (WB). As seen in Table 3; the Tourism sector seems to be at the first rank with a 9.26% contraction rate
is expected. This is followed by domestic services at a rate of 8.77%.
When the contractions expected on a regional basis are evaluated (Table 3), it is estimated that the highest
shrinkage will be at a rate of 5.29% in Thailand, at a rate of 4.4% in the Philippines, at a rate of 4.20% in
Central Asia and a rate of 4.15% in Taiwan. The lowest shrinkage is expected in the Middle East, North
America, and Africa, respectively.
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Table 3. The Possible Sectoral Effects of Outbreak
Country/
Region

Agriculture
(%)

Natural
Resources
(%)

Manufacturing
(%)

Services
(%)

China
Malaysia
Thailand
Vietnam
Philippines
Endonesia
Korea,
Rep.
Singapore
Taiwan

-3.12
-4.19
-3.06
3.06
-2.51
-2.70

-1.08
-0.79
-2.91
-0.72
-2.65
-0.61

-3.61
-4.11
-4.43
-3.34
-3.93
-3.03

-3.67
-4.34
-6.84
-3.93
-5.16
-3.67

Domestic
Services
Affected
by
Pandemic
(%)
-4.85
-7.30
-11.53
-8.52
-11.10
-7.65

-3.91

-4.25

-3.68

-4.53

-2.61
-1.04

-3.47
-7.75

-4.32
-1.80

Canada

-4.30

-1.10

Japan
United
States
Middle
East-North
Africa
Rusia
India
Europe
Africa
N. America
Central
AsiaDeveloping
Countries
H.-income
Countries
World
Total

4.71

Traded
Tourist
Services
(%)

Total
(%)

-4.64
-9.73
-14.64
-8.99
-13.30
-8.84

-3.54
-4.03
-5.29
-3.37
-4.44
-3.15

-6.87

-6.15

-4.10

-4.01
-6.84

-7.18
-7.82

-6.28
-7.17

-4.11
-4.15

-3.25

-3.02

-8.95

-9.16

-2.96

-2.85

-2.77

-4.62

-8.75

-8.35

-3.98

-3.61

-0.21

-2.45

-3.80

-9.99

-11.27

-3.38

-2.76

-1.65

-2.67

-3.02

-9.11

-10.03

-2.65

-3.00
-3.36
-3.00
-2.51
-2.76

-2.19
-0.84
-1.02
-1.72
-1.65

-3.73
-3.98
-2.89
-2.95
-2.67

-3.86
-4.35
-4.02
-3.02
-3.02

-8.72
-8.23
-9.04
-6.35
-9.11

-9.62
-8.76
-9.06
-8.13
-10.03

-3.58
-4.03
-3.65
-2.79
-2.65

-2.20

-0.59

-3.53

-5.07

-10.20

-11.36

-4.20

-2.90

-1.42

-3.37

-2.87

-7.98

-8.63

-3.51

-3.49

-0.95

-2.78

-4.00

-9.20

-9.60

-3.59

-3.04

-1.29

-3.13

-3.95

-8.77

-9.26

-3.56

Source: World Bank (2020), p.16.
International passenger flow almost came to a halt since the countries closed their international airport and
customs gates as required by the decision of the World Health Organization on March 11, 2020. As indicated
above, tourism is the most negatively affected sector from this situation (See Table 3). At this point, some
suggestions have been developed by the United Nations World Tourism Organization-UNWTO (2020) against
the impact of the COVID-19 Crisis as follows:
• There will be a decline in the number of tourists between 850 million and 1.1 billion,
• There will be a loss in international tourism revenues between USD 910 billion and USD 1.2 trillion,
• There will be an employment loss between 100-120 million in international tourism,
• The expected shrinkage in global tourism activity is around 78%.
When examined the regional situation, the expected decline in the number of tourists is presented in Table 4.
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Table 4. The Expected Decline in International Tourists Arrival
Regions

January
(2020) (%)

World
Europe
Asia and Pacific
America
Africa
Middle East

+2
+6
-2
0
+4
+6

February
(2020)
(%)
-9
+6
-37
+3
+4
+5

March
(2020)
(%)
-57
-60
-64
-46
-44
-41

Source: UNWTO, (2020), p.9.
When the declarations of OECD (2020) are examined; it is stated that the expectation of global growth is
decreased from 2.9% to 2.5%, but it may be revised up to 1.5%. As a result, the expected shrinkage will cause
a cost on the global economy at a high level of $ 1.2 trillion (OECD, 2020).
The global economy is expected to shrink by 3% and international trade in goods and services by 11% by a
declaration of the IMF (2020). Regional expected shrinkages are presented in Table 5. The highest expectation
shrinkage ratio is that in the Euro region by 7.5%, while the lowest level is estimated in the African region by
1.6%.
Tablo 5. The Expected Regional Shrinkage Ratios
Regions
EURO Zone
The Middle East and Central Asia
Latin America ve the Caribbean
Africa

Expected
Shrinkage
(%)
7.5
2.8
5.2
1.6

Source: IMF (2020), p.7-8
According to different scenarios performed by The World Trade Organization (WTO), there will be a
shrinkage of a minimum of 13% and a maximum of 32% in global trade (WTO, 2020:1).
POSSIBLE ECONOMIC CHANGE AS A RESULT OF THE PANDEMIC
All actors expect particularly from the government to control the pandemic and minimize its economic impacts.
Therefore, Neo-liberal policies, which highly restrict the existence of the government in economic life, will
gradually lose power and there will be an increasing role of the government in the economy compared to
beforehand. As a result, it is seen that the pandemic, which appears to yield a significant shrinkage on a global
scale, will bring several structural changes in the international economic system.
However, the fact that the pandemic disrupts world trade once more reveals the risks of foreign dependency
of countries particularly in the production of strategic products. On the other hand, the demand surplus
emerging temporarily in high populated countries proves the significance of the self-sufficient economic
structure, particularly in agricultural production. This may lead to the slowdown of the globalization process
deepening particularly in the last 20 years and the protectionist policies among countries to come into
prominence again.
It is certainly obvious that the greatest structural change as a result of a pandemic will be arising in the area of
technological development which causes labor-saving. The pandemic, which creates a great restriction on labor
factors, will enable the acceleration of the digital transformation which will be minimizing the role of labor in
production processes. This indicates that structural unemployment will be put into the agenda more severely,
particularly in labor-intensive countries. On the other hand, the increase of inequality in income distribution
among the countries with the proper technology and that cannot adapt to this process appears soon as a result
of possible structural changes.
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RESULTS AND RECOMMENDATIONS
The COVID-19 VIRUS, which is considered as the greatest health crisis since the Second World War, has
been experienced simultaneously all over the world and continues to be experienced. This crisis has made its
greatest effects on the economic field and the depth of this negative influence is increasing day by day. Due to
the spreading effect of the virus, the global commercial system has almost come to a halt since the countries
closed their borders and there have been serious disruptions in the supply chain system. Due to curfews and
social distance rules implemented, the significant shrinkage in aggregate demand caused likewise the same
size shrinkage in aggregate supply. Additionally, international capital flows have preferred to nest in safe
havens. Thus, the global system experienced a period in which three crisis - financial, supply, and demand concurrently occurred.
It was seen that there were some serious problems in the effective management of this crisis. The World Health
Organization was inadequate in this process from the announcement of the global pandemic to its management.
This global crisis has been tried to be managed individually by the countries depending on their abilities and
efforts. Considering that global crises should be resolved in a coordinated and effective way on the global
scale, it can be stated that it may be appropriate to compile and coordinate the resources and efforts for this
purpose in the coming period and jointly implement crisis management measures at the international scale.
These measures should be put into practice under various scenarios. In this way, it may be possible to make a
more efficient estimation of the economic cost that might arise.
The first to-do action list in the fight against the pandemic is to finalize the uncertainty period as soon as
possible rather than implementing increasing economic measures; in a more concrete expression, to prevent
the occurrence of new cases by controlling the pandemic. In this direction, it should be a policy priority for
governments to accelerate vaccination studies, implement strict security measures, and inform the people on
the process as soon as explicitly and quickly.
However, in the medium run, it is crucial to implement some measures to minimize the economic costs of the
pandemic. In this process, it will be required to combat stagnation using expansionary monetary and fiscal
policies. However, it is obvious that fiscal policies will ensure more effective results compared to monetary
policies, particularly in European countries that are eligible to the liquidity trap (Eickmeier et.al. 2016;
Canzoneri et.al. 2016). Because the effectiveness of monetary policies seems to decrease in the uncertainty
and recession periods (Bloom 2009; Eickmeier et.al. 2016; Aastveit et.al. 2017; Pellegrino 2018; Castelnuova
and Pellegrino 2018).
Considering the unemployment rate that is expected to arise in the coming period, it gains more importance to
support particularly the lower income group who do not have any social security and health insurance, and
who are mostly included in informal employment. In this framework, it can be stated that it will be appropriate
to implement various support programs by international organizations such as IMF, UN to prevent possible
social turmoil and chaos in case of a recession.
Related with the post-pandemic economic model predictions based on the samples of partial nationalizations
implemented in Spain, UK, France, US, Denmark, and Canada; it is possible to say that it can be witnessed a
transformation period in the coming period. The predominance status of government on the economy may
gradually increase in that period. Rather than neo-liberal policies, which give importance to profit motivation
and production volume; the social state, in which human and green entrepreneurship becomes more prominent,
will appear. In other words, it is possible to say that the post-pandemic new normal may evolve into an
economic model that gives priority to the creative characteristics of humanity beyond its mechanical form. The
value creation insights, in which environmental and ecological balance are at the forefront, will appear and the
production process is focused on vital and important products.
To design and implement policies keeping pace with the structural possible changes in the international
economic system is a must to combat the pandemic in the long run. In this direction, the countries are supposed
to strengthen the technology infrastructures required for digital transformation, increase their human capital
accumulation, and revise their education programs in line with technological developments and the changing
nature of the world.
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KÜÇÜK VE BÜYÜKBAŞ CANLI VARLIKLARIN VE TARIMSAL FAALİYETLERİN TMS 41’ E
GÖRE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 41), VERGİ
USUL KANUNU VE TEKDÜZEN HESAP PLANI AÇISINDAN CANLI VARLIKLARIN
MUHASEBEŞLETİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
ACCOUNTING OF OVINE AND BOVINE ANIMALS AND AGRICULTURAL ACTIVITIES
ACCORDING TO TURKISH ACCOUNTING STANDARDS (TMS 41) AND PROBLEMS
ENCOUNTERED IN ACCOUNTING AND VALUATION OF BIOLOGICAL ASSETS IN TERMS OF
TURKISH ACCOUNTING STANDARDS, TAX PROCEDURE LAW AND THE UNIFORM CHART OF
ACCOUNTS, AND SUGGESTIONS FOR SOLUTION
Neslihan DERELİ
Mali Müşavir, Azteca Universidad PHD Doktora Öğrencisi, https://orcid.org/0000-0001-7944-148X

ÖZET
Küçük ve büyükbaş canlı varlıklar, yetiştirip satmak veya damızlık olarak ya da yününden ve sütünden
yararlanmak amacıyla elde bulundurulan inek, sığır, koyun ve keçi gibi hayvanlardır. Tarım sektöründe canlı
varlık olarak adlandırılan bu iktisadi varlıklar doğma, büyüme, olgunlaşma, üreme, yaşlanma ve ölüm gibi
sürekli olarak biyolojik değişime uğramaktadırlar. Küçük ve büyükbaş canlı varlıkların bu özelliklere sahip
olmaları bu varlıkların değerlemesini ve muhasebeleştirilmesini özellikli kılmaktadır. Bu bakımdan tarım
işletmelerinde canlı varlıkların muhasebeleştirilmesi diğer işletmelere göre farklı olmaktadır. Ayrıca, tarımsal
faaliyetler ile ilgili 41 nolu Türkiye Muhasebe Standard (TMS 41) ile Türk Vergi Mevzuatında küçük ve
büyükbaş canlı varlıkların değerleme ve muhasebeleştirme ilkelerinin farklı olması ve Tek Düzen Hesap
Planındaki hesapların canlı varlıkların ilk kez kaydında ve değerleme dönemlerinde canlı varlıklardaki değer
değişikliklerini kaydetmede yetersiz kalması bu tür canlı varlıkların muhasebeleştirilmesini daha da
güçleştirmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı bir tarım işletmesinde canlı varlıkların nasıl
muhasebeleştirilmesi gerektiğini TMS 41 çerçevesinde göstermektir.
Tarım işletmelerinin muhasebe sorunu küreselleşme olgusunun varlığı dikkate alınarak çözümlenmeye
çalışılmış ve muhasebe ile ilgili uluslararası kurumlar tarafından oluşturulan muhasebe standartları, bu
işletmelerde de uygulanmaya başlanmıştır. Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde tarımsal muhasebe sorununun
nasıl ortaya çıktığı ve çözümü geniş olarak tartışılacaktır. Yapılan örnek uygulamada dönen varlık niteliğinde
canlı varlıklar için 16 nolu hesap grubunun, duran varlık niteliğindeki canlı varlıklar için 21 nolu hesap
grubunun kullanımı uygun görülmüştür. TMS41 Standardı, Tekdüzen Hesap Planının alternatifi olmadığı
kanaati ile bu durum diğer Türkiye Muhasebe-Finansal Raporlama Standartları için de geçerlidir. Yapılması
gereken, mevcut hesap planına standartlara uygun hesapların eklenmesi ve vergi kanunlarında gerekli
değişikliklerin yapılmasıdır.
Anahtar Kelimeler: TMS 41, Canlı Varlıkların Muhasebeleştirilmesi, Tarımsal Faaliyet.
ABSTRACT
Ovine and bovine assets are animals such as cows, cattle, sheep, and goats that are kept to raise and sell or to
use as a breeding animal or to benefit from their wool and milk. These economic assets, which are called
biological assets in the agricultural sector, constantly undergo biological changes such as birth, growth,
maturation, reproduction, aging, and death. This feature of ovine and bovine assets makes the valuation and
accounting of these animals unique. In this regard, the accounting of biological assets in agricultural enterprises
is different compared to other enterprises. Also, since the principles of TMS 41 regarding agricultural activities
are different from those of the Turkish Tax Legislation regarding the valuation and accounting of ovine and
bovine assets and the Uniform Chart of Accounts is insufficient for recording the value changes of the
biological assets between their first records and valuation periods, the accounting of such biological assets
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becomes more complicated. In this context, the purpose of the study is to show how the accounting of
biological assets should be carried out in an agricultural enterprise within the framework of TMS 41.
The accounting problem of the agricultural enterprises has been tried to be solved by considering the existence
of the globalization phenomenon, and the accounting standards established by the international accounting
institutions have started to be applied in these enterprises as well. In the following sections of the study, how
the agricultural accounting problem emerged and the solutions to this problem will be discussed in detail. In
the sample application carried out, Account Group No. 16 has been deemed appropriate to use for biological
assets with working asset feature while the Account Group No. 21 has been deemed appropriate for the
biological assets with fixed asset feature. Considering that TMS 41 Standard is not an alternative for the
Uniform Chart of Accounts, this situation is also valid for Turkish Accounting and Financial Reporting
Standards. What needs to be done is to add accounts to the existing account plan in accordance with the
standards and to introduce the necessary changes in tax laws.
Keywords: TMS 41, Accounting of Biological Assets, Agricultural Activity.
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TFRS 15, TMS 11 VE VUK KAPSAMINDA YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM
İŞLEMLERİNİN MUHASEBE UYGULAMALARI
ACCOUNTING APPLICATIONS OF COMMON CONSTRUCTION AND REPAIR PROCESSES FOR
YEARS UNDER TURKISH FINANCIAL REPORTING STANDARDS (TFRS 15), TURKISH
ACCOUNTING STANDARDS (TMS 11), AND TAX PROCEDURE LAW (VUK).
Neslihan DERELİ
Mali Müşavir, Azteca Universidad PHD Doktora Öğrencisi, https://orcid.org/0000-0001-7944-148X

ÖZET
İnşaat sektöründe özellikle yıllara yaygın inşaat ve onarım işlemlerinde işin başlaması ve tamamlanmasının
farklı dönemlerde olması Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Vergi Usul Kanunu (VUK) açısından
muhasebe uygulamalarının da kendine özgü bir yapıya sahip olmasını gerekli kılmaktadır. İnşaat
sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesinde, temelde iki yöntem vardır. Bunlar Tamamlanmış Taahhüt Yöntemi
ve Tamamlanma Yüzdesi (Oranı) Yöntemidir. 11 Numaralı Uluslararası Muhasebe Standardı ve onun bir
tercümesi niteliğinde olan 11 numaralı Türkiye Muhasebe Standardında, inşaat sözleşmelerinin
muhasebeleştirilmesinde Tamamlanma Yüzdesi Yöntemi kullanılmaktadır. Türkiye’deki vergi kanunlarına
göre Tek Düzen Hesap Planı’na uygun bir şekilde yapılan vergi uygulamalarında Tamamlanmış Taahhüt
Yöntemi uygulanmaktayken, TMS / TFRS uygulayan işletmeler, TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri Standardına
göre tamamlanma yüzdesi yöntemini kullanması zorunludur. Ancak TFRS 15 Müşterilerle Yapılan
Sözleşmelerden Doğan Hasılat Standardı, TMS 11 standardı başta olmak üzere birçok hasılat yaratan
işlemlerle ilgili önemli değişikliklere gitmiştir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, inşaat işlerinin TFRS 15, TMS
11 ve VUK kapsamında muhasebe uygulamalarındaki farklılıklarının incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda
inşaat işlerinin nasıl muhasebeleştirilmesi ve raporlanması gerektiği örnek olaylar kapsamında
değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda, yıllara yaygın inşaat ve onarım işlemleri konusunda yeni standart
TFRS 15 ile mevcut TMS 11 standardı hasılat konusunda ayrıştığı, maliyet hesaplama konusunda ise herhangi
bir değişiklik bulunmadığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İnşaat, Muhasebe, İnşaat Sözleşmeleri, Yıllara Yaygın İnşaat İşleri, Müşterilerle Yapılan
Sözleşmelerden Doğan Hasılat, İnşaat Muhasebesi, TMS 11.
ABSTRACT
In the construction industry, particularly in the construction and repair works that spread over years, the work
begins and is completed in different periods; therefore, Turkish Accounting Standards (TMS) and Tax
Procedure Law (TPL) are required to have a unique structure in terms of accounting practices. There are
basically two methods of accounting for construction contracts. These are the Completed Commitment Method
and the Percentage of Completion (Ratio) Method. According to the International Accounting Standard No.
11 and Turkish Accounting Standards No. 11, which are equivalent in their interpretations, the Percentage of
Completion Method is used in the accounting of construction contracts. According to the tax laws in Turkey,
the Completed Commitment Method is used in tax applications made in accordance with the Uniform Chart
of Accounts. On the other hand, the enterprises applying TMS/TFRS are required to use the percentage of
completion method according to TMS 11 Construction Contracts Standard. However, the TFRS 15 Revenue
from Customer Contracts standard has caused important changes, particularly in the TMS 11 standard,
regarding several operations that generate revenues. In this context, the purpose of the study is to examine the
differences in accounting practices in construction works within the scope of TFRS 15, TMS 11, and VUK. In
accordance with this purpose, how the accounting of the construction works should be carried out for and
reported are evaluated within the context of case studies. At the end of the study, in case of construction and
repair works spread over years, it has been determined that the new standard of TFRS 15 and the existing
standard of TMS 11 differ in revenue, however, there are no changes in the cost calculation.
Keywords: Construction, Accounting, Construction Contracts, Construction Works Spread over Years,
Revenue from Customer Contracts, Construction Accounting, TMS 11.
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ABSTRACT
Most of the developing countries across the world are moving on the root of development, but due to their
orthodoxy society they are lagging behind the doorstep of progress. With the sudden entry of global pandemic
corona peoples are becoming affected adversely. Indians are not free from the hazardous effect. Decentralized
govts are taking into account certain programmes, social awareness actively for the people to reduce the
disease. But people don’t take into their deeper soul. They don’t become conscious about this. During the
lockdown period a govt decision for maintaining social distance when we go to the shop and other gathering
points is to stand within the round. people do social distance keeping their shoes and bags instead of
themselves. In the roadsides they are gathering and making conversation with each other. It is the mentality of
people and their humanity towards injustice. They don’t understand why social awareness is necessary? The
only way to avoid the social distance material things are becoming stronger not the people. Next decision is
ours. Whether we choose the two or any one alternative which is most preferable to avoid contagious diseases
.The decision regarding this should be interpreated by the combination of social awareness and
humanity(indifference curve between two) which takes the people to optimum level with the given government
scheme.
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THE CONFINEMENT SPECTRUM: A COMPARATIVE STUDY OF FEMINIST AND PRISON
LITERATURE
Sonal Nain
MA(English), University School of Humanities and Social Sciences, GGSIPU

ABSTRACT
According to the Oxford Dictionary, Confinement is the state of being forced by the system to stay in a closed
space. In other words, Confinement is a situation when you go against someone’s will and force them to do
things in a certain way. The study aims to address the metaphors of confinement and, that it is not just about
the literal meaning but metaphorical that lies beneath the surface. It compares the confinement of both men
and women by taking examples from prison literature (Oscar Wilde’s ‘De Profundis’) that shows the physical
confinement and feminist literature (Shashi Deshpande’s ‘That long Silence’) that shows social and
psychological confinement. The study illustrates the qualitative research. It uses Foucault’s theory of social
power and views on women from Plato to Simon de Beauvoir to understand the basis of the constructed
structure. The complex experience of psychological and physical entrapment makes women as a mere subject
in a patriarchal society. They are trapped in a way that they are oppressed, subjugated, and made to follow the
societal and traditional norms. Metaphorically, this kind of confinement attributes to the nature and personality
of a human being negatively. This way through different societal institutions, power is used as a form of social
control. And both men and women are subjected to this control and confinement that is claustrophobic and
restricted.
The deeper meaning of what our society constitutes and how it impacts people by placing them in the
constructed structure that makes us question its existence.
Keywords: confinement, physical, social, psychological, qualitative
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BRIDE PRICE TRADITION AROUND THE GLOBE AND ITS EFFECT ON TRAFFICKING FOR
THE PURPOSE OF MARRIAGE
Niteesh Kumar Upadhyay
Assistant professor of Law, Galgotias University India

ABSTRACT
Every phenomenon or custom has a social history attached to it, how it develops, how it becomes acceptable
to people in general and why it continues even now. There are various traditions and customs, which prevent
people from realizing that bride trafficking, is a crime. The level of social acceptance of some such traditions
and customs is so deep-seated that people do not hesitate in following them even when these may appear to be
contrary to law of the land, ethics or morality and thus these social evils ensure the acceptance and continuance
of a crime like bride trafficking. Practice of Karewa and bride price are few important factors which researcher
find in almost all the religions and in all states. The treatment of women as commodity due to patriarchal
beliefs has led to increase in crime like bride trafficking.
The practice of bride trafficking has its precedents in various texts like Manusmriti which lay out the code of
conduct in Hindu religion. In this context, bride trafficking can also be seen as the practice of Asura marriage1.
In Asura type of marriage, bridegroom has to give a certain amount of money to the father of the bride. The
writers of the text in question consider the Asura marriage as a necessary evil or traditional custom 2. Bride
trafficking is not exactly the same as Asura marriage in true sense as it involves element of trafficking
allurement, coercion and fraud in it. There are various traditions and customs, like Asura marriage, prevalent
in our society which look like bride trafficking but are somewhat different from it. However, what is more
significant in this comparative study is the fact that these so-called traditions have facilitated space for bride
trafficking to become acceptable in our society3.
Historically dating the concept of bride trafficking in India is a difficult matter due to lack of official records
on the subject. According to the Punjabi writer Kirpal Kazak, bride selling in Jharkhand4 (earlier part of state
of Bihar) began after the arrival of Rajputs. Because of the economic status of the people of this region, they
had to resort to this practice. As the custom goes, on the day when bride selling was due to take place, the tribe
would decorate the bride with a lot of heavy gold and ornaments and subsequently after her ornamentation, the
bride was sold. Such practices of bride selling and bride price statistically saw a reduction after the green
revolution. The spread of literacy and improvement of male-female sex ratio in 1991 further reduced the
number of bride selling cases around India5. These kinds of practices of bride selling were popular in the
families of poor farmers, Scheduled Castes, and Tribes. Kazak mentions a unique factor which promotes bride
trafficking is non-division of property amongst brothers. The reason highlights the thoroughly economic aspect
of a practice such as bride trafficking. For example, if a father has 4 sons and 20 acres of land, after division,
each brother will get 5 acres land but if they marry one woman and have kids from her, the property will go
undivided. The logic may seem unconvincing but for people who are economically weak, it is a way to save
their property. This logic also sustains during our interviews of trafficked victims’ families which will be
discussed with greater details in the next chapter.
Some communities in India still follow the tradition of selling one’s daughter in marriage. One can find it
within Gandhabaniks community of West Bengal6. Gandhabaniks marry their daughters off when they are
infants, and receive a bride-price (pan) varying according to the social and financial position of the two
1Manusmriti,

Mention Eight Forms of Marriage, (Feb. 02, 2015, 12:10 AM) http://www.kamakoti.org/hindudharma/part18/chap5.htm

2Ibid.
3Supra

note 62.

4Bride-Purchasing

or
Bride-Buying,
(Feb.
22,
2015,
10:58
AM)
https://www.revolvy.com/main/index.php?s=Bride%20buying&item_type=topic
5A Study to Review Sex Ratio at Birth and Analyze Preferences for the Sex of the Unborn, (Mar.09 , 2016, 06:09 AM)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3931910/
6Sekhar Bandyopadhyay, Caste, Culture and Hegemony: Social Dominance in Colonial Bengal, sage publication 2004 p 156
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concerned families. Thus the Gandhabaniks of Bikrampur in Dacca receive a higher price for their daughters
and pay a lower price for their wives than members of families whose reputation stands lower for purity of
lineage and propriety of ceremonial observances. These kinds of local customs make the implementation of
anti-trafficking programs a failure because there is acceptability on both the bride’s and groom’s side, and
therefore no complaint ever reaches any state machinery or official records. We will examine and discuss such
social customs in details in the following sections.
Keywords: Bride Price, bride trafficking, mail order bride, bride selling
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ABSTRACT
The entire globe has been impacted by Covid-19 and during this time we saw massive reliance of people on
technology. The number of cyber crimes increased drastically during this period and people are falling prey to
the cyber attacks as there is a lack of awareness and not many people are aware of measures to ensure cyber
security. So this will be the new normal for quite some time and with advancement in technology, the usage
will increase too but cyber criminals take advantage of the loopholes and the fact that there is lack of awareness.
Cyber Bullying, Sexual and Verbal Abuse, phishing, False emails and the list of the crimes happening online
is endless. Also there have been various cases of data theft because all our details are readily available on the
internet. There is a need to create awareness and inform the public about how to ensure optimum usage of all
the online applications and software. The author will discuss in details about the various categories of cyber
crimes which are prevalent in the present time, cyber security and how it is a human right, the measures that
can adopted to ensure cyber security in the present time.
Key Words: Cyber Security, Cyber Crimes, Awareness, Technology, Human Right
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ABSTRACT
The unorganised workers are subject to exploitation significantly by the rest of the society. They receive poor
working conditions especially wages much below that in the formal sector, even for closely comparable jobs,
i.e. where labour productivity are no different. The term of unorganised sector is defined by indicating the
absence of characteristics that belonging to the organized sector. Social security arising out of employment
status and provided by employers is largely confined to workforce who are identified as organized workers.
Only 4% of the unorganised workers in unorganised sector were receiving benefits like provident funds, bonus,
compensation, maternity benefit, etc. and this proportion has not changed since long time. Indian labour laws
provide the shelter and relief to workers which includes unorganised workers also. However, the social security
measures such as gratuity, pension, employee’s state insurance, compensation and other insurance schemes
are non-accessible to workers of unorganised sector. This paper will discuss the problems of unorganised
sectors in India and the remedies provided in Indian labour laws. They are in tight corner and they need the
protection as they play pivotal role in the Indian economy. Hence it needs special attention.
Keywords: unorganised sector, issues, social security act, protection
INTRODUCTION
Unorganised workers consist of those working in the unorganised enterprises or households, excluding regular
workers with social security benefits, while the workers in the formal sector without any permanent
employment and social security benefits provided by the employers. The use of the term 'organized' and
'unorganised' as used in India, which is internationally known as 'formal' and 'informal'. Basically, there is lack
of employer-employee relationship in unorganised sector. As a result, they are unable to participate equally in
the socio-economic activities of the nation and hence the basic human rights are snatched away from
unorganised labours. They have to work in unhygienic, polluted and unhealthy environment. Organized
laborers are recognized by customary salaried occupations with very much characterized terms and states of
business, obvious rights and impulses and genuinely thorough standardized savings security. The unorganised
sector, then again, has no such obvious manager representative connections and needs most types of social
assurance. Having no settled business, these laborers are easygoing, authoritative, transient, locally established,
claim account specialists who endeavor to acquire a living from whatever pitiful resources and aptitudes they
have. Workers play an important role in the industrial production of the country. Hence, organizations have to
secure the cooperation of workers in order to increase the production and to earn higher profits. The
cooperation of workers is possible only when they are fully satisfied with their employer and the working
conditions on the job. In the past, industrialists and the employers believed that their only duty towards their
workers was to pay them satisfactory wages and salaries. In course of time, they realized that workers require
something more important. In addition to providing monetary benefits, human treatment given to workers
plays a very important role in seeking their sectors. The sectors having realized the importance of welfare and
social security measures introduced several welfare schemes for its workers and the families. For instance, the
company provides statutory welfare facilities like drinking water, conservancy, medical appliances, canteen,
rest shelters, and the like. It also provides various non-statutory welfare facilities such as medical, education,
recreation, housing/quarters and so on. Further, it provides social security measures like provident fund,
gratuity, pension, dependent employment etc. In short, due to the welfare and social security measures provided
by the company, its workers have been working with involvement and commitment. They are outside the
compass of Protective Labor Laws and Trade Union Organizations. They are not offered reasonable wages
and good terms of work. There are not really any events to enhance their wage on the grounds that in this
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division, they work for the most part as employers in unskilled occupations, do traditional work as domestic
servants.
DEFINITION OF UNORGANISED WORKERS
• Unorganised worker means a home-based worker, self-employed worker or a wage worker in the
unorganised sector and includes a worker in the organized sector who is not covered by any Acts mentioned
in Schedule II of the Unorganised Workers Social security Act 2008. Unorganised worker” means a selfemployed worker or a wage worker in the unorganised sector and includes wage workers in the organized
sector without any social security cover.
• The unorganised sector consists of all unincorporated private enterprises owned by individuals or
households engaged in the sale and production of goods and services operated on a proprietary or
partnership basis and with less than ten total workers.
• In simpler words, the term unorganised sector refers to the self-employed worker or workers who work on
wages rather than fixed salaries. These people don’t have any union, the reason being the scattered location
of enterprises and their nature of employment. Also, the sector involves people with low-income groups
where they don’t have any protection of their employment terms. The existence of the vast majority of this
unorganised (also called as informal) sector of employment forms a characteristic part of the existence of
our Indian Economy. The report in appendix A1.1 shows that India has a total of 457.5 million of the
workforces, and 13.7 % of it belongs to the organised sector, whereas the rest of 86.3% belongs to the
unorganised industries sector.
IMPACT OF COVID ON UNORGANISED WORKERS
The COVID-19 pandemic and its unprecedented catastrophe have forced the entire world to announce nationwide lockdown, closing of factories, industries, etc. On one hand, we have our medical experts, police
officials, staff, and the government authorities working round the clock to save the lives of the people, and
contain the spread of this contagious virus. On the other hand, there are migrant labourers, factory workers and
other people who belong to the unorganised sector, and are now struggling to make their ends meet. The reason
being the nationwide lockdown, and temporary shutdown of the industrial sector, whose time period also seems
uncertain. This article aims to address the impact of COVID-19 on the unorganised sector and dwell on the
challenges which they are currently facing and will face once the dust settles. As India braces for an extended
lockdown to rein in the transmission of the coronavirus, the lower-rung of the society also braces for its battle
with hunger and poverty. While some migrants have managed to reach the safety of their homes, braving thirst,
hunger, the heat and the cold, some are still stuck in cities with no jobs and no shelter. Some others, who are
lucky to have a roof to live under, have been robbed of their jobs that earned them their daily wages and thus,
their daily bread. The unorganised labours were unaware of the sudden announcement of the lockdown, and
abrupt closing of the public transport system. Some of them were not even allowed to enter into their states or
leave the state from where they were coming from. This put them in a “stateless condition” surrounded by the
disarray created by the lockdown.
To understand the impact of COVID-19 on the unorganised sector in India, it is reasonable for us to do the
analyses by observing how the people belonging to the different workforce areas of the country will be affected,
both during the lockdown situation and after the normalization of the COVID-19 crisis:
Agriculture
90% of the workforce in the agricultural sector involves people from the unorganised sector. The impact of
COVID-19 on the agricultural sector and those who work as agricultural wage labourers are complex and vary
among different regions. Although there are a lot of issues, pointing each and every one of them won’t be
feasible. However, there are primarily two-three aspects worth noticing here. These are:
• Lack of Labour Availability /Manual Labour.
• The inability to access the market because of lack of transportation system and supply chain disruption.
• Increase of Loan debts and Liability.

The parts of agriculture where the luxury of developed technology is used for activities like harvesting will be
less affected as they do not majorly depend on manual labours. Another important problem for those belonging
to the agricultural sector will be the repayment of due crop loans borrowed from the banking sector. These
loans are usually repaid in the months of April and May and a fresh loan is again taken on the onset of the new
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season. The recent price collapse which has resulted in farmers to face huge losses means that they will be
unlikely to repay their loans.
The failure to repay such loans will leave them with no other choice but to rely on the informal sector for loans
at a higher rate of interest. Now the question which you might be thinking of is “how will these disparities get
resolved?” The government is one of the major stakeholders in this, will be advised to reschedule the loans,
provide relaxations to the farmers, and aim at reducing their liability. Otherwise, there is a high possibility that
people from this unorganised sector will fall into the vicious cycle of debt, and will worsen the crisis. In other
words, it is correct to say that the end of the lockdown and the containment of coronavirus will not mean the
end of the problems.
Daily Wage workers
The Manufacturing sector of India accounts for 29.73% to the GVA(Gross Value Added) of the economy and
approximately 16% of the global GDP as of 2018. The same goes for the Construction work going across the
country. Being a significant part of the economy, it becomes important to understand the impact of COVID19 impact on the workforce which is involved in the sectors of manufacturing, construction and other
workplaces using daily wage labourers as their workforce.
There will be a shortage of workers especially the daily wage labourers as they have migrated back to their
home states. Industries like the automobile, textile and engineering have a major dependency on their
manufacturing plants and the majority of the workforce has daily wage labourers working in their companies.
Considering the lack of support which was provided by the companies to these migrant workers, many of them
won’t turn up to work once the lockdown ends, and industries are made functional.
The fate of Sanitation workers
The cleaning staff and those involved in the process of disposal and treatment of biomedical waste are also the
ones exposed to the vulnerabilities of COVID-19 crisis. These people also belong to the unorganised sector
and jobs like waste-picking, cleaning, etc are their responsibilities. The outbreak has thrown them into an
uncertain future where they have problems at both the ends. Firstly, the risk associated with their jobs which
might result in health repercussions due to close contact with the waste (especially the biomedical waste being
generated). Secondly, these workers are staring at the facilities which they deserve to be provided while
working. These facilities include both the financial assistance and the insurance coverage they need to seek to
ensure their safety, survival and interest of livelihood.
Household workers
The lockdown and social distancing norms seem to be the best possible way to stop the spread of this
contagious virus. However, it also renders thousands of household workers jobless where they fight with
coronavirus and hunger at the same time. These workers are on a daily, weekly or monthly job basis. They are
in a dismal state because they also face problems like domestic violence at their homes, where they are forced
to be quarantined. Recent studies also show that there has been a rise in cases of domestic violence across the
country, and still a lot of cases go unreported since women are not able to leave their homes. People who used
to work in private households, be it on a temporary basis, fixed-hour basis or ‘live-in’ basis, all are forced to
quit their jobs due to the fear that exists in the minds of their employers. Thus, they are at a major risk of
unemployment with no other source of income to survive in this pandemic. Domestic workers and Household
labours account for a significant part in the informal sector. As per government data, we have a total of 40 lakh
domestic workers in India and 65% of them are female. Matters like these must be taken with utmost urgency
and the government needs to ensure that the rights of these individuals are not being violated.
Challenges Ahead
One of the major challenges which shall be faced post the lockdown and normalisation of COVID-19 crisis
will be the lack of data or details which are available as of now, to observe the problems faced by people
belonging to the unorganised sector. Lack of statistics will further result in the improper implementation of
policies since the policymakers won’t be having a clear image as to how many people belonging to the
unorganised sector can benefit from their relief policies. Also, another hurdle is that even after the facilities
and resources provided by the government, a large chunk of the daily wage labourers is not able to avail them.
For instance, most of these daily wage labourers are unable to access the ration being provided by the govt. As
they do not have white ration cards since they usually migrate from one place to another.
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ISSUES AND CHALLENGES DUE TO CORONA VIRUS
• There is absence of employee-employer relationship. So, under these pandemics, the workers engaged in
unorganised sector, are not capable to earn income.
• Unlike domestic workers, other unorganised workers have been losing income despite of having willing to
work every day.
• Migrant unorganised workers are trapped. They cannot move to any other place and hence they are forced
to live without work or job, money, food and shelter.
• The workers who are staying at workplace, like construction workers works at site and stay there only, now,
cannot have any shelter due to lockdown.
• Unorganised workers cannot work from home.
• At a time when a large section of urban India is isolating itself to limit the spread of the coronavirus
pandemic, another large section of the country, unorganised sector, perceives the idea of social distancing
as a luxury it cannot afford.1
• Many of India’s informal workers are getting pushed into bonded labour during coronavirus crisis.
• They cannot afford to take risk because Indian doctors are relying on trial and error in the absence of a vaccine or
proven cure.
LABOUR LAWS IN INDIA:
The major initiative by the government is the unorganised workers‟ Social Security Act, 2008. Wherein
the creation of Social Security Board at the National and State level has been mandated. It only contains
available social security schemes in the country; no legal binding on the part of government or the one
who employs no eligibility criteria; no benefit details; minimum wages etc. have been envisaged in the
act. Basically, the act (2008) is eyewash which has neither addressed problems nor given solution.2 The
social security has been the main concerns for the labour sector (formal) which has been addressed by the
government with following legislations:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Payment of Gratuity Act, 1971
Workmen Compensation Act, 1923
Maternity Benefit Act, 1971
Employees State Insurance Act, 1948
Employees Provident Fund and the Miscellaneous Provisions Act, 1952
Social Security Act, 2008
Industrial Dispute Act, 1947
Trade Union Act, 1926
Minimum Wages Act, 1948
Factories Act, 1948
Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970
Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976

SOCIAL SECURITY ACT:
Social security is as old as man itself but in India it started very late. It can be said that non institutional
measures of social security were working since time immemorial. They are in fact the backbone of present
social security programmes and schemes. Such measures had been provided by joint families, community,
creed, caste panchayats, orphan ages, widow homes and
religious institutions. Then in 19th century
industrialization started in India and this modern industrialization developed a new class of industrial
proletariat. Due to the start of industries, new problems arose and with the growth of modern factory system,
various safety and health problems raised a demand for institutionalization of protection measures. Union
activities increased to pressurized government to enact some social security legislations.
Social security may be defined as any programme of social protection established by legislation, or any other
mandatory arrangement, that provides individuals with a degree of income security when faced with the
contingencies of old age, survivorship, incapacity, disability, unemployment or rearing children. It may also
1https://www.researchgate.net/publication/290709812_Problems_and_Challenges_Faced_By_Unorganized_Sectors_An_Indian_Pers

pective
2 http://www.isleijle.org/ijle/IssuePdf/0be6e932-3d4a-42c5-adf3-bf86df95042a.pdf
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offer access to curative or preventive medical care. As defined by the International Social Security Association
(an international institution to promote dynamic social security), social security can include social insurance
programmes, social assistance programmes, universal programmes, mutual benefit schemes, national
provident funds, and other arrangements including market-oriented approaches that, in accordance with
national law or practice, form part of a country's social security system.
This demonstration was passed in 2008 to accommodate the standardized savings and welfare of sloppy
laborers. As indicated by this Act the Central Govt. might detail reasonable welfare plans for disorderly
laborers on issue identifying with life and incapacity cover, wellbeing and maternity benefits, maturity security
and the State Government. may plan plans identifying with provident store., business damage advantage,
lodging instructive plans for kids, ability up degree of specialists, benefit help and seniority homes for chaotic
laborers. These plans might be completely supported by the Central Government. or on the other hand State
Government or on the other hand party through commitment gathered from 7 the recipients of the plan or the
businesses. The Central Govt. might constitute a National Social security board and each State Govt. might
constitute a state Social Security Board to prescribe appropriate plans and to screen and survey the
consumption under different plans. Under this Act each chaotic laborers, over the age of fourteen years, will
be enrolled and issued a personality card and will be qualified for standardized savings benefits under the plan.
Various plans have been secured under this demonstration to give government managed savings to the sloppy
laborers like National Family Benefit Scheme, Janani Suraksha Yojna, Indira Gandhi National Old Age
Pension Scheme, Aam Admi Bima Yojna and so forth.
Despite various legislations such as Employees’ Compensation Act, Employees’ state Insurance Act,
Employees’ Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, etc., it is fact that the unorganised sector
workers are remaining outside the purview of social security nets. Owing to the failure of legislations, judiciary
has come forward to protect the workers in order to fulfil the gap created by legislative machinery.
CONCLUSION:
Through this research paper, we have seen the impact on the unorganised sector by taking into consideration
the major areas where there is the involvement of such a workforce. By doing so we can predict the future
implications which they are likely to face, and what the authorities need to do at this stage. Also, fighting
against the odds of coronavirus needs a two-fold approach where the policies need to ensure the sustainability
of the economy and the survival of people belonging to the unorganised sector of the country.
It is impossible to ignore this section, as it will have a more detrimental impact on the industries and will
further affect the organised sector. Unorganised sector people have unstable sources of income, but they still
contribute to the national income in a very substantial manner, in comparison to that of the organised sector of
the economy.
*****
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ABSTRACT
As we all know that food is the basic necessity of all human being without which one cannot survive. In past
decades population increased day by day but the availability of food to feed the people is decreasing that leads
to food insecurity. Per capita availability of food as well as the consumption of food grains has decreased; the
cereal intake of the poor the population continues to be much less than that of the top two deciles of the
population, despite the latter group's better access to fruits, vegetables and meat products; the calorie
consumption of the bottom half of the population has been consistently decreasing. India is suffering from
alarming hunger. There is a link between health and nutritional status of food and human effort and
productivity. Hunger affects the ability of people to work productively, to think clearly, and to resist various
diseases. Hunger may also lead to low output and the result is poor wages. Hunger is thus both a cause and the
effect of poverty. In India, hunger has gender and age based dimensions too. Children, women and old people
are less likely to get proper nutritious food to meet their dietary needs for their development. Half of the
country’s women suffer from anemia and under-nourishment, which result in mortality. Hunger can also be
equated with chronic food insecurity, as both refer to a situation in which people consistently consume diets
inadequate in calories and essential nutrients. This often happens as a result of the inability to ‘access’ food
because of lack of purchasing power. Hence, in this paper an attempt will be made to study food security in
India from Hunger and Under-Nutrition Perspective.
Keywords: - Hunger, Food Insecurity, Under-Nutrition, Women, Children.
INTRODUCTION
Hunger is the desire to consume food. However, as a result of an inadequate diet over time the human body
gets used to having less food than is necessary for healthy development, and after a while the body does not
even demand more food. In such cases hunger is not expressed, although a lower intake of essential calories,
proteins, fats, and micronutrients would result in under-development of the human mind and body. Thus
objective indicators such as calorie consumption, body mass index (BMI), the proportion of malnourished
children, and child mortality capture hunger more scientifically than the subjective articulation by individuals.
Calorie intake refers to the most proximate aspect of hunger, but it neglects other effects of hunger, such as
being underweight, and mortality. These are captured by the Global Hunger Index (GHI) which was designed
by the International Food Policy Research Institute (IFPRI) based on three dimensions of hunger: lack of
economic access to food, shortfalls in the nutritional status of children, and child mortality, which is to a large
extent attributable to malnutrition. IFPRI estimated the hunger index for India as 23 percent in 2008, which
placed it in the category of nations where hunger was ‘alarming’, with Madhya Pradesh being categorized as
‘extremely alarming’. Worse, India's score was poorer than that of many sub-Saharan African counties with a
lower GDP than India’s.
Indian women’s nutrition, feeding and caring practices for young children are inadequate. This is related to
their status in society, to early marriage, low weight at pregnancy and their lower level of education.
Underweight women produce low birth-weight babies which become further vulnerable to malnutrition
because of low dietary intake, lack of appropriate care, poor hygiene, poor access to medical facilities, and
inequitable distribution of food within the household. many unscientific traditional practices still continue,
such as delaying breast feeding after birth, no exclusive breastfeeding for the first five months, irregular and
insufficient complementary feeding in the period six months to two years of age, and lack of disposal of
children's excreta because of the practice of open defecation in or close to the house itself. Clearly the
government’s efforts to change these age old practices are not working well. poor supply of government
www.farabicongress.org
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services, such as immunization and access to medical care, and lack of priority to assigned primary health care
in government programmes also contribute to morbidity. These factors, combined with poor food availability
in the family, unsafe drinking water and lack of sanitation, lead to high child under-nutrition and mortality.
About 2.1 million deaths occur annually in under-five-year-old children in India. Seven out of ten of these are
caused by diarrhea, pneumonia, measles, or malnutrition and often a combination of these conditions. In short,
all indicators point to the hard fact that endemic hunger continues to afflict a large proportion of the Indian
population.
HUNGER: A SERIOUS PROBLEM IN INDIA
India one of the fastest growing economies is now one of the top five of the world’s largest economies, and is
also showing continuous improvement with a high life expectancy, literacy rate and health conditions. The
2018 Global Nutrition Report has shown that India needs to do much more to meet its nutrition goals. India is
currently not on track to achieve any of the World Health Organization’s nine nutrition goals by 2025, among
which reducing child overweight, wasting and stunting, diabetes among women and men, anemia in women
of reproductive age and obesity among women and men, and increasing exclusive breastfeeding.1 India with a
population of over 1.3 billion has seen tremendous growth in the past two decades. Despite industrial and
economic growth and while India produces sufficient food to feed its population, it is unable to provide access
to food to a large number of people, especially women and children.2 The Global Hunger Index 2018 ranks
India at 103 out of 119 countries on the basis of three leading indicators -- prevalence of wasting and stunting
in children under 5 years, under 5 child mortality rate, and the proportion of undernourished in the population.3
Hunger may lead to low output and hence poor wages. Hunger is thus both a cause and an effect of poverty.
Hunger in India has gender and age dimensions too. Women, children and old people are less likely to get full
nutritious meals needed for their development. There is a link between nutritional status or health and human
effort and productivity. Hunger affects the ability of individuals to work productively, to think clearly, and to
resist disease. Half of the country’s women suffer from anaemia and maternal under-nourishment, resulting in
maternal mortality and underweight babies.4 Hunger can also leads to food insecurity. Food insecurity exists
when people lack secure access to sufficient amounts of safe and nutritious food for normal growth and
development and an active and healthy life. The reasons for food insecurity includes increase in population,
increase in food prices, poverty, change in climate, rising temperature, food losses or wastages, falling per
capita food production, hunger, under – nutrition etc.
Malnutrition and undernutrition also leads to food insecurity. Malnutrition refers to all deviations from
adequate and optimal nutritional status; including energy undernutrition and over-nutrition (obesity is a form
of malnutrition). The term 'undernutrition' is used to refer to generally poor nutritional status, but also implies
underfeeding.5 If we understand malnutrition then it is a deficiency of a particular Vitamin, protein, nutrition
which has a particular effect on human body. Women are more likely to suffer from hunger or nutritional
deficiencies as compared to men. Undernutrition the outcome of poor nutritional intake in terms of quantity
and/or quality, and/or poor absorption and/or poor biological use of nutrients consumed as a result of repeated
instances of disease. Undernutrition may develop because people cannot obtain or prepare food, have a disorder
that makes eating or absorbing food difficult or have a greatly increased need for calories. Undernutrition
denotes insufficient intake of energy and nutrients to meet an individual's needs to maintain good health. It is
also caused by a lack of nutrients, either as a result of a poor diet or problems absorbing nutrients from food.
The reason for that are gender inequities, Low social status of women, Lack of education, poverty. These leads
to various deficiencies and that result in various types of disease
FOOD SECURITY
The term food security is defined by FAO, as per it “Food security is a situation that exists when all people at
all times have physical, social, and economic access to sufficient, safe and nutritious food that meets their

1

https://www.actionagainsthunger.org/countries/asia/india
https://www.indiafoodbanking.org/hunger
3 Ibid
4 Working paper on Hunger, Under-Nutrition and Food Security in India by N.C.Saxena, Indian Institute of Public Administration
5 Malnutrition and Undernutrition by Prakash Shetty available on Elsevier
2
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dietary needs and food preferences for an active and healthy life”.6 This definition points the following
dimension of food security:7
• Food availability (sufficient, safe and nutritious food): The availability of sufficient quantities of food
of appropriate quality, supplied through domestic production or imports (including food aid).
• Food access (physical and economic access): Access by individuals to adequate resources (entitlements)
for acquiring appropriate foods for a nutritious diet. Entitlements are defined as the set of all commodity
bundles over which a person can establish command given the legal, political, economic and social
arrangements of the community in which they live (including traditional rights such as access to common
resources).
• Utilization (to meet dietary needs and food preferences): Utilization of food through adequate diet, clean
water, sanitation and health care to reach a state of nutritional well-being where all physiological needs are
met. This brings out the importance of non-food inputs in food security.
• Stability (for all people at all times): To be food secure, a population, household or individual must have
access to adequate food at all times. They should not risk losing access to food as a consequence of sudden
shocks (e.g. an economic or climatic crisis) or cyclical events (e.g. seasonal food insecurity). The concept
of stability can therefore refer to both the availability and access dimensions of food security.
The overall availability of food is affected by changes in agricultural yields as well as changes in arable land.
Changes in food production, together with other factors, could impact food prices, which would affect the
ability of poor households to access food markets and could reduce dietary diversity. Decreased water
availability and quality in some areas could result in increased health and sanitation problems such as diarrheal
disease which, together with changes in vector-borne disease patterns, has the potential to increase
malnutrition, and negatively affect food utilization. Extreme weather effects disrupt the stability of food supply
as well as people’s livelihoods.
ZERO HUNGER: ONE OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
At the Sustainable Development Summit held on 25 September 2015, UN Member States adopted the 2030
Agenda for Sustainable Development. There are 17 global goals set by the United Nations Development
Programme, which are known as Sustainable Development Goals (SDGs). The formal name for the SDGs is:
"Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development." That has been shortened to "2030
Agenda." (Transforming our world: the 2030 Agenda for sustainable Development) The goals are
interdependent and broad, and each having separate list of targets to achieve. Zero hunger is one of the
Sustainable Development Goals. Below mentioned are the Zero Hunger Goals prescribed in Agenda, 2030.8
• By 2030, end hunger and ensure access by all people, in particular the poor and people in vulnerable
situations, including infants, to safe, nutritious and sufficient food all year round ;
• By 2030, end all forms of malnutrition, including achieving, by 2025, the internationally agreed targets on
stunting and wasting in children under 5 years of age, and address the nutritional needs of adolescent girls,
pregnant and lactating women and older persons ;
• By 2030, double the agricultural productivity and incomes of small-scale food producers, in particular
women, indigenous peoples, family farmers, pastoralists and fishers, including through secure and equal
access to land, other productive resources and inputs, knowledge, financial services, markets and
opportunities for value addition and non-farm employment ;
• By 2030, ensure sustainable food production systems and implement resilient agricultural practices that
increase productivity and production, that help maintain ecosystems, that strengthen capacity for adaptation
to climate change, extreme weather, drought, flooding and other disasters and that progressively improve
land and soil quality ;
• By 2030, maintain the genetic diversity of seeds, cultivated plants and farmed and domesticated animals
and their related wild species, including through soundly managed and diversified seed and plant banks at
the national, regional and international levels, and promote access to and fair and equitable sharing of
benefits arising from the utilization of genetic resources and associated traditional knowledge, as
internationally agreed ;
6

FAO, The State of Food Insecurity in the World, 2001
FAO Agricultural and Development Economics Division
8 Transforming our world: the 2030 Agenda for sustainable Development
7
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• Increase investment, including through enhanced international cooperation, in rural infrastructure,
agricultural research and extension services, technology development and plant and livestock gene banks
in order to enhance agricultural productive capacity in developing countries, in particular least developed
countries ;
• Correct and prevent trade restrictions and distortions in world agricultural markets, including through the
parallel elimination of all forms of agricultural export subsidies and all export measures with equivalent
effect, in accordance with the mandate of the Doha Development Round ;
• Adopt measures to ensure the proper functioning of food commodity markets and their derivatives and
facilitate timely access to market information, including on food reserves, in order to help limit extreme
food price volatility.9
The above stated Goals state that by 2030 we should end all sort of starvation and malnutrition prevailing
among the underprivileged. This task can be accomplished by doubling agricultural productivity and the
increasing the revenues that the small-scale food producers (especially women and indigenous peoples)
generate, by ensuring sustainable food production systems, and by progressively improving the fertility and
quality of the agricultural land. Agriculture is the single sector providing maximum employment throughout
the world, providing employment to a mass of about 40% of the global population. Agriculture turns out to be
the largest source of income for below poverty line and the rural people. Other goals deal with maintaining
diversity of seeds, increasing the land for agriculture, easing the rules and regulations laid down for trading
and preventing the fluctuations in world agricultural markets to limit extreme ups and downs of food price,
reducing the waste of food as much as possible with the help from the International Food Waste Coalition, and
putting an end to the malnutrition and undernutrition of children. A report by the International Food Policy
Research Institute (IFPRI) of 2013 stated that the emphasis of the SDGs should not be on ending poverty by
2030, but on eliminating hunger and under-nutrition by 2025.10
INITIATIVE BY INDIAN GOVERNMENT FOR PROVIDING FOOD SECURITY
To provide food security to its people, the Government has also taken significant steps and came up with
different schemes. Government has also launched number of programmes for farmers to double their income
such programmes includes National Food Security Mission, Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY), the
Integrated Schemes on Oilseeds, Pulses, Palm oil and Maize (ISOPOM), Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana,
the e-marketplace, as well as a massive irrigation and soil and water harvesting programme. Some of the
initiatives of Government to provide food security are discussed below in brief.
• Mid-Day Meal (MDM) scheme - The Mid-day Meal Scheme is a school meal programme of the
Government of India designed to better the nutritional standing of school-age children nationwide.
• Integrated Child Development Services (ICDS) - It provides food, preschool education, primary
healthcare, immunization, health check-up and referral services to children under 6 years of age and their
mothers.
• Weekly Iron Folic Acid Supplementation Programme (WIFS) - It has launched to meet the challenge
of high prevalence and incidence of anaemia amongst adolescent girls and boys.
• Public Distribution Scheme (PDS) - is a government-sponsored chain of shops entrusted with the work
of distributing basic food and non-food commodities to the needy sections of the society at very cheap
prices.
• Aanganwadi Yojana - Under this yojana nutritious meal serves to young children between the ages of 36 years at more than 5000 Anganwadi centres in various locations of four states of India.
CONCLUSION
From the above discussion it is clear that economic growth is not bring food security in a country but with the
help of Governmental initiative people became food secure to an extent. The initiative taken by the Indian
Government to provide food security that reaches to all the people at its optimum level. The problem of hunger
is very serious as it affects the people’s ability to work, to think, and the most important is to resist various
diseases. It is the duty of every individual not to waste food and also to use the food products in a manner that
it fulfills the demand of all the people.

9

Supra-8
Fan, Shenggen and Polman, Paul. 2014. An ambitious development goal: Ending hunger and undernutrition by 2025
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ABSTRACT
A concept of the ‘Panopticon’ as derived by Jeremy Bentham is one of the most significant reference points to
surveillance ethics in the modern age. Michel Foucault who explored the invention of Panopticon, died before
the advent of the internet, yet his studies of social conditioning and identity formation in relation to power are
applicable to life (online), when we live so much of our life without being aware that our body of data is under
surveillance not only by government but also by certain corporations and this infringes the privacy of the
person online. The concept of privacy is dynamic and is protected as an intrinsic part of the right to life and
personal liberty under Article 21 and as a part of the freedoms guaranteed by part III of the Indian Constitution.
This paper focuses on how the digital panoptic infringes the right of privacy in virtual life. It further discusses
what the Challenges to privacy through data transmission are and how the data is being shared virtually (though
of less significance) which is helping certain players to earn monetary gain without benefiting the person whose
privacy is being infringed.
Keywords: Panopticon, Right to Privacy, Surveillance, Digital data.
INTRODUCTION:
The publication of Michel Foucault’s Surveiller et Punir (1975), and especially of its translation in English in
1977 (with an unfortunate modification of the title as Discipline and Punish), was an important landmark in
the study of surveillance. It stimulated an increased interest in this field, which was further fueled by the
emergence of computers and searchable databases and later by all the communication and information
technologies that we now have in use. For the field of surveillance studies, Foucault was “a foundational
thinker” (Murakami Wood 2003: 235) whose work on the rise of the modern ‘disciplinary society’ led social
theorists to “take surveillance seriously in its own right” (Lyon 1994: 7). The central concept, extensively
borrowed from Foucault’s work in the study of surveillance, has unquestionably been the Panopticon, which
Foucault himself borrowed from Jeremy Bentham. The Panopticon refers to a prison, shaped like a circular
grid with the cells adjacent to the outside walls. At the center of the circular building stands a tower where the
prison supervisor would live and monitor the inmates. Large external windows and smaller internal windows
in each cell would allow the supervisor to monitor the activities of the prisoners. The premise being that the
prisoners would not know when they were under surveillance, Bentham argued, this in turn would lead the
prisoners to believe that they were constantly under watch and would encourage them to be self-disciplined.
This type of environment would promote discipline and would deter the prisoners from misbehaving or
committing crimes in the future. Owing to the seemingly persistent gaze of the prison supervisor, the Panoptic
on served as both a means of punishment and a form of discipline for the prisoners. The importance of
Panopticon as a metaphor begins to fade when we start thinking about whether modern forms of surveillance
are analogous to the central tower concept. In the Panopticon the prisoners are constantly in fear of being
watched which is indeed the point. Modern day Panopticon architecture is omnipresent and insidious. It no
longer remains in the prison system but has permeated towards society as a whole. Panopticism in the digital
era is more subtle in its nature, we are forced to conform to norms and behave accordingly while never actually
being aware of the hold it has over us. The watchtower has been replaced by security cameras and algorithms,
police presence and data trawlers.
The rise of the modern security state has led to governments and corporations being able to monitor the
behaviours and trends of citizens. It is far easier for the Inspector to gather information about an individual
provided he has access to the appropriate databases. The idea of privacy and personal information is steadily
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becoming a thing of the past. Much of these databases that record facial patterns overlap each other, this
eventually leads to the gradual leakage of data from the public sector into the private Tunick (2015: 24-30)
gave a list of possible definitions of privacy: the right “to be let alone”, seclusion or physical isolation, being
anonymous, the ability to control who has access to information, and right to do as one pleases. Westin (1967:
337) defined it as “the claim for individuals, groups or institutions to determine for themselves when, how and
to what extent information about themselves is communicated to others”. Informational privacy has some
overlap with the other definitions, especially with the last one. Indeed, by lacking in informational privacy, the
subject loses part of the control over his or her life and becomes potentially vulnerable. Or, as Garfinkel (2000:
4) said, “privacy isn’t just about hiding things. It’s about self-possession, autonomy, and integrity”.
When we look at the Indian Constitution to the legality of privacy in in virtual world especially from Writing
the plurality opinion, Chandrachud J., holds that the right to privacy is not independent of the other freedoms
guaranteed by Part III of the Constitution. It is an element of human dignity and is an inalienable natural right.
He focuses on the informational aspect of privacy, its connection with human dignity and autonomy, restricts
the State from unfairly interfering in the privacy of individuals, while obliges it to put in place a legislative
framework to restrict others from doing so.Chelameswar J. on the other hand, grounds the right to privacy, as
comprising of three facets, namely repose (freedom from unwarranted stimuli), sanctuary (protection from
intrusive observation) and intimate decision (autonomy to make personal life decisions). Nariman J. too
endorses Gary Bostwick's who gave conceptual understanding of privacy as encompassing "repose, sanctuary,
and intimate decision". He gives further content to the right by classifying it into three categories one of which
is information privacy which captures unauthorised uses of personal information. Kaul J, recognizes the
claims of privacy against the State and non-State actors. In respect of the State, he identifies concerns of
surveillance and profiling, whereas, in respect of non-State actors, he emphasizes on the impact of technology,
in the form of pervasive data generation, collection, and use in a digital economy. Kaul J. also elaborates on
the influence of big data, in particular, its impact on the actions of an individual and the resultant chilling effect
it may have on free speech and expression. He thus observes the need to protect certain information from both
the State as well as private actors.
METHOD:
A research study is conducted where a researcher tried to design a digital Panopticon to offer the same level
of oppression, built for the modern-day electronic lifestyle and simultaneously analysing how it affects
the privacy of the person
Arguing that you don’t care about the right to privacy because you have nothing to hide is no different than
saying you don’t care about free speech because you have nothing to say.” -------Edward Snowden. The first
step is to build digital prison building, then convince population to live in it. This step is surprisingly easy to
build weave hardware sensors and software data collectors into everyday objects. market products as “smart”
so people will trust them enough to bring them into their homes, package some with shiny electronic jewels so
people will wear them, and offer online services in exchange for the permission to collect all data — calling
those services “free.” initially: their data isn’t worth anything just like having a window in home isn’t an
invasion of privacy if nobody is looking through it.
Fear the Greeks, even when they bring gifts.”– Virgil
The second step may happen concurrently build watchtower. This part, of course, requires some disclosure to
the new residents of homely prison. Simply demonstrate of able to respond to their behaviour — good, bad, or
otherwise — to let them know they are being
watched. Here is where do better than Bentham:
actually, everyone is watched at the same time without hiring billions of guards.
“The user’s going to pick dancing pigs over security every time.”– Bruce Schneier. The key to third step is to
convince residents that they want to live here forever, while continuing to build more cells and more walls until
there is nowhere else to live. The exact movie, game or trinket to sell prisoners to make them happy are known.
Everything from the best romantic restaurant, favourite hero, favourite cuisine is known as of like best friend
what to suggest and what not everything is known. Even cure for cancer is available. Data collected turns out
to be worth trillions of dollars as profiles comprised of symptoms, diagnoses, medicines and side effects are
used to compute individualized treatment plans. This is absolute win for patients and health insurance
companies, but the people from whom the data is collected didn’t receive a penny.
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“It is impossible to correct abuses unless we know that they’re going on.” ― Julian Assange.
Up until this point, none of prisoners feel that their rights have been violated. In fact, it’s easily argued that life
quality has increased. But how they are abused while maintaining the benevolent illusion. For example, kareena
based on whose social media posts and messaging history, it happens to know that she has grandma living in
India who is suffering from a cardiac disease. Her discretionary income is to dollar because she posted where
she works and her spending habits have been monitored, so the price of plane tickets to India for her are double.
Some smoothie recipes for heart health and the correct marketing words to sell her ingredients and homeopathic
medicine are recommended. Saif is from IT sector he keeps on travelling because of work and often he keeps
on checking the tickets for it which shows where he goes how he stays which shows his standard of living.
Kareena and Saif get married and have a child named Taimur. Guesses on the baby’s ethnicity and
socioeconomic status based on the geographical location, interest, and shopping history. Thus, this baby already
has a profile before he is able to use a cell phone. Machine learning models learn all of society’s gender, racial,
socioeconomics biases. Taimur and his parents will receive targeted advertisement nudging him into the lifestyle
he is stereotyped to belong to. He might never have the chance to explore educational opportunities or higher
income career paths. It’s just a correlation in the data. To give a prisoner a bit of hope, company is started that
allows people to game the system a little bit. The company exploits a real worker to run various accounts,
visiting certain key websites to generate online profile. The basic profiles are quite simple “wealthy dark
female”, “middle class businessman” along with-it older profiles are sell like “loyal customer of this specialty
store”, hardworking low income student interested in becoming a doctor”. The rich can afford to be anybody
they want; this service becomes very popular for college applications. And others who don’t have this option
have to control every scroll and click as they move through their digital life.
LITERATURE REVIEW:
In recent years, literature on privacy in social media is shifting from the issue concerning the relations among
peers to that about the relations between the peers and the sociotechnical system Panopticism found breeding
ground on the Internet and social media studies (Fuchs et al 2012)
Facebook (and other social media) users became increasingly careful in protecting their data from their peers;
however, they ended up “increasing their personal disclosure to other entities on the networks as well: thirdparty apps, (indirectly) advertisers, and Facebook itself” (Stutzman et al 2012)
For some time most of the Internet platforms started to collect and analyse users' data; on the basis of these
data collections and analysis, they created a new business model. The Guardian revealed that the US National
Security Agency obtained access to the systems of Google, Facebook, Apple, and other US technology and
Internet companies. The NSA access was part of the PRISM program, whose existence was revealed by
Edward Snowden, which allowed officials to collect material concerning search history, email contents, file
transfers, etc. In this general atmosphere of re-centralization of the web and new vertical surveillance,
academics started to treat social media as a more classic form of Panopticon.
Informational privacy is always valuable because we all have something to hide. For our purposes, one can
distinguish two tendencies in the literature about privacy on social media. The first one, which was dominant
at the beginning, put the accent on several issues depending on the relations among individuals and groups
within a social media. One can then draw a parallel with the “reversed” Panopticon Most of these early
researches have given empirical evidence of a high degree of disclosure within the sites. Personal data is
generously provided and limiting privacy preferences are sparingly used” (Gross et al 2005)
Students demonstrated to be generally “OK” with friends, family, classmates, and even strangers accessing to
their social networking sites’ profiles (Stutzman 2006)
boyd (2006) pointed out that on MySpace US teenagers wanted to be visible and searchable for their friends,
but not for their parents.
In boyd and Ellison (2007), a brief summary of these approaches has been proposed, and many publications
have followed (Lenhart et al 2007; Thelwall 2008; Livingstone 2008; Fogel, and Nehmad 2009; Brandtzaeg,
Lüders, and Skjetne 2010)
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Social media users became increasingly careful in protecting their data from their peers (Madden 2012;
Stutzman, Gross, and Acquisti 2012; Madden et al. 2013). On the other hand, however, it has also been said
that users “ended up increasing their personal disclosures to other entities on the network as well: third-party
apps, (indirectly) advertisers, and Facebook itself” (Stutzman, Gross, and Acquisti 2012: 9). To its data policy,
Facebook collects all the digital traces voluntary or involuntary left on the system. With the emergence of the
possibility for companies to make profit from data collection and analytics, it is not surprising that some entities
are interested in promoting disclosure. Specific default settings, frustrating and confusing design features, not
to “ring alarm bells” when it comes to data collection – e.g. not to exaggerate with personalization of
advertisement –, to provide users with the means to manage access to their personal information, and even to
increase the transparency of companies’ data policies can reduce users’ privacy concerns (Acquisti et al 2005)
DISCUSSION:
“Security is always excessive until it’s not enough” – Robbie Sinclair. While the inhabitants of fictional digital
Panopticon enjoy technological solutions to improve everything from entertainment to healthcare, their
behaviours and lives are slaves to what their data says about them. No doubt lots of data is fed into wellengineered models, but also establish that an individual’s data is worth something too. And the mere option of
privacy shown to be is insufficient; privacy should be the default. Fictional prisoners are unable to retake control
of their own data because they were misinformed in the initial stages and allowed to the doors to lock before
they knew what they were getting themselves into. There are four elements programmability, popularity,
connectivity, and datafication.in social media logic as singled by Van Dijck and Poell (2013). Social Media
differ from each other in relation to the first three elements, but not with regard to the datafication for example
Facebook requires a single, verifiable, and persistent identity; Tumblr, Reddit, and Twitter allow pseudonyms;
on Snapchat, identity is ephemeral, etc. Datafication is not concerned with the multiple forms that identity
assumes in social media, but is interested in obtaining profitable information from it. Right to privacy has been
declared as fundamental right under Article 21 Protection of life and Personal Liberty of Indian Constitution
by Hon’ble Supreme Court of India the right to privacy is not absolute. There exist circumstances in which the
right can be legitimately curtailed However, any such restriction, as the Court held in K.S.Puttaswamy case,
must be tested against the requirements of legality, necessity and the doctrine of proportionality. According to
the triple test, privacy can be invaded to a‘permissible limit’ if: a) it’s a welfare measure backed by law, b)
there is a ‘legitimate state interest’, and c) the measure passes the ‘test of proportionality’. Surveillance is the
capacity to exercise control over the individuals, It is not the users’ responsibility to understand which security
implementations they want; the right to privacy must be respected and protected by the empowered. Privacy is
the ability that these individuals have to seclude themselves or withhold information about themselves.
“Privacy isn’t about something to hide. Privacy is about something to protect. And that’s who you are. That’s
what you believe in. That’s who you want to become. Privacy is the right to the self. Privacy is what gives you
the ability to share with the world who you are on your own terms.”-Edward Snowden.
CONCLUSION:
A concept of the ‘Panopticon’ a most significant reference point to surveillance ethics in the modern age was
derived by Jeremy Bentham which was further explored by Michel Foucault .His studies of social conditioning
and identity formation are applicable online where our data is under surveillance by private players too which
infringes right to privacy. . Under the modern panoptic form of power, citizens are made to believe that they
are in constant danger and in order for the state to protect them the need to give up their liberty for safety.
Subjects living under the system are told to forget that they are under surveillance so that the watchers can
continue to gather data. When it is revealed that the surveillance is extending its boundaries and impinging on
human rights such as freedom of expression and privacy, subjects are encouraged to monitor their own
behavior, much like they would in a panoptic prison. This allows the people in positions of power to control
society without actually exerting any overt power over it, they are successful because they make use of the
anxieties of the public to further their agenda. While this may be a good thing, society is quickly approaching
a situation where we must decide if we are willing to trade our right to privacy for an increased sense of
security. Big Brother is watching out for us, but that does not change the fact that Big Brother is still watching.
This behavioral editing according to Foucault is the very core of disciplinary power and one of the most
effective tools for controlling populations.
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ABSTRACT
The professional life of the doctors and other health-care workers is arduous due to nature of their occupation.
The primary and inherent peril of their occupation is risk of various infections. Their occupation may become
life-threatening while treating patients having contagious diseases. They also have to deal with the physical
and mental fatigue, the torment of difficult decisions, the agony of deaths of their patients and colleagues. The
present situation in the world of Covid-19 pandemics has raised the challenges for them as the vast number of
health-care workers got affected with it across the world. The global rise in the cases around the world in the
last months has brought into forefront the rights of the health-care workers. The access to personal protective
equipment for health-care workers is insufficient. Many of them have to see infected patients even without
the protective equipments. Another concern is of passing the infection to their families and to the community
thereafter. The quarantine facilities for the infected health-care workers has also come into question in many
countries. During the pandemics, World Health Organisation has issued guidelines for prevention and care etc.
It issued two interim Guidance documents in March,2020. W.H.O. is working closely with global experts,
governments and partners to rapidly expand scientific knowledge on this new virus and to provide timely
advice on measures to protect people’s health and prevent the spread of this outbreak. Similarly, the
Government of India has also undertaken measures for the rights of the health-care workers. The national
governments must take measures such as provision of food, rest, and care for them and their families. The
psychological support for them also needs to be focussed. It must be accepted that the health-care workers are
a dominant resource and their lives are precious for everyone. The present study involves an empirical study
of the rights of the doctors and other health-care workers in the state of Himachal Pradesh in India since March
2020.
Key Words: Covid-19; Doctors; Himachal Pradesh; India; W.H.O.
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ABSTRACT
Power as a relational phenomenon among humans is present everywhere, and it also affect everyone, positively
or negatively. The way that any entity or individual exercises power affects several aspects of the destinies of
the individuals and entities who happen to be located within the sphere of influence of the one exercising
power. It is therefore relevant to understand how social science has conceptualized power; the sources and
types of power; distribution of power in society and what power may be used for. The researcher employed
desk study to examine the discourse about power as discussed by classical and contemporary authorities on
the subject. Although power is conceptualized generally as the phenomenon where an actor in a social
relationship is able to obtain his wishes regardless of any opposition and resistance from the others, Opinion
still differs among social scientists on whether power is held by a few privileged ones in society or that power
is dispersed. While recognizing with others that power is distributed within society, the researcher asserts that
the share of power held by an entity within the social group is proportional to the amount of resources of power
possessed by the entity. These resources may include specialized knowledge, traditional or rational authority,
financial resources, charisma and state infrastructure. It is recommended that policy makers make conscious
efforts to prevent the abuse of power within the state and organizations by making provisions of checks and
balances in the constitutions.
Key Words: Social, Theories, Review, Power
Introduction
Power as a relational phenomenon among humans is generated and exercised within society as soon as two or
more people and entities come to relate with each other for the purpose of deriving social, spiritual, cultural,
and economic and any other objectives. These entities may include couples, families, organizations, villages,
cities, countries, including the international community and international organizations. The way that any
entity or individual exercises power has enormous effects on the welfare, social status and destinies of the
individuals, organization and citizens who happen to be located within the sphere of influence of the entity
exercising power.
For its role in society, power is noted to be the causal factor of most historical events as well as change in
society. As noted by Menge (2017), power in the socially mediated sense is most often taken to play a broad
role in social explanations. Social scientists use the concept, for example, to explain the creation, maintenance,
and change of social structures, the behaviour of individual agents, and the outcomes of social interactions.
Commenting about the role of power in society and explanation in social science as opposed to explanations
rooted in economics, Russell (2017), asserts that:
The fundamental concept in social science is power, in the same sense in which Energy is the
fundamental concept in physics. Like energy, power has many forms such as wealth, armament, civil
authority, and influence on opinion. The men who cause social changes are, as a rule, men who
strongly desire to do so. Love of power therefore is a characteristic of the men who are causally
important. We should, of course be mistaken if we regarded it as the sole human motive, but this
mistake would not lead us so much astray as might be expected in the search for causal laws in social
science, since love of power is the chief motive producing the changes which social science has to
study (p.13).
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Problem Statement
In the acts of Military Officers, Heads of State, Judges, Police Officers, Kings, Religious Leaders, University
Administrators, Chief Executive Officers, Professors and many more within society, one property common to
all is power. The actions of each one of these may change the destiny of nations, organizations, individuals
and society as a whole. The effects of such actions may be positive, negative or mixed. In fact, the decisions
of some of the above such as Judges may lead to deprivation of the liberty and even the lives of certain
individuals.
Considering the role and the effect of power in the affairs of society in general, including nations, the
international community and organizations, it is important that the phenomena receives greater examination
among social scientists. Most importantly, the nature of power, the way it operates within society and its effects
on social institutions must be investigated further. It is only when the nature of power is well understood,
alongside the ways that it may be used either for the general good or in pursuance of the private interests of
individuals, that society and organizations may formulate appropriate policies about the acquisition and use of
power.
To this end, the study sought to investigate the concept of power as theorized by Weber (1948); Robert Dahl
(1957); Bacharach and Baratz (1962/1970); Lukes (2005); Michel Foucault (1967; 1975) and Miliband (1969).
The researcher employed desk study to review the works of some of the authorities who had written extensively
on the subject of power. These were followed by a discussion of the findings, following which the researcher
drew a conclusion. It is expected that the researcher shall through this paper contribute to the long standing
discursion about power with particular contribution focusing on how the incidence of abuse of power may be
curtailed.
Following introduction and the problem statement, the paper proceeds with a review of the theories of power.
This is followed by typologies of power, distribution of power in society, conclusions and recommendations.
A Review of the theories of Power
Modern thinking about power begun in the writings of Nicollò Machiavelli (The Prince, early 16th century)
and Thomas Hobbes (Leviathan, mid-17th century). (Clegg, 1989, in Sedan, 2004). While the Machiavellian
conception of power represents the strategic and decentralized thinking about power and organization, and
sees power as a means for seeking strategic advantages, Hobbes view power as centralized and focused on
sovereignty. According to Hobbes’ basic premise, there exists a total political community, the embodiment of
which is the state, community or society. On his part, Weber (1947) maintained the Hobbesian view and
developed further the organizational perspective of power. Weber’s approach to power connected with his
interest in bureaucracy, as he linked power with concepts of authority and rule. He defined power as the chance
of a man or a number of men to realize their own will in a social action even against the resistance of others
who are participating in the action. Having acknowledged that all power is based on some legitimacy – the
publicly invoked reasons for obeying or complying with the authority, Weber maintains that those who possess
power use it to advance their interests at the expense of others. To this end, He identified three main sources
of formal authority that activate legitimate power. These are the traditional, charismatic and the rational-legal.
Being mostly associated with the premodern era, authority obtained through traditional means rests on belief
or acceptance of some established customs and traditions by those subject to the influence of that power. Those
who exercise power through this means may do so by inheritance or submit to some rites of passage, and they
may also be able to exercise power over their subordinates as long as the subjects continue to express faith and
loyalty in the traditional system, institutions and beliefs. Charismatic authority on the other hand is vested in
individuals who may be considered to possess some charisma or exceptional qualities and magical powers that
could be interpreted to be supernatural or beyond the expectations of ordinary mortal men. The power
possessed by religious leaders, including fetish priests are located within this category. The attribution of
supernatural origins of the influence of such individuals could be a source of great abuse on the part of those
who possess such power. This is because believers in the authority of those whose make claim of or display
such powers may submit themselves to any direction, treatment and the wishes of the agents operating within
this realm of power. As long as the charisma or the supposed magical powers or prowess remains, the person
may continue to enjoy the devotion of believers in the powerful man. Another source of power identified by
Weber and which is more associated with the modernization is that which is based on rational- legal authority.
Those who enjoy the rational-legal authority or power do so because of the acceptance of some set of
impersonal rules policies or any set of rules through one may obtain power. Such individuals are obeyed
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because of the respect and acceptance of the legal framework that establishes or supports their power to act in
a certain way. A successful use of this power may be based on the extent to which one complies with the rules
of the office from which also the leader derives his authority.
Contributing to authority as key element in the discourse about power, Shiveley (2007) asserts that authority
is so pervasive and important because it is an efficient way to exercise power. It provides a standard operating
procedure for power in which a decision does not require any direct use of force, making of arguments or
construction of incentives. Since the nature of power granted by rational-legal authority may be defined, it is
as well more likely to define the scope of such power, thus preventing unbridled abuses that are common with
the use of power.
Adding to the discussion, Dahl (1957) explained that A has power over B to the extent that A can get B to do
something that B would not otherwise do (p. 202). He asserts further that, it is not sufficient nor adequate to
talk about power without indicating its source, domain and extent of its influence among others. He asserts:
“An interesting and useful statement will have to, in addition to the fact that A has power over B,
include references to (a) the source, domain, or base of A’s power over B; (b) the means or instruments
used by A to exert power over B; (c) the amount or extent of A’s power over B; and (d) the range or
scope of A’s power over B’’ (p.203).
He went further to explain that the base of power consists of all the resources — opportunities, acts, objects,
etc. - which can be exploited in order to effect the behaviour of another. The means mediate between A’s base
and B’s response. The scope consists of B’s responses. Finally, the amount of A’s power is the probability of
realizing the scope given the use of certain means.
Bacharach and Baratz (1962/1970) in advancing their two faces of power, criticized both the elitists and the
pluralists (those who believe that power is diffused in society) conceptions of power. Arguing that power does
not only come to play during decision – making, where those who possess power get their decisions
implemented against the preferences of those without power. The duo avers that:
“Of course, power is exercised when A participates in the making of decisions that affect B (the first
face), but power is also exercised when A devotes his energies to creating or reinforcing social and
political values and institutional practices that limit the scope of the political process to public
consideration of only those issues which are comparatively innocuous to A. To the extent that A
succeeds in doing this, B is prevented, for all practical purposes, from bringing to the fore any issues
that might in their resolution be seriously detrimental to A’s set of preferences (the second restrictive
face).”(p.7).
Explaining further, the duo argues among other that ‘to the extent that a person or group consciously or
unconsciously creates or reinforces barriers to the public airing of policy conflicts, that person or group has
power’ (Bachrach and Baratz, 1962: 949).
Arguing for his three faces or the three dimensions of power, Lukes, 2005, asserts that a satisfactory analysis
of the two-dimensional power involves examining both decision-making and nondecision-making. A decision
is ‘a choice among alternative modes of action’; a nondecision is ‘a decision that results in suppression or
thwarting of a latent or manifest challenge to the values or interests of the decision-maker’. Thus, nondecisionmaking is ‘a means by which demands for change in the existing allocation of benefits and privileges in the
community can be suffocated before they are even voiced; or kept covert; or killed before they gain access to
the relevant decision-making arena; or, failing all these things, maimed or destroyed in the decisionimplementing stage of the policy process (p.22). Such power may be used to control the setting of the agenda
that introduces issues for decisions to be taken, as well as non- decisions where issues that threatens the
interests of those in possession of power are prevented from being discussed.
Closing the arguments for his three faces (dimensional) view of power, Lukes (2005) argues:
In summary, the three dimensional view of power involves a thorough-going critique of the
behavioural focus of the first two views as too individualistic and allows for the consideration of the
many ways in which potential issues are kept out of politics, whether through the operation of social
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forces and institutional practices or through individual decisions. This moreover can occur in the
absence of actual, observable conflict, which may have been successfully averted though there remains
here an implicit reference to potential conflict which may never be actualized but remain latent. This
consists in a contradiction between the interests of those exercising power and the real interests of
those they exclude (2005: p.58).
For Lukes, as explained by Dowding (2006), the most insidious and important form of power is domination.
His third-dimensional power occurs not only where there is domination, but where the dominated acquiesce in
their domination. Such domination occurs through the instrumentality of values, interests, beliefs and desires
among others, which may be exploited or deployed to prevent any challenge to the position of power holders.
At the point where people may become used to suppression or domination, acquiescence may set in where
people actively believe in the values that oppress them and also where they are merely resigned to it (p.137).
Contributing to the discourse about power, Foucault argued his position about power through his two major
publications – Madness and Civilization (1967) and Discipline and Punish (1975). He saw power generally
as something that is not concentrated in one place or in the hand of few individuals. Rather, he theorized that
power is found in all social relationships and that there is a close relationship between power and knowledge,
where one produces the other. Explaining this position in Discipline and Punish, Foucault (1991 as cited in
Haralambos and Holborn, 2013) asserts that the increasing responsibility of the state to address problems of
society including unemployment, madness and poverty, among others, led to the extension of the power of the
state which enabled it to deprive certain categories of citizens of their rights in an attempt to finding solutions
to the said problems. In the course of doing this, the state relies on various experts with whom she works
together to develop new types of knowledge in an attempt to find solutions to the challenges of society. The
state therefore controls citizens through effective means of surveillance which is reminiscent of how prisoners
in the panopticum (a prison designed by Jeremy Bentham) behaved due to the location of a guard whose
position enabled him to watch each of the prisoners at the same time, thus leading to a disciplined society
where citizens conduct themselves properly for fear of being caught in the cause of engaging in wrongful acts.
Stating his position about the inseparable relationship that existed between the state and knowledge or experts
in order for the state to exercise control over citizens, Foucault argues:
‘We should admit that power produces knowledge…that power and knowledge directly imply one
another; that there is no power relation without the correlative constitution of a field of knowledge,
nor any knowledge that does not presuppose and constitute at the same time power relation, partly
because power is so warped up with knowledge, there is almost always some chance to resist the
exercise of power by challenging the knowledge on which it is based, as in when a psychiatrist patient
questions the accuracy of the psychiatrist’s diagnoses(p.619).
These notwithstanding, Foucault does not just think of power in terms of coercion or being used to restrict
people. He is of the view that power can enable people to do things. Furthermore, and more paradoxically, he
also sees power as operating when people have some freedom. He argues that power never allows total control,
and indeed constantly produces resistance and evasions as people try to slip from its grasp – and often do
succeed.
Foucault further insisted that power is not something simply possessed by individuals, but that it is exercised
rather than it being possessed. An individual does not simply hold power; they can use power if they can muster
the right dispositions, manoeuvres, tactics, and techniques to achieve what they want. On the use of power,
Dahl (1957) equally asserts, “in a sense, the base (source of power) is inert, and passive. It must be exploited
in some fashion if the behaviours of others is to be altered”.
Foucault further insisted that it is always possible to resist the exercise of power, to refuse to go along with
what others are trying to get you to do, that when attempts are made to exercise power, the result always has
an element of uncertainty. He also believed that power can sometimes be reversed. In such a situation, the one
over whom power is exercised may for some reason(s) gain power to challenge and even exercise power over
the hitherto powerful one.
In his Power and Powerlessness, Quiescence and Rebellion, Gaventa (1980) sought to find out why in a social
relationship involving the domination of a non-elite by an elite, does challenge to that dominion not occur and
also why in such situations issues are prevented from arising and grievances are not voiced. He observed,
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among others that the means by which A may exercise power over B may go significantly beyond those
allowed within the first two approaches (faces) to power as suggested by Lukes. He thus argued that, firstly,
A may exercise power over B by getting him to do what he (B) does not want to do, but he also exercises
power over him by influencing, shaping or determining his very wants. Again, not only might A exercise
power over B by prevailing in the resolution of key issues or by preventing B from effectively raising those
issues, but also power can be exercised through affecting B’s conceptions of the issues altogether. Secondly,
this may happen in the absence of observable conflict, which may have been effectively averted though there
must be latent conflicts that consists, in a contradiction between the interests of those exercising power and the
real interests of those they exclude. Thirdly, he asserted that the analysis of power must avoid individualistic
behavioural confines of the one, and to some extent, the two dimensional approaches. It must allow for
consideration of the many ways in which potential issues are kept out of politics, whether through individual
decisions. In so extending the concept of power, Lukes suggests the three dimensional view of power offers
the prospect of a serious sociological and not merely personalized explanation of how political systems prevent
demands from being made.
On the specific mechanisms of power and its use for the containment of conflict, Gaventa observed that in the
first dimension of power, power is exercised by identifying who prevails in bargaining key issues. Here, the
mechanisms of power are made up of political resources such as votes, jobs, and influence which effectiveness
depends on the experience and organizational ability of the actor. The second dimensional approach adds to
these resources those of the ‘mobilization of bias’ – a set of predominant values, beliefs, rituals, and
institutional procedures (rules of the game) that operate to the benefit of certain persons and groups at the
expense of others. Those who benefit are put in a preferred position to defend and promote their vested interests
(Bachrack and Baratz, 1970 as cited in Gaventa, 1980). This may be sustained through non-decisions, defined
as a decision that results in suppression or thwarting of latent or manifest challenge to the values and interests
of the decision-maker. Non decision- making is a means by which demands for change in the existing
allocation of benefits and privileges in the community can be suffocated before they are voiced, or kept covert;
or killed before they gain access to the relevant decision-making arena; or failing all of these things, maimed
or destroyed in the decision-implementation stage of the policy process (Bachrack and Baratz, 1970). Drawing
from the views of Bachrack and Baratz, Gaventa asserts that one form of nondecision making (as suggested
by the two) may be the use of force. Secondly, threats of sanctions, negative or positive sanctions ranging from
intimidation, and co-optation. A third may be the invocation of an existing bias of the political system – a
norm, precedent, rule or procedure to squelch a threatening demand or incipient issue. A fourth process which
involves reshaping or strengthening of the mobilization of bias through the establishment of new barriers or
new symbols against the challenger’s efforts to widen the scope of conflict.
From these background, Gaventa adds that there may be other processes of non-decision-making power that
may not be so observable. The first of these is what he calls ‘decisionless decisions’, growing from institutional
inaction, or the unforeseen sum effect of incremental decisions. It has to do with the ‘rule of anticipated
reactions’ where B , confronted by A who has greater power resources, decides not to make a demand upon A
for fear that the later will invoke sanctions against him (Bachrach and Baratz, 1970).
Mechanisms involved in the third dimension involves specifying the means by which power influences,
shapes, or determines conceptions of the necessities, possibilities, and strategies of challenge in situations of
latent conflict. This may include the study of social myths, language and symbols and how they are shaped or
manipulated in power processes (Endelman, 1967 as cited in Gaventa, 1980). It may also involve the study of
communication of information - both of what is communicated and how it is communicated (Claus Muella,
1973, as cited in Gaventa, 1980). It may involve a focus upon the means by which social legitimizations are
developed around the dominant, and instilled as beliefs or roles in the dominated (Milliband 1956, as cited in
Gaventa, 1980.p 263). It may also involve locating the power processes behind the social construction of
meaning and patterns (Berger and Lukemann, 1996 as cited in Gaventa, 1980), that serve to get B to act and
believe in a manner in which B otherwise might not, to A’s benefit and to B’s detriment. Such processes may
take direct observable forms. The thought control takes total and more mundane forms, through the control of
information through the mass media, and through the processes of socialization (Lukes, 1970 as cited in
Gaventa, 1980).
In addition to the above processes of information control and socialization, he claims that there could be other
indirect means by which power alters political conceptions. These involve psychological adaptations to the
*414*

8th International Conference on Social Sciences / 21-22 July 2020 / Almaty, Kazakhstan / Proceeding Book
state of being without power. Gaventa viewed these as the third dimensional effects of power growing from
the powerlessness experienced in the first two dimensions. He notes three examples of such a situation
experienced by highly deprived and vulnerable groups. Firstly, the conceptions of the powerlessness may alter
as adaptive response to continual defeat. If the first dimension of power lead to non-challenge of B due to the
anticipation of the reactions of A as in the second dimensional case, then over time, the calculated withdrawal
by B may lead to an unconscious pattern of withdrawal, maintained not by fear of power of A, but by a sense
of powerlessness within B, regardless of A’s condition.
The sense of powerlessness may also manifest itself as extensive fatalism, self-depreciation, or undue apathy
about one’s situation. This feeling of powerlessness may also lead to a greater susceptibility to the
internalization of the values, beliefs, or values of the game of the powerful as a further adaptive response –
i.e. as a means of escaping the subjective sense of powerlessness, if not, its objective condition.
Typologies of Power
Specifying the forms that power may take, Bachrach and Baratz as cited in Lukes (2005) categorizes some
forms of power as coercion, influence, authority, force and manipulation. Coercion exists where A secures B’s
compliance by the threat of deprivation where there is ‘a conflict over values or course of action between A
and B (p. 24). Influence exists where A, ‘without resorting to either a tacit or an overt threat of severe
deprivation causes B to change his course of action’. In a situation involving authority, B complies because he
recognizes that A’s command is reasonable in terms of his own values’ either because its content is legitimate
and reasonable or because it has been arrived at through a legitimate and reasonable procedure. In the case of
force, A achieves his objectives in the face of B’s noncompliance by stripping him of the choice between
compliance and noncompliance. Moreover, manipulation is, thus, an ‘aspect’ or sub-concept of force (and
distinct from coercion, influence and authority), since here ‘compliance is forthcoming in the absence of
recognition on the complier’s part either of the source or the exact nature of the demand upon him’ (p. 28).
While recognizing that there could be instances where the meaning may vary, Dahl (1957) asserts that power,
authority, influence and control were interchangeable as he used them.
While discussing the types of power, Shiveley (2007) on the other hand listed some of the tools for the exercise
of power to include coercion, when one is forced by another against one’s will, to act in a way that is contrary
to the actor’s desires. Persuasion as a tool of power occurs when one convinces an actor to act in a particular
manner; and through the construction of incentives when we make the alternative courses of action so
unattractive that only one reasonable option remains. Other tools of power include authority, which is when
through some means, a person or group of persons are accepted as having the right to take certain decisions
that must be complied with. The use of money or payments, affection, physical strength, legal status, the
possession of important information, a winning smile and the creation of strong allies are all some of the means
of power (p.4). It is an undisputable fact that wealth and financial resources may constitute another major
source of power for an individual, institution and nation. This is because money and other such commodities,
having a very high value has the propensity of influence. This notwithstanding, Weber (1925) in Appelrouth
and Eddles maintains among others that:
“‘Economically conditioned’ power is not of course identical to power as such. On the contrary, the
emergence of economic power may be the consequence of power existing on other grounds. Man does
not strive for power only in order to enrich economically, Power including economic power, may be
valued for its own sake. Very frequently, the striving for power is also conditioned by the social honour
it entails. Not all power however, entails social honour…’ (p.167)
Scholars have also distinguished between Manifest Power and Implicit Power. Manifest power is involved
where power is visibly displayed as in where a police officer signals a road user to stop driving and park by
the roadside, or when a parent instructs a child not to act in a certain way. Implicit Power on the other hand is
activated when an actor (B) does the expectations of another (A) not necessarily because A had made any
visible or verifiable demands for B to act as such, but for some reasons best known to B, he would like to act
in accordance with the wishes of A. I may argue that the forces acting upon B to act according to the pleasure
of A even when A has not issued any explicit command or instruction could be admitted to be more stronger
than where explicit power is displayed. Such type of power may be at work within some religious devotees
and some political appointees who may want to please their political masters and lords. For the purpose of

*415*

8th International Conference on Social Sciences / 21-22 July 2020 / Almaty, Kazakhstan / Proceeding Book
accepting responsibility and accountability, it may be worthy of note that while it is easier to trace the source
of explicit power, it could be more difficult to identify the source of implicit power.
Concluding on the typologies of power, Nder (2008) asserts that while power that is exercised through
inducements (carrots and threats) may be described as hard power, soft power relies on getting the outcomes
one wants by setting the agenda and attracting others without threats or payments. Soft power rests on
attraction, seduction, persuasion, leading by example, winning people’s hearts, attractive values and
commanding moral authority.
Distribution of Power in Society
Concerning the long standing debate as to whether power is fixed and concentrated in the hands of a single or
few entities (constant-sum concept) or whether it is distributed within society (variable-sum concept) and may
even grow, Weber supports the constant-sum concept of power, while Parsons is more inclined to the variablesum school of power. Parsons believes that power resides in society as a whole and that those who possess
power use it in furtherance of the collective goals of society rather than the pursuit of the interests of the
individuals. Parsons argues from his general theory of the nature of society through his main assumption that
value consensus is essential for the survival of social systems, and from shared values, society obtains its
collective goals such as economic growth and higher standards of living. As the economy grows with
increasing standards of living, the sum total of power within that society also grows accordingly. Thus, from
this viewpoint, the exercise of power usually means that everybody wins. This forms the basis of the
cooperation and reciprocity that Parsons considered essential for the maintenance and wellbeing of Society
(Haralambos and Holborn, 2013.p. 582).
Unlike the Parsonians, the Elitists and Maxists’ perspectives of power generally see power as concentrated in
the hands of very few people within the society, who also use the power to advance their individual and
sectional interests and oppress the working class with the same. The elite theorists see power as concentrated
in the hands of a few people in the ruling class who use power to the disadvantage of the ruled who are in the
majority. Although the Marxists as well view power as something that is concentrated in the hands of a few,
in their case, these few are made up of those who control the economic resources. Arguing in line with Marx
and Angels by asserting that power is derived from wealth, Miliband (1969) believed that the state could
sometimes act as the direct tool or instrument of those who possess economic power and the ruling class. They
often use power to preserve their economic dominance, maintain their political power and stabilize capitalist
society by preventing threats to their power (Haralambos and Holborn, 2013, P. 594).
Summary
As discussed above, power is distributed and present anywhere and at any time that individuals, people,
organizations and communities relate for any purpose, including business, politics, religious and social. As a
natural social phenomenon, there are many events, platforms and situations where power may be demonstrated.
Basically, power is exercised when an actor or any other social entity, while relating to others, succeeds in
getting the other(s) do what the later wouldn’t have done but for the influence of power. In the same way,
power is exercised when an actor within a social relationship possesses the capacity to get his wishes through
despite protests or resistance on the part of the others.
The use of power is mostly evident in the policy and decision-making realms. Here, power is exercised when
an actor’s preferred choice of decision prevails over the preferences of other participants in the policy making
process; power also exists when an actor prevails in the resolution of key issues as well as when one uses
intimidation of any kind to prevent other stakeholders from raising issues that may threaten the interests of the
actor. Again, power is implied when an actor prevails in the resolution of key issues or when, in a subtle
manner, one succeeds in affecting the other’s conception of the issues or when the same is able to prevent other
parties from raising those very issues. In another form, power could be used to influence, shape or determine
the other’s very wants.
In another form, one could get one’s wishes prevail over others by use of any valuable items such as money,
threats of sanctions, punishments, intimidation, co-optation and the use of force. Again, through the invocation
of an existing institutional biases - a set of predominant values – norms, beliefs, myths, precedent, rule or
procedure, one may exercise power and domination over other members and believers to squelch a threatening
demand or incipient issue within the political, religious, traditional and other institutional systems. These may
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particularly lead to severe forms of domination to the point where people may become used to suppression or
domination and acquiescence by actively believing in the values that oppress them and resigned to the situation
as a normal.
Finally, it is typical of the state to use the vast amount of resources at its disposal together with knowledge
provided by experts from various fields to control citizens. One of the many ways that the state does this is by
means of surveillance through which the state is capable of ‘watching’ the activities of citizens among others.
Although it may be well intended, such powers may be expanded in times of war, terrorism, pandemics and
other national emergency situations.
Discursion and Conclusion
As could be inferred from the foregoing, power is a social fact. In much the same way as the physical world
may not permit vacuum or void, so does the social realm may not exist without the operation and effect of
some social power. All of Weber’s three forms of power, being the traditional, rational-legal and charismatic,
are still real and operating within society. However, as society modernizes, it shall become more inclined
towards the rational legal forms of authority. Charismatic power shall remain with society as long as religion
continues to play an important role in the lives of people within the society. Since those who wield this power
can dominate their admirers in a very powerful manner, this makes such powers highly liable for abuses. There
shall therefore be the need to regulate this power as well to prevent excesses since deriving its sources from
the realm of the spiritual, there is a high potential for abuses.While recognizing with other scholars that power
is distributed within all societies, organizations and communities, the researcher asserts that the share of power
held by an entity within the social group is proportional to the amount of resources of power possessed by the
entity. Such resources include specialized knowledge, traditional and rational authority, financial resources,
charisma and state infrastructure among others. It is also averred that those who possess power appropriate it
for the advancement of their interests rather than for seeking the interests of the community.
Considering the effects that responsible and irresponsible use of power could have on society, even having the
ability to change the course of history, it is being proposed that we view power as a property for the entire
community or society to own. The implication of such ownership is that all those who fall under the sphere of
influence of anyone that exercises power must have a role in deciding whether such a person is capable of
using the power in a beneficial and responsible manner. Again, the community must regulate the use of power,
and must as well retain the right to oust and punish individuals who abuse their use of power.
To be able to do this in a manner beneficial to society, it is also being proposed that the government and all
institutions related to it must themselves derive their powers from clearly defined set of rules and there must
also be a robust system of accountability to enable those vested with power use such power in a more
responsible manner, failing which an individual operating in the name of the state should suffer a clearly
defined set of consequences.
In the case of traditional authority, since its legitimacy is based on traditional norms, values and history, one
may propose that its sphere of influence may not go beyond the confines of the clan or tribal area. However,
as society modernizes and changes, one expects traditional authority to become less and less influential.
Similarly, those who are vested with the rational-legal authority must have sufficient power to implement their
vision having qualified to that position based on competitive and an objective selection process. That
notwithstanding, such leaders must equally be made to ensure that they operate within the rules of the entity
which also has sufficient provisions for checks and balances, transparency and accountability.
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ABSTRACT
Ghana, formally the Gold Coast, is noted to have initiated its first decentralization program since 1859. Since
then, numerous reforms were carried out by successive governments with the hope of deepening the country’s
decentralization. In 1988, another set of reforms were carried out by the military government with the hope of
‘making democracy a reality’ by transferring power from central to sub-national governments. Three decades
after introducing these reforms, it is not clear whether the intensions of the latest reforms have been realized.
The study sought to examine the processes of the District Assemblies and their relationship with central
government bodies to know whether local government bodies actually wielded power as provided by law.
Using existing data from recent studies and mainstream theories of power for analysis, the researcher examined
the decision-making processes of the Assemblies to identify who gets their choices and preferences accepted
for implementation. The study established that central government, working through the executive bodies of
the Assemblies, is still exercising undue power and control over the Assemblies with respect to decisionmaking - the very situation that the new local government system sought to rectify. The author concludes that
it is not enough to pass good laws; what matters most is to get the commitment of those in power to implement
such laws. It is recommended that the constitutional provision that empowers the President to appoint District,
Municipal and Metropolitan Chief Executives must be reviewed to enable local people vote to elect such
leaders who would be accountable to the people at the local level.
Key Words: Power, Powerlessness, Local Government, Ghana
Introduction
One of the major public administration events that swept across developing countries in the 1980s was
decentralization of power and administrative functions from central governments to subnational units. Since
the country begun its first recorded decentralization in 1859 (Ministry of Local Government and Rural
Development, 2006), the country had experimented with different forms of local government systems for
decades since the colonial era. Taking advantage of the general wind of reforms that blew around the world in
the 1980’s and the early 90’s, the nation initiated another round of public administration reforms that sought
to transfer power and resources to subnational governments. In 1979, the Ghana Armed Forces, led by flight
Lieutenant Jerry John Rawlings, seized power by force of arms, having accused their predecessors of
corruption and denial of power to the masses to whom power belonged. Awhoi (2017) asserts that the then
Provisional National Defense Council (PNDC) government took a decision to dissolve all the 65 elected
District Councils that were then in existence during the third republic in March, 1992, on their inability to
deliver on the revolutionary aspirations of the time. He further asserted that in May of the same year, the
government formally declared its commitment to decentralization based on the political slogan of ‘Power to
the People’.
The idea of ‘power to the people’ was later captured in the 1992 Constitution, which also devoted the entire
chapter 20 to Decentralization and Local Government. The constitution established the Metropolitan,
Municipal and District Assemblies (MMDAs) as the highest political authority within their jurisdictional areas,
which also have deliberative, legislative, and executive powers. In addition, the constitution provides that
public officials who serve at the Assemblies shall be under the control of the local authorities. It states: ‘as far
as practicable, persons in the service of local government shall be subject to effective control of local
authorities’ Act 240 (2) d.
To make the power of the local people more practical, the 1992 constitution further provides that local
administrators shall become accountable to local residents as it further states: to ensure the accountability of
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local government authorities, people in particular local government areas shall, as far as practicable, be
afforded the opportunity to participate effectively in their governance (Act 240 (2) e
At the center of all democratic decentralization processes are the transfer of powers, resources, functions and
responsibilities from a higher entity, often central government, to lower entities, often subnational local
government institutions. Notwithstanding the accusations levelled against the previous governments and their
revolutionary promises, Ahwoi (2017), who was a member of the military government, observed that the
decentralization involves a very difficult process because power and authority had to be moved from one
personality or location to another.
To protect the new decentralization system, the Constitution provides that:
Parliament shall enact appropriate laws to ensure that functions, powers, responsibilities and resources are
at all times transferred from the Central Government to local government units in a coordinated manner.
(Article 240(1; 2b).
Emanating from the foregoing, the Constitution established the District Assemblies as the highest political
authority in the District which shall also have deliberative, legislative and executive powers. With financial
support from the District Assemblies Common Fund, District Assemblies have been empowered by law to
take pass their own bye-laws, prepare their own development plans, prepare their budgets, undertake
procurement of goods and services and also carry out all other administrative functions including decisionmaking and implementation of their plans.
The foregoing indicate that the laws that created the Assemblies also granted them sufficient power to take
decisions, make bye-laws, mobilize financial resources, prepare their own development plans and related
budgets among others. With the current provisions of the Constitution and other laws, the only body within
the Country that is empowered to make any law that could affect the legal and corporate status of Ghana’s
local governments is Parliament. Even here, the power of parliament is limited to only laws that would deepen
decentralization and not to reverse what the laws have already provided for. For example, Article 254 of the
1992 Constitution provides that Parliament shall enact laws and take steps necessary for further
decentralization of the administrative functions and projects of the central government, but shall not exercise
any control over the District Assemblies that is incompatible with their decentralized status, or otherwise
contrary to law.
Statement of Problem
It may be clear from the foregoing discursion that the Ghana as a state is committed to entrench decentralization
of power, administrative functions and resources from central to local units. However, since the establishment
of these newly empowered District Assemblies as the highest political, executive and administrative authority
at the sub-national level, there has not been much study and discourse, particularly about how the powers
granted the Assemblies are being used by key stakeholders for the intended purpose. More specifically, one
may want to know whether the Assemblies are actually utilizing the powers granted them, and if so, who is
actually exercising those powers; whether power is being used for the intended purpose at the Assemblies? To
these ends, the purpose of this paper is to examine the dynamics of the use of power at the Assemblies.
Method of Study
In addition to his fourteen years (14) of personal experience as a member of one of the district Assemblies in
Ghana, the researcher employed desk study to analyze the findings of some existing studies that relate to
Ghana’s decentralization as well as the constitutional and policy thrusts of the same. These were also followed
by a review of mainstream contemporary theories of power, both of which were used for the discussion and
drawing of conclusions. Following this section is a review some of the theories of power.
Theoretical Framework
Decentralization, an act that involves the transfer of power and resources from central to local governments,
directly affects the distribution of social power within society. While some entities including central
government and its agents risks losing power, others such as local government may gain power when there is
true decentralization. Weber, 1947, defined power as the chance of a man or a number of men to realizing their
own will in a social action even against the resistance of others who are participating in the action. Arguing
that all power is based on some form of legitimacy, Weber maintained that those who possess power
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appropriate it to advance their interests at the expense of others. He identified three main sources of power as
the traditional, charismatic and the rational-legal. Power obtained through traditional means rests on the belief
or acceptance of some established customs and traditions by those subject to the influence of that power.
Charismatic authority on the other hand is vested in individuals who may be considered to possess some
exceptional qualities such as magical powers that could be interpreted to be supernatural or beyond the
expectations of ordinary mortals. The third source of power is based on rational- legal authority. Those who
enjoy the rational-legal power do so because of the acceptance of some set of impersonal rules, policies or
any set of rules through which one may obtain power. Such individuals are obeyed because of the respect and
acceptance of the legal framework that establishes or supports their right to act in a certain way. Ghana’s
decentralization is guided by law and policy, and as such, is based on the rational –legal authority.
Adding to the discursion, Dahl, 1957, explained that A has power over B to the extent that A can get B to do
something that B would not otherwise do (p. 202). He asserted further that, it is not sufficient nor adequate to
talk about power without indicating its source, domain and extent of its influence among others. Anyone that
has power therefore derives it from an identifiable source; and such power operates within a defined area or
people. It must therefore be understood that the amount of power that an entity is able to exercise is not
absolute, but limited.
In advancing their two faces of power, Bacharach and Baratz, 1970, criticized both the elitists and the pluralists
(those who believe that power is diffused in society) conceptions of power. Arguing that power does not only
come to play during decision – making, where those who possess power get their decisions implemented
against the preferences of those without power. However, power is also at work when an entity is able to
prevent another or others from raising issues that may negatively affect the interests of the most powerful. The
duo avers that:
“Of course, power is exercised when A participates in the making of decisions that affect B (the first
face), but power is also exercised when A devotes his energies to creating or reinforcing social and
political values and institutional practices that limit the scope of the political process to public
consideration of only those issues which are comparatively innocuous to A. To the extent that A
succeeds in doing this, B is prevented, for all practical purposes, from bringing to the fore any issues
that might in their resolution be seriously detrimental to A’s set of preferences (the second restrictive
face of power).”(p.7).
Taking the discussion about power even further, Lukes, 2005, while criticizing the above conceptions of power
asserts that a satisfactory analysis of the two-dimensional power involves examining both decision-making
and nondecision-making. He defined a decision as ‘a choice among alternative modes of action’; a nondecision
as ‘a decision that results in suppression or thwarting of a latent or manifest challenge to the values or interests
of the decision-maker’. Thus, non-decision-making is ‘a means by which demands for change in the existing
allocation of benefits and privileges in the community can be suffocated before they are even voiced; or kept
covert; or killed before they gain access to the relevant decision-making arena; or, failing all these things,
maimed or destroyed in the decision-implementing stage of the policy process (p.22). Such power may be used
to control the setting of the agenda that introduces issues for decisions to be taken, as well as non- decisions
where issues that threatens the interests of those in possession of power are prevented from being discussed.
Closing the arguments for his three faces (dimensional) view of power, Lukes, 2005, argues:
In summary, the three dimensional view of power involves a thorough-going critique of the
behavioural focus of the first two views as too individualistic and allows for the consideration of the
many ways in which potential issues are kept out of politics, whether through the operation of social
forces and institutional practices or through individual decisions. This moreover can occur in the
absence of actual, observable conflict, which may have been successfully averted though there remains
here an implicit reference to potential conflict which may never be actualized but remain latent. This
consists in a contradiction between the interests of those exercising power and the real interests of
those they exclude (2005: p.58).
Although the laws of Ghana provides for the transfer of power and decision-making from central government
to sub-national governments, the study to examine power and powerlessness within Ghana’s local government
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system sought to identify who actually ,among the key stakeholders, wields the power to set the agenda, make
and implement decisions even to the displeasure of others.
Power and Powerlessness within Ghana’s Local Government System
Analysis of the country’s local government system reveals that the state has transferred powers resources and
functions from central government to the District Assemblies to enable them make and take decisions in the
interest of local residents. These were done through the passage of relevant laws and provisions in the 1992
Constitution, the Local Government Act, 2016 Act 936, the National Development Planning (System)
Regulations, 2016 (LI 2232) and the Model Standing Orders for District, Municipal and Metropolitan
Assemblies among others.
Firstly, the 1992 Constitution has established the District Assemblies as the highest political authority within
their own geographic areas and granted them further deliberative, legislative and executive powers (Section
240 (3)). With these powers, the Assembly can make and take decisions for the governance and development
of the area under its jurisdiction. These decisions include the power to make bye-laws necessary for the
governance of its area. They also have the power to define their own vision for the development of the area
and also prepare their own budget based on the funds and grants they receive from Central Government and
other donor sources. Using these funds, the Assembly has power to prepare its own Medium Term
Development plan for both socio-economic development and land- use development (Sections 82 – 110; 122149 of Local Government Act, 2016). To emphasize this, the constitution mandates Parliament to prescribe
the functions of the District Assemblies shall include:
a) The formulation and collection of rates execution of plans, programmes and strategies for the effective
mobilization of the necessary for the overall development of the District;
b) The levying and collection of taxes, rates, duties and fees (Article 245).
Related to the foregoing, the Assembly is also empowered to establish its own entity procurement structures
in accordance with law to procure goods and services as they relate to their development plans and budgets
(Public Procurement Act, 203, Act 663).
To make the foregoing possible, the law has made relevant provisions to enable the representatives of the
people take control of the process of making decisions within the Assembly. Some of the means to achieve
this goal is that the Presiding Member, as one of the Assembly Members is the person charged by law to
convene and also preside over the general Assembly meeting (Section 17, Local Government Act, 2016). It is
at the General Assembly meeting that proposals from all committees and sub-committees, including the
Executive committee are finally tabled for final discursion and approval. This gives the Presiding Member the
opportunity to make significant inputs into the determination of the agenda for the General Assembly meeting
as well as steer discussions at the floor of the house thereby leading to final decisions. With this provision, the
Presiding member must be able to bring any matter that is in the interest of the people for the discussion of the
House for appropriate decision.
Also the Model Standing Orders for the MMDAs, Part 5(22)) provides that Assembly members can also bring
questions to the floor of the house, albeit, this has to reach the Secretary to the Assembly at least seven days
to before the meeting where administrators are required to provide answers. This particular provision which
may be considered as one of the tools to make the administrators accountable, requires that management
provides answers and responses to issues that may be of concern to a particular member (s) on any matter
about the administration and management of the Assembly. Using this provision, an elected member of the
Jasikan District Assembly asked the following questions on the floor during a general Assembly meeting:
That, Management should provide information about how much money were spent in the renovation of the
Bungalows of the District Coordinating Director (DCD), District Finance Officer (DFO), District Budget
Officer (DBO) and District Planning Officer (DPO)?;
How much money was spent for carrying out repair works on a Hyundai Grace Mini Bus with registration no.
GT 1531 – 11 (Revenue Mobilization Van);
The Member also wanted management to provide information more information including a detailed accounts
on the 2018 Independence Day Celebration;
Detailed accounts on the District Assembly’s support to the 2017 Buem Congress;
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Detailed accounts on the two (2) separate payments made to ROLIDER and the other company in connection
with survey works undertaken on the land released for the One District, One Factory project;
Detailed accounts on the monthly fuel consumption from the last quarter of 2017 to date;
What has become of the Sanitation Challenge Award of £30,000.00 the District Assembly won?
Finally, the member also wanted explanation for the failure on the part of Management to submit financial
documents to the Internal Auditor for review. (Special Committee, Jasikan District Assembly, 2020)
The above questions led to the setting up of a committee that conducted investigation concerning the questions
and later submitted its report to the General Assembly for action.
The above provisions that sought to create opportunity for Assembly members to put questions to management,
if properly understood and utilized, could be an important mechanism through which Assembly members could
exercise control over the executive arm of the Assembly. With this provision, even items that may not be on
the agenda and may never be brought on the agenda could be brought to the floor of the house through the
opportunity of asking questions.
In addition to the foregoing sources of power, both the General Assembly and other citizens may also take
actions to get the DCE removed from office. The General Assembly has the power to pass a vote of no
confidence in the DCE through the votes of at least two-thirds majority of all members of the Assembly (Act
936, section 20 (4) a). Although the District Chief Executive is currently appointed by the President, Assembly
members have the opportunity to reject him/her during the confirmation process if they want to
notwithstanding the various manipulations that often characterize the process.
The Assembly may also exercise authority and disciplinary powers over its employees through the functions
granted the Public Relations and Complaints Committee which is established under Act 936 (sections 26 and
27) and chaired by the Presiding Member as chairperson with five other members of the Assembly as members.
These functions of the Public Relations and Complaints Committee as set out in section 27 of Act 936 include:
(c) Investigate complaints or allegations made against the conduct of the District Chief Executive, members
of the District Assembly, staff of the District Assembly and staff of the departments of the District Assembly;
(d) investigate complaints or allegations of administrative injustice, abuse and misuse of office and violation
of the fundamental human rights of any member of the public in the district against the District Chief
Executive, a member of the District Assembly, staff of the District Assembly and staff of the departments of
the District Assembly;
(e) Investigate a complaint or allegation of failure made by a person about the performance of the District
Assembly or a department of the District Assembly in the discharge of its statutory duty or corporate
responsibilities;
Also, Heads of Department of the Assemblies, although appointed by the Head of Local Government Service,
are responsible to the Assembly through their submissions of quarterly reports to the Assembly through
management and their active participation in the meetings of the Executive Committee(Act 936 (78) 6;and
(80) c.
Notwithstanding the aforementioned constitutional and legal provisions that sought to transfer power from
central government to the the Assemblies to enable them take decisions and exercise control over its appointees
in the best interest of their citizens, some recent studies have established that for over three decades after
making these provisions, local people and the Assemblies are still not in control of some of the major decisions
that the Assemblies have the power in principle to make. Instead, central government bodies continue to
appropriate the power of the state to encroach on the powers already given to the Assemblies to procure the
personal interests of the individuals involved at the expense of the Assemblies and local residents.
With regards to decision-making power through local policy making, development planning and budget among
others, several studies including (Akotey, 2017; Arthur, 2012; Ibrahim, 2017; Debrah, 2018) have found that,
contrary to the provisions of the laws, found that the role of local citizens and even their representatives have
been very minimal.
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For example, in his study titled: The Unfished Business of Decentralization: Political Accountability of Local
Government in Ghana, Arthur (2012) found among others that:
‘Local representatives’ consultations and use of feedback mechanisms that is to assure the local actors that
their interests reflect in policy-making have been circumvented in the municipality’.
While the role and interests of local people continue to be minimal, central government has ensured that its
interests, notwithstanding whether such interests are congruent with those of the people or not, get to be
implemented by the Assemblies.
Debrah (2008) on his part observed among others that:
‘the inability of the central government to consider grassroots’ superior interests subverted local
accountability. Given the variety of contexts in which the central government powers were exercised
over the DCE’s and other appointees, clearly central political interests subsumed the popular local
interests thereby making the accountability of local leaders to the Assemblies as rhetorical’.
Still in another study titled: The Rhetorics and Realities of Ghana’s Administrative Decentralization and Local
Accountability Akotey (2017) established among others that:
‘While the Assembly members attended sub-committee, executive committee and General Assembly
meetings, the study revealed that the decisions of the Assemblies that were actually implemented
reflected more of the wishes of local executives, central and regional bodies than the preferences of
Assembly members’(p.264).
Considering decisions about procurement of goods and services for the Assemblies, a function that falls
within the responsibilities of the Assembly to perform, another study by Ibrahim et al (2017) observed
among others that:
‘On paper, the appropriate governance structures were in place to oversee procurement activities in
the districts. Whilst this was instructive the establishments of Committees and Boards did not
guarantee their functionality. Indeed, even though section 18 of the Act makes it mandatory for the
tender Committees to meet at least once every quarter, it was found that this provision was often
disregarded’.
Concluding a study of Ghana’s Decentralization titled: The Rhetorics and Realities of Ghana’s Administrative
Decentralization and local Accountability, Akotey (2017) asserted:
‘In the foregoing studies, I have generally argued that Ghana’s current decentralization system is
,largely an exercise of rhetorics and symbolisms, manifested more in the passage of one law after
another, but doing very little to give practical effect to the already existing legal provisions and
policies’(p.289).
Contributing to a study on Decentralization and Constitutionalism in Africa, Quashigah (2019) asserted among
others that Ghana’s decentralised system is subject to the control of a strong central executive thus leaving few
opportunities in practice for District Assemblies to assert themselves. He went further to state that although
the 1992 Constitution of Ghana guarantees decentralisation with the District Assembly as its mainstay, in
practice, however, the central government, which is dominated by a strong executive, has been noticeably
reluctant to relinquish power to the District Assemblies. Elsewhere, Ayee (1997) had also described Ghana’s
current local government system as ‘illusory decentralization’ and a ‘public relations hoax’.
Discursion
It is natural for one to seek to understand why, notwithstanding the provisions of the 1992 Constitution of
Ghana to transfer power and resources to the local level so that the Assemblies and the people are able to make
bye-laws, develop their own development vision, raise funds, prepare budgets and implement its own
programmes, ended up losing the very powers that were granted to it? The question even becomes more
relevant when one considers that in section 54 of the Constitution, Parliament have been categorically tasked
to enact other laws to ensure further decentralization, while it or any other body have been prevented from
exercising any form of control over the Assemblies that may be inconsistent with their decentralized status
among others.
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From the evidence presented above, central government, represented by its national and regional bodies have
successfully applied the power of the state, though illegally, to dominate the Assemblies. Such abusive and
illegal use of state power have most commonly been used to advance the individual and political interests of
those who happen to find themselves in power at any time since the passage of the laws.
One of the most important means by which the central government implements its domineering agenda over
the Assemblies is by the use of Article 243(1), which grants the power of appointing the District Chief
Executive to the president. Although the same provision provides opportunity within the process of
appointment to Assembly members to confirm the president’s nominee before the final appointment letter is
issued, the confirmation process is generally characterized by bribery, intimidation, undue persuasion,
manipulations and all other means of power available to the appointing all the institutions related to the process.
In addition to another provision of the constitution that empowers the president to appoint further 30 percent
of the total membership of the Assembly, there is always a very high probability that the nominees by the
Presidents nominees to the position shall be confirmed. Even under all these circumstances, it has still been
difficult to get some nominees confirmed by Assembly members. Where the nominees have still been rejected,
it is a common knowledge and practice that the President have always reappointed the same person for a second
and a third time as this practise is also permitted in the standing orders. In almost all such cases, the final
attempts had become successful by either instantly revoking the appointment of the other 30 percent appointed
by the president or replacing them immediately so that the new appointees can vote for the President’s nominee.
The most recent example of the above manipulations and show of force by the state against the District
Assemblies is the events that took place at Takwa Nsuaem Municipality Assembly during the confirmation of
the President’s nominee for the position of Municipal Chief Executive. A report published by Graphic Online
on May 22, 2020 carried the following headline:
The nominee for the position of Municipal Chief Executive for the Takwa Nsuaem Municipal
Assembly has been confirmed amidst drama as more that 50 percent of eligible Assembly Members
were prevented from participating in the voting process by heavily armed police men.
According to the report, the incident happened after an earlier attempt to confirm the nominee failed due to the
fact that the nominee had only 22 ‘yes’ votes as against 20 ‘No’ votes, thus failing to secure the required two
thirds yes votes. The report stated that following the failure of the nominee to obtain the required two thirds of
yes votes, it was agreed that another meeting shall be convened within ten days as specified in the standing
orders. However, just two days after, a meeting was secretly called for just a section of the members (less than
50 percent) to confirm the nominee. The report indicated that the meeting was called without the invitation of
the other members. Curiously, the meeting also took place as early as 6:30 am (GMT). When the uninvited
members later heard about the meeting and went there to participate, they were physically prevented from
doing so by ‘heavily armed’ police men. The nominee was confirmed during this particular meeting by 19 out
of the 21 members that were present. The report said that the disenfranchised Assembly members had vowed
to take the matter to court to get the newly elected Municipal Chief Executive out of office since he was elected
to office through fraudulent means.
The District Chief Executive being so ‘confirmed’ and designated by law as the representative of central
government at the local Assembly assumes latent executive power conferred on him with this position and
designation. Acting jointly with all or majority of the rest of the President’s appointees, constituting 30 percent
of the Assembly and others who may consider themselves as sympathisers of the ruling party, central
government institutions including the ruling political party, are able to carry out any decision and their wishes,
be they lawful or not, with little resistance or challenge from the other members of the house. Although the
Assembly is constituted formally to be non-partisan, central government institutions and the ruling party are
able to whip into line all those who are considered sympathetic to the course of the ruling party through the
mobilization of institutional biases of the government and the ruling party. District Chief Executives in
particular would dare not resist or challenge any decision of the government, even if they didn’t like it, for fear
of losing their appointments. The researcher experienced a situation in 2015 within one of the District
Assemblies where the DCE ‘submitted’ a contract document that he had was already signed to the Executive
Committee meeting for ‘approval’ by members. When some members questioned why he had already signed
the document to commit the Assembly to pay huge sums of money to a contractor for the next five years before
the executive committee and the Assembly could discuss it, the DCE said that ‘I was forced by the government
to sign the contract’. When he was pressed further to find out whether he had considered the dire financial
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consequences that his action was going to bring to the Assembly, he said that he was not granted any option
to make such considerations since all MMDCEs in the Country were made to sign similar contracts, and that
no one was in the position to challenge the legality or otherwise of it. He went further to say that he could only
refuse to do that if he wanted to lose his position. In the same manner members of executive equally resisted
the temptation to challenge the decisions of government and also those of the DCE for fear of been labelled
as anti-government and for that matter may suffer being transferred from that particular District to another.
Due to the unequal levels of development from one district to another, such transfers would often see on being
transferred from a relatively attractive district to a deprived one, in which case the transfer is used as a tool to
teach such officers a lesson. The frequency of such transfers had, according to some of the affected staff,
destabilized their families with their children being the major victims as they had to move from one school to
another as their parents moved. In the case of Assembly members, those who consider themselves to be
supporters of the ruling government, that is the government appointees, constituting 30 per cent of the total
membership of the Assembly, in addition to those among the elected that consider themselves as such would
often be whipped to fall in line with the decision of the government and DCE under the pressure of institutional
biases of the political party and the consideration of favours from the government and the party. Through these
means, the interests and wishes of central government and the DCE had always and in most cases, prevailed
over local interests.
While the foregoing demonstrate that the central government, acting through the executive arms of the
Assemblies employs manipulations, force and mobilization of institutional biases among others to exercise
power over the Assemblies. Another means by which central and local executives overrides the decisions and
interests of the Assembly is through decision trade-offs or non-implementation of decisions of the Assemblies
for those of central bodies and deactivating of committees of the Assembly.
From the foregoing, District, Municipal and Metropolitan Assemblies were vested with considerable amount
of authority and power, on the basis of their legal status and constitutional provisions, to make and take
decisions regarding what projects it wants to undertake; they have power to prepare and implement their own
budgets, just as also they have power to procure goods and services from service providers of their own choice
among others. These notwithstanding, the studies have shown that the powers granted the Assemblies have
been undermined through the use of the combined forces of appointments (of core staff of the Assemblies)
domination, persuasion, manipulation, use of threats, non-decisions and non-implementation of decisions. In
addition, the government and its agencies have used for their benefits, the mobilization of institutional biases
of the ruling political parties for the benefit of members of the governing party and the executive members of
the Assemblies.
Conclusion
From the foregoing, District Assemblies in Ghana have been vested with considerable amount of authority and
power through the provisions of the law to enable them make their own decisions, pass bye-laws, prepare and
implement their own development plans and projects, policies and budgets among others.
Notwithstanding the numerous laws that sought to empower the Local Assemblies to ensure their autonomy
in development policy making, the study has shown that central government bodies and appointed officials,
including the District Chief Executives and administrators, continue to dominate the Assemblies in terms of
decisions-making and implementation of policy. The current situation has been possible mainly because of the
fact that Metropolitan, Municipal and District Chief Executives are appointed by the President of Ghana.
Through this link central Government and its institutions are able to use the combined forces of domination,
persuasion, manipulation, use of threats, non-decisions and non-implementation of local decisions among
others to control the local governments. The prevailing situation does not only represent a far deviation from
the provisions of the current laws, but it may not be much different from the very practices that existed more
than three decades ago which the current laws and their architects promised with the barrel of the gun to
reverse. In the nutshell, one may conclude on the basis of the foregoing that it is not sufficient to pass laws,
since laws, no matter how well intended they may be, cannot implement themselves. The commitment on the
part of those in power to permit the laws to work as they were intended is what could make the difference
between official proclamations and actual realizations.
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Recommendations
To reclaim power back to the citizens as proposed by the laws, It is recommended that the constitutional
provision that empowers the President to appoint Metropolitan, Municipal and District Chief Executives and
other 30 percent of the members of the Assemblies be abolished.
Such an action would enable the long and strong arm of central government to be freed from the control of
Ghana’s local governments for the realization of truly decentralized local government system to prevail in
accordance with the Constitution and the wishes of Ghanaians.
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ABSTRACT
India is a pluralistic state wherein people of different cultures have different rituals and customs pertaining the
marriages. However, the brides are dealt with much unjustness and discrimination. The household she is
married to becomes a place of unrealistic expectations on the part of her husband, her in-laws, even at times
her own parents. Many sociologists have tried to explain the conditions and situations of these women in India
and many have postulated how the treatment needs to change. This academic piece ponders upon ‘The Ideal
Bride’ directed by Diksha Jyoti. This study tries to analyse aforementioned short film. The researcher tries to
showcase different phases of a married woman’s life. This paper purposes to shed some light on the unfair
treatments on wives and mothers so that it can encourage transformation in the orthodox thinking and bring
about social change in the Indian households.
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ABSTRACT
The increasing amount of waste and its improper management has led to a major crisis for almost all the
countries in the world. With the increase in population, there is also an increase in the amount of the waste
disposed by the people, thus polluting the land, water, air, soil, etc. The management of the waste disposed
must be done efficiently otherwise there will come a time when there will be no place to live, there will only
be waste around us. Like other industries, the Ship Industry too produces humongous amount of waste every
year, polluting not only the sea and ocean but also creating a number of major health problems for the workers
involved in the Ship Breaking Industry.
There needs to be a set of guidelines and regulations in order to tackle this problem. The Indian legislature has
enacted a legislation, called as The Recycling of Ships Act, 2019. This act has been enacted with the aim of
regulating the ship recycling in India by setting some standard regulations and framework policy for the same.
India has also acceded to the Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound
Recycling of Ships, 2009 which ensures that ships, when being recycled after the end of their operational lives,
do not pose any unnecessary risk to the environment and to human health and safety.
This paper aims to study the problems in the ship breaking industry in India and further study how this act will
help mitigate those problems for the Shipping Industry and the Environment. It will also aim at discussing the
role of the Hong Kong convention in the Indian context.
Keywords: ship recycling, ship breaking, hong kong convention, environment,shipping industry
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GELİBOLU YARIMADASI TARİHİ ALANI (MİLLİ PARKI) EKOTURİZM FAALİYETLERİ
Rüştü ILGAR
Prof.Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Coğrafya eğitimi ABD., Çanakkale

ÖZET
33.490 hektarlık bir alanı kaplayan ve 1973 yılında Milli Park ilan edilmiş Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli
Parkı tamamı Çanakkale ili sınırları içerisinde yer almaktadır. Ana temasını I. Dünya Savaşında 8,5 ay süren
savaş alanları ve yaşanan dramatik mücadelelerden almaktadır. "Tarihi sit alanı" ve "kültürel varlık" olarak
tescil edilmiş anıtlar ve savaşla ilgili kalıntılar içermektedir. Tarihi alan içerisinde 1 İlçe (Eceabat) ile 8 köy
bulunmaktadır. Beşyol, Kumköy, Yalova ve Yolağzı gibi diğer yerleşmeler tarihî alan sınırları dışında yer
almakla beraber çok sayıda savaş mezarlığı ya da şehitliklere sahiptirler. Bu alanlarda başta 56 yerli anıt ve
şehitlik 35 yabancı mezarlık ve anıtları ile ekoturizm potansiyeli içerisinde ele alınabilecek nitelikte çok sayıda
materyale sahiptir.
Turistik sahalara gelen ziyaretçi sayılarındaki artış alternatif turizm kapsamında yeni turizm kollarının
doğmasına ortam sağlamış ve keder turizmi (dark turizm) ağırlıklı eko turizm kavramını gündeme getirmiştir
(Ilgar, 2015). Önemli bir tarihi geçmişi olan, Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı (Milli Parkı) da kendine has
değerleriyle eko turizm potansiyeline sahip bir alan olarak ortaya çıkmıştır. Bu çalışma, Gelibolu Yarımadası
Tarihi Alanı (Milli Parkı’nın) eko turizm potansiyeli açısından çeşitli değerlendirmelerini kapsamaktadır.
Sahada yapılmakta olan ve yapılması uygun olan kuş gözlemciliği, foto safari, trekking ve bisiklet turizmi gibi
ekoturizm faaliyetler, başlıklar altında incelenmiştir. Çalışmada tarama yöntemi kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ekoturizm, tarihi alan, Gelibolu
Giriş ve Yasal çerçeve
Turizm, çevre unsurlarının korunması ve geliştirilmesinde etkili olan ülkelerin ekonomik, sosyal ve kültürel
kalkınmalarına yardımcı olan bir bacasız sanayi olup; dağ tırmanışı, kaya tırmanışı, oryantiring, mağaracılık,
dağ bisikleti, kürek, yüzme, sörf, dalış, yelken, rafting, kayak, tur kayağı, snowboard, paraşüt, hand glading,
cliff jumping ve yamaç paraşütü doğa sporları olarak ele alınabilir (Koçak ve Balcı, 2010). Hızlı nüfus artışı
ve göç paralelinde plansız olarak ortaya çıkan çarpık kentleşme olgusu kentlerin kuşatılmasına, merkezde var
olan dokunun zedelenmesine, turizmin ham maddesi olan tarih, doğa, kültür değerlerinin yok olmasına neden
olmaktadır (Kuter, 2007). Dünyadaki hızlı ekonomik, siyasal, teknolojik gelişmeler ve değişimlere paralel
olarak, turizm tüketim kalıplarında da son yıllarda önemli değişmeler gözlenmektedir. Lüks turizm
hareketlerine katılım azalmakta, alışılmış turizm merkezlerinden az da olsa uzaklaşma yönünde bir eğilim
yaşanmaktadır. Dolayısıyla hem turist profilindeki hem de tüketim alışkanlıklarındaki değişiklikler doğal,
kültürel çevrenin koruma, kullanma dengesi içinde kullanımını öngören 'Eko-Turizm' gibi yeni kavramların
oluşmasına neden olmaktadır (Avcıkurt, 2003). Ekoturizm, ilk kez 1992’de Rio Çevre Zirvesinde ortaya
koyulmuştur. Ancak daha sonra 2002 yılının Mayıs ayında, Kanada'nın Quebec kentinde, 133 ülkeden gelen
1100 delegenin katılımıyla yapılan Dünya Ekoturizm Zirvesinde, tüm ülkelerin benimsediği ortak bir tanımı
belirlenmiştir. Buna göre ekoturizm "yeryüzünün doğal kaynaklarının sürdürülebilirliğini güvence altına alan,
bunun yansıra yerel halkların ekonomik kalkınmasına destek olurken, sosyal ve kültürel bütünlüklerini
koruyup gözeten bir yaklaşım ya da tavır" olarak benimsenmiştir (Ekoturizm ve Sürdürülebilir Turizm
Derneği, 2019). Bu ölçütlerde dünyadaki ekoturizm bölgeleri şu şekilde belirtilmektedir.
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Şekil 1. Dünyadaki ekoturizm bölgeleri (Liu and Li2020).
Ekoturizm belirli kriterlere göre gruplandırılmıştır. Bunlar turizmde kullanılan araçlar (bisiklet, balon, rafting),
gidilen yerin doğası (dağ, yayla, mağara), yapılan etkinliğin özelliği (akarsu, av, bilim, terekking) gibi çeşitlilik
gösterir (Akpınar ve Bulut, 2010). Dünyadaki turizm faaliyetlerini yönlendiren, destekleyen ve işbirliğini
sağlayan uluslararası örgüt Dünya Turizm Örgütü‘dür. 2002 yılı Dünya Turizm Örgütü (WTO) ve Birleşmiş
Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından “Ekoturizm ve Dağlar Yılı” olarak ilan edilmiştir. Turizmin
sosyo- kültürel ve doğal hayata olan olumsuz etkilerinin en aza indirilmesini, doğal ve kültürel kaynakların
yoğunlaştığı bölgelere ekonomik katkı sağlanarak o yörenin kalkınmasını ve bilinçlendirilmesini sağlamak
gibi amaçlar güdülerek hazırlanmıştır (Yücel, 2002). 2002 yılının Dünya Ekoturizm Yılı olarak ilan
edilmesinde; ekoturizmin büyük oranda ekonomik gelişme potansiyeline sahip alanlarda giderek artan bir
önem kazanması etkili olmuştur. Aynı zamanda da ekoturizmin iyi planlandığı, geliştirildiği ve idare edildiği
takdirde doğal çevrenin korunması için güçlü bir araç olma özelliği arz etmesi nedenleri önemli bir rol
oynamıştır (Erdoğan, 2003).
33.490 hektarlık bir alan Bakanlar Kurulunun 7/6477 sayılı kararı ile 25.05.1973 tarihinde "orman rejimi" içine
alınmıştır. Ardından özellikle tarihi ve bunun yanında tabii niteliklerinden dolayı, 2 Kasım 1973 tarihinde de,
başyapıt olarak da Şehitler Abidesi ile birlikte, Milli Park ilan edilmiştir. 4533 sayılı "Gelibolu Yarımadası
Tarihî Millî Parkı Kanunu" çıkartılmıştır. 1995 yılında, uluslararası bir fikir projesi yarışması açılması
kararıyla birlikte bu savaş alanlarının "barış parkı" olması ve anılması istenmiş ve bazı çalışmalarda bu şekilde
adlandırılmıştır. Söz konusu yasada Tarihi Milli Parkın korunması, geliştirilmesi, yönetimi, tanıtılması ile ilgili
esasların ortaya konulduğu Uzun Devreli Gelişme Planı, ODTÜ tarafından hazırlanmış ve 23 Aralık 2003
tarihinde onaylanmıştır. Planda öngörülen projeler, yeni ismi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü sorumluluğunda uygulanmaya başlanmıştır. UNDP'nın Milli Park'ta uygulaması da dünyada ilk
kez uluslararası ihale ile belirlenmiştir. İhaleyi, doğal ve tarihi dokuya zarar vermeden ziyaretçilerin de Milli
Park'tan azami derecede yararlanmasını öngören projesi ile bir Norveç firması kazanmıştır. Ardından proje
hayata geçirilmiştir (http://dergi.ormuh.org.tr). Bu projeler kapsamında, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli
Parkı alanını en iyi temsil edebilecek "Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Logo Yarışması" açılmıştır.
Yarışmaya 416 adet logo çalışması katılmıştır. 28.11.2004 tarihinde toplanan jüri, ödül alacak altı adet logo
çalışması arasından I. lik ödülünü, Ayşen Tuğba Doruk tarafından hazırlanan logoya vermiştir
(http://dergi.ormuh.org.tr) 2004 ve 2005 yıllarında Gelibolu Yarımadası'nın içinde bulunduğu Milli Park'ta yer
alan şehitlikler ve diğer eserler köklü bir bakım ya da renovasyondan geçirilerek 18 Mart 2005 tarihinde tekrar
ziyaretçilerin hizmetine açıldı. (http://www.canakkale.gov.tr). Ancak 28 Haziran 2014 tarih ve 29044 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması
Hakkında Kanun ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı kurulmuş ve milli park statüsü
değiştirilmiştir.
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Araştırmanın amacı Gelibolu Yarımadasındaki ekoturizmin anlamı üzerinde durarak, ekoturizmin kültürel,
sosyal ve çevresel bakımdan olumlu ve olumsuz yönleri gözetilerek potansiyelinin belirtilmesidir. Ekoturizm
kavramı tam olarak bir tarifi olmamasına rağmen genel olarak “doğa temelli gerçekleştirilen, doğal kaynakların
sürdürülebilirliğini güvence altına alan, kendine özgü bir kültür yaratmış olan yöre insanını ve kültürünü
tanımayı amaçlayan ve bunun yanı sıra yerel halkların ekonomik kalkınmasına destek olan” bir turizm türü
olmasından dolayı, farkındalık oluşturması yanında doğal kaynakların sürdürülebilirliği de sağalanmış
olacaktır.
Materyal Metod
Çalışma alanının ekoturizm etkinliklerine yönelik potansiyelinin saptanması için çeşitli saha çalışması ve
derleme eksenli yöntem kullanılmıştır.
Gelibolu Yarımadası Türkiye’nin kuzeybatısında Trakya’nın ise güneybatısında yer alıp Çanakkale iline
bağlıdır. Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı (Milli Parkı) 40° 02’32’’ - 40°22’45’’ Kuzey paralelleri ile 26°45’
43’’ Doğu meridyenleri arasında yer almaktadır. Ege Denizi’ne doğru uzanan yarımadanın uzunluğu 85 km
olup; Ege Denizini, Marmara ve Karadeniz’e bağlayan 70 km uzunluğunda doğal bir geçit olan Çanakkale
Boğazına paraleldir. Gelibolu Yarımadası aynı zamanda Avrupa ve Asya gibi iki ayrı dünyayı hem birleştiren
hem de ayıran bir yapıya sahiptir. Çanakkale Boğazının kuzey kesiminde Avrupa kısmında yer almaktadır.
Gelibolu yarımadasının Saros Körfezi kıyıları yüksek kıyı özelliği gösterir. Kuzeyde Bakla burnundan içeriye
doğru girinti yapan Yıldız koyunda yazlık evler yapılmaktadır. Buradan güneybatıya doğru uzanan yüksek
kıyıda Ece Limanı küçük bir koy oluşturur. Batıya doğru uzanan Büyük Kemikli ve Küçük Kemikli burunları
arasında Suvla koyunda denize doğru doğal bir kanalla bağlanan bir lagün (Tuz Gölü) yer almaktadır. Bu göl
kış mevsiminde Saros körfeziyle bağlantılıdır. Fakat yazın buharlaşarak yerini bir tuz tabakasına bırakır.
Yapılacak olan planlamalarda dikkate alınması gerekekn çevresen unsurlar önemlidir (Bademli ve Sarı 2002).
Kabatepe ve Kum Limanı’nın yer aldığı dar ve uzun plajlar turizm amaçlı kampinglerde kullanılmaktadır.
Saros Körfezi kıyıları Tekke Burnunda sona ermektedir.

Şekil 1. Çalışma Alanının Yer Bulduru Haritası
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Bulgular, Sonuç ve Değerlendirme
Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkında Ekoturizm kapsamında yer alan ve de yer alması uygun olan başlıca
turistik faaliyetler: Doğal değerler (sahiller, sahil kayalıkları, kumullar, dağlar, ormanlar, korunmuş izole
olmuş alanlar, şelaleler, göller, nehirler, mağaralar, yaban hayatı, deniz canlıları, iklim ve diğerleri)
Kuş gözlemciliği (ornitoloji) turizmi
Foto safari
Yaban hayati gözlemciliği
Botanik turizmi
Trekking (dağcılık)
Bisiklet turizmi
Kuş Gözlemciliği (Ornitoloji) Turizmi: Gelibolu Yarımadasında ekoturizm açık Tarihi Milli Parkı'nda
yürüyüş alanlarında, çok zengin kuş çeşidi olan lokasyonlar Çardak Lagünü ile Suvla Lagün çevresidir. Bu
alanlarda gözlem amaçlı aktiviteler yapılabilir.
Foto safari: Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı'nda birçok tarihi kalıntı, doğal güzellik mevcut
olduğundan bölgede fotoğrafçılık için çok uygun manzaralar yer almaktadır. Antik yerleşim yerlerinden olan;
-Sestos
-Lysimachia
-Elaius(EskiHisarlık)
-Protesilaion (Karaağaç Tepe) gibi alanlarda bu türden faaliyetler yaygın olarak yapılır.
(http://www.parklarimiz.com/gelibolu-yarimadasi-milli-parki.html 9*)
Bu kapsamda Gefsak tarafından düzenlenen "Temel Fotoğrafçılık Kursu" sonunda kursiyerlerin foto
safarilerde çektikleri fotoğraflardan oluşan fotoğraf sergisi 26 Haziran 2009 günü saat 18.00 de Gelibolu Mola
Cafe de açılması ve sergilenmesi Gelibolu'daki fotoğrafçılık faaliyetleri için umut verici olmuştur
(http://sbbatir.blogspot.com.tr/2009/07/gelibolu-fotograf-sanat-dernegi-gefsak.html 10)
Yaban Hayati Gözlemciliği: Gelibolu Korudağ bölgelerinde “Yaban Hayatı Koruma Sahaları” belirlenmiştir
(Çanakkale Belediyesi ve Yerel Gündem 21 Çanakkale 2004: 108–109). Balkanlar’dan ve Avrupa’dan bazıları
da Güney-Batı Asya’dan gelen hayvan türlerinden oluşan eşsiz bir birleşim sergiler. Memelilerden; yaban
domuzu (Sus scrofa), kaya sansarı (Martes foina), porsuk (Meles meles), kır tavşanı (Lepus capensis), kirpi
(Erinaceus concolor), köstebek (Talpa europea), Avrupa sincabı (Sciurus vulgaris), kör fare (Spalax
leucodon), adi tarla faresi (Microtus epirocticus), kaya faresi (Apodemus mystacinus), Makedonya ev faresi
(Mus macedonicus), uykucu fare (Myomimus roachi), kurt (Canis lupus), tilki (Vulpes vulpes) ve çakal (Canis
aureus) sayılabilir. Kuşlardan; alacabalıkçıl (Ardeola ralloides), küçük akbalıkçıl (Earetla garzelle), kızıl sırtlı
örümcek kuşu (Lanius collurio), bıyıklı ötleğen (Sylvia cantillans), maskeli ötleğen (Sylvia melanocephala),
kuyrukkakanlar (Oenante türleri), tarla kuşları, cılıbıtlar (Charadrius türleri), kargalar (Corvus türleri), keklik
(Alectoris chukar), şahin (Buteo buteo) ve atmaca (Accipiter nisus) sayılabilir. Park, Batı Palearktiğin ana kuş
göç yollarından biri üzerinde bulunduğundan; boz yelkovan (Calonectris diomedea), bıldırcın (Coturnix
coturnix), leylek (Cicconia cicconia), ak pelikan (Pelecanus onocrotalus) ve flamingo (Phoenicopterus ruber)
gibi birçok göçmen kuşta zaman zaman görülmektedir. Sürüngenlerden; ince parmaklı keler (Cyrtopodian
kotschyi), geniş parmaklı keler (Hemidactylus turcicus), oluklu kertenkele (Ophisaurus apodus), çayır
kertenkelesi (Lacerta praticola), iri yeşilkertenkele (Lacerta trilineata), yeşilkertenkele (Lacerta viridis),
duvar kertenkelesi (Podarcis muralis), Trakya kertenkelesi (Podarcis taurica), ince kertenkele (Ablepharus
kitaibelli), Trakya kaplumbağası (Testudo hermanni), mahmuzlu kaplumbağa (Testudo graeca), Kör yılan
(Typlops vermicularis), mahmuzlu yılan (Eryx jaculus), hazer yılanı (Coluber caspius), ince yılan (Coluber
rubriceps), toros yılanı (Coluber najadum), uysal yılan (Eirenis modestus), eskülap yılanı (Elaphe longissima),
sarı yılan (Elaphe quatruorlineata), ev yılanı (Elaphe situla), yarı sucul yılan (Natrix natrix), kedi gözlü yılan
(Telescopus fallax), boynuzlu engerek yılanı (Vipera ammodytes) sayılabilir. Park’ta amfibiler ender
görülmekle birlikte ıslak alanlarda siğilli kurbağa (Bufo bufo), gece kurbağası (Bufo viridis), toprak kurbağası
(Pelobates syriacus), Trakya toprak kurbağası (Pelobates fuscus) ve ova kurbağası (Rana ridibunda)
görülebilmektedir. Balıklardan; sinarit (Dentex dentex), melanurya (Oblada melanura), kupez (Boops boops),
dülger balığı (Zeus faber), benekli kefal (Mugil saliens), iskorpit (Scorpaena porcus), barbunya (Mullus
barbatus), izmarit (Spicara flexuosa), ıskarmoz (Sparisoma), zargana (Belone belone), sardalya (Clupea
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pilchardus), çipura (Sparus auratus), karagöz, kolyoz, levrek, lüfer (Pomatamus ) ve palamut Milli Park’ı
çevreleyen denizlerde görülmektedir” (Öztürk, 2005:66-67).
Trekking (dağcılık): Doğa yürüyüşleri fiziksel birer etkinlik oldukları kadar, kişinin kendisini ruhsal bir
disiplin altına almasını da gerektirir (Aydıngün, 1997). Tarihi eserler bazında trekking yapılabilecek çok doğal
unsur yanında çok sayıda tarihi unsur da bulunmaktadır. Özellikle Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale deniz
ve kara savaşlarının yapıldığı yerler Milli Park’ın içerisinde yer almaktadır. Ayrıca batık gemiler, toplar,
siperler, kaleler, burçlar ve savaşla ilgili yüzlerce başka kalıntıdan oluşan geniş bir yelpazenin yanı sıra 250
000’i aşan Türk şehidinin ve yine 250.000’i aşan Avustralya, Yeni Zelanda, İngiliz ve Fransız askerinin
mezarları ve anıtları bu parkta bulunmaktadır. Savaş alanları, savaş mezarları, anıtlar ve savaşla ilgili kalıntılar
“tarihi sit alanı” ve “kültürel varlık” olarak tescil edilmiştir. Ayrıca M.Ö. 4000’li yıllara dek uzanan birçok
“arkeolojik sit alanı ve anıtı” bulunmaktadır. Çok çeşitli “doğal sit alanları ve anıtlar” içerisinde ise kumsallar,
koylar, çarpıcı görünümlü jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlar, bir tuz gölü ve 15. yüzyıl askeri mimarisinin
eşsiz örneklerini içeren ilginç bir “kültürel miras” koleksiyonu vardır (Turizm Bakanlığı 2002: 773). Gelibolu
Yarımadası Milli Parkı’nda bulunan şehitlikler ve anıtların bazıları aşağıda şunlardır:
— Çanakkale Şehitler Abidesi,
— 57. Alay Şehitliği,
— Mehmetçiğe Derin Saygı Anıtı,
— Yahya Çavuş Anıtı,
— İlk Şehitler Anıtı: Havuzlar Şehitliği,
—Yeni Zelanda Anıtı,
— Lone Pine Anıtı’dır.
Bisiklet turizmi: Bisiklet kullanmak açık hava etkinliği sayıldığı hem de ulaşıma imkân sağladığı için önemli
bir spor etkinliği olarak öne çıkmaktadır. Bireye kendini özgür hissettiren rahatlatan bireye doğayı tanıma
imkânı sunan sağlıklı bir spor ve ekoturizm faaliyeti olarak uygun lokasyonlar bulundurmaktadır. Gelibolu
Milli parkında 2 farklı bisiklet turu yapılabilir birincisi Kiltbahirden Şehitliğe kadar olan güzergâh, diğeri
Eceabat’tan Gelibolu’dan karayoluyla Kabatepe istikametine, Kilye Koyu, Ana Tanıtım Merkezi, AlçıtepeSeddülbahir-Abide, Morto Koyu önündeki Hisarlık Tepe, Alçıtepe, Behramlı, Eceeabat güzergahında taım
alanları, doğa gözlemleri ile yapılabilir.
Diğer: Ekotruzim kapsamınca çiftlik ve örnek köy aktiviteleri yapılabilmektedir. (Örneğin Bayramiç Yeniköy)
keçi ve koyun sağılıp, peynir ve yoğurt mayalanabilmektedir. Tavukların doğal yumurtaları toplanıp, bahçede
yetiştirilen domatesler toplanıp kahvaltı hazırlanmaktadır. Şiddetsiz iletişim gerçekleştirilebilmektedir (NVC).
Benzer uygulamalar çalışma alanındaki 1 İlçe (Eceabat) ile 8 köy bulunmaktadır. Beşyol, Kumköy, Yalova ve
Yolağzı gibi bağlantılı olabilecek diğer yerleşmeler de de yürütülebilir. Ayrıca yoga, boya atölyesi, saman
balyası oluşturma, sıva inşaat işi, gıda üretimi şeklinde ekoturizm faaliyetleri yapılabilir.
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ÖZET
13.350 hektarlık bir alanı kaplayan ve 1996 yılında Milli Park ilan edilmiş Truva Tarihi Milli Parkının tamamı
Çanakkale ili sınırları içerisinde yer almaktadır. Ana temasını hem İlyada, hem de Odsseia da yer alan Truva
Savaşı ve bu savaşta yer alan insanlarla ilgili söylenceleri dile getiren, koşukla yazılmış olaylardır. Milli park
alanı belirtilen destanlar ve tarihi kayıtlarda yaklaşık 10 yıl kadar süren Truva Savaşlarına sahne olmuş antik
bir kenti kapsamaktadır. Çanakkale’nin Tevfikiye Köyü yakınlarında bulunan Truva 1996 yılında milli park
olarak ilan edilmiştir. Truva 1998 yılında da UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesine girmiştir. Truva
buluntularıyla başta at kabartmalı levhalar ve tunç mızrak ucu gibi çeşitli silahlar, ticari ve kültürel bağlantıları
açısından daima çok önemli bir rol üstlenmiştir (Korfmann ve diğ 2004).
Truva Tarihi Milli Parkı kuş gözlemciliği (ornitoloji, foto safari, botanik turizmi, trekking, bisiklet turizmi,
kamp karavan turizmi, çiftlik turizmi kaplıca turizmi, Troia Müzesi gibi değerleri ile kendine özgü değerleriyle
ekoturizm potansiyeline sahip bir lokasyondur. Truva Tarihi Milli Parkı bağlantılı olarak (Çardak Lagünü ile
Suvla Lagünü, Umurbey Lagünü Karamenderes Vadisi, Kumkale Sazlığı, Biga Sazlığı, Kazdağları,
Karamenderes havzası, çevredeki diğer antik kentler ile (Abydos, Lampsakos, Dardanos, Neandreia, Apollon
Smintheion, Priapos, Parion, Assos, Maydos, Alexandria Troas, Maydos) önemli bir cazibe alanıdır. Yılda
ortalama 500 bin kişinin ziyaret ettiği milli parka gelen ziyaretçi sayısı giderek artmaktadır. Tanıtım ve reklam
çalışmaları ile gelen kişi sayısı daha da arttırılabilir. Bu faaliyetler planlanırken yerel halkın refahı ve kırsal
kalkınma düşünülerek hareket edilmelidir. Çalışmada tarama yöntemi kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ekoturizm, tarihi alan, Truva
Giriş ve Yasal çerçeve
Turizm, çevre unsurlarının korunması ve geliştirilmesinde etkili olan ülkelerin ekonomik, sosyal ve kültürel
kalkınmalarına yardımcı olan bir bacasız sanayi olup; dağ tırmanışı, kaya tırmanışı, oryantiring, mağaracılık,
dağ bisikleti, kürek, yüzme, sörf, dalış, yelken, rafting, kayak, tur kayağı, snowboard, paraşüt, hand glading,
cliff jumping ve yamaç paraşütü doğa sporları olarak ele alınabilir (Koçak ve Balcı, 2010). Hızlı nüfus artışı
ve göç paralelinde plansız olarak ortaya çıkan çarpık kentleşme olgusu kentlerin kuşatılmasına, merkezde var
olan dokunun zedelenmesine, turizmin ham maddesi olan tarih, doğa, kültür değerlerinin yok olmasına neden
olmaktadır (Kuter, 2007). Dünyadaki hızlı ekonomik, siyasal, teknolojik gelişmeler ve değişimlere paralel
olarak, turizm tüketim kalıplarında da son yıllarda önemli değişmeler gözlenmektedir. Lüks turizm
hareketlerine katılım azalmakta, alışılmış turizm merkezlerinden az da olsa uzaklaşma yönünde bir eğilim
yaşanmaktadır. Dolayısıyla hem turist profilindeki hem de tüketim alışkanlıklarındaki değişiklikler doğal,
kültürel çevrenin koruma, kullanma dengesi içinde kullanımını öngören 'Eko-Turizm' gibi yeni kavramların
oluşmasına neden olmaktadır (Avcıkurt, 2003). Ekoturizm, ilk kez 1992’de Rio Çevre Zirvesinde ortaya
koyulmuştur. Ancak daha sonra 2002 yılının Mayıs ayında, Kanada'nın Quebec kentinde, 133 ülkeden gelen
1100 delegenin katılımıyla yapılan Dünya Ekoturizm Zirvesinde, tüm ülkelerin benimsediği ortak bir tanımı
belirlenmiştir. Buna göre ekoturizm "yeryüzünün doğal kaynaklarının sürdürülebilirliğini güvence altına alan,
bunun yansıra yerel halkların ekonomik kalkınmasına destek olurken, sosyal ve kültürel bütünlüklerini
koruyup gözeten bir yaklaşım ya da tavır" olarak benimsenmiştir (Ekoturizm ve Sürdürülebilir Turizm
Derneği, 2019). Bu ölçütlerde dünyadaki ekoturizm bölgeleri şu şekilde belirtilmektedir.
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Şekil 1. Dünyadaki ekoturizm bölgeleri (Liu and Li2020).
Ekoturizm belirli kriterlere göre gruplandırılmıştır. Bunlar turizmde kullanılan araçlar (bisiklet, balon, rafting),
gidilen yerin doğası (dağ, yayla, mağara), yapılan etkinliğin özelliği (akarsu, av, bilim, terekking) gibi çeşitlilik
gösterir (Akpınar ve Bulut, 2010). Dünyadaki turizm faaliyetlerini yönlendiren, destekleyen ve işbirliğini
sağlayan uluslararası örgüt Dünya Turizm Örgütü‘dür. 2002 yılı Dünya Turizm Örgütü (WTO) ve Birleşmiş
Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından “Ekoturizm ve Dağlar Yılı” olarak ilan edilmiştir. Turizmin
sosyo- kültürel ve doğal hayata olan olumsuz etkilerinin en aza indirilmesini, doğal ve kültürel kaynakların
yoğunlaştığı bölgelere ekonomik katkı sağlanarak o yörenin kalkınmasını ve bilinçlendirilmesini sağlamak
gibi amaçlar güdülerek hazırlanmıştır (Yücel, 2002). 2002 yılının Dünya Ekoturizm Yılı olarak ilan
edilmesinde; ekoturizmin büyük oranda ekonomik gelişme potansiyeline sahip alanlarda giderek artan bir
önem kazanması etkili olmuştur. Aynı zamanda da ekoturizmin iyi planlandığı, geliştirildiği ve idare edildiği
takdirde doğal çevrenin korunması için güçlü bir araç olma özelliği arz etmesi nedenleri önemli bir rol
oynamıştır (Erdoğan, 2003).
Antik kent, 39 58 kuzey enlemleri ile 26 13 doğu boylamları arasında yer alır. Truva Antik Kenti,
Çanakkale il merkezinin yaklaşık 32 km güneyinde olup Ege Denizinden 6 km. Çanakkale Boğazı’ndan 4.5
km uzaklıkta Kara Menderes ve Dümrek Çayları’nın oluşturduğu kıyı ovasına hakim Hisarlık Tepesi’nde yer
almaktadır. Truva antik kenti ve çevresi 07.11.1996 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile Milli Park olarak ilan
edilmiştir. Milli Park’ta, arkeolojik yöre merkez olarak alınmıştır. Sınırlar batıda Ege Denizi, kuzeyde
Çanakkale Boğazı, doğuda devlet karayolu, güneyde ise önerilen park tur yolu ile tespit edilmiştir. Bu sınırlar
içinde kalan Truva Milli Parkı’nın sınırları 13 350 ha.’dır (Özel 2004:89-90). Truva yalnız Çanakkale’nin
değil, dünyanın en önemli yerlerinden biridir. M.Ö. 3000 yılından 300 yılına dek dokuz kez kurulan şehrin
kalıntıları; 1873 yılında ilk kez gün ışığına çıkarılmaya başlanmıştır. Milli Parkın ana kaynak değerini,
Troialılar ile Akaların 10 yıl süren savaşlarındaki kahraman savaşçıların efsanevi hikâyeleri ile uluslararası bir
üne sahip olması oluşturmaktadır. Milli parkın ve çevresinin tabiat tarihi ile ilgili en önemli özelliği, jeolojik
özelliğidir. Milli park alanı içerisinde öncelikli olarak görülebilecek yerlerin başında Troia kenti gelmektedir.
Ayrıca Çanakkale Boğazı kıyıları sunduğu görsel peyzaj değerleri ile ziyaretçilerin rekreatif gereksinimlerini
karşılayacak düzeydedir (Turizm Bakanlığı 2002:774).
Materyal Metot
Çalışma alanının ekoturizm etkinliklerine yönelik potansiyelinin saptanması için çeşitli saha çalışması ve
derleme eksenli yöntem kullanılmıştır.
Truva ve çevresi alçak sırtlar ve bunlar arasındaki alüvyal vadi tabanı düzlüklerinden oluşmaktadır. Sırtlar
ortalama 40-80 m yükseklikte ve üst Miosen Pliosende Ege Denizi‘nin oluşmadığı zamanlarda KaradenizMarmara üzerinden kuzey Ege ‘ye sokulan sığ bir deniz tabanında biriken materyali meydana getirmiştir. Yer
kabuğu hareketleri bu çöküntülerin bloklar halinde parçalanarak yükselmesine, tabakaların deformasyonlara
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uğramasına neden olmuştur. Yükselen bloklar arasındaki çukurluklara akarsular yerleşmiş ve buraları
alüvyonlarla doldurarak bugünkü ovaları meydana getirmişlerdir (Kayan, 1996).

Şekil 2. Truva Tarihi Milli Parkı Lokasyon Haritası
Bulgular, Sonuç ve Değerlendirme
Truva Milli Parkında Ekoturizm kapsamında yer alan ve de yer alması uygun olan başlıca turistik faaliyetler:
Doğal değerler (sahiller, sahil kayalıkları, kumullar, dağlar, ormanlar, korunmuş izole olmuş alanlar, şelaleler,
göller, nehirler, mağaralar, yaban hayatı, deniz canlıları, iklim ve diğerleri) bulunmaktadır. 2018 yılı Truva’nın
UNESCO’nun dünya kültür mirası listesine girişinin 20. yıldönümü olması sebebiyle 2018 yılı Türkiye’de
“Uluslararası Troia Yılı’’ ilan edilmiştir. 2018 yılının ülkemizde “Troia Yılı” ilan edilmesiyle milli parkın
prestiji artmıştır. Çevresinde bulunan köy yerleşmelerinde temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan milli
park yerel ekonomiye dolaylı yoldan katkı sağlamaktadır. Çevresinde tarım ve hayvancılığa bağlı olarak
konserve, zeytinyağı, süt ve süt ürünleri üzerine işletmeler kurulmuştur. Sanayi atıkları ile suların kirlenmesi,
toprak kirliliği ve evsel atıklar önemli çevre sorunları olarak göze çarpmaktadır. Mevcut ekonomik
verimlilikler ekoturuzim için olumluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kuş gözlemciliği (ornitoloji) turizmi
Foto safari
Yaban hayati gözlemciliği
Botanik turizmi
Trekking (dağcılık)
Bisiklet turizmi
Kuş Gözlemciliği (Ornitoloji) Turizmi: Truva Milli Parkı ekoturizme açık Tarihi Milli Parkı'nda yürüyüş
alanlarında, çok zengin kuş çeşidi olan lokasyonlar Çardak Lagünü ile Suvla Lagün çevresidir. Bu alanlarda
gözlem amaçlı aktiviteler yapılabilir. Truva milli parkı yakınlarında bulunan Kara Menderes Çayı kaynağını
Kazdağları’ndan alarak Çanakkale Boğazı’nın ağzına dökülmektedir. Bu alan kuş gözlemciliği için ideal alan
olarak ön plana çıkmaktadır. Truva Milli Parkı ile çevresi de birtakım yerli ve göçmen kuşları bünyesinde
barındırdığı için kuş gözlemciliği açısından potansiyele sahiptir. Doğaseverler özellikle ilkbahar aylarında
daha iyi gözlem yapabilme imkânı bulmaktadır. Çamurcun, kızkuşu, keklik, uzun bacak, üveyik, karatavuk,
bıldırcın, çeşitli ördek türleri vb. gibi kuş türleri alanda yaşamaktadır. Truva Tarihi Milli Parkı’nda, kuş türleri
sayısı 86‘dır. Araplar Boğazı’nda, bu türlerin 51’inin alanda kuluçkaya yattığı, 35’inin ise göçmen türler
olduğu belirtilmiştir (Gerner ve Serez 2006).
Foto safari: Truva Milli Parkı'nda birçok tarihi kalıntı, doğal güzellik mevcut olduğundan bölgede
fotoğrafçılık için çok uygun manzaralar yer almaktadır. Truva’ da antik kent kalıntılarının yanı sıra etrafındaki
manzara da görülmeye değerdir. Buna örnek olarak Kemerdere mevkiindeki su kemerleri verilebilir.
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Şekil 3. Kemerdere mevkii
Yaban Hayati Gözlemciliği:
Yaban hayati gözlemciliğine konu olabilecek Truva Milli Parkı ve Kazdağı çevresinde yaşayan türleri şu
şekilde özetlemek mümkündür:
Karaca (Capreolus capreolus): Genel olarak genç ağaçlardan oluşan, sık ve zengin dokulu yerleri seven
karacalara, koru tipi orman dokusuna sahip alanlarda da rastlanabilmektedir. Sahanın dik yamaçlı derin
vadilere sahip alanları dışındaki hemen her yerde görülebilmektedirler. Bununla beraber yaşam alanlarının en
uygun olduğu alanlar 400-900 m’ler arasındaki Meşe, Kestane, Alıç, Ahlat, Yaban Eriği gibi ağaçların bolca
bulunduğu alanlardır. Sonbaharda tohum zamanı kayın meşçereleri de sık uğradıkları alanlardır.
Yaban Domuzu (Sus scrofa): Yaban domuzu, Kazdağları’nın en geniş yayılımına sahip memeli türlerinden
biridir. Sarp bölgeler dışında hemen her yerde yaşam alanı bulabilmektedir. Az avlanması, hızlı üremesi gibi
nedenlerle populasyonun normalden daha fazla oluşmasına sebep olmaktadır. Yaban domuzu, geniş yapraklı
orman ağaçlarının bulunduğu alanlarda daha fazla görülmektedir. Alan içinde dere içlerinin yakınındaki sık
bitki örtüsü gizlenmelerine uygun ortam hazırlamaktadır. Genel olarak doğu ve güneydoğu kesimler yaban
domuzunun daha sık bulundukları yerlerdir.
Ayı (Ursus arctos): Kazdağı’nda yaşayan en büyük memeli hayvanlardır. Sahanın insan etkisinden uzak olan
kuzey ve kuzeydoğu kısımlarında görülmektedir. Kazdağı’nda yapılan araştırmalara göre bütün Kazdağı’nda
populasyonun 50 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Ayı gibi büyük yırtıcı bir memeli ancak bütün
koşulların doğal ve optimum olduğu alanlarda bu sayıya ulaşabilir. Ancak mevsimlik yiyecek dağılışını göz
önüne alınırsa, tohum, meyve, böcek larvası, bal, kuşlar ve küçük memeli hayvanların bolca bulunduğu yerlere
inmesi oldukça muhtemeldir. Daha çok gece özellikle ay ışığında faaldirler.
Sırtlan (Hyaena hyaena): Kazdağları’nda 30 yıl öncesine kadar yapılan araştırmalarda yaşadığı bilinmektedir.
Son yıllarda yapılan araştırmalarda ise alanın en ıssız yerlerinde yaşayabileceği göz önüne alınarak populasyon
varlığı saptanabilir.
Yaban Kedisi (Felis sylvestris): Yaban kedisi alan içinde daha çok yapraklı ağaçların bulunduğu kesimlerde
yaşamaktadır. Meşelikler, açık alanlar, insan yerleşimlerine yakın güney ve doğu kesimler, yaban kedisine
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rastlanılan alanlardır. Yaban kedileri dönem dönem ağaç tohumlarının büyük bir kısmını yiyerek ormana zarar
verebilen orman fareleri üzerinde etkili bir predisyon sağladığı için ekolojik yönden oldukça öneme sahiptir.
Yaban kedileri ekolojik işlevleri nedeniyle Kazdağı’nın tümünde koruma altına alınması gereken önemli
türlerdendir.
Vaşak (Lynx lynx): İnsan etkisinden uzak yerlerde yaşayabilen Vaşak için Kazdağı’nın 300 m’den yüksek
kesimleri Vaşak için uygun yaşama alanları oluşturmaktadır. Yırtıcı hayvanların zehirlenerek öldürülmesi ile
sayılarının oldukça azaldığı düşünülmektedir.
Karakulak (Felis caracal): Vaşağın yakın akrabası olan Karakulak, Vaşağa göre daha açıklık alanları tercih
etmektedir. Sayıları hakkında kesin bilgi henüz oluşmamıştır.
Kurt (Canis lupus): Bütün Kazdağı’nda az sayıda bulunan bir türdür. Genellikle Karacanın barındığı
ormanlarda yaşamaktadır. Orman dokusunun doğal, arazi eğiminin fazla olmadığı yerlerde daha sık
görülmektedir.
Çakal (Canis aureus): Araştırma alanında Kurta göre daha fazla sayıda bulunmaktadır ve alanın hemen her
yerinde rastlanabilmektedir. Normal koşullarda etobur bir hayvan olmakla beraber gerektiğinde sebze, meyve
ve leş yediği için rekabet şansı daha fazladır.
Tilki (Vulpes vulpes): Kazdağı’nın tamamında tilki yaşam alanı bulabilmektedir. Çok geniş bir besin yelpazesi
olmasının yanında daha çok fareler ve böcek larvaları ile beslendiği için ekosistem için oldukça önemlidir.
Sayılarının fazla olmadığı bilinmektedir.
Porsuk (Meles meles): Alanın geniş yapraklılardan oluşan ormanlarında seyrek bir yayılış gösterir. Başlıca
gıdasını kemiriciler ve böcek larvaları oluşturmaktadır.
Kaya Sansarı (Martes foina): Alan içerisinde orman dokusunun seyrek olduğu yerlerde, orman içi açıklıklarda,
Kazdağı’nın zirvesini oluşturan kesimlerdeki otluk ve kayalık alanlarda seyrek bir yayılış göstermektedir.
Ağaç Sansarı (Martes martes): Kazdağı’nın kıyı kesimleri dışında kalan orman alanlarında az sayıda
bulunmaktadır.
Gelincik (Mustela nivalis): Alanın ormanlık alanlarla, çayırlık, kayalık alanların birleştiği orta ve doğu
kesimlerinde yaşamaktadır. Kemiriciler ile beslenmektedir.
Tavşan (Lepus europeus): Orman içi alanlar ile daha çok da orman içi açıklıkları tercih eden Tavşan, kıyıya
yakın kesimlerde ve tarım alanlarına yakın yerlerde sıkça görülebilmektedir. Üreme kabiliyeti yüksek
olduğundan hızla çoğalabilirler. Araştırma alanındaki etobur memeliler ile bir kısım yırtıcı kuşların başlıca
gıdasını oluşturmaktadır.
Sincap (Scrius vulgaris): Ağaçsız alanlar dışında alanın her yerinde bulunur. Ancak beslenme biçimine bağlı
olarak ceviz, kestane ve diğer yabani meyve ağaçlarının bulunduğu yerlerde daha çok görülürler.
Kazdağı’ndaki memeli hayvan faunası içinde ağaçta ve yerde en hızlı hareket eden elemanıdır. Yuvalarını
ağaçların üst kısımlarına yaparlar. Düşmanlarının çokluğuna karşılık hızlı oluşları, yuvalarını emniyetli yerlere
yapmaları sayesinde populasyonlarını koruyabilmektedirler. Diğer memeli hayvanların aksine gündüz faal
oldukları için insanlar tarafından da kolayca görülebilmektedirler.
Doğada yaban hayatı ve av hayvanları aleyhine bozulan denge mevcut olup bu türlerin korunması
gerekmektedir. Acilen türleri korumaya yönelik eylemlere girişilmelidir (Ilgar, 2002).
Trekking (dağcılık): Doğa yürüyüşleri fiziksel birer etkinlik oldukları kadar, kişinin kendisini ruhsal bir
disiplin altına almasını da gerektirir (Aydıngün, 1997). Tarihi eserler bazında trekking yapılabilecek çok doğal
unsur yanında çok sayıda tarihi unsur da bulunmaktadır. Milli Park konumu itibariyle bakılacak olduğunda
hem kültürel hem de doğal yönden değerli oluşum ve mirasların yakınında yer almaktadır. Treking amaçlı
yakınlarda bulunan Neandrea, Papaz Plajı (Yeniköy), Kazdağı Milli Parkı, Araplar Boğazı, gerek sahip
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oldukları doğal yapı gerekse tarihi ve kültürel özellikler bakımından Çanakkale’ye değer katan trekking amaçlı
diğer önemli miraslardır.
Bu unsurlar yanında müze ziyaretleri de ekoturizm faaliyetlerine dahil edilebilir.
Tablo1. Ekoturizm Faaliyetine Konu Olan Tarihi Eser ve Müzeler
ANTIQUE
NAME OF
CITY AND
SETTLEMENT
SITES
Çanakkale /
Center

- Abydos
- Troya

HISTORICAL STRUCTURES
(Castle, Mosque, Fountain, Bath, Tomb, House, Fountain,
Bridge)

MUSEUMS
- Truva Müzesi,
- Çanakkale Martyrs
Monument
War
Museum
- Çanakkale Command
Museum
-Nusret Mine Ship
-Piri Reis Museum
-Çanakkale Etnographia
Museum- Troia Ancient City

- Çimenlik Castle
- Nara Castle
- Fatih Mosque
- Kale Masjid
- Atik Hisar

Bisiklet turizmi: Bisiklet kullanmak açık hava etkinliği sayıldığı hem de ulaşıma imkân sağladığı için önemli
bir spor etkinliği olarak öne çıkmaktadır. Bireye kendini özgür hissettiren rahatlatan bireye doğayı tanıma
imkânı sunan sağlıklı bir spor ve ekoturizm faaliyeti olarak uygun lokasyonlar bulundurmaktadır. Bisiklet
kullanmak açık hava etkinliği sayıldığı hem de ulaşıma imkân sağladığı için önemli bir spor etkinliği olarak
öne çıkmaktadır. Bireye kendini özgür hissettiren rahatlatan bireye doğayı tanıma imkânı sunan sağlıklı bir
spor ve ekoturizm faaliyeti olarak milli parkaların çoğunda yapılan bisiklet turları Truva’da Milli Parkı’nda da
yapılabilir. Yakın çevrede bulunan doğal ve tarihi güzellikler ziyaretçi ve sporcuların bisikletleriyle bu alanları
gezmeleri için elverişli sahalardır. Çanakkale merkezden hareketle Güzelyalı-Kumkale-Truva- Çanakkale
arası gidiş geliş yapılabilecek en önemli parkurdur.
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Şekil 4. Bisiklet tur güzergahı
Bunun yanında Truva bağlantılı Araplar Boğazı, Papaz Plajı, Yeniköy Plajı, Kemerdere Mevkii önemli
potansiyeli olan parkurlardır.
Diğer: Çevrede yürütülen ekonomik faaliyetler içerisinde tarım sektörleri göze çarpmaktadır.. Bu nedenle, ilin
sanayi yapısı da büyük ölçüde tarıma dayalıdır. Tarla tarımı, sebzecilik, meyvecilik, bağcılık ve zeytincilik
başlıca tarımsal faaliyetlerdir. Hayvancılık, halkın önemli geçim kaynaklarından birisi ve tarım sektöründe
ikincil bir yere sahiptir. Hayvancılık, bitkisel üretime elverişli olmayan alanlarda temel geçim kaynağıdır.
Sığır, koyun, keçi ve tavuk ilde yetiştirilen başlıca hayvanlardır (Kelkit, 2002). İki deniz ve bir boğaza kıyı
olması balıkçılık faaliyetlerini önemli kılmaktadır. Ekotruzim kapsamınca çiftlik ve örnek köy aktiviteleri
yapılabilmektedir. (Örneğin Bayramiç Yeniköy) keçi ve koyun sağılıp, peynir ve yoğurt mayalanabilmektedir.
Tavukların doğal yumurtaları toplanıp, bahçede yetiştirilen domatesler toplanıp kahvaltı hazırlanmaktadır.
Şiddetsiz iletişim gerçekleştirilebilmektedir (NVC). Ayrıca yoga, boya atölyesi, saman balyası oluşturma, sıva
inşaat işi, gıda üretimi şeklinde ekoturizm faaliyetleri yapılabilir.
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ÖZET
Chantal Mouffe, 2018 yılında yazdığı Sol Popülizmi [For a Left Populism] adlı kitabında sağcı popülist
hareketlerin tüm Dünya’da ve özellikle de Batı Avrupa’da kazandığı başarılar karşısında, neo-liberalizm ile
mücadele etmek adına solun politik bir strateji olarak popülist alternatifler önermesi gerektiğini ileri sürer. Sağ
popülizminin özellikle göçmenlere karşı geliştirdiği yabancı düşmanı retorik karşısında sol popülizminin
toplumsal adalet dilini kullanarak sömürü, tahakküm ve ayrımcılık ile ilişkili konularda çeşitli itaat biçimlerine
hitap ederek başarılı olabileceğini iddia eder. Bu bağlamda, sol popülist stratejinin siyasal rakiplerin birbirlerini
çatışmalar üzerinden düşman olarak konumlandırdıkları ilişki yerine muhaliflerin birbirlerini karşılıklı olarak
tanıdıkları hasımlar arasındaki ilişkiyi (agonizmi) benimsemeleri gerektiğini savunur. Pierre Rosanvallon ise
2020 yılında yayınlanan Popülizm Çağı [Le Siècle du Populisme] adlı çalışmasında popülist hareketlerle
popülist rejimleri birbirlerinden ayırmak gerektiğine işaret ederek popülizmin siyasal teorisinin tarihsel
çerçevesini çizmeye çalışır. Rosanvollan’a göre popülizm gücünü, çağdaş toplumların işlevsizliklerinden alır.
Sol popülizmini demokrasi için bir tehlike olarak gören Rosanvallon’u eleştiren Mouffe’a göre ise, postdemokratik neo-liberal düzenin karşısında duran direnişleri eşitlikçi bir yöne yönlendirmek için, sol popülizmi
çağımızın en etkili stratejisidir. Bu çalışma, popülizm tartışmalarını Chantal Mouffe ve Pierre Rosanvollan’un
kavramsallaştırmaları üzerinden tartışmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda yazarların popülizm
konusundaki güncel eserleri, literatüre bu konuda kazandırdıkları kavramlar ve yazarların birbirleri ile
tartışmaları üzerinden değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Sol Popülizmi, Popülizm Çağı, Pierre Rosanvallon, Chantal Mouffe
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ÖZET
Tarihi olarak ilk kez 10. Yüzyıl Venedik’inde Yahudilere yönelik uygulanan mekânsal ayrıştırma için
kullanılan getto kavramı, yerleşik toplumdan uzak belirli alanlara yerleştirilen azınlık toplulukların zorunlu
tecridini ifade etmek kullanılmaktadır. Tarihi referanslarından bağımsızlaştırılarak esnetilen birçok sosyal
bilimler kavramı gibi, getto da günümüzde birbirinden farklı durum ve grupları imlemek için kullanılan bir
kavrama dönüşmüştür. Batı Avrupa ülkelerinde, özellikle 20. yüzyıl Avrupa işgücü anlaşmaları sonrasında
oluşan ve bulundukları ülkelerde zamanla mekânsal kümelenmeler oluşturan Türk nüfusunun da günümüzde,
entegrasyon ve toplumsal bütünleşme konularındaki siyasi ve akademik tartışmalarda yer yer “getto” olarak
nitelendirildiği görülmektedir. Ekonomik ve toplumsal problemlerle baş etmenin bir yolu olarak doğal bir
süreç içerisinde oluşan ve sosyal dayanışma ağları olarak yorumlanabilecek bu gruplaşmaların, etnik bir
homojenite barındırdığı ve çoğunluk toplumdan ayrışma temelinde oluştukları gerekçesiyle “getto”
kavramının sınırları içerisine girdiği iddia edilmektedir. Refah toplumları olarak isimlendirilen Avrupa
ülkelerinde yaşanan söz konusu kümelenmeler 1980’lere değin gündem teşkil etmeyen konular arasındayken,
gerek göçün kalıcılığının anlaşılması, gerek sanayileşme süreçlerinin geride bırakılması sonucu yeterli
istihdam olanaklarında yoksun kalan göçmen grupların daha görünür hale gelmesi ile önemli tartışma
alanlarından birine dönüşmüştür. Olumsuz çağrışımları beraberinde getiren bu etiketleme, son yıllarda
Müslüman ve göçmen imajı üzerinden de yürütülmektedir. 11 Eylül sonrası küresel anlamda yaygınlık kazanan
İslam karşıtlığı, göçmenleri politik bir enstrüman olarak kullanan sağ siyasi harekelerin ivme kazanması ve
2008 ekonomik krizi ile beraber birçok problemin müsebbibi olarak sosyal refah hizmetlerinden faydalanan
göçmenlerin öne çıkarılması şeklinde gelişen menfi atmosfer içerinde “getto” kavramı günümüzde göçmenlere
yönelik pejoratif bir suçlama aracı olarak kullanılmaktadır. Kentleşme yazını dikkate alındığında, Amerikan
sosyolojisinden ödünç alınan bir kavram olarak gettonun, etimolojik anlamı ve tarihi izleğinden koparılarak
kullanılmaya başlandığından dem vurulduğu görülmektedir. Bu bağlamda, bir toplumsal kümelenmenin getto
olarak nitelendirilebilmesi için zor kullanılarak ayrıştırılma, etnik türdeşlik, hâkim toplum tarafından dışlanma
gibi belirli kriterlere sahip olması gerektiği ve gettonun Avrupa’daki azınlık topluluklar için teorik ve analitik
açıdan kullanılamayacak bir kavram olduğu yönünde görüşler ön plana çıkmaktadır. Bu kapsamda bu
çalışmada, alanda öne çıkan kuramsal yaklaşımlardan yola çıkarak, Avrupa’da belirli yerlerde mekânsal
kümelenme gösteren Türk göçmenleri bir getto olarak isimlendirmenin doğru olup olmadığı anlaşılmaya
çalışmaktadır. Bunu yaparken, öncelikle çalışmaya ilişkin kavramsal ve kuramsal zemin oluşturulmakta, getto
kavramı ve bu kavrama ilişkin çağdaş kuramsal yaklaşımlar ele alınmaktadır. Ardından, Türk göçmenlerin
Avrupa toplumlarındaki toplumsal yaşama biçimleri, yerleşim ve örgütlenme şekilleri mevcut literatürden
faydalanarak incelenmekte ve alan yazında yaygın kabul gören kriterler göz önünde bulundurularak “getto”
isimlendirmesinin Türk göçmenlerin mekânsal ayrışması için uygunluğu konusunda bir değerlendirmede
bulunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Getto, Kentsel Ayrışma, Türk Göçmenler, Avrupa.
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SYRIAN DIASPORA AND POSSIBLE POTENTIALS IN THE SOLUTION OF THE SYRIAN
CIVIL WAR
Dilek CANYURT
Öğr. Gör. Dr., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, ORCID: 0000-0001-8509-6141

ABSTRACT
Syrians have been emigrating to foreign countries since the Ottoman period. While the number of Syrians
settling in foreign countries before the civil war was around 15 million, it is approximately 18 million currently.
After the civil war, the number of Syrian refugees has reached a very important number worldwide. However,
since the concept of diaspora, which is the subject of the study, does not include refugees, the refugees are not
included in this number. Syria is a country with a huge diaspora while its population has been decreasing due
to the immigration after 2011. Although the distribution of Syrians in foreign countries differs, they generally
attract attention with their characteristics of being well integrated into the countries where they reside. Another
important feature of the Syrian diaspora is that they carry their ethnic, religious, and sectarian origins to the
countries they migrate to. While the success of Syrians in integrating into the countries they go to is their
strength, their failure in being organized due to the existence of different ethnic, religious, and sectarian origins
constitutes their weaknesses. This situation, which is a reflection of the different layers in Syria and the Syrian
identity which has never been developed, has reduced its effectiveness in countries where the Syrian diaspora
is located, and has weakened their political stances despite such a significant number. However, the presence
of prominent scientists and world-renowned people in the Syrian diaspora also brings an important potential
for peaceful efforts that can be made on behalf of the country, which has had difficult times. There are already
a few formations established for this purpose. On the other hand, the possibility of the organizations which
were established in order to help Syria with the Syrian crisis turning into organizations that can contribute to
the country in terms of politics is also a promising reality for the Syrian diaspora. The aim of this study is to
reveal the situation of the Syrian diaspora and to discuss the potential role of the diaspora in shaping the future
of Syria.
Keywords: Syria, diaspora, civil war, peace, social structure.
Introduction
Diaspora studies are an area of interest by many disciplines. In this context, the Syrian diaspora also draws
attention as one of the issues worth studying. The fact that more Syrians than the country's own population
live in different countries of the world increases the importance of the Syrian diaspora. The civil war process,
which has been going on for about ten years in Syria, has also brought the questioning of the situation of the
Syrian diaspora and its political potential for the post-civil war. Therefore, in this study, research has been
carried out for this purpose. Firstly, the concept of diaspora has been put forward theoretically, then the
situation of the Syrian diaspora in the world has been put forward with some examples and then the diaspora’s
possible contributions to Syria has been discussed in the conclusion and evaluation part. During this process,
due to the fact that the civil war process still continues, and the strong effects of regional and global powers
cloud the issue, these aspects are not included in this study. On the other hand, since working on one of the
world's largest diasporas, such as the Syrian diaspora, will require extensive field research, the aim of this
study is to only draw attention to the importance of the subject by making use of some field studies.
The Concept of Diaspora
The word diaspora has been derived from the Ancient Greek word “diaspeirein”. It consists of the combination
of dia (through) and speirein (scattering). It was first used for the Jewish population spreading over the
Mediterranean (during the Helen period). (Edwards, 2014: 76). Currently, there are those who use the concept
of diaspora only to identify Jewish communities, as well as those who use it for ethnic, religious and racially
different groups living in a different country. The concept is used in a wide range of professions, from
scientists, journalists, politicians, speakers to militants. (Dufoix, 2015: 3). The first uses of the term were to
describe Jewish experiences. During the 1960s and 70s, the content was expanded by adding Armenians,
www.farabicongress.org
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Greeks, Africans and Irish people. In the 1980s and after, the term was further expanded; It has also been used
for different categories of people, such as immigrants, exiles, political refugees, foreign residents, ethnic and
racial minorities. 1990s was the period when the understanding of the 1980s was discussed. The concept was
re-consolidated at the beginning of the 21st century (Cohen, 2008: 1-2). At this point, when we focus on the
issue of Syrians, it would be correct to consider the concepts of refugee and diaspora due to the increasing
number of Syrian refugees worldwide. First of all, refugees are clearly different than diaspora members at the
legal status level. While members of a diaspora have citizenship of the host country, refugees are temporary
residents and are registered by international organizations or governments of the host countries. Moreover,
while refugees are often seen as a temporary problem to be solved by the host countries, diaspora members are
defined as a socio-cultural group with a permanent and distinctive identity within a particular society
(Kodmani, 2018: 3). In this context, it is necessary for Syrians, who have attracted attention as refugees, to
spend some time in the host country to turn into a diaspora and this period is related with the host country's
attitudes. (Kodmani, 2018: 3). In addition to all these, the sense of homeland draws attention as the strongest
discourse in the definition of diaspora. (Cohen, 2008: 2). In diaspora definitions, it is a weak understanding to
express individuals only according to their origin. The important thing is their differences as a social group
(Brubaker, 2005: 11).
Syrian Diaspora
While examining the issue of the Syrian diaspora, it does not seem possible to examine the issue without
referring to the Syrian civil war, which is on the agenda in almost every subject related to Syria. In 2019,
79.500.000 people were displaced around the world. Syrians constitute 6.6% of this figure (Grandi, 2020: 8),
which corresponds to 5.247.000 people (Grandi, 2020: 8). In a newspaper published in 2008 a few years before
the civil war; It was stated that 15 million Syrians lived abroad and it was stated that for a country with a
population of 20 million at that time, this figure was a very large figure. (Singh, 2008). Now, after the civil
war, the population of the country is approximately 16,500 in 2020 (Countrymeters, 2020). Kodmani stated
that 3.5% of the GDP of Syria before the civil war consisted of the money sent to the country by the Syrians
living abroad and this expresses the close bond of the diaspora Syrians with their homeland. (Kodmani, 2018:
4). This behavior of Syrians stands out as an example of a conceptually emphasized diaspora behavior.
During the civil war, the diaspora Syrians have been organized to help the country and provide important
funds, but everyone provides their aid according to their religious and regional contexts. (Kodmani, 2018: 45). At this point, it is useful to mention the social structure of Syria.
Syria is a multi-layered country with many ethnic and religious groups. It is possible to classify the social
structure of Syria in different ways. Hourani classified the ethnic and religious structure of Syria in the context
of the Arabic language as follows:
A-ARABİC SPEAKİNG
Sunni Muslims
Turcomans

Heterodox
Muslims
Alawis

Kurds

Isma’ilis

Caucasians : Circassians,
Chechens.

Shi’is.

Druzes

B- NON-ARABİC SPEAKİNG
Jews and
Other
semi-Jews
Religions
Greeks, Syrian,
Rabbanite
Yazidis
Coptic Orthodox
Nestorians
Karaites
Mandaeans
(Assyrians).
Roman Catholics of
Samaritans
Shabak
the Latin rite,
Maronites. Greek,
Coptic, Syrian,
Chaldaean Catholic
Protestants:
Baha'is
Anglicans,
Presbyterians, etc.
Christians

Sunni
Muslims
Arabs

Table 1. Distribution of religions and sects in Syria by Arabic language (Hourani A. H. 1947: 2). Adapted from
source.
Population of Syria ethnically consists of 90.3 percent Arabs, the remaining 9.7 percent can be stated as Kurds,
Armenians and others. Syria has the appearance of a mosaic with more than 20 religious beliefs and many
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ethnicities within itself. Although this region has been ruled by different civilizations throughout history,
peoples have managed to preserve their identities. Therefore, the existence of resistant groups in terms of
protecting their identities is a remarkable issue in the social structure of Syria. (Hopwood, 1988: 13). In premodern Middle Eastern peoples, there is no expression of identity in any context of nation. The nation-state
is a concept that emerged in Europe in the 18th and 19th centuries. Over time, this idea has reached the Middle
East geography. (Gürson 2010: 25). State nationalism, that is, nation consciousness in Syria, is an ideology
that started after the World War I, after the borders of states became clear. This ideal, which can be defined as
loyalty to Syria, was able to develop most clearly in 1936. The nation-state building process has progressed
through the state myth taught to children in schools. (Pipes 1990: 39). It is doubtful how successful this process
was. Because, regional and sectarian affiliations come to the fore instead of the feeling of being a Syrian in
the country. Hopwood 1988: 8). Each group tends to maintain its own inner ties and differences with others.
In this context, a Syrian identity has not been established. Syrian society, in the first place, gives importance
to their own families and then to their descendants, religious, ethnic, regional and linguistic contexts,
respectively (Pipes 1990: 18). The Syrian diaspora, which has migrated to foreign countries since the Ottoman
era, (Hitti, 1951: 996) consists of members of the social strata in Syria. As it turns out, group loyalties continue
where they go. From this point on, for the communities with Syrian diaspora in different countries, the problem
of not being able to act together and to produce policy arises because their local identity is important. This
caused a low profile diaspora. However, Kodmani claims that the Syrian civil war has created new awareness
to strengthen the Syrian diaspora, which has so far been showing low profile (Kodmani, 2018:2). The Syrian
diaspora has a different structure than the helpless refugee image we witnessed. Diaspora Syrians are usually
well integrated into the host country and are financially self-sufficient (Kodmani, 2018: 2). As part of the field
research conducted under the direction of Kodmani, interviews were held with important members of the
Syrian diaspora. As a result of this research, it is claimed that the diaspora provided considerable support to
the Syrian people during the Syrian crisis and could have a significant contribution in the post-war period
(Kodmani, 2018: 2). Kodmani has claimed that the Syrian diaspora can potentially become an influential player
with a strong role when Syria's restructuring process begins, and that the main challenge lies in transnational
organization and institutionalization of these efforts (Kodmani, 2018: 7).
Syrian Diaspora in the World
After the civil war, about 18 million Syrians live abroad scattered in 30 different countries. (Kodmani, 2018:
2). In this context, when we look briefly at the two countries which have significant Syrian diaspora: Brazil
has 4 million people of Syrian origin. (Ministry of Foreign Affairs, 2018). Considering that Brazil has given a
total visa to 2771 Syrians since 2007, almost all of this figure is in the definition of diaspora. The second
largest number of Syrian diaspora is in Argentina. It is extremely difficult to get reliable information about the
Syrian origin in Argentina, as they entered the country very early and that the Lebanese origin were considered
Syrian at that time. Between the years 1871-1880, 672 Syrian-Lebanese, and in 1910 approximately 62
thousand Syrian-Lebanese entered the country. This number reached the highest point with 19.792 immigrants
in 1912 (FEARAB Argentina, 2010). It is not difficult to predict how a community that migrated to Argentina
so early can currently become crowded. Therefore, many well-known people in Argentina are of Syrian origin.
One of them is Carlos Saúl Menem, who served as prime minister in Argentina. Menem is the child of a Syrian
family (Barcelona Centre for International Affairs, 2016). On the other hand, we cannot say that either country
has a voice on the world stage. Especially, the Syrian diaspora in the USA and the West is more important
politically than in other places. Therefore, it is useful to briefly look at the Syrian diaspora in the USA and
Western countries.
In a study on the Syrian diaspora conducted in Denmark, France, Germany, Sweden, Switzerland and the UK,
by the Danish Refugee Council (DRC), it was found that the aforementioned distinctions that existed in the
Syrian diaspora have become more evident politically, economically and ethnically during the civil was
process. They clearly identified that conflict issues in Syria were reproduced in Diaspora. It was also found
that host countries helped with conditions of dialogue reconciliation among some of the diaspora actors. This
indicates the potential of the diaspora in terms of its contribution to peace. In this context, the European NGOs
which were established unprofessionally with the aim of alleviating the suffering of the Syrian peoples are
becoming more professional each day. These NGOs are seeking to become stronger by gathering under one
umbrella and the researchers determine these developments as positive ones. This situation indicates the
potential of the Diaspora in terms of peace in Syria. In the same study, it was determined as a positive feature
that diaspora members can get to know Syria closely and can easily access various social networks and work
in areas that the international community cannot or do not want to work in (Danish Refugee Council, 2018).
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There are approximately 300 thousand Syrians in the USA in total. (United States Census Bureau, 2018). For
a crowded country like the USA, the number of Syrians is very low, and their arrival in the US is generally not
as a refugee or a fugitive, but rather on family reunification channels and employment. It is also noteworthy
that Syrians in the USA are working in jobs that generate higher income compared to other foreign or
indigenous populations. (Zong, 2015). Therefore, what matters most is not the majority in number but the
effectiveness of the Syrian diaspora. In this context, a large number of important American names with Syrian
origin draw attention. One of them is the Grammy-winning singer Paula Abdul whose father is Syrian (Eichner,
2006). Another example is world-famous Steve Jobs, whose biological father is also Syrian (Ali, 2015).
Long before the civil war, the Syrian government complained that there were many Syrian origin doctors
abroad, although Syria had difficulties in the field of health as a country (Kodmani, 2018: 4). Another source
argues that in 2008, there were more than 30,000 Syrian doctors in the USA alone. (Arabi & Sankri-Tarbichi,
2012: 2). It is not difficult to guess that the brain drain in the country has reached huge levels after the civil
war. There are claims that the number of doctors emigrating from the country after the civil war has reached
15,000 thousand (Mouslem, 2015).
Among the different groups in America, Syrians are among the best in terms of life standards and integration.
However, they have very different ethnic, religious, and regional origins and they reflect these differences on
their own NGOs. After the civil war, each group have assisted the political view it supports. This have
deepened the differences among the members of the diaspora. These members in the USA have focused on the
issue of civil war both among themselves and in the US policies towards Syria. They also carry out activities
related to this issue. American Syrians, who were only interested in their jobs and families before the civil war,
started to socialize and define themselves as Syrians by establishing various NGOs after the civil war. Syrian
Americans were previously a weak and unorganized community and had two known organizations. These
were: the Syrian American Medical Society (SAMS) and the Syrian American Council (SAC). SAC, of these
NGOs was established in 2005 as the first political Syrian American organization. The founders of SAC were
some of the opponents that fled Syria in the1980s. The aim of SAC was to provide international support to
force the Syrian regime to reform. Later, many NGOs were established, and they are keen on both
humanitarian assistance, integration of Syrian refugees and rebuilding the post-war country (Alloush, 2018).
After the civil war, Turkey is the country that hosts the largest number of Syrian refugees. Therefore, it is
useful to also mention Turkey. As can be seen from the above diaspora definitions, it is not possible to include
refugees in the diaspora definition. However, Turkey has become the center of the opposition movement which
has been gaining importance since the beginning of the civil war. In the border towns of Turkey, there are
about 30 humanitarian organizations established by the primarily for humanitarian purposes. As part of these
relief activities, Syrian elites are leading the issue of increasing social solidarity and collective identity
formation while dealing with Syrian refugees' problems such as education and health. On the other hand, some
political formations such as Syria Turkmen Party was founded in Turkey. Syrian elites in Turkey are eager on
the point of rebuilding their country in the postwar era. However, the elites are concerned about issues such as
sectarian divisions, dependence on other countries, corruption, opportunism, the presence of marginal groups,
the atmosphere of insecurity, the politicization of aid and instability. Therefore, they remain abstaining. (AlAlou, 2018). One of the biggest problems of the Syrian diaspora members is the perception that their country's
fate is not up to the Syrians. That is why they do not have the awareness of being a strategic player and partner
and they have not been able to organize and act yet. (Danish Refugee Council, 2018).
Conclusion and Evaluation
The Syrian diaspora draws attention with its weakness in being organized despite being one of the most
populated diasporas in the world. The main reason why these people, who migrated to many countries since
the last period of the Ottoman Empire, left the country, is that never ending political conflicts have reached to
a point that led the communities of the country to leave1. Syrian people, consisting of many different layers,
have lived in the same country for centuries, preserving their own identity. They also continued to have the
motivation to protect their identity in foreign countries. The reason behind the inability of Syrian groups to act
together in foreign countries is partly because they are well integrated and also because they are contented with
their own groups and families. Since there was no priority about the Syrian identity for them, acting together
was not possible. After the civil war that broke out in 2011, many organizations were established in order to
See for detailed information: Dam, Nikolaos Van (2000), Suriye’de İktidar Mücadelesi (Istanbul: İletişim Yayınları), Hitti, K. Philip
(1959), Syria: A Short History (New York: The Macmillan Company), Cleveland, L. William (2008), Modern Ortadoğu Tarihi
(Istanbul: Agora Kitaplığı). (Mehmet Harmancı).
1
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alleviate the suffering of the Syrian people, and the ability to act together and awareness of Syrians have
increased. However, the separations that already existed in the context of identity have deepened. The issue of
how to make peaceful contributions to the future of Syria within this pessimistic picture is hidden within the
trained manpower capacity of the Syrian diaspora. This potential has important dynamics both in laying the
roads to peace and in the post-civil war period. The Syrian elites will be able to play a leading role in finding
the middle way among the parties who have separation, both because they have close ties with the country's
people and that they have experienced the conditions of a developed democratic country closely. For this, the
efforts of a small number of elites who will use initiative within each community will be sufficient. In addition,
it is essential for the Syrian diaspora to continue their organized movements strongly and to engage in sound
activities. In this way, they will be able to contribute to their country which is only mentioned with the refugee
crisis and terrorism in the world. The Syrian diaspora will be able to have a voice in the future of Syria, by
attracting the attention of international organizations with lobbying activities. One of the basic conditions for
all this to happen is that each active group should strive for Syria with an embracing ideology and re-transfer
their ideals to the whole world. Otherwise, even the forty years of NGOs in the democracy target, which has
been established since 1980, will have little impact. Although the idea that the external forces will determine
the fate of Syria just like in the World War I is to an extent true, it should not mean that there is nothing to be
done. Apart from this great target, the current works of Syrian elites on the integration and education of
refugees are important. It is also a fact that the problem of radicalization which is the biggest problem of the
region, will be overcome with the integration and education of the Syrian youth. Finally, waiting for a solution
from other countries for the civil war in Syria -a country which is the homeland of a diaspora with such valuable
human resources- causes the continuation of the insolvability. Because no foreign country intervenes in the
business of another country without its own interest.
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KARŞILIKLI BAĞIMLILIK TEORİSİ BAĞLAMINDA RUSYA-İRAN İLİŞKİLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
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ÖZET
Bu çalışma, Rusya-İran İlişkilerini, uluslararası ilişkiler literatüründe kırk yılı aşkın bir süredir var olan
karşılıklı bağımlılık teorisi bağlamında, irdeleme amacı taşımaktadır. Karşılıklı bağımlılık teorisi, Keohane ve
Nye tarafından geliştirilmiş, özünde, uluslararası sistemde birbirlerini karşılıklı olarak etkileyen devletlerin ya
da aktörlerin karşılıklı olarak bağımlı hale gelmesi durumunu konu edinen bir teoridir. Rusya ve İran, özellikle
Suriye iç savaşı sürecine müdahil olmak suretiyle, Esad rejiminin devrilmesini engellemişlerdir. Ayrıca bu iki
ülke, Suriye iç savaşının kaderini etkileyen politikaları ile önemli bölgesel güç odakları olduklarını da
göstermişlerdir. Dolaysıyla iki ülkenin bu iş birliği bütün dünyanın dikkatini çekmektedir. Diğer yandan,
görünüşte sıkı bir müttefik olan ikilinin, son dönemlerde Suriye’de zaman zaman sıcak çatışmalara varacak
derecede karşı karşıya gelmeleri, tartışmaları da beraberinde getirmektedir. İki ülke ilişkileri hakkında iyimser
analizler olduğu gibi Suriye üzerinden bir çatışma alanına dönüşeceği beklentileri de bulunmaktadır. Bu
ikircikli durum iki ülkenin çıkarlar noktasında bağımlı hale geldiğinin de aynı zamanda bir göstergesi
konumundadır. Konuyla ilgilenenler tarafından tartışmalara yol açan Rusya-İran ilişkileri karşılıklı bağımlılık
teorisi çerçevesinde araştırıldığında, iki ülke ilişkilerinin tamamen çıkar boyutlu ve uluslararası siyasal
sistemden kaynaklı bir yakınlaşma olduğu, iki taraf için adeta zorunlu bir iş birliğine dönüştüğü ortaya
konulmuştur. Bu birlikteliğin ekonomik, sosyal ve askeri boyutlarda olarak çok boyutlu karmaşık bağımlılık
şeklinde gerçekleştiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla iki ülke arasındaki bağımlılık ilişkisinin düzeyi
düşünüldüğünde, ilişkilerin kısa dönemde bozulması olası gözükmemektedir.
Anahtar Kelimeler: Karşılıklı bağımlılık, İran, Rusya, Suriye.
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ÖZET
Ceza muhakemesi hukuku, suç soruşturması ile başlayan yargılamada hukuk güvenliğinin hangi yöntemlerle
korunduğunun usulünü düzenleyen bir kurallar bütünüdür. Soruşturmanın ve yargılamanın nasıl yapılacağı,
soruşturma ve yargılamanın süjelerinin hak ve yükümlülüklerini ceza muhakemesi hukukunun temel
kavramları ışığında ortaya koyması nedeniyle hayati bir önem taşır. Ceza soruşturmasının ve yargılamasının
ortak bir dili bulunmaktadır. Ceza muhakemesinin amacı, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması olup ceza
muhakemesine egemen ilkeler ışığında evrensel ceza muhakemesi kavramlarının eksiksiz bir şekilde
belirlenmesi gerekir. Çünkü ceza muhakemesindeki her kavramın tarihsel bir geçmişi ve anlamı
bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ceza muhakemesi hukuku, ceza muhakemesinin temel kavramları, ceza muhakemesinin
süjeleri, soruşturma ve yargılama.
Giriş
Toplum düzenini bozan bir fiil olan suç işlendikten, faili bulunup, hakkaniyete uygun (adil bir şekilde)
yargılandıktan sonra, hak ettiği cezaya çarpıtılması için yapılan kolektif faaliyete ceza muhakemesi hukuku
denilir2. Adil yargılanma ilkesi gereğince mağdur ve fail arasında hiçbir fark gözetmeksizin, çağdaş ilkeler
doğrultusunda soruşturma ve yargılamanın tüm süjelerinin hak ve yükümlülükleri Ceza Muhakemesi
Kanunu’nun teminatı altındadır. Hak ve yükümlülükler sübjektif değil, objektif olarak belirlendiğinden, tüm
süjelerin bunları bilerek davranması adil yargılama, demokratik hukuk devleti ve insan hakları açısından çok
önemlidir.
1. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN ORTAK TERİMLERİ
1.1. Şüpheli
Soruşturma aşamasında suç şüphesi altında bulunan gerçek kişiye şüpheli denir. Soruşturma aşaması hayatın
olağan akışı kapsamındaki suç işlendiği izlenimi oluşturan olgulara dayalı bir şüphe üzerine başlar. Bu şüphe,
somut olaylara dayanan basit bir şüphe veya başlangıç şüphesidir. Soruşturmanın başlaması için gerekli olan
basit şüphenin belli bir gerçek kişiye yönelmiş olması gerekir. Gerçek kişiler şüpheli olabilir, tüzel kişiler
şüpheli olamaz. Diğer bir ifadeyle, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre, ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi
uyarınca tüzel kişilerin ceza sorumlulukları bulunmaz; sadece gerçek kişiler hakkında ceza yaptırımı
uygulanabilir. Bu nedenle sadece gerçek kişiler şüpheli veya sanık sıfatını alabilir. Tüzel kişiler şüpheli veya
sanık sıfatını alamazlar. Ancak, ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri
uygulanmasına engel değildir (TCK m.60). Tüzel kişi yararına veya tüzel kişinin aldığı izin kötüye kullanılarak
işlenen suçlarda, tüzel kişilerin güvenlik tedbiri sorumluluğu vardır3.
1.2. Sanık
Sanık, şüphelinin iddianamenin kabul edilip kovuşturmanın başlamasından sonra aldığı sıfattır. Sanık statüsü
için atılı suçu işlediğine ilişkin yeterli delil bulunması gerekir. Sanıklık statüsü kanun yolları aşamalarında da
devam etmekte olup hüküm kesinleşinceye kadar geçen aşamayı kapsamaktadır.
Suç işlediği hususunda somut olgular bulunan bir kişi, somut olgunun ortaya koyduğu şüphenin kuvvet
derecesine göre farklı statülere girer. Şüphe basit ise ve sadece " suç işlendiği izlenimi veren” hal varsa, kanun
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3 Centel, Nur/Zafer, Hamid. Ceza Muhakemesi Hukuku. İstanbul: 13. Bası, 2016, 151.
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bu kişiye “şüpheli” demektedir. Eğer şüphe iddianame düzenlemeye yeterli ise iddianame mahkeme tarafından
kabul edilirse şüpheli sanık statüsü alacaktır4.
1.3. Mağdur, Suçtan Zarar Gören ve Katılan
Mağdur, suçun nesnesi olan kişidir. Ancak, gerçek kişiler suçtan mağdur olabilir. Tüzel kişiler ise suçtan zarar
gören konumundadırlar. Suçun maddi unsuruna muhatap olan ve bu nedenle suçla korunan hukuki yararı
zedelenen kişi suçtan zarar görendir5. “Suçtan zarar gören” kavramı, “mağdur” kavramından daha geniş
kapsamlı olup, suçtan dolaylı olarak zarar görenleri de içine almaktadır. “Suçtan zarar gören”, bir suçun
işlenmesi dolayısıyla hakkı veya yararı zarar gören ya da tehlikeye uğrayan kişiyi ifade eder6. O halde;
“Suçtan zarar gören” ibaresi, mağduru da kapsayan bir terimdir. Yani her mağdur, aynı zamanda suçtan zarar
görendir fakat her suçtan zarar görenin mağdur olması gerekmez7. Suçtan zarar gören suçun mağduru olmasa
bile şikâyette bulunma, kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmişse itiraz hakkı veya suçla ilgili kamu davası
açılmış ise davaya katılma talebinde bulunmuş ve katılan sıfatı almış ise itiraz, istinaf veya temyiz kanun
yollarına başvurma hakkı saklıdır.
Katılan, kamu davasına katılma talebi kabul edilen, suçtan zarar gören veya malen sorumlu kişidir. Bu itibarla
katılma kavramı, kovuşturma evresine ilişkindir8. Mağdur, suçtan zarar gören gerçek ve tüzel kişiler ile malen
sorumlu olanlar, ilk derece mahkemesindeki kovuşturma evresinin her aşamasında hüküm verilinceye kadar
şikâyetçi olduklarını bildirerek kamu davasına katılabilirler. Kanun yolu muhakemesinde davaya katılma
isteğinde bulunulamaz. Ancak, ilk derece mahkemesinde ileri sürülüp reddolunan veya karara bağlanmayan
katılma istekleri, kanun yolu başvurusunda açıkça belirtilmişse incelenip karara bağlanır (CMK 237).
Mağdur ile şikâyetçinin hakları CMK’nın 234. maddesinde şöyle düzenlenmiştir; Soruşturma evresinde;
delillerin toplanmasını isteme, soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet
savcısından belge örneği isteme, vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla
hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini isteme, CMK’nın 153.
maddesine uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve el konulan ve muhafazaya
alınan eşyayı inceletme, Cumhuriyet savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda
yazılı usule göre itiraz hakkını kullanma gibi iddia ve şikayetlerini ortaya koyabilmesine yardımcı olacak
Çulha, Rifat /Demirağ, Fahrettin/Nuhoğlu, Ayşe/Oktar, Salih/Tezcan,Durmuş. (Editör: Yenisey, Feridun ) Ceza Muhakemesi Hukuku
Başvuru Kitabı.İstanbul: 2. Baskı, 2017, 36.
5 Özbek ve diğerleri, 258.
6 Yılmaz, Zekeriya. Ceza Muhakemesinde Mağdur Hakları- Davaya Katılma-Yargılama Giderleri. Ankara: 2007, 66.
7 Şahin, Cumhur. Ceza Muhakemesi Hukuku I. Ankara: 2009, 125. “Mağdur; Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğünde, “Haksızlığa
uğramış kişi” olarak tanımlanmaktadır. Ceza hukukunda ise mağdur kavramı, suçun konusunun ait olduğu kişi ya da kişilerdir.
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun hazırlanmasında esas alınan suç teorisinde suçun maddi unsurları arasında yer alan mağdur,
ancak gerçek bir kişi olabilecek, tüzel kişilerin suçtan zarar görmeleri mümkün ise de, bunlar mağdur olamayacaklardır. Suçtan
zarar gören ile mağdur kavramları da aynı şeyi ifade etmemektedir. Mağdur suçun işlenmesiyle her zaman zarar görmekte ise de,
suçtan zarar gören kişi her zaman suçun mağduru olmayabilir. Bazı suçlarda mağdur belli bir kişi olmayıp; toplumu oluşturan
herkes (geniş anlamda mağdur) olabilecektir (Mehmet Emin Artuk/Ahmet Gökcen /A. Caner Yenidünya, Ceza Hukuku Genel
Hükümler, 9. Bası, Adalet Yayınevi, Ankara, 2015, s.289; İzzet Özgenç, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 11. Bası, Seçkin
Yayıncılık, Ankara, 2015, s.214-217; Mahmut Koca/İlhan Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 8. Bası, Seçkin Yayıncılık,
Ankara, 2015, s.106-107; Osman Yaşar/Hasan Tahsin Gökcan/Mustafa Artuç, Türk Ceza Kanunu, 6. cilt, Ankara, 2010, s.77027703). Kamu davasına katılmak için aranan “Suçtan zarar görme” kavramı Kanun'da açıkça tanımlanmamış, gerek Ceza Genel
Kurulu, gerekse Özel Dairelerin yerleşmiş kararlarında; “Suçtan doğrudan doğruya zarar görmüş bulunma hâli” olarak anlaşılıp
uygulanmış, buna bağlı olarak da dolaylı veya muhtemel zararların, davaya katılma hakkı vermeyeceği kabul edilmiştir. Nitekim
bu husus, Ceza Genel Kurulu’nun 03.05.2011 tarihli ve 155–80, 04.07.2006 tarihli ve 127–180, 22.10.2002 tarihli ve 234–366 ile
11.04.2000 tarihli ve 65–69 sayılı kararlarında; “Dolaylı veya muhtemel zarar, davaya katılma hakkı vermez.” şeklinde açıkça
ifade edilmiştir. Uyuşmazlık konusuna ilişkin olarak, bir tüzel kişinin kamu davasına katılabilmesi için CMK'nın davaya katılmayı
düzenleyen genel kural niteliğindeki 237. maddesinde belirtilen şartın gerçekleşmesi, başka bir deyişle suçtan doğrudan zarar
görmüş olması veya herhangi bir kanunda, belirli bir tüzel kişinin bazı suçlardan açılan kamu davalarına katılmasını özel olarak
düzenleyen bir hükmün bulunması gerekir. Örneğin 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun davaya katılmayı düzenleyen
18. maddesi uyarınca Gümrük İdaresinin, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele
Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 162. maddesi uyarınca
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun usulüne uygun başvuruda bulunmaları
hâlinde kamu davasına katılacakları açıkça hükme bağlanmıştır. Özel kanun hükümleri uyarınca davaya katılmanın kabul edildiği
bu gibi durumlarda, belirtilen kurumların suçtan zarar görüp görmediklerini ayrıca araştırmaya gerek bulunmamaktadır. Ceza
Genel Kurulunun 03.05.2011 tarihli ve 155-80, 22.10.2002 tarihli ve 234-366 ve 21.02.2012 tarihli ve 279–55 ile 15.04.2014
tarihli ve 599-190 sayılı kararlarında da aynı sonuca ulaşılmıştır”. Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun, 13.12. 2018 tarihli, 2017/511 esas ve 2018/639 sayılı kararı. (UYAP isimli Yargıtay kararlarına özel erişim sağlayan sistemden alınmıştır).
8 Pehlivan, Ali, “Soruşturma Evresinde Müdafi ve Vekilin Evrak İnceleme Yetkisi”, Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan, S:2,
C:19.İstanbul, 2013, 1498.
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hakları bulunmaktadır. Ayrıca kovuşturma evresinde; duruşmadan haberdar edilme, kamu davasına katılma,
tutanak ve belgelerden örnek isteme, tanıkların davetini isteme, vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu
ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine avukat
görevlendirilmesini isteme, davaya katılmış olma koşuluyla davayı sonuçlandıran kararlara karşı kanun
yollarına başvurma hakları bulunmaktadır.
1.4. Tanık
Tanık, kendisine karşı yürütülmeyen bir ceza soruşturmasında, olay hakkında beş duyusundan biri ya da
birkaçı ile edindiği algılamaları ifadesiyle açığa vuran kimsedir.9. Doğrudan ya da dolaylı tanık beyanları
maddi gerçeğe ulaşmada önemli bir delildir. Kural olarak herkes tanık olabilir; kişinin çocuk, yaşlı, hasta,
akraba, sanığın dostu veya düşmanı olması önem taşımaz.
Tanık, ispat konusu olayı beş duyusuyla algılamış olabileceği gibi; ispat konusu olaydan sonra olay mahalline
gelmiş veya başka kişilerden olayı duymuş da olabilir. Kişinin bizzat olayı yaşayarak anlatmasıyla, dışarıdan
bir kişi olarak olay hakkındaki algılamalarını anlatması arasında bir fark bulunmamaktadır. Olayı dolaylı
olarak anlatan kişilere, dolaylı tanık veya tanığın tanığı denilmektedir10. Bir kişinin yanında konuşulanları
anlatması halinde de kişi, konuşmanın tanığıdır. Konuşma da bir olaydır ve bu olayın da tanığı olarak kişi
dinlenebilir. Bir kişinin, diğer bir kişinin hayatını anlatması da bir tanıklıktır. Örneğin, şüphelinin veya sanığın
nasıl birden bire şan ve şöhrete kavuştuğunu anlatan kimse, tanıktır. Ceza muhakemesinde tanıklık, sadece
muhakeme konusu fiile tanıklık anlamına gelmez. Fiilin ve fiilin cezai sonuçları üzerinde etkili olabilecek her
olaya ilişkin tanıklık söz konusu olabilir11.
Tanığın anlatımlarına itibar edilip edilmeyeceği yargılama makamının takdirindedir. Ceza muhakemesinde,
tanık dinlemeye yetkili makam soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde ise, mahkeme,
naip hakim veya istinabe olunan hakimdir. Tanıklık, kamu hukukundan doğan toplumsal bir ödevdir. Bu
nedenle tanığın, hukuka uygun olarak yapılan davet üzerine adli makamlar önüne gelmek, bildiklerini doğru
olarak anlatmak ve yemin etme ödevi bulunmaktadır. Bununla birlikte ceza muhakemesinde tanığa bazı haklar
da tanınmıştır. Tanığın; tanıklıktan çekinme, kendisi ve yakınları aleyhine açıklamada bulunmaktan çekinme,
haklarını öğrenme, korunma, tazminat ve masraflarını isteme hakkı vardır. Tanığı dinleyecek olan makam
tarafından önce tanığın kimliği ve güvenirliği belirlenmelidir. Bu amaca yönelik olarak tanığın adı, soyadı,
yaşı, işi, yerleşim yeri, işyeri, geçici olarak oturduğu yerin adresi, varsa telefon numaraları, şüpheli, sanık veya
mağdurla olan ilişkisine dair sorular yöneltilecektir. Bu şekilde tanığın kimliği, olayın tarafları ile olan ilişkisi
ve güvenirliğine ilişkin bilgiler alındıktan sonra tanığa hakları hatırlatılmalı, bu hatırlatma yapıldıktan sonra
da tanıklık görevinin önemi ve uyması gereken kurallar anlatılmalıdır12.
1.5. Müdafii ve Vekil
Vekil, katılan, suçtan zarar gören veya malen sorumlu kişiyi ceza muhakemesinde temsil eden avukattır. Bunun
dışında vekil, temsil edilen kişi tarafından belli bir konuda işlem yapmak üzere görevlendirilen avukata verilen
addır13.
Müdafi ise, şüpheli veya sanığın ceza muhakemesinde savunmasını yapan avukatıdır. Savunma hakkı
Anayasal bir hak olup, Ceza Muhakemesi Kanunu, müdafi ve vekilin ceza muhakemesinin her aşamasında
maddi gerçeğin ortaya çıkarılması açısından aktif olarak katılımını düzenlemiştir. Böylece hukuk devleti ve
adil yargılanma ilkesinin bir gereği olarak yargılamanın aşamaları olan iddia, savunma ve yargılama
faaliyetlerinin tarafları hukuken temsil eden avukatların katılım ve işbirliğiyle kolektif olarak
gerçekleştirilmesini hedeflemektedir. Diğer bir ifadeyle şüpheli veya sanığın savunmasını yapan avukata
müdafi, şüpheli ve sanık dışında kalan, örneğin katılan, suçtan zarar gören veya malen sorumlu kişiyi temsil
eden avukata ise vekil denilmektedir.

9 Beulke, §10, k.no.181; Roxin, Strafverfahrensrecht (1987), §26, 156. (akt-Centel/Zafer, 223).
10 Bkz. Fevzioğlu, Metin. Ceza Muhakemesi Hukukunda Tanıklık. Ankara: 1996, 67.
11
Centel/Zafer, 223
12 Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun, 10. 10. 2019 tarihli, 2019/390 esas ve 2019/586 sayılı kararı (UYAP isimli Hâkim ve Cumhuriyet
savcılarına Yargıtay kararlarına ulaşma imkânı sağlayan siteden alınmıştır).
13 Çulha ve diğerleri, 30.
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Suçtan zarar görenlerin, hukuki yardım almaksızın soruşturmada etkin olabilmeleri zayıf bir olasılıktır. Suçtan
zarar görenlerin korunması çağdaş bir eğilimin gereğidir14. Mağdurların haklarını bilmemelerinden dolayı
delillerin karatılması, fail veya faillerin kaçması ile cezadan kurtulma imkânları doğabilmektedir. Mağdur ile
şikâyetçinin vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını
gerektiren suçlarda, baro tarafından mağdur veya şikâyetçinin kendilerine avukat görevlendirilmesini isteme
hakları bulunmaktadır (CMK 234/1-a-3).
Mağdur, on sekiz yaşını doldurmamış, sağır veya dilsiz ya da meramını ifade edemeyecek derecede malûl olur
ve bir vekili de bulunmazsa, istemi aranmaksızın bir vekil görevlendirilir.
1.6. Soruşturma ve Kovuşturma
5271 sayılı CMK'nın 2. maddesinin (e) bendinde soruşturma; “Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin
öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi ifade eder” şeklinde tanımlanmıştır. Şüphe
objektif olarak suç işlendiği izlenimi veren hal olup, başlangıç şüphesi, makul şüphe, yeterli şüphe veya
kuvvetli şüphe şeklinde değişik düzeyleri bulunmaktadır. Suça ilişkin ihbar veya şikâyet, Cumhuriyet
Başsavcılığına veya kolluk makamlarına yapılabilir. Valilik veya kaymakamlığa ya da mahkemeye yapılan
ihbar veya şikâyet, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. Yurt dışında işlenip ülkede takibi gereken
suçlar hakkında Türkiye'nin elçilik ve konsolosluklarına da ihbar veya şikâyette bulunulabilir. Bir kamu
görevinin yürütülmesiyle bağlantılı olarak işlendiği iddia edilen bir suç nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluş
idaresine yapılan ihbar veya şikâyet, gecikmeksizin ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. İhbar veya
şikâyet yazılı veya tutanağa geçirilmek üzere sözlü olarak yapılabilir. İhbar ve şikâyet konusu fiilin suç
oluşturmadığının herhangi bir araştırma yapılmasını gerektirmeksizin açıkça anlaşılması veya ihbar ve
şikâyetin soyut ve genel nitelikte olması durumunda soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilir. Bu
durumda şikâyet edilen kişiye şüpheli sıfatı verilemez. Soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar,
varsa ihbarda bulunana veya şikâyetçiye bildirilir ve bu karara karşı CMK’nın 173. maddesindeki usule göre
itiraz edilebilir. İtirazın kabulü hâlinde Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma işlemlerini tekrar başlatır. Bu
fıkra uyarınca yapılan işlemler ve verilen kararlar, bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak
Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından görülebilir.
Soruşturma evresi, suçun izlendiği izlenimini veren halin öğrenilmesi ile başlar. Eğer edinilen bilgi objektif
izleyicide suç işlendiği konusunda bir izlenim oluşturacak derecede somutlaşmamışsa, hiç soruşturma
açılmayacaktır15. Diğer bir ifadeyle, ihbar ve şikâyet konusu fiilin açıkça suç oluşturmadığının herhangi bir
araştırma yapılmasını gerektirmeksizin anlaşılması veya ihbar ve şikâyetin soyut ve genel nitelikte olması,
iddia veya şikayetin geçmişe veya geleceğe yönelik imkansızlıklar içermesi, iddia veya şikayetin akla, hukuka
ve mantığa aykırılık içermesi hallerinde soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilir. Bu durumda
şikâyet edilen kişiye masumiyet karinesi gereği olarak şüpheli sıfatı verilemez.
Ceza Muhakemesi Hukukumuza yeni bir kavram olarak; “Soruşturma Yapılmasına Yer Olmadığı Kararı”
girmiştir. Bu düzenleme 15.08.2017 tarihli 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bu düzenleme
yapılmış, 01.02.2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanun’un 140. maddesiyle de KHK’da yapılan düzenleme aynen
kabul edilip kanunlaşarak ceza adalet sistemimizde kalıcı bir hukuk normu halini almıştır. CMK’nın 158/6.
madde ve fıkrası gereğince ihbar ve şikâyet konusu fiilin suç oluşturmadığının herhangi bir araştırma
yapılmasını gerektirmeksizin açıkça anlaşılması veya ihbar ve şikâyetin soyut ve genel nitelikte olması
durumunda soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilir. Bu durumda şikâyet edilen kişiye şüpheli
sıfatı verilemez. Soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar, varsa ihbarda bulunana veya şikâyetçiye
bildirilir ve bu karara karşı 173. maddesindeki usule göre itiraz edilebilir. İtirazın kabulü hâlinde Cumhuriyet
başsavcılığı soruşturma işlemlerini başlatır. Bu fıkra uyarınca yapılan işlemler ve verilen kararlar, bunlara
mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından
görülebilir.
Toplum ve kamuoyu, bir birey hakkında soruşturma başlatıldığında konuyla daha çok ilgilenmekte, birey
hakkında başlatılan soruşturma veya kovuşturmanın sonrasında, bireyin aklanması konusunda aynı ilgiyi
göstermemektedir. Birey, hakkındaki ithamın duyulmasıyla, toplum nazarında belli bir düzeyde lekelenmekte
ve bu itibarsızlık ve bu leke uzun süre devam etmektedir. Soyut ve genel iddialara dayalı ve suç içermeyen
14
15

Cihan, Erol/Yenisey, Feridun. Ceza Muhakemesi Hukuku. İstanbul: 1997, k. no. 161.
Çulha ve diğerleri, 167.
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ihbar ve şikâyetlerle, birey hakkında doğrudan soruşturma evresine geçilmesi, bu açıdan “lekelenmeme
hakkının” ve “masumiyet karinelerinin” ihlali anlamı da taşımaktadır16.
Ceza Muhakemesi soruşturma ve kovuşturma olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Hayatın olağan akışı
kapsamında objektif suç şüphesinin yetkili makamlarca öğrenilmesi ile başlayıp iddianamenin kabulü ile sona
eren sürece soruşturma denilmektedir. Kovuşturma ise, iddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün
kesinleşmesine kadar geçen evreyi içermektedir.
1.7. İfade Alma ve Sorgu
İfade alma, Cumhuriyet savcısı ve kolluk tarafından soruşturma konusu suçla ilgili olarak, şüphelinin ifade ve
delilerinin tespiti amacıyla atılı suçla ilgili olarak savunma ve delillerine yönelik olarak bilgisine
başvurulmasıdır. Böylece ifade alma, iddia makamının şüphelinin savunma ve delillerini tespit işlemidir.
Kolluk görevlileri aynı suçla ilgili olarak birden fazla ifade alamaz.
Sorgu, şüphelinin savunma ve delillerinin tespit işleminin hâkim veya mahkeme tarafından yapılmasıdır.
Soruşturma evresinde hâkimin, kovuşturma evresinde ise mahkemenin, suç şüphesi altına bulunan şüpheli
veya sanığın suçlandığı eylem ya da eylemlerle ilgili olarak ifadesine başvurmasına, yani savunma ve
delilerinin sorulmasına sorgu denilmektedir. Özetle “ifade alma” ve “sorgu” arasında önemli bir fark
bulunmaktadır. İfade alma, suçlanan kişinin kolluk kuvvetleri ya da Cumhuriyet savcısı önünde yaptığı
açıklamalardır. Sorgu ise, suçlanan kişinin hakim önünde açıklamalarda bulunmasıdır. Adli makamların
şüphelenmediği kişiye de soru sorması mümkündür. Buna “bilgi toplama” denir17.
İfade ve sorgu, şüpheli ve sanık bakımından bir yükümlülük olmakla beraber, aynı zamanda bir haktır. Çünkü
sanığın kendisinin aleyhine olan delillere karşı savunma hakkını kullanma olanağı bu şekilde sağlanmaktadır18.
1.8. Şikâyet
Şikâyet, suçtan zarar görenin failin cezalandırılması isteğini içeren bir beyanıdır. Kamusallık ilkesi uyarınca,
suçtan haberdar olan adli makamların kendiliğinden harekete geçerek soruşturmayı yapmaları esastır. Yasa
koyucu, istisna olarak sadece bazı hafif suçlarda, suçtan zarar görenin failin cezalandırılması isteğini adli
makamlara iletmeden soruşturmaya başlanmasını istememiştir. Takibi şikâyete bağlanmış olan suçlar, sıkı
sıkıya kişiye bağlı, kişilik haklarını ihlal eden ve doğrudan doğruya kamu adına takip edilmelerinde menfaat
görülmeyen suçlardır. Yasa koyucu, hangi suçların şikâyet üzerine takip edileceğini suç tanımları arasında
göstermiştir19.
Şikâyet, soruşturulması veya kovuşturulması şikâyete bağlı olarak düzenlenen suçlarda, yetkili kişi ve
makamlara suçun soruşturulmasına veya kovuşturulmasına yönelik yapılan irade beyanıdır. Diğer bir ifadeyle,
şikâyet soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan bir suçta şikayet hakkı olan kimse veya onun
kanuni veya irade temsilcisi tarafından kanuni süre içinde kanunda belirtilen yetkili kişi veya makamlara
bildirilerek failin cezalandırılması iradesini beyan etmektedir20.
Şikâyet hakkı Anayasal bir haktır. Herkes kendisi ile ilgili konularda yetkili makamlara şikâyette bulunmak
hakkına sahiptir. Bu hakkın, hakkı doğuran nedenin koyduğu sınırlar içinde kullanılması, kötüye
kullanılmaması zorunludur. Şikâyet hakkı kullanılırken, suçtan zarar görmek ve suç oluşturan belirli bir
eylemin şikâyet konusu yapılması gerekmektedir.
Kural olarak, şikâyetin içeriği hakkında bir sınırlama yoktur. Suçtan zarar görenin dilekçesinde veya tutanakta
fiilin cezalandırılması isteğini gösteren herhangi bir ifadenin varlığı, şikâyet şartının gerçekleşmesi için
yeterlidir. Örneğin, cezalandırılmalarını istiyorum, o cezasını bulsun gibi ifadeler yeterlidir. Hatta yanlış
olarak, ihbar ediyorum denilmesi bile yeterlidir. Çünkü ihbarın amacı da faillerin cezalandırılmasını
sağlamaktır21.

Kızılarslan, 68.
Çulha ve diğerleri, 115.
18
Ünver, Yener/Hakeri,Hakan. Ceza Muhakemesi Hukuku. Ankara: 14. Bası, 2018, 210.
19 Centel/Zafer, 13. Baskı, 88.
20 Ünver/Hakeri, 14. Baskı, 94.
21 Centel/Zafer, 13. Baskı, 94.
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Takibi şikâyete bağlı olan suçlarda ceza soruşturması ve kovuşturması, suçtan zarar gören kimsenin şikâyetiyle
başlar (TCK m.73/1). Şikâyet, hem bir muhakeme şartı, hem de suçun öğrenilme şeklidir. Belirtelim ki, şikâyet
şartı gerçekleşmeden, Cumhuriyet savcısı, soruşturma evresinde şüpheliye karşı isnat teşkil edecek işlemleri
yapamaz; şikâyet sadece isnat teşkil eden işlemlerin yapılmasına olanak tanır. Şikâyet henüz yapılmadan da,
Cumhuriyet savcısı ve kolluk soruşturmaya başlayarak olay hakkında bilgi toplayabilir; tanık dinleyebilir.
Ancak şüphelinin ifadesi alınamaz, şüpheli sorguya sevk edilemez, iddianame düzenlenemez22.
Türk Ceza Kanunu'nda suçlar kural olarak şikâyete tabi olarak düzenlenmeyip yetkili birimlerce kendiliğinden
yani re'sen kovuşturulur. Suçun şikâyete tabi olup olmadığı kanunda ilgili suçun tanımında ya da ortak
hükümler kısmında yer alır. Mağdur 15 yaşından küçük ise şikâyet hakkı kanuni temsilcisine aittir. Mağdur 15
yaşından büyük ise şikâyet hakkını kendisi kullanır.
Suça ilişkin şikâyet, Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk makamlarına yapılabilir. Valilik veya
kaymakamlığa ya da mahkemeye yapılan şikâyet, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. Yurt dışında
işlenip ülkede takibi gereken suçlar hakkında Türkiye'nin elçilik ve konsolosluklarına da şikâyette
bulunulabilir. Bir kamu görevinin yürütülmesiyle bağlantılı olarak işlendiği iddia edilen bir suç nedeniyle,
ilgili kurum ve kuruluş idaresine yapılan şikâyet, gecikmeksizin ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.
Şikâyet yazılı veya tutanağa geçirilmek üzere sözlü olarak yapılabilir.
Şikâyet konusu fiilin suç oluşturmadığının herhangi bir araştırma yapılmasını gerektirmeksizin açıkça
anlaşılması veya şikâyetin soyut ve genel nitelikte olması durumunda soruşturma yapılmasına yer olmadığına
karar verilir. Bu durumda şikâyet edilen kişiye şüpheli sıfatı verilemez. Soruşturma yapılmasına yer
olmadığına dair karar, varsa şikâyetçiye bildirilir ve bu karara karşı CMK’nın 173. maddesindeki usule göre
itiraz edilebilir. İtirazın kabulü hâlinde Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma işlemlerini başlatır. Bu fıkra
uyarınca yapılan işlemler ve verilen kararlar, bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak
Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından görülebilir. Yürütülen soruşturma sonucunda
kovuşturma evresine geçildikten sonra suçun şikâyete bağlı olduğunun anlaşılması halinde; mağdur açıkça
şikâyetten vazgeçmediği takdirde, yargılamaya devam olunur.
Soruşturma evresinde, suç, takibi şikâyete bağlı bir suç olarak değerlendirilmezse, suçtan zarar görenin
bildirimi ihbar niteliğinde olacaktır. Kovuşturma evresinde bu suçun şikâyete bağlı olduğunun anlaşılması
halinde soruşturma evresinde ihbar olarak yapılan bildirim şikâyet olarak kabul edilir. Suçtan zarar görenin
kovuşturma evresinde yeniden şikâyet dilekçesi vermesi gerekmez. İhbar dilekçesi şikâyet dilekçesine
dönüşür. Suçtan zarar gören açıkça şikâyetten vazgeçmediği takdirde yargılamaya devam olunur (CMK m.
158/6). Örneğin, bir kimsenin ayakkabılarının çalındığını belirterek, çalanların cezalandırılmasını istemesi,
sonradan olayın güveni kötüye kullanma kapsamına girdiği anlaşıldığında, şikâyeti geçerli sayılmalı ve
yargılamaya devam edilmelidir23.
1.9. İhbar
İhbar; suç işlendiğinin, şikâyet şeklinde yapılan başvurular haricinde adli makamlara ve kolluk güçlerine
bildirilmesi olarak tanımlanmıştır24. Diğer bir ifadeyle, ihbar suç oluşturan eylemi bildirme, haber verme, suçlu
olduğunu düşündüğü birisini veya suç oluşturan bir olayı yetkili makama kendi kimliğini ve adresini
vermeksizin gizlice bildirmedir.
İhbar üzerinde önce araştırma yapılır. Suç işlendiği izlenimi veren hal ortaya çıkarsa başlangıç şüphesi
üzerinden soruşturma başlatılarak, ihbarın içeriğine göre bir inceleme yapılır. İhbar eden kişi aynı zamanda
suçtan zarar gören kişi ise, müşteki sıfatıyla ifadesi alınır. Ancak ihbar eden kimliğinin gizli kalmasını istiyorsa
ifade vermeye zorlanamaz.
İhbar, re’sen kovuşturulan bir suçtan haberdar olan kimsenin adli makamlara durumu bildirmesidir. İhbar eden,
suçtan zarar gören kişi olabileceği gibi; suçla hiç ilgisi bulunmayan üçüncü bir kişi de olabilir. Suçun şikâyete
bağlı olmadığı hallerde, suçtan zarar görenin yaptığı bildirim şikâyet olmayıp ihbardır. Uygulamada yanlış

Centel/Zafer, 13. Baskı, 88.
Bkz.Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun, 9.1.1950 tarihli ve 436/27 sayılı kararı.
24 Centel, Nur/Zafer, Hamide. Ceza Muhakemesi Hukuku. İstanbul: 5. Baskı, 2008, 86.
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olarak, suçtan zarar görenlerin yapmış oldukları bildirimlerin tümü, suçun şikâyete bağlı olup olmadığına
bakılmaksızın, şikâyet, bildirimi yapan da, şikâyet eden anlamında müşteki olarak adlandırılmaktadır25.
Suça ilişkin ihbar, Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk makamlarına yapılabilir. Valilik veya
kaymakamlığa ya da mahkemeye yapılan ihbar, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. Yurt dışında
işlenip ülkede takibi gereken suçlar hakkında Türkiye'nin elçilik ve konsolosluklarına da ihbarda bulunulabilir.
Bir kamu görevinin yürütülmesiyle bağlantılı olarak işlendiği iddia edilen bir suç nedeniyle, ilgili kurum ve
kuruluş idaresine yapılan ihbar, gecikmeksizin ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. İhbar yazılı veya
tutanağa geçirilmek üzere sözlü olarak yapılabilir. İhbar konusu fiilin suç oluşturmadığının herhangi bir
araştırma yapılmasını gerektirmeksizin açıkça anlaşılması veya ihbarın soyut ve genel nitelikte olması
durumunda soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilir.
2. CEZA MUHAKEMESİ MAKAMLARI VE SÜJELERİ
Ceza muhakemesi sürecinde yer alan makamlar, iddia, savunma ve yargılama makamı olmak üzere üç tanedir.
Bu makamlar da bir takım süjeler tarafından temsil edilmektedirler.
2.1. İddia Makamı
İddia makamında Cumhuriyet Başsavcılığı yer almaktadır. Ceza kanunları bireyin hak ve özgürlüklerine ağır,
etkili ve telafisi imkânsız biçimde müdahale eden ceza ve güvenlik tedbirlerini içermektedir. Bu nedenledir ki
bir ülkedeki ceza muhakemesi hukukuna egemen ilkeler, o ülkedeki siyasî rejimin demokrasi seviyesini
gösterir. Ceza kanunları yoluyla kişi hak ve özgürlüklerinin demokratik toplumun gereklerine uygun olarak
geniş bir şekilde uygulanabilmesi için yasaların özellikle Cumhuriyet savcıları ve Cumhuriyet savcılarının
yardımcıları olan kolluk görevlilerince çok iyi bilinmesi ve uygulanması gerekir. Bireylerin kuvvetli suç
şüpheli bulunmadığı hallerde orantısız/ölçüsüz bir biçimde ceza ve/veya tedbirlere maruz kılınmaması
amacıyla Cumhuriyet savcıları ve Cumhuriyet savcılarının yardımcıları olan kolluk görevlileri ceza
kanunlarını özensiz, ötekileştirici ve düşmanca bir şekilde uygulamamalıdır. Ceza Muhakemesin Kanunu’nun
amacı, maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasında, bireylerinin sahip oldukları hak ve özgürlüklerinin keyfi
uygulamalara karşı güvence altına alınmasıdır. Kamu düzeni ve güvenliğinin korunması ile suç işlenmesinin
önlenmesi ile suçluların adil bir şekilde yargılanarak cezalandırılmaları, ceza muhakemesi hukukunun temel
amaçları arasındadır. Bu nedenlerle hukuk güvenliğinin temel taşlarından biri etkin, donanımlı ve değişen
teknolojiyi kolayca benimseyip kullanabilen tarafsız ve bağımsız bir Cumhuriyet Başsavcılığı kurumudur.
Soruşturma evresi sonunda toplanan deliller, suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturuyorsa;
Cumhuriyet savcısı iddianame düzenler. "Yeterli şüphe", şüphelinin atılı suçtan yargılanması için gerekli ve
yeterli olan şüphe derecesini ifade eder. Bu şüphenin, hukuka uygun olarak elde edilmiş her türlü delile
dayanması gerektiğinde kuşku yoktur. Cumhuriyet savcısı topladığı delillerin iddianame düzenlemek için
yeterli olup olmadığını takdir edecek, delilleri olaylarla ilişkilendirerek yeterli şüpheyi ortaya koyacaktır.
Kamu davasının açılmasında yeterli şüpheden bahsedebilmek için önemli olan, suçun işlendiğine yönelik
tartışılabilirlik ve mahkûmiyetin ne derecede mümkün olabilirliğidir. Dosya kapsamına göre, ifadelerine
başvurulan diğer dosya şüphelilerinin, tanık ve bilgi sahiplerinin anlatımları ile örgütün sohbet toplantılarına
katıldığı, yurt ve eğitim kurumlarına erzak sağladığı, bağış topladığı, bilirkişi raporu ile örgütle iltisaklı
derneğe mali yardımda bulunduğu, yapılan aramalar sonucunda örgüt liderine ait çok sayıda kitabın ve dini ve
örgütsel dijital materyalin ikametinde ele geçirildiği, HTS raporları ile de ilişki ve irtibatlarının tespit edildiği
belirtilen şüpheli hakkında toplanan diğer delillerin örgüte üye olmak suçundan dava açılması için yeterli şüphe
oluşturacak mahiyettedir26.
Ceza hukukundaki en önemli unsurlar eylemler ve delillerdir. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için
Cumhuriyet savcısının şüphelinin hem lehine hem de aleyhine delil toplamayı bir zorunluluk olarak görmesi
şarttır. Sadece şüpheli aleyhine delil toplama faaliyetleri gerçek faillerin kaçmalarına ve delil karartmalarına
sebebiyet vermektedir. Cumhuriyet savcısının deliller üzerinden şüpheleri yenerek olayı aydınlatması ve
maddi gerçeği ortaya çıkarması şarttır. Günümüzde ceza yargılamasında vicdani delil sistemi geçerlidir.
Vicdani delil sistemi tabiri, hem her şeyin delil olarak kabul edilmesi serbestliğini, hem de delillerin serbestçe
değerlendirilmesi serbestliğini ifade eder. Gerçekten de maddi gerçeği arayan ceza muhakemesinde, belli
konuların belli delillerle ispatı zorunlu olmadığı gibi, mahkeme, tarafların veya Cumhuriyet Başsavcılığının
ileri sürdüğü delillerle de bağlı değildir. Bu nedenle ceza muhakemesinde hukuka uygun yöntemlerle elde
Centel/Zafer, 13. Baskı, 86.
Yargıtay 16. C.D, 28. 03. 2019 tarihli, 2018/4080 esas ve 2019/2096 sayılı kararı. (UYAP isimli Hâkim ve Cumhuriyet savcılarına
Yargıtay kararlarına ulaşma imkânı sağlayan siteden alınmıştır).
25
26

*459*

8th International Conference on Social Sciences / 21-22 July 2020 / Almaty, Kazakhstan / Proceeding Book
edilmiş maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına yönelik her şey delil olabilir. Cumhuriyet savcısının suç bazında
hukuka uygun delil toplama tekniklerini geliştirerek standardize etmesi gerekir.
Suç toplumsal barışı ve kamu düzenini bozduğu için her suç, devleti ve toplumu mağdur eder. Cumhuriyet
savcılığı kurumu, suçtan mağdur olan toplum adına iddia görevini yapar27. Cumhuriyet savcısının zarar
suçlarında, mağdurun suçtan doğan zararı araştırıp şüphelinin zararı karşılayıp karşılamadığını TCK’nın 168.
maddesi kapsamında etkin pişmanlıkta bulunup bulunmadığını araştırması gerekir28. Ayrıca Cumhuriyet
savcısının taraflar arasındaki akrabalık ilişkisini dosyaya yansıtarak varsa şahsi cezasızlık nedenlerini ortaya
koyması şarttır29.
İddia makamını oluşturan Cumhuriyet başsavcılığı, muhakeme boyunca da, mütalaa mahiyetindeki hükümleri
ile hâkime ışık tutacak, muhakemede tez ileri sürüp sentez elde edilmesine çalışacaktır. Cumhuriyet
başsavcılığı son kararın nasıl olması gerektiği hakkındaki görüşünü esas hakkındaki mütalaası ile açıklayacak
ve artık şüphesi kalmayıp mahkûmiyet kararı verilmesini düşünüyorsa o zaman, sanığın cezalandırılmasını
isteyecektir. Tartışma sadece maddi meseleye taalluk etmez; muhakeme hukuki meseleyi de çözeceğinden, bu
mesele hakkındaki görüşler de esas hakkındaki mütalaada yer alacaktır30.
Ceza muhakemesi hükmünün kolektif olması gerekmesi sebebiyle, Cumhuriyet savcısının yargılama
safhasının sonuç çıkarma devresinde düşüncelerini bildirmesi yani esas hakkındaki mütalâasının bildirilmesi,
vazgeçilmez bir zarurettir. Diğer ilgililerin bir şey söylemeksizin işi mahkemenin kararına terk etmeleri
mümkün görülebilmekle beraber, Cumhuriyet savcısı bakımından böyle bir şey söz konusu olamaz.
Cumhuriyet başsavcılığı her halde en son iddialarını söylemelidir. Bu itibarla, Cumhuriyet savcısının talep
veya iddia durumunda olduğu konularda keyfiyeti hâkime (veya hâkimin takdirine) bıraktığını beyan ile
yetinemez. Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalâasının alınması mecburî olmakla beraber, yargıcın
bu ödevini yerine getirmekten kaçınan Cumhuriyet savcısını zorlamak yetkisi bulunmadığından, bu gibi
hallerde son kararın esas hakkındaki mütalâa alınmadan verilebilmesi de kabul edilmektedir. Ancak böyle bir
durum ceza muhakemesi hükmünün kollektif olmasına engel teşkil edeceğinden, yargıç veya mahkeme
başkanı hiç olmazsa makamın başı olan Cumhuriyet savcısına müracaat edebilmeli ve esas hakkındaki
mütalâasını vermeyi reddeden Cumhuriyet savcısının yerine bir başkasının duruşmaya çıkarılmasını talep
edebilmelidir. Esas hakkındaki mütalaanın sadece sübuta yani maddi meseleye değil, hukuki meseleye de
taalluk etmesi gerekir. Muhakemenin aynı zamanda hukuki meseleyi de halletmek zorunda olması,
Cumhuriyet savcısının bu konudaki düşüncelerini de bildirmesini gerektirmektedir31.
2.2. Savunma Makamı
Şüpheli bireysel savunma makamını işgal eder. Müdafi ise toplumsal savunma makamı olarak ifade edilir. Suç
işlediği hususunda somut olgular bulunan bir kişi, somut olgunun ortaya koyduğu şüphenin kuvvet derecesine
göre farklı hukuk durumlarına girer. Şüphe basit ise ve sadece “ suç işlendiği izlenimini veren hal “ ( CMK

27

Centel/Zafer, 793.
Etkin pişmanlığı düzenleyen TCK’nın 168. Maddesine göre, (1) Hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık,
hileli iflâs, taksirli iflâs (…)(1) suçları tamamlandıktan sonra ve fakat bu nedenle hakkında kovuşturma başlamadan önce, failin,
azmettirenin veya yardım edenin bizzat pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı zararı aynen geri verme veya tazmin suretiyle
tamamen gidermesi halinde, verilecek cezanın üçte ikisine kadarı indirilir. (2) Etkin pişmanlığın kovuşturma başladıktan sonra ve fakat
hüküm verilmezden önce gösterilmesi halinde, verilecek cezanın yarısına kadarı indirilir. (3) Yağma suçundan dolayı etkin pişmanlık
gösteren kişiye verilecek cezanın, birinci fıkraya giren hallerde yarısına, ikinci fıkraya giren hallerde üçte birine kadarı indirilir. (4)
Kısmen geri verme veya tazmin halinde etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi için, ayrıca mağdurun rızası aranır. Karşılıksız
yararlanma suçunda, fail, azmettiren veya yardım edenin pişmanlık göstererek mağdurun, kamunun veya özel hukuk tüzel kişisinin
uğradığı zararı, soruşturma tamamlanmadan önce tamamen tazmin etmesi halinde kamu davası açılmaz; zararın hüküm verilinceye
kadar tamamen tazmin edilmesi halinde ise, verilecek ceza üçte birine kadar indirilir. Ancak kişi, bu fıkra hükmünden iki defadan fazla
yararlanamaz.
29 Şahsi cezasızlık sebebi veya cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebep TCK madde 167- (1) Yağma ve nitelikli yağma hariç,
bu bölümde yer alan suçların; a) Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin,
b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlatlığın, c) Aynı konutta beraber
yaşayan kardeşlerden birinin, zararına olarak işlenmesi halinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz. (2) Bu suçların,
haklarında ayrılık kararı verilmiş olan eşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamayan kardeşlerden birinin, aynı konutta beraber
yaşamakta olan amca, dayı, hala, teyze, yeğen veya ikinci derecede kayın hısımlarının zararına olarak işlenmesi halinde; ilgili akraba
hakkında şikâyet üzerine verilecek ceza, yarısı oranında indirilir.
30 Kunter, Nurullah. Ceza Muhakemesi Hukuku. İstanbul: 9. Baskı, 1989, 193.
31Keyman, Selahattin. Ceza Muhakemesinde Savcılık. Ankara: 1970, 258 vd.
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160/1) varsa, CMK bu kişiye “ şüpheli” demektedir. Eğer şüphe iddianame düzenlemeye “ yeterli” ( CMK
175) ise ve iddianame mahkeme tarafından kabul edilirse “ sanık” ( CMK 2 ) adını vermektedir32.
Şüpheli ve sanık, şüpheli veya sanığın eşi ve yasal temsilcisi, malen sorumlu kişi ile tüzel kişinin temsilcisi
bireysel savunma makamı süjesi iken; müdafi, toplumsal savunma makamı süjesidir. Ceza muhakemesinde
hak ve yetkilere sahip olan ve talepleriyle muhakemeyi hareket halinde tutan şüpheli veya sanık, iddia
makamının karşısında, varsa müdafi ile birlikte savunma makamını işgal eder. Bu makam, şüpheli/sanığın
kişiliğinden ayrı, onun statüsüne tahsis edilmiş, hak ve yetkilerle donatılmış bir makamdır33. Diğer bir ifadeyle
savunma makamı, şüpheli, sanık ve müdafiden oluşmaktadır34.
Sanık yargılanacak uyuşmazlığın tarafı olup suçtan cezai olarak sorumlu birey tarafını oluşturduğu için,
bireysel savunma makamını işgal edebilir, buna bireysel savunma makamı süjeliği denilir. Gerçekten sanık
kendisini isterse savunur, istemezse savunmaz. Sanık savunmada bulunduğu zaman bireysel savunma görevi
yaparak bireysel savunma makamını işgal eder. Bu nedenle sanık, şahıs itibariyle taraf oluşundan fazla olarak,
bireysel savunma makamı dolayısıyla da süje olur ve bu açıdan da ödevlerinden ve yetkilerinden söz
edilebilir35.
2.3. Yargılama Makamı
Yargılama makamı hâkimler ve mahkemelerden oluşmaktadır. Hâkimler ve mahkemeler Türk milleti adına
yargılama yaparlar. Yargılama makam ve süjeleri, birbirlerine karşı bağımsız olup aralarında hiyerarşik bir
ilişki bulunmamaktadır. Yargılama sürecinde CMK’nın belirlediği yetki ve yükümlülükler kapsamında
görevlerini yerine getirirler. Yargılama sürecine katılmalarına rağmen, görev ve yükümlülükleri süjelerden
farklı olan kişiler vardır. Bunların hak ve yükümlülükleri de CMK’da düzenlenmiş olup usul kuralları ışığında
maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için katkıda bulunurlar. Bu kişilerden tanık ve bilirkişiler ceza muhakemesi
sürecine dâhil olmalarına rağmen, süje konumunda değil, ispata ilişkin delil niteliği ortaya koyan işlevler
taşımaktadırlar.
Mahkemece yargılama aşamasındaki usuli işlemlerin ceza muhakemesine egemen ilkeler ışığında, kanuna
uygun olarak yapılması, müşteki, katılan, sanık ve tanıkların ifadelerinin baskı oluşturulmaksızın alınması,
tarafsız ve bağımsız bir şekilde, bilimsel ve teknik delillerin duruşmada okunarak taraflara ve varsa
avukatlarına diyeceklerinin sorulması, vekil ve müdafiinin iddia ve savunmaya yönelik hukuki beyanlarının
kısıtlanmadan alınması, hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun olarak elde edildiğinin belirlendiği
aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların, ilk derece mahkemesi ve bölge adliye mahkemesinde maddi
ve hukuki açıdan tartışılması gerekir. İddia ve savunmalar ile tanık anlatımlarının ön yargı oluşturmayacak bir
şekilde, yönlendirme yapılmaksızın ve özleri değiştirmeksizin duruşma tutanaklarına yansıtılarak tartışılması
şarttır. Mahkemenin adil yargılanmaya uygun çelişmeli yargılama sonucunda, iddia, savunma ve dosya
kapsamında bulunan hukuka uygun yöntemlerle elde edilmiş deliller üzerinden hükmünü gerekçelendirmesi
ve vicdani kanısını kurguya dayanmayan, kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırarak, mahkumiyet
halinde eylemi veya eylemleri doğru bir şekilde nitelendirmesi ile kanunda öngörülen suç tipine uygun bir
şekilde ceza ve/veya güvenlik tedbirlerini belirlemek suretiyle, talepleri de göz önünde tutarak cezayı
bireyselleştirerek somut olayın özelliklerine uygun bir şekilde denetime elverişli bir şekilde uygulaması
gerekir.
Mahkeme iddianamede anlatılan fiil ve fail ile bağlı ise de; hukuki nitelendirme ile bağlı değildir. İddianamede
anlatılan fiilin başka bir suçu oluşturması halinde mahkemenin ek savunma vermek suretiyle yargılamaya
devam ederek maddi gerçeği ortaya çıkarması ve hukuki vasıflandırmayı da doğru yapmak suretiyle hüküm
kurması gerekir36.
Yenisey/Nuhoğlu, 175-176.
Centel/Zafer, 13. Baskı, 151.
34 Pehlivan, 1493.
35 Yenisey/Nuhoğlu, 176.
36 Nitekim Yargıtay’ın aynı doğrultudaki bir kararında şöyle denilmektedir; “Örgüt üyesi, örgüt amacını benimseyen, örgütün
hiyerarşik yapısına dâhil olan ve bu suretle verilecek görevleri yerine getirmeye hazır olmak üzere kendi iradesini örgüt iradesine terk
eden kişidir. Örgüt üyeliği, örgüte katılmayı, bağlanmayı, örgüte hakim olan hiyerarşik gücün emrine girmeyi ifade etmektedir. Örgüt
üyesi örgütle organik bağ kurup faaliyetlerine katılmalıdır. Organik bağ, canlı, geçişken, etkin, faili emir ve talimat almaya açık tutan
ve hiyerarşik konumunu tespit eden bağ olup, üyeliğin en önemli unsurudur. Örgüte yardımda veya örgüt adına suç işlemede de, örgüt
yöneticileri veya diğer mensuplarının emir ya da talimatları vardır. Ancak örgüt üyeliğini belirlemede ayırt edici fark, örgüt üyesinin
örgüt hiyerarşisi dâhilinde verilen her türlü emir ve talimatı sorgulamaksızın tamamen teslimiyet duygusuyla yerine getirmeye hazır
32
33
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Yargıtay yargılamanın süjeleri ve fonksiyonları şu şekilde özetlemektedir; “Ceza muhakemesinin amacı olan
somut gerçeğin ortaya çıkarılması için delillerin duruşmada ortaya konulmasından sonra, bu delillerden
sonuç çıkarma, yani tartışma safhası başlamaktadır. Böylece ortaya konulan delillerle ilgili taraflara 5271
sayılı CMK'nın 216/1. maddesinde belirtilen sıraya göre söz hakkı verilecek ve tartışma imkânı sağlanacaktır.
Tartışma safhası tamamlandıktan sonra, önce bireysel iddia makamını temsil eden katılan ve vekili, sonra da
kamusal iddia makamını temsil eden Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki görüşünü beyan edecektir.
Soruşturma aşamasında elde ettiği delillerden ulaştığı sonuca göre iddianameyi hazırlamakla görevli iddia
makamı, bu suretle CMK'nın 225/1. maddesi uyarınca kovuşturma aşamasının sınırlarını belirlemektedir.
Kovuşturma safhası sonunda da iddia makamı, duruşmaya getirilip tartışılan delilleri değerlendirerek esasa
ilişkin iddialarını mütalaası ile ortaya koyacak, sanık veya müdafii de buna ilişkin savunmasını yapabilecektir.
Bu, tez (iddia) ile antitezin (savunmanın) çatışmasıyla, sonuca (karara) ulaşılan bir süreç olan muhakeme
sonucunda sağlıklı bir karara ulaşabilmenin gerekli ve zorunlu şartıdır”37.
SONUÇ
Ceza muhakemesi, ceza kanununda suç olarak tanımlanan eylemin ihlal edilip edilmediği ve şüpheli tarafından
atılı suçun işlendiği iddiasının araştırılması, şüphe varsa yargılamanın kesinleşme sürecidir. Diğer bir ifadeyle,
ceza muhakemesi; suç işlenip işlenmediğinin, işlenmişse failinin veya faillerinin kim olduğunun, faillerin
kusur yeteneklerinin bulunup bulunmadığının, kusur yetenekleri varsa yargılama yapılıp atılı suçun işlendiğine
ilişkin mahkûmiyete yetecek miktarda kesin ve inandırıcı delil bulunması halinde cezalarının belirlenmesi ve
cezaların şahsileştirmeleri ile yargılama sonucu verilen kararların kesinleşme süreçlerini içeren bir faaliyettir.
Ceza muhakemesinde adil yargılanma ilkesi gereğince mağdur ve fail arasında hiçbir fark gözetmeksizin,
çağdaş ilkeler doğrultusunda soruşturma ve yargılamanın tüm süjelerinin hak ve yükümlülükleri Ceza
Muhakemesi Kanunu’nun teminatı altındadır. Hak ve yükümlülükler sübjektif değil, objektif olarak
belirlendiğinden, tüm süjelerin bunları bilerek davranması adil yargılama, demokratik hukuk devleti ve insan
hakları açısından çok önemlidir.
İhbar ve şikâyet konusu fiilin açıkça suç oluşturmadığının herhangi bir araştırma yapılmasını gerektirmeksizin
anlaşılması veya ihbar ve şikâyetin soyut ve genel nitelikte olması, iddia veya şikâyetin geçmişe veya geleceğe
yönelik imkânsızlıklar içermesi, iddia veya şikâyetin akla, hukuka ve mantığa aykırılık içermesi
olması ve öylece ifa etmesidir. Silahlı örgüte üyelik suçunun oluşabilmesi için örgütle organik bağ kurulması ve kural olarak süreklilik,
çeşitlilik ve yoğunluk gerektiren eylem ve faaliyetlerin bulunması aranmaktadır. Ancak niteliği, işleniş biçimi, meydana gelen zarar ve
tehlikenin ağırlığı, örgütün amacı ve menfaatlerine katkısı itibariyle süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk özelliği olmasa da ancak örgüt
üyeleri tarafından işlenebilen suçların faillerinin de örgüt üyesi olduğunun kabulü gerekir. Örgüte sadece sempati duymak ya da
örgütün amaçlarını, değerlerini, ideolojisini benimsemek, buna ilişkin yayınları okumak, bulundurmak, örgüt liderine saygı duymak
gibi eylemler örgüt üyeliği için yeterli değildir. (Evik, Cürüm işlemek için örgütlenme, s. 383 vd.) Örgüt üyesinin, örgüte bilerek ve
isteyerek katılması, katıldığı örgütün niteliğini ve amaçlarını bilmesi, onun bir parçası olmayı istemesi, katılma iradesinin devamlılık
arz etmesi gerekir. Örgüte üye olan kimse, bir örgüte girerken örgütün kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla kurulan bir örgüt
olduğunu bilerek üye olmak kastı ve iradesiyle hareket etmelidir. Suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olmak suçu için de saikin
"suç işlemek amacı" olması aranır. (Toroslu, Özel Kısım, s. 263-266, Alacakaptan Cürüm İşlemek İçin Örgüt, S. . 28) . Suç örgütünün
tanımlanıp yaptırıma bağlandığı 5237 sayılı TCK’nın 220. maddesinin 7. fıkrasında yardım fiiline yer verilmiştir. “Örgüt içindeki
hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişinin, örgüt üyesi olarak” cezalandırılacağı
belirtilmiş, anılan normun konuluş amacı, gerekçesinde; “örgüte hakim olan hiyerarşik ilişki içinde olmamakla beraber, örgütün
amacına bilerek ve isteyerek hizmet eden kişi, örgüt üyesi olarak kabul edilerek cezalandırılır.” şeklinde açıklanmış, 765 sayılı TCK’nın
sistematiğinden tamamen farklı bir anlayışla düzenlenen maddede yardım etme fiilleri de örgüt üyeliği kapsamında değerlendirilerek,
bağımsız bir şekilde örgüte yardım suçuna yer verilmemiştir. Yardım fiilini işleyen failin örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmaması,
yardımda bulunduğu örgütün TCK’nın 314. maddesi kapsamında silahlı terör örgütü olduğunu bilmesi, yardımın örgütün amacına
hizmet eder nitelikte bulunması yardım ettiği kişinin örgüt yöneticisi ya da üyesi olması gereklidir. Yardımdan fiilen yararlanmak
zorunlu değildir. Örgütün istifadesine sunulmuş olması ve üzerinde tasarruf imkânının bulunması suçun tamamlanması için yeterlidir.
Yardım fiilleri örgüte silah sağlama ve terörün finansmanı dışında tahdidi olarak sayılmamıştır. Her ne surette olursa olsun örgütün
hareketlerini kolaylaştıran ve yaşantısını sürdürmeye yönelik eylemler yardım kapsamında görülebilir. (Yargıtay Ceza Genel Kurulu
11.11.1991 tarih, Esas 9-242, Karar 305). Yardım teşkil eden hareketin başlı başına suç teşkil etmesi gerekmez. Yardım bir kez
olabileceği gibi birden çok şekilde de gerçekleşebilir. Ancak yardım teşkil eden faaliyetlerde devamlılık, çeşitlilik veya yoğunluk var
ise örgüt üyesi olarak da kabul edilebilecektir. Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde; sanıkların eylemlerinin silahlı
terör örgütünün hiyerarşik yapısına organik bağla dahil olduğunu gösterir biçimde çeşitlilik, devamlılık ve yoğunluluk içermemesi
karşısında örgüt üyesi olarak kabul edilmelerine yasal olanak bulunmadığından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ait öğrenci
yurtlarının bağlı bulunduğu şirket hisselerini, muhtemel ceza soruşturması ya da kovuşturması kapsamında el koyma veya müsadere
işlemlerini engellemek amacıyla usulen uhdesinde bulundurmak, örgütle iltisaklı derneğe üye olmak ve örgüt liderinin talimatı üzerine
Bank Asya'ya para yatırmaktan ibaret eylemlerinin anılan örgüte yardım suçunu oluşturacağı gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya
düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir”. Yargıtay 16. C.D, 27. 12. 2019 tarihli, 2019/5533 esas ve 2019/8459
sayılı kararı. (UYAP isimli Hâkim ve Cumhuriyet savcılarına Yargıtay kararlarına ulaşma imkânı sağlayan siteden alınmıştır).
37 Yargıtay 16 .C.D, 12 .12. 2019 tarihli, 2019/7027 esas ve 2019/7864 sayılı kararı. (UYAP isimli Hâkim ve Cumhuriyet savcılarına
Yargıtay kararlarına ulaşma imkânı sağlayan siteden alınmıştır).
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hallerinde soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilir. Bu durumda şikâyet edilen kişiye masumiyet
karinesi gereği olarak şüpheli sıfatı verilemez.
Ceza Muhakemesi soruşturma ve kovuşturma olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Hayatın olağan akışı
kapsamında objektif suç şüphesinin yetkili makamlarca öğrenilmesi ile başlayıp iddianamenin kabulü ile sona
eren sürece soruşturma denilmektedir. Kovuşturma ise, iddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün
kesinleşmesine kadar geçen evreyi içermektedir.
Ceza kanunları bireyin hak ve özgürlüklerine ağır, etkili ve telafisi imkânsız biçimde müdahale eden ceza ve
güvenlik tedbirlerini içermektedir. Bu nedenledir ki bir ülkedeki ceza muhakemesi hukukuna egemen ilkeler,
o ülkedeki siyasî rejimin demokrasi seviyesini gösterir. Ceza kanunları yoluyla kişi hak ve özgürlüklerinin
demokratik toplumun gereklerine uygun olarak geniş bir şekilde uygulanabilmesi için yasaların özellikle
Cumhuriyet savcıları ve Cumhuriyet savcılarının yardımcıları olan kolluk görevlilerince çok iyi bilinmesi ve
uygulanması gerekir. Bireylerin kuvvetli suç şüpheli bulunmadığı hallerde orantısız/ölçüsüz bir biçimde ceza
ve/veya tedbirlere maruz kılınmaması amacıyla Cumhuriyet savcıları ve Cumhuriyet savcılarının yardımcıları
olan kolluk görevlileri ceza kanunlarını özensiz, ötekileştirici ve düşmanca bir şekilde uygulamamalıdır. Ceza
Muhakemesin Kanunu’nun amacı, maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasında, bireylerinin sahip oldukları hak ve
özgürlüklerinin keyfi uygulamalara karşı güvence altına alınmasıdır. Kamu düzeni ve güvenliğinin korunması
ile suç işlenmesinin önlenmesi ile suçluların adil bir şekilde yargılanarak cezalandırılmaları, ceza muhakemesi
hukukunun temel amaçları arasındadır. Bu nedenlerle hukuk güvenliğinin temel taşlarından biri etkin,
donanımlı ve değişen teknolojiyi kolayca benimseyip kullanabilen tarafsız ve bağımsız bir Cumhuriyet
Başsavcılığı kurumudur.
Ceza hukukundaki en önemli unsurlar eylemler ve delillerdir. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için
Cumhuriyet savcısının şüphelinin hem lehine hem de aleyhine delil toplamayı bir zorunluluk olarak görmesi
şarttır. Sadece şüpheli aleyhine delil toplama faaliyetleri gerçek faillerin kaçmalarına ve delil karartmalarına
sebebiyet vermektedir. Cumhuriyet savcısının deliller üzerinden şüpheleri yenerek olayı aydınlatması ve
maddi gerçeği ortaya çıkarması şarttır. Günümüzde ceza yargılamasında vicdani delil sistemi geçerlidir.
Vicdani delil sistemi tabiri, hem her şeyin delil olarak kabul edilmesi serbestliğini, hem de delillerin serbestçe
değerlendirilmesi serbestliğini ifade etmektedir. Gerçekten de maddi gerçeği arayan ceza muhakemesinde,
belli konuların belli delillerle ispatı zorunlu olmadığı gibi, mahkeme, tarafların veya Cumhuriyet
Başsavcılığının ileri sürdüğü delillerle de bağlı değildir. Bu nedenle ceza muhakemesinde hukuka uygun
yöntemlerle elde edilmiş maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına yönelik her şey delil olabilir. Cumhuriyet
savcısının suç bazında hukuka uygun delil toplama tekniklerini geliştirerek standardize etmesi gerekir.
Yargılama makamı hâkimler ve mahkemelerden oluşmaktadır. Hâkimler ve mahkemeler Türk milleti adına
yargılama yaparlar. Yargılama makam ve süjeleri, birbirlerine karşı bağımsız olup aralarında hiyerarşik bir
ilişki bulunmamaktadır. Yargılama sürecinde CMK’nın belirlediği yetki ve yükümlülükler kapsamında
görevlerini yerine getirirler. Yargılama sürecine katılmalarına rağmen, görev ve yükümlülükleri süjelerden
farklı olan kişiler vardır. Bunların hak ve yükümlülükleri de CMK’da düzenlenmiş olup usul kuralları ışığında
maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için katkıda bulunurlar. Bu kişilerden tanık ve bilirkişiler ceza muhakemesi
sürecine dâhil olmalarına rağmen, süje konumunda değil, ispata ilişkin delil niteliği ortaya koyan işlevler
taşımaktadırlar.
Mahkemece yargılama aşamasındaki usulü işlemlerin ceza muhakemesine egemen ilkeler ışığında, kanuna
uygun olarak yapılması, müşteki, katılan, sanık ve tanıkların ifadelerinin baskı oluşturulmaksızın alınması,
tarafsız ve bağımsız bir şekilde, bilimsel ve teknik delillerin duruşmada okunarak taraflara ve varsa
avukatlarına diyeceklerinin sorulması, vekil ve müdafiinin iddia ve savunmaya yönelik hukuki beyanlarının
kısıtlanmadan alınması, hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun olarak elde edildiğinin belirlendiği
aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların, ilk derece mahkemesi ve bölge adliye mahkemesinde maddi
ve hukuki açıdan tartışılması gerekir. İddia ve savunmalar ile tanık anlatımlarının ön yargı oluşturmayacak bir
şekilde, yönlendirme yapılmaksızın ve özleri değiştirmeksizin duruşma tutanaklarına yansıtılarak tartışılması
şarttır. Mahkemenin adil yargılanmaya uygun çelişmeli yargılama sonucunda, iddia, savunma ve dosya
kapsamında bulunan hukuka uygun yöntemlerle elde edilmiş deliller üzerinden hükmünü gerekçelendirmesi
ve vicdani kanısını kurguya dayanmayan, kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırarak, mahkumiyet
halinde eylemi veya eylemleri doğru bir şekilde nitelendirmesi ile kanunda öngörülen suç tipine uygun bir
şekilde ceza ve/veya güvenlik tedbirlerini belirlemek suretiyle, talepleri de göz önünde tutarak cezayı
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bireyselleştirerek somut olayın özelliklerine uygun bir şekilde denetime elverişli bir şekilde uygulaması
gerekir.
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ABSTRACT
Women in Kashmir have enjoyed a more equal status vis-à-vis men than elsewhere and four of them emerged
as prominent rulers. In Kalhana’s Rajatarngini three famous women rulers have been mentioned and they were
Yasovati of Gonda dynasty, Sugandha (904-906 AD) of the Utpala dynasty and Didda (980/1-1003 AD) of
Viradeva dynasty. The fourth queen and the last queen who ruled Kashmir was Kota Rani. Among these four
queens, queen Didda often criticized by the scholars of history for her rude behavior. But infact it was her
capabilities and administrative skills that proved better in any circumstances for a Machiavellian 1 or
Arthashtra2 ruler. The queen did not lag behind in any field but even surpassed the kings in the smooth
functioning of the administrative set up. She did everything for the welfare of her subjects and tried hers best
to provide all the basic necessities to the subjects. This is the one side of the coin; on the other side we see that
she succeeded in crushing and curbing her enemies and did not give them any opportunity to create chaos and
anxiety in her queendom.
In this paper we mainly highlight administrative skills of queen Didda.

Italian diplomat is best known for writing the prince, a handbook for unscrupulous politicians that inspired the term ‘Machiavellian’
and established its author as the father of modern political theory.
2 This is book on statecraft authored by Kautilya.
1
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