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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 özelliğini 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. 

 

*** 
Zoom'a giriş yapmadan önce lütfen örnekteki gibi salon numaranızı, adınızı ve soyadınızı belirtiniz 

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

exp. H-1, Meryem PEKGÖZ 

 

Meeting ID: 878 0934 0442 

Passcode: 220622 

  



 
12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CULTURE AND CIVILIZATION  

Lahıc, Ismailli, Azerbaijan /June 21-22, 2022 

CONFERENCE PROGRAM 

 

 

 

 

ONLINE PRESENTATIONS/ SESSION-1 HALL-1 

22.06.2022 

 

BAKU LOCAL TIME | 11:00-13:00   
 

Meeting Id: 878 0934 0442 

Passcode: 220622  ANKARA LOCAL TIME |10:00-12:00   
 

HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Tinatin Mshvidobadze 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Rui-ting Zhang 
Yu Liu 

Beijing University of Chinese 
Medicine, Beijing, China 

INCIDENCE OF HYPOGLYCEMIA IN 
HEMODIALYSIS PATIENTS WITH 

DIABETIC NEPHROPATHY AND ITS 
CORRELATION WITH AGE 

Rui-ting Zhang 
Yu Liu 

Beijing University of Chinese 
Medicine, Beijing, China 

RESEARCH PROGRESS OF TCM QUALITY 
OF LIFE SCALE 

Tinatin Mshvidobadze 
Professor Gori State 
University(Georgia) 

THE ROLE OF COMPUTER ART IN 
CONTEMPORARY ARTISTIC PRACTICE 

Dr. Sunil Agrawal 
People’s University, People’s 
Institute of Management & 

Research, Bhopal, M.P., India 

CIVILIZATION AT ITS HAPPEN OVER 
THE CENTURIES, IN GLOBAL PARADOX 

Seema Sadiq  
Dr. Mohammad Zahid 

Research Scholar, Shri 
Agrasen Mahila Mahavidyalay, 
Azamgarh V.B. S.P.U.Jaunpur, 

B.Ed. dept., India  

Assistant Professor(B.Ed. 
dept.) , Shibli National College, 
Azamgarh, V.B.S.P.U.Jaunpur, 

India 

DIFFERENCE BETWEEN BLENDED 
LEARNING AND FLIPPED CLASSROOM 

APPROACH   

Siti Robiah 
Shinta Dewi Rismawati 

Faculty of Economics and 
Islamic Business IAIN 

Pekalongan 

UTILIZING CREATIVE BUSINESS 
OPPORTUNITIES IN THE METAVERSE 

ERA FOR MILLENNIALS 

Arwa Altwile 
Assist. Prof. Dr. Murat 

ULUBAY 

Ankara Yıldırım Beyazıt 
Üniversity, Ankara 

TRAINING AND ITS IMPACT ON THE 
PERFORMANCE OF EMPLOYEES IN 

LIBYAN OIL COMPANIES 

Assoc. Prof. Dr. N. 
Salybekova 

Ermekkyzy Guljaina 

International Kazakh-Turkish 
University named after Hodja 

Ahmet Yasawi 

BASICS OF ORGANIZING ONLINE 
EDUCATION TO IMPROVE THE QUALITY 

OF BIOLOGICAL EDUCATION 

Muhammad Nabi SALİH 
Ondokuz Mayıs University, 

Samsun, Türkey 
KHOJA NEFES MUSAID’S DIVAN 

Rana SAĞIROĞLU 
Selcuk University,  

Konya, Turkey. 

SLAVERY CRITICISM FROM A FEMALE 
GAZE: APHRA BENN’S ORONOOKO 

Тамар Гоголадзе 
Ефемия Харадзе 

факультет гуманитарных 
наук Горийского 
государтсвенного 

университета, Грузия 

ГРУЗИНСКИЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬ И. 
ГОГЕБАШВИЛИ О ЗНАЧЕНИИ 

ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
РОДНОМУ ЯЗЫКУ 
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ONLINE PRESENTATIONS/ SESSION-1 HALL-2 

22.06.2022 

 

BAKU LOCAL TIME | 11:00-13:00   
 

Meeting Id: 878 0934 0442 

Passcode: 220622  ANKARA LOCAL TIME |10:00-12:00   
 

HEAD OF SESSION: Dosent Əliyev Şakir Rüstəm oğlu 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 
Əliyev Şakir Rüstəm oğlu, dosent 
Əliyeva Gülnarə Nurəddin qızı, 

baş müəllim 
Orucova Müjgan Elşən qızı, 

magistr 

Azərbaycan Texnologiya 
Universiteti 

ESTETİK FAKTORLARIN KOSTYUMUN 
FORMALAŞMASINA TƏTBİQ EDİLMƏSİ 

Əliyev Şakir Rüstəm oğlu, dosent 
Əliyeva Gülnarə Nurəddin qızı, 

baş müəllim 
Fərəcova Sümuzər Səyyad qızı, 

baş müəllim 

Azərbaycan Texnologiya 
Universiteti 

QƏRBİ AVROPA VƏ ŞƏRQ 
ÖLKƏLƏRİNİN GEYİM VƏ MODA 

İSTİQAMƏTLƏRINİN ƏSAS 
XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN ANALİZİ 

Əliyev Şakir Rüstəm oğlu, dosent 
Əliyeva Gülnarə Nurəddin qızı, 

baş müəllim 
Orucova Müjgan Elşən qızı, 

magistr 

Azərbaycan Texnologiya 
Universiteti 

KOSTYUMUN BƏDİİ OBRAZLARDA 
TƏTBİQİNİN TƏHLİL  EDİLMƏSİ 

Əliyev Şakir Rüstəm oğlu, dosent 
Əliyeva Gülnarə Nurəddin qızı, 

baş müəllim 
Əliyeva Fəridə Azər qızı, magistr 

Azərbaycan Texnologiya 
Universiteti 

QƏRBİ AVROPA VƏ ŞƏRQ 
ÖLKƏLƏRİNDƏ TƏTBİQ EDİLƏN 
ELEMENT KOLLEKSİYALARININ 

YARADILMA PRİNSİPLƏRİ 

Əliyev Şakir Rüstəm oğlu, dosent 
Əliyeva Gülnarə Nurəddin qızı, 

baş müəllim 
Məmmədov Əli Zeynal oğlu 

Azərbaycan Texnologiya 
Universiteti 

GEYİMLƏRİN KEYFİYYƏTİNİN 
TƏMİNATINDA METROLOJİ 

EKSPERTİZANIN TƏTBİQİ 

Əliyev Şakir Rüstəm oğlu, dosent 
Əliyeva Gülnarə Nurəddin qızı, 

baş müəllim 
Əsgərova Radə İsfəndiyar qızı 

Azərbaycan Texnologiya 
Universiteti 

MÜASİR MODA DÜNYASINDA 
PARÇANIN XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN 
LAYİHƏLƏNDİRMƏ PRİNSİPLƏRİ 

Əliyev Şakir Rüstəm oğlu, dosent 
Əliyeva Gülnarə Nurəddin qızı, 

baş müəllim 
Əsgərova Radə İsfəndiyar qızı 

Azərbaycan Texnologiya 
Universiteti 

PARÇA SƏNƏTİNİN BƏDİİ 
XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN 

LAYİHƏLƏNDİRMƏ PRİNSİPLƏRİNİN 
TƏTBİQİ 

Kərimov Fazil Cəmil oğlu, i.f.d., 
dosent 

Kərimova Minurə Cəmil oğlu, 
baş müəllim 

Babakişiyeva Sevinc Firuddin 
qızı, baş müəllim 

Nəsrullayeva Rima Şakir qızı, 
iqtisadçı 

Azərbaycan Texnologiya 
Universitet 

Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyası (Gəncə 

bölməsi) 

AQRAR SAHƏDƏ MADDİ-TEXNİKİ 
RESURSLAR BAZARININ 

FORMALAŞMASI İSTİQAMƏTLƏRİ 
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ONLINE PRESENTATIONS/ SESSION-1 HALL-3 

22.06.2022 

 

BAKU LOCAL TIME | 11:00-13:00   
 

Meeting Id: 878 0934 0442 

Passcode: 220622  ANKARA LOCAL TIME |10:00-12:00   
 

HEAD OF SESSION: Assist. Prof. Dr. Minara GULİYEVA 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Hüseynova Günel Fariz qızı 
Prof. Dr. Kemal Yakut 

Anadolu University, 
Eskişehir, Türkiye 

AZƏRBAYCAN-TÜRKİYƏ MƏDƏNİ 
ƏLAQƏLƏRİNİN TARİXİ KÖKLƏRİNƏ 

DAİR (XIX-XX əsrlər)  

Minara GULİYEVA 
Çanakkale Onsekiz Mart 
University, Çanakkale, 

Türkiye 

THE REFLECTION OF COLORS ON 
TURKISH CLOTHING CULTURE AND 

THEIR CULTURAL, SYMBOLIC 
MEANINGS 

Begül ARIÖZ 
Furkan AKIN 

Hatay Mustafa Kemal 
University 

RAM HORN MOTIF USED IN OUR 
CARPET AND KILIMS HATAY REGION 

RAM HORN MOTIF EXAMPLES 
CONCLUSION REFERENCES 

Maqsudova Şəbnəm 
Azərbaycan Dövlət 

Mədəniyyət və İncəsənət 
Universiteti 

QƏDİM LAHIC SƏNƏTKARLARININ 
BƏDİİ İRSİ 

Fatma Məmmədova 
AMEA Naxçıvan Bölməsi, 

kiçik elmi işçi 
XALQ RƏSSAMI HÜSEYNQULU 

ƏLİYEVİN ƏSƏRLƏRİNDƏ DİNAMİZM 

Neslihan Biri  
Ph. Dr. Lecturer Mehmet 

Nuhoğlu 

Yıldız Technical Universıty, 
Istanbul, Turkey 

TWO CONTEMPORARY INTERPRETERS 
IN WEAVING ART: BELKIS BALPINAR 

AND FIRAT NEZIROĞLU 

Vəsilə Məmmədova 
Azərbaycan Dövlət 

Mədəniyyət və İncəsənət 
Universiteti 

BEYNƏLXALQ TƏCRÜBƏDƏ MEMARLIQ 
ABİDƏLƏRİNİN POSTMÜHARİBƏ 

DÖVRÜNDƏKİ BƏRPASI 

Aynur Isgenderli 
Baku Music Academy named 

after U.Hajibeyli, Baku, 
Azerbaijan 

FEATURES OF PERFORMANCE OF 
COMPOSER'S SONGS IN THE 

INTERPRETATION OF PEOPLE'S 
ARTIST FIRANGIZ AHMADOVA 

Aynur Isgenderli 
Baku Music Academy named 

after U.Hajibeyli, Baku, 
Azerbaijan 

OBOE IN THE WORKS OF AZERBAİJANI 
COMPOSERS 
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ONLINE PRESENTATIONS/ SESSION-1 HALL-4 

22.06.2022 

 

BAKU LOCAL TIME | 11:00-13:00   
 

Meeting Id: 878 0934 0442 

Passcode: 220622  ANKARA LOCAL TIME |10:00-12:00   
 

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Hatice Nilden ARSLAN 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Nurettin Erkan GÜNDÜZ 
Mesut ŞÖHRET 

Gaziantep University, 
Gaziantep,Türkiye 

POLICIES AND PRACTICES OF THE USA 
ON MIGRATION AND IMMIGRANTS 

AYNUR AFƏT qızı QAFARLI 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti 
QADINLIĞIN VƏ QADIN İSMƏTİNİN 

SİMVOLU – KƏLAĞAYI 

Metin DOGAN 
Hacı Bektaş Veli Üniversity, 

Nevşehir,Turkiye 

THE “BECOMING RELIGION” PHASE 
OF POSITIVISM AND ITS COMPULSORY 

EFFECT ON EARLY TURKISH 
SOCIOLOGY/SOCIOLOGISTS 

Fevzi YIGIT 
Nevsehir Haci Bektas Veli 

University, Nevsehir, Turkey 
EXISTENCE IN THE METAPHYSICS OF 

RŪMĪ 

Hatice Nilden ARSLAN 
Özlem TERZİ 

Cihad DÜNDAR 

Ondokuz Mayıs University, 
Samsun, Türkiye 

EVALUATION OF ANXIETY AND 
DEPRESSION LEVELS OF PHYSICIANS 

RELATED TO COVID-19 OUTBREAK 

Cihad DÜNDAR 
Özlem TERZİ 

Hatice Nilden ARSLAN 

Ondokuz Mayıs University, 
Samsun, Türkiye 

METABOLIC SYNDROME AND CARDIO-
METABOLIC RISK FACTORS IN 

CHILDREN WITH OBESITY 
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ONLINE PRESENTATIONS/ SESSION-2 HALL-1 

22.06.2022 

 

BAKU LOCAL TIME | 13:30-15:30   
 

Meeting Id: 878 0934 0442 

Passcode: 220622  ANKARA LOCAL TIME |12:30-14:30   
 

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. İsmail Yaman 

AUTHORS AFFILIATION TOPIC TITLE 

Erkan Göktaş 
Ravzanur Arslansan 

Selçuk University, Konya, 
Türkiye 

EXAMINING PRIVATE SCHOOL 
TEACHERS’ PERCEPTIONS OF 

ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP 
BEHAVIORS 

Gulara Balayeva Salehova  ADPU,  Azerbaijan, Baku 
THE NEED FOR TECHNOLOGY TO 

APPLY ACTIVE LEARNING METHODS 
IN EDUCATION 

Uğur Epçaçan 
Ferhat Bahçeci 

Siirt University, Vocational 
School of Social Sciences, 

Siirt, Turkey. 

THE EFFECT OF INTELLIGENCE AND 
MIND GAMES ON 7TH GRADE 

SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ 
METACOGNITIVE THINKING SKILLS 

Münevver ASLAN 
Samsun İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü Arge Birimi 

APPLICATION OF THE HYBRD 
EDUCATION MODEL TO MUSEUM 

EDUCATION AND IMPLEMENTATION 
EXAMPLE 

Assoc. Prof. Dr. Osman Ferda 
BEYTEKİN 

Hale KARATAŞ 

Ege Üniversitesi, Eğitim 
Fakültesi, Eğitim Yönetimi 

Anabilim Dalı, İzmir, 
Türkiye 

TEACHERS' OPINIONS ON THE 
CAREER STEPS CRITERIA OF THE 

REGULATION ON CANDIDATE 
TEACHING AND TEACHING CAREER 

STEPS 

Fatma AY 
Cevdet EPÇAÇAN 

MEB, Teacher, Mardin, 
Turkey 

Siirt University,  Siirt, 
Turkey 

RESARCH ON CREATIVE THINKING 
SKILLS OF STUDENTS 

Assoc. Prof. Dr. İsmail Yaman 
Ondokuz Mayıs University, 

Samsun, Türkiye 

ENGLISH IN THE LINGUISTIC 
LANDSCAPE OF TÜRKİYE: AN 

INVESTIGATION INTO PRINTED T-
SHIRTS   

Ayşe Büşra ÇAKMAK 
Fikret ALINCAK 
Mustafa ÖZDAL 

Gaziantep Üniversitesi, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsi, 

Antrenörlük Eğitimi 
Anabilim Dalı, 

Gaziantep/Türkiye 

INVESTIGATION OF THE PROBLEMS 
EXPERIENCED BY PHYSICAL 

EDUCATION AND SPORTS TEACHERS 
IN PHYSICAL EDUCATION AND 
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‘’06 Mil Yz A 5150’’ ENVANTER NUMARALI KUR’AN-I KERİM’İN TEZYİNAT 

İNCELEMESİ 

ORNAMENT EXAMINATION OF QURAN WITH INVENTORY NO. ‘’06 Mil Yz A 5150’’ 

Betül COŞKUN ÇELİK 

1Bitlis Eren Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları 

ORCID ID: 0000-0002-6242-3485 

ÖZET 

İslam medeniyetinde kutsal kitap Kur’an-ı Kerim’e gösterilen değer, onu en güzel şekilde tezyin etme 

noktasında da kendini göstermiştir. Kur’an-ı Kerim’ler en çok istinsah ve tezyin edilen yazma eserler 

olmakla birlikte yapıldığı dönemin özelliklerini yansıtmışlardır. Tezyin edilmiş Kur’an-ı Kerim 

nüshaları, her zaman koleksiyonların nadide eserlerini oluşturmuşlardır. Bu koleksiyonlar çeşitli 

kütüphanelerde muhafaza edilerek günümüze gelmişlerdir. Koleksiyonların yer aldığı kütüphanelerden 

biri olan Milli Kütüphane, günümüzde pek çok farklı eseri bünyesinde bulundurmaktadır. İncelemesi 

yapılan 06 Mil Yz A 5150 envanter numaralı eser görseli Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonunda 

tarama yöntemi ile seçilmiş bir Kur’an-ı Kerim’dir. 1273 (1855M.) istinsah tarihli Kur’an-ı Kerim, 

195x117-125x70 mm. ölçülerinde, üçyüzüç yapraktan oluşmuş ve nesih hatla onbeş satır şeklinde 

yazılmıştır. El yazması eserin süslemeli alanlarını, cilt, ser levha, sayfa kenar gülleri ve hatime sayfası 

oluşturmaktadır. Kur'ân-ı Kerîm’in tezyini durumu renk, desen, kompozisyon özellikleri, kitap sanatları 

bakımından ele alınılarak muadili eserler ile örneklenerek incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kur’an-ı Kerim, El yazmaları, Tezhip Sanatı. 

ABSTRACT 

The value shown to the holy book Quran in Islamic civilization is also shown itself in the point of 

decorating it in the best way. The Qurans have been the most copied and decorated artworks among 

manuscripts. The Quran, which reflects the characteristics of every period in which it was made in terms 

of ornamentation and also shows the development of the art of illumination, has taken its place among 

the application areas of the art of illumination. The decorated copies of the Quran constitute the precious 

artworks of the collections. These collections accessed to the present day by being preserved in various 

libraries. The National Library, which is one of the libraries where the collections are located, contains 

many different works today. The visual of the artwork with inventory number 06 Mil Yz A 5150 which 

has been examined, is a Quran selected by scanning method in the national library manuscripts 

collection. The Holy Quran with the copy date of 1273 (1855 M.), 195x100-125x70 mm. sized, 

composed of 303 leaves and had been written in naskh calligraphy in 15 lines. The ornamented areas of 

the manuscript compose of the binding, the serlevha page, the page edge roses and hatime page. The 

ornamentation status of the Quran has been examined in terms of color, pattern, composition features, 

book arts. 

Keywords: Quran, Manuscripts, Illumination Art. 

GİRİŞ 

Orta Asya'da Uygur Türkleri zamanında görülmüş ve islamiyetin ilk yıllarında Kur’an-ı Kerim’in 

yazılması ve nüshalarının biraraya getirilmesi ile uygulama alanının başladığı tezhip sanatı, geleneksel 

sanatlar içerisinde önemli bir yeri olmuştur (Üçer, 2020:22). İlk önceleri Kur’an-ı Kerim’de görülen bu 

sanat daha sonraları gelişerek farklı eserlerde de uygulanmaya başlanmıştır. Anadolu’ya Selçuklularla 

İran üzerinden ulaşan ve tüm medeniyetlerin izlerini taşıyan tezhip sanatı dua, bilim ve edebi kitaplarda, 

hüsn-ü hat ve levha albümlerinde, tuğra ve fermanlarda, minyatür detaylı kubur, kutu ve kitap kaplarında 

https://orcid.org/0000-0000-0000-0000
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uygulanmıştır (Karadeniz, 2020:249). Tezhip sanatına ait en güzel örnekler Kur’an-ı Kerim 

tezhiplerinde görülmektedir.  

Kur’an nüshalarını tezyin etme düşüncesinin ne zaman ortaya çıktığı tam olarak bilinmemekle birlikte, 

Hz. Peygamberin vefatını takip eden ilk yüzyıl içinde ortaya çıktığı tahmin edilmektedir (James, 1980). 

Tezhip sanatının Kur’an nüshalarında görülen ilk örneği, IX. yy. ve XII. yy. 'da B. Selçuklu 

coğrafyasında hazırlanmış ve uzun kenarı 35 cm.'den 20 cm.'ye kadar değişen boyutlardaki eserler 

olmuştur. İlk tezyin edilen Kur’an-ı Kerimlerde ayet sonlarında ayet numaralarının yazılı olduğu 

noktalar ile sure başlarında altın, lacivert ve kırmızımsı bir renk uygulanmıştır. Sure başları geometrik 

formlarda tasarlanmıştır. Fatiha ve Bakara surelerinin bulunduğu ve metnin başladığı ilk sayfalar olan 

serlevhalar ve zahriye sayfaları zengin süslemelerle tezyin edilmiştir (Gündüz, 2003:36). XIII. yy. ve 

XIV. yy. dan sonra büyük bir gelişme gösteren Kur’an-ı Kerim bezemeciliği (Taşkale, 2000:6), XV. yy 

ve XVI. yy ’da motifler çeşitlilik göstererek bulut, rûmî, hatâîler kullanılmış, altın ve lacivert yoğun 

uygulanmış, bunların yanısıra yarı stilize laleler, sümbüller, güller, bahar çiçekleri ile donanmış ağaçlar, 

selviler hem Kur’an-ı Kerim bezemeciliğinde hem yapılan tüm eserlerde görülmeye başlamıştır. Klasik 

dönem olarak bilinen XVI. yy ve XVII yy. başları tezyinat için önemli olmuştur. Türk tezyini sanatı 

XVIII. yy. da batı etkisiyle birlikte natüralist tarzda çiçekler, çiçek buketleri, palmetler ve kurdelaların 

kullanıldığı bir uslup oluşmuş ve “Türk Rokokosu adı verilmiştir” (Gündüz, 2003:36). Daha sonraları 

tekrar klasik usluba dönünmüş devamında farklı kompozisyonlarla devam edilmiştir. 

Çalışmada yer alan 06 Mil Yz A 5150 envanter numaralı Kur’an-ı Kerim’in tezhipleri, desen analizleri, 

motif ve renkleri incelenmiş, bunun yanı sıra desenlerin ayrıntılı çizimlerine de yer verilmiş ve benzer 

tezyinatlardaki eserler gösterilmiştir. 

 

MATERYAL VE METOD 

Milli Kütüphane yazmalar koleksiyonu digital veri tabanından betimsel bir araştırma yöntemi ile seçilen 

06 Mil Yz A 5150 envanter numaralı Kuran-ı Kerim tezyinatı çalışmamızın konusunu oluşturmaktadır. 

Tezhipli olan cilt, ser levha, sayfa kenar gülleri süsleme özellikleri, sayfa tasarımı, detaylı çizimleri 

yapılarak tezyinat bilgisi verilmiştir. 

 

ARAŞTIRMA BULGULARI 

1. 06 Mil Yz A 5150 envanter numaralı Kur’an-ı Kerim bilgileri 

Eserin genel özelliklerinin yer aldığı tespit çizelgesi verildikten sonra tezyinat içeren sayfalarda 

kullanılan kompozisyon, teknik, motif ve renklerin değerlendirilmesi yapılmıştır.  

Demirbaş No: 06 Mil Yz A 5150 

Eser Adı Kur'ân-ı Kerîm 

Yazar Adı - 

Müstensih Seyyid Hafız Bekir b. Ali 

Konu İslâm Dini-Kur'an ve Kur'an İlimleri 

Dili Arapça 

Telif Tarihi Hicri (Miladi) 0 (0) 

İstinsah Tarihi Hicri (Miladi) 1273 (1855) 

Bulunduğu Yer Milli Kütüphane-Ankara 

Koleksiyon Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu 

DVD Numarası 298 

Ölçü 195x100-125x70 mm. 

Yaprak 303 

Satır 15 

Yazı Türü Harekeli Nesih 

Kâğıt Türü Cedid 

Tab. 1: Tespit Fişi 
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2. ‘‘06 Mil Yz A 5150’’ ENVANTER NUMARALI KUR’AN-I KERİM’DE BULUNAN 

TEZYİNATLI ALANLAR 

2.1. Eser cildi  

‘‘06 Mil Yz A 5150’’ envanter numaralı Kur’an-ı Kerim, kahverengi meşin bir cilt’den oluşmuştur. 

Alttan ayırma şemseli cildin üst ve alt kapaklarında aynı tezyinat uygulanmıştır. Eser cildinin 

tezyinatlarında zeminde sıvama altın ile zerenderzer tekniği kullanılmıştır. Kapağın ortasında serbest 

bitkisel motiflerle süslenmiş şemse motifi ile her iki ucuna yerleştirilmiş salbekler bulunmaktadır.  

Şemse ve salbekleri dörtkenardan çevreleyen köşebent tezyînatı aynı düzende tasarlanmıştır. Kapakta 

dörtkenarına altın ile çevrelenmiş tek sıra (S) biçimli zencerek bulunmaktadır. Eserin miklebinde ise, 

içte ve dışta altın kuzularla çetvel çekilmiş içlerine düz kısımda (S) biçimli tek sıra zencerekler devam 

etmiştir. Miklebin alt ve üs kısmında bulunan yerlere altın üç nokta konulmuş ve orta noktasında 

salbeklerde kullanılan desen uygulanmıştır. 

 

2.2. Eserin Serlevhası 

‘’06 Mil Yz A 5150’’ envanter numaralı eserde serlevha tezhibi yer almaktadır. Bu sayfanın yazı alanı 

ve tezhibi altın, yeşil, pembe, kırmızı, lacivert renklerle boyanmış pervaz ve kuzularla sınırlandırılmıştır. 

Harekeli nesih hatla yazılmış Fatiha ve Bakara surelerinin bulunduğu serlevha tezhibinin yazı alanı 

dikdörtgen form içerisine yerleştirilmiş olup, yeşil renkle boyanmış cetvel ile çevrelenmiştir. Bu cetvelin 

üzerine siyah renkle artı (+) eksi (-) işaretleri yapılmıştır. Satır aralarına ara ara sıvama altınla boyanmış 

beyne’s sutûr tezhibi uygulanmıştır. Ayrıca yazı aralarına yine altınla boyanmış duraklar (noktalar) 

yapılmıştır. Yazı alanının dışında kalan desen kısmında ise yazı alanını çevreleyen cetvelin etrafına üç 

köşeden oluşan pervaz bezeme alanları yer almaktadır. Bu alanlarda yeşil ve lacivert renk ile paftalara 

ayrılmış kalan kısımlar altın ile boyanmıştır. Penç ve gonca motifi, sarmal dallar ve yapraklardan oluşan 

bir desen uygulanmıştır. Bu desende kullanılan motiflerde dallarda altın, bazı yapraklarda ise turuncu 

renk kullanılmıştır. Zemin ise lacivert ve altınla boyanmıştır. Yazı alanının üst ve alt kısmında 

dikdörtgen alanlar bulunmaktadır. Bu alanların ortası altınla boyanmış olup, üzerine beyaz üstübeç 

mürekkebiyle yazı yazılmıştır. Bu alan zemini ince altın ve pembe kuzular ile sarı zemin üzerine (S) 
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formunda geometrik şekillerin yapılmış olduğu bordürlerle çevrelenmiştir. Yeşil renkle boyanmış 

cetvelde ise siyah mürekkeple yapılmış zencerek deseni yapılmıştır. Cetvel alanının dışında ise dış 

pervaz tezhibi yapılmıştır.  Motiflerde bozulmalar görülmüştür. Motifler pembe, beyaz, sarı, açık mavi 

ve altın, yapraklar ise altın ve sülyenle renklendirilmiştir. Havalı çekilmiş bordo, lacivert dendanların 

üzerine yerleştirilen bordo renkli tığlar, dönem özelliklerini ve işçiliğini yansıtmaktadır. 

 

2.3. Eserin gül bezemeleri  

‘’06 Mil Yz A 5150’’ envanter numaralı eserin gül bezemeleri renkli halkar dediğimiz şikaf tekniğinde 

yapılmıştır. Tezhip tekniğiyle yapılmış gül bezemeleri basit yapraklar ve penç motifiyle tasarlanmış 

kompozisyonlardan oluşmaktadır. Bu güllerin motifleri sarı altın ve pembe, sarı, yeşil, lacivert olarak 

renklendirilmiştir. Eserin gül bezemelerinin alt ve üst kısımlarında tığlar lacivert ince çizginin her iki 

yanında kırmızı ve altınla çıkmalar şeklinde yapılmıştır. Eserde her on sayfada bir yapılmış toplam 20 

tane gül bezemesi kullanılmıştır. 20 gül bezemesi arasında ufak tefek farklılıklar olsada 12 tanesi 

birbirinden farklı olarak uygulanmıştır. Eserde gül bezemeleri kullanıldıkları sayfada tek olarak 

kullanılmıştır. Tüm güllerde yazı alanının zemini de altın olarak boyanmıştır.  
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2.4. Eserin hatime sayfası  

Eserin hatime sayfası tezyinatı, “V” seklindeki alan içerisine yazılmıs on iki satırlık nesih yazı şeklinde 

oluşturulmuştur ve altın cetvel ile sınırlandırılmıştır. Kobalt mavi ve turuncu renkli zeminli paftalara 

bölünmüştür.  Süsleme penç motifi ve dallardan oluşmuştur. 
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DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Milli Kütüphane Yazma Eserler Kütüphanesi’nde bulunan ve ‘’06 Mil Yz A 5150’’ envanter numaralı, 

1273 H. (1855 M.) tarihli el yazması Kur’an-ı Kerim bezemeleri çalışmanın konusunu oluşturmuştur. 

Kur’an-ı Kerim, kitap sanatları çerçevesinde ele alınarak betimleme yöntemiyle analiz edilmeye 

çalışılmış, sadece cilt sanatı ve tezhip sanatına dair bezemeli alanların bulunduğu tespit edilmiştir. 

Eserde cilt bezemesi bakımından değerlendirildiğinde zilbahar cilt tekniğinin, uygulandığı 

görülmektedir. Bu dönemler içerisinde yapılmış 06 Hk 4896 ve 06 Mıl Yz A 6876 envanter numaralı 

Kur’an-ı Kerim’lerin cildine baktığımızda zilbahar cilt bezemesiyle süslendiği ve hepsinin dönemlerini 

yansıttığı düşünülmektedir. Eser tezyinatı incelendiğinde; bir adet serlevha tezhibi ve hatime sayfası ve 

yirmi adet gül bezemesi olduğu görülmüştür. Eserin serlevha, tasarımında pençler beyaz, yeşil, küçük 

yapraklar ise altın ile boyanmıştır. Ser levha bezemeleri pervaz tezhibi ile küçük kısa tığlarla 

sonlandırılmıştır. Pervaz tezhibinde yeşil ile lacivert paftalar uygulanmış, diğer kısımlar altın ile 

boyanmıştır. Tığ bezemeleri XIX. yüzyıl örneklerinde ve incelenen eserlerde genellikle kırmızı ve 

lacivert rengin bir arada bulunduğu bordo ve lacivert renklidir. Bu dönemler içerisinde yapılmış 06 Mıl 

Yz 6572 ve 06 Mıl Yz A 6876 envanter numaralı Kur’an-ı Kerim’lerin serlevha tezhibide benzer 

özellikler göstermiş olduğu görülmüştür. Hatime tezhibi de ‘’V’’ şeklinde alanlarda uygulanmış 06 Hk 

4896 ve Pertevniyal 0007 envanter numaralı Kur’an-ı Kerim’ler ile benzerlik göstermiştir. Gül 

bezemelerinde, orta alanlarında sıvama altın kullanılmış üzerlerinde üstübeç mürekkebi ile yazı 

kısımları yer almıştır. Sıvama altın ile boyanan yazı kısımlarının çevresinde açık çimen yeşili renginde 

yapraklar, pençler bulunmaktadır. Bu dönemler içerisinde yapılmış Kılıç Ali Paşa 00019 ve Pertevniyal 

00007envanter numaralı Kur’an-ı Kerim’lerin gül bezemeleri benzer özellikler göstermektedir. 

Güllerdeki tığlarda da lacivert ince çizginin her iki tarafına bordo ile çizgiler çizilmiştir. Tasarım, motif, 

renk bakımından barok dönem özelliklerini bütünüyle yansıtmaktadır. Eserin tezhibi genel olarak 

özenden uzak yapıldığı, motiflerin ve boyamaların bozulduğu görülmüştür. Eserde zahriye sayfası 

tezhibi bulunmamaktadır. Mushaflarda X. yüzyıldan itibaren görülmeye başlanan zahriye tezhibinin, 

XVII. yüzyıldan sonraki örneklerinde eski inceliğini kaybettiği, XVIII. yüzyılda ise zahriye sayfa ya da 

sayfalarının tezhip edilme geleneğinin ortadan kalktığı görülmektedir. İncelenen eserlerin XVIII. yüzyıl 

sonu XIX. yüzyıl başlarında istinsah edildiği bilinmekle birlikte tezyinat özellikleri ince isçilikten uzakta 

basit ve kaba formlarla özensiz bir uslupla tezyin edildikleri görülmüstür. 
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ABD’NİN GÖÇ VE GÖÇMENLERE YÖNELİK POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI 

POLICIES AND PRACTICES OF THE USA ON MIGRATION AND IMMIGRANTS 

 

Nurettin Erkan GÜNDÜZ 1*, 2 Mesut ŞÖHRET 

*1 Gaziantep Üniversitesi Göç Enstitüsü, Göç Çalışmaları, Gaziantep, Türkiye. 

2 Doç. Dr. Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Gaziantep, Türkiye. 

 

ÖZET 

Göç birçok farklı nedenden dolayı bireylerin ya da toplulukların yaşadıkları yeri bırakarak başka bir 

yere gitme hareketine nedir. Bu nedenlerden birkaçı ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel, güvenlik ve 

doğal afetlerdir. Genel olarak insanlar yaşam standartlarını iyileştirmek için bulundukları yerleri terk 

ederek daha gelişmiş yerlere doğru hareket ederler. Bu durum göç veren ve göç alan yerlerdeki sosyal, 

siyasal, ekonomik ve psikolojik dinamikleri etkiler. Bu etkiler olumlu ya da olumsuz olabilir ve bu 

yerlerde sosyolojik ve politik alanlarda köklü değişliklere neden olabilir. Bu durum göç veren ve göç 

alan yerlerdeki sosyal, siyasal, ekonomik ve psikolojik dinamikleri etkiler. Bu sebeple devletler göç 

politikalarını planlamak ve gelişmelere göre planlamaları güncellemek durumunda kalmışlardır. 21 

yüzyılda birçok devlet, göçü azaltmak ve kontrol altına almak için birçok politika uygulamıştır. Fakat 

dünyada her geçen yıl göçmen ve mülteci sayısı artmaktadır. Kurulduğu ilk dönemlerden beri göç alan 

ve göç ülkesi diye de bilinen ABD günümüzde de en çok göç alan hedef ülke konumundadır. Sahip 

olduğu ekonomik ve siyasi gücün yanında hayat standartların yüksek olması ve insan haklarına verdiği 

önem nedeniyle göçmenler için cazip bir ülke konumundadır. Bu yönüyle esasında sadece yerinden 

edilmiş zor şartlarda yaşayan insanların değil aynı zamanda eğitimli ve kalifiye kişilerin de göç etmek 

istediği popüler bir ülkedir.  

2. Dünya Savaşından sonra küresel liderlik konumuna yükselen ABD, aslında kurulduğu 1776 yılından 

itibaren göçmenler için sürekli hedef ülke konumunda olmuştur. Özellikle Avrupa kıtasından ve Orta 

ve Güney Amerika coğrafyasından gelen göçmenler bir yandan etnik çeşitliliğinin artmasına neden 

olurken diğer yandan da ülkenin ekonomisi için gerekli insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasına katkı 

sağlamıştır. Göçmenler açısından genel olarak pek fazla bir kısıtlama getirmeyen ABD hükümetleri 

zaman içinde artan göçmen sayısını sınırlandırmak veya daha seçici davranabilmek için bir takım yeni 

politikalar ve uygulamalar getirmiştir.  

Göçmenler tarafından kurulan ve kuruluşundan günümüze kadar sürekli göç alan, göçle şekillenen ve 

göçmenlerin toplumla bütünleşmesini sağlayan ABD, göç alanında dikkate alınması ve takip edilmesi 

gereken en önemli ülkelerden biridir. Bu çalışmada ABD’nin göç politikaları, göçmenlere karşı 

politikaları ve ülkeye kabul süreçlerine yönelik uygulamaları incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Göç Politikaları, ABD’nin Göç Politikaları, ABD’nin Göçmenlere Karşı 

Uygulamaları, ABD ve Göçmenler, Yeşil Kart 

 

ABSTRACT 

Migration is one of the oldest phenomena in human history. In the early days, they migrated to find food 

due to security problems, but today they migrate due to economic, political, social, and natural reasons. 

In general, people leave their places and move towards more developed places to improve their living 

standards. This situation affects the social, political, economic, and psychological dynamics in the places 

of emigration and immigration. For this reason, states have had to plan their migration policies and 

update their plans according to developments. In the 21st century, many states have implemented many 

policies to reduce and control immigration. However, the number of immigrants and refugees is 

increasing every year in the world. The United States of America, which has been known as a country 

of immigration and immigration since the first periods of its establishment, is still the target country that 

receives the most immigrants today. In addition to its economic and political power, it is an attractive 
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country for immigrants due to its high living standards and the importance it attaches to human rights. 

In this respect, it is a popular country where not only displaced people living in difficult conditions but 

also educated and qualified people want to migrate. 

The USA, which rose to the position of global leadership after the Second World War, has always been 

a target country for immigrants since its establishment in 1776. Immigrants, especially from the 

European continent and Central and South America, contributed to the increase in ethnic diversity on 

the one hand, and contributed to meeting the human resource needs necessary for the economy of the 

country, on the other hand. The US government, which generally does not impose many restrictions on 

immigrants, has introduced some new policies and practices to limit the increasing number of 

immigrants over time or to act more selectively. 

The USA, which was founded by immigrants and has been continuously receiving immigration since its 

establishment, shaped by immigration and ensuring the integration of immigrants with society, is one of 

the most important countries to be considered and followed in the field of immigration. In this study, 

the immigration policies of the USA, its policies against immigrants, and its applications towards the 

admission processes to the country were examined. 

Keywords: Immigration Policies, USA's Immigration Policies, USA's Practices Against Immigrants, 

USA and Immigrants, Green Card 

 

GİRİŞ 

Günümüz dünyasının süper gücü olarak kabul edilen ABD, 4 Temmuz 1776 yılında bağımsızlığını ilan 

etmiş ve nispeten yeni oluşan bir federal devlettir. Yüz ölçümü yaklaşık olarak 9,8 milyon km2’dir. 50 

eyalet ve 1 federal bölgeden oluşmaktadır. Ülkenin başkenti ve aynı zamanda tek federal bölgesi olan 

Washington DC’dir. Nüfusu yaklaşık olarak 331 milyondur. Ülkenin anadili İngilizcedir fakat bunun 

yanında İspanyolca, Çince ve diğer dilleri konuşan insanlar da vardır. ABD birden fazla etnik kökene 

sahip heterojen nüfusa sahip bir ülkedir. Halkın %72,4’ü beyaz, %12,6’sı siyahi, %4,8’i Asyalı,%0,9’u 

Kızılderili ve Alaska Yerlisi, %0,2’i Hawaii Yerlisi ve diğer Pasifik Adalı, %6,2’si diğer etnik kökene 

sahip, %2,9’u ise iki veya daha fazla ırka sahiptir (American Immigration Council, 2021).  

1492'de Kristof Kolomb tarafından yeni dünyanın keşfinden sonra göç dalgaları birbirini takip etmiştir. 

Bu bölgeye neredeyse dünyanın her yerinden insanlar göç etmişlerdir fakat çoğunlukla Avrupalı olan; 

İngiliz, Alman, Fransız, Hollandalı, Polonyalı ve İrlandalı insanlar yerleşmişlerdir. Böylelikle ABD 

kurulduğu ilk zamanlardan itibaren göçmen ülkesi olmuştur. Hadlin (1979), bir kitabında söyle demiştir; 

‘Bir defasında Amerika`da göçmenlerin tarihini yazmak istedim. Ancak şunu keşfettim ki göçmenler 

Amerika`nın tarihidir’.  

ABD dünya üzerinde etnik çeşitliliği en fazla olan ilk ülke olarak karşımıza çıkmaktadır (Şan ve Haşlak, 

2012). Ağırlıklı göç hareketi Güney ve Doğu Avrupa’dan olmuştur. Göçmenler ülke ekonomisi için 

gereken insan kaynağı ihtiyacını karşılamada katkı sağlamıştır. Göçmenler açısından genel olarak pek 

fazla bir kısıtlama getirmeyen ABD hükümetleri zaman içinde artan göçmen sayısını sınırlandırmak 

veya daha seçici davranabilmek için bir takım yeni politikalar ve uygulamalar getirmiştir. Çakmak 

(2003), ABD dış politikasını esnek ve her koşula uyum sağlayabilen olarak tanımlamaktadır. Dünya her 

değiştiğinde ABD politikaları değişmektedir. Bu dinamiklik ve esneklik ABD’nin en önemli özelliğidir.  

 

ABD KURULUŞUNDAN İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINA KADAR OLAN GÖÇLER 

Tarih boyunca birçok büyük devlet kurulmuş, dünyayı etkilemiş ve yeni güç dengeleri karşısında 

zamanla son bulmuştur. ABD, Batının yüzyıllarca devam eden çalkantılı bir sürecin ardından ortaya 

çıkan üründür. Amerika kıtasında Batı'ya karşı bağımsızlık mücadelesi veren Avrupa kökenli insanlar 

tarafından kurulan ABD, uzun süre kendini eski dünyadan soyutlayarak gelişmiştir (Yalçın, 2013). 

ABD, keşfedilmesinin ardından göç almaya başlamıştır. Daha sonrasında Avrupa’daki baskıdan kaçmak 

isteyenlerin, daha özgür, daha refah yaşamak isteyenlerin göç edebileceği bir yer haline gelmiştir. Daha 

sonrasında koloniler dönemiyle başlayan yolculuk, ihtilalin çıkmasına ardından da bağımsızlık savaşına 
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neden olmuştur. Bu süreçte her türlü iş gücüne ihtiyaç duydu ve açık kapı politikası uygulayarak 

göçmenleri kabul etti.  1976 yılında bağımsızlığını ilan eden ABD zaman içerisinde daha güçlü konuma 

geldi. Özellikle Avrupa ülkeleri kendi aralarındaki savaşlar yüzünden güç kaybederken ABD daha güçlü 

konuma geldi. 1. Dünya Savaşı’na sonradan dahil olması ve karlı çıkması ABD’ye hem ekonomik hem 

de siyasal bir güç kattı. Bu süreçten sonrada göçmenlerin gitmek istediği hedef ülke konumuna yavaş 

yavaş gelmeye başladı. 

Amerika'nın keşfi, birçok yıkıma ve Avrupa'ya zenginlik aktarımına yol açarken, Avrupa kültürünün 

çok farklı bir kültürel yapıya sahip olan Amerika'ya taşınmasına da aracı olmuştur. Bu dönemde 

İngiltere’de değişim başlamıştı. Bir tarım ile özdeşleşen İngilizler, tarımı terkedereke sanayi sektörüne 

giriyorlardı. Bundan dolayı işsiz kalan binlerce insan yeni şeylerin olmasını ümit ediyorlardı.  

Amerika'ya gelen insanlar temelde iki farklı kültürden gelmişlerdi. Burası; Avrupa'da iflas etmiş 

aristokratların, ordudan atılan askerlerin, Avrupa'da toplumun genel ahlaki yapısına aykırı insanların, 

suç işlemeye meyilli, maceraya düşkün insanların ve dini baskılardan kaçanların tercih ettiği bir 

coğrafya haline gelmiştir (Yalçın ve Tural, 2000). Braudel (2001), 1492’den itibaren Amerika kıtası, 

Avrupa sömürgeciliğinin hücumuna uğradığını ifade etmiştir. İspanyolların kazancı 1492 yılında 

Kolomb’un Amerika kıtasına gelmesiyle başlamıştır.  Daha sonrasında 1500’de Portekizler, 1534’te 

Fransızlar ve 1603’te İngilizler kıtaya gelerek kazanç sağlamışlardır.  

Birecikli (2011), Amerika'da ilk sömürge döneminin 1608 yılında İngiltere'den 100 kişilik bir grubun 

gelmesiyle Virginia bölgesinde başlamıştır. Daha sonraki yıllarda Avrupa'daki diğer ülkeler de bu göç 

hareketine kayıtsız kalmamıştır ve bu göç hareketine adapte olmuşlardır. Avrupadan artan göç 

hareketleri sonucunda Amerika kıtasında koloni denilen yerleşimler oluşmaya başlamıştır.  

Ó Gráda, (1975), 1850-1914 arasındaki zaman diliminde Avrupa’dan Kuzey ve Güney Amerika’ya 50 

milyon kişinin göç ettiğini belirtmiştir. İrlandalılar, İtalyanlar ve İsveçliler 15 milyon kadardır. 

İrlandalıların 6 milyonluk sayısı ise onların en fazla göç eden grup olmasına neden olmuştur (akt. 

Kıllıoğlu, 2021).  

ABD’yi kuranların başında özellikle Avrupa'dan göç edenler yer almaktadır. Ancak bu göçmenler 

Avrupa'daki siyasi baskı ve ekonomik zorluklardan kaçmak amacıyla da gelmişlerdir. Böylece bu 

göçmenler Avrupa'ya karşı önemli  bir tepki ile gelmişlerdir. Amerika’nın onlar için anlamı özgürlüktü. 

Burada hem özgür hem de refah içinde yaşayabileceklerini düşünüyorlardı. Bu düşünceye sahip 

göçmenler uzun bir zaman geçmeden, Avrupalılığa karşı  ve Amerikalı olan bir nesil oluşturdular. Bu 

topluluklar Amerika’da çok hızlı bir şekilde aşırı kalabalıklaştılar. Düşük fiyatlı toprak bolluğu, ucuz 

gıda, işçi ücretlerinin yüksek olması, istedikleri din ve mezhebe uyma kolaylığı göçmenleri cezbeden 

unsurlar olmuştur (Tanilli, 1996). Yalçın ve Tural (2000),  Avrupalı devletlerin Amerika’yı sömürü alan 

halime getirdiğini düşünmektedirler. Amerika’nın zaman içerisinde Avrupalılar için önemli bir gelir 

kaynağı haline gelmiştir. Batılılar, zengin yeraltı kaynaklarını ele geçirmekle yetinmeyip aynı zamanda 

buraya yerleşen göçmenlerden de önemli vergiler toplamaya başlamışlardır. Avrupalıların bu tutumu, 

zaman içerisinde buraya yerleşen ve kendilerini yeni kıtanın yerlisi olarak gören insanların Avrupa ile 

olan bağlarını zayıflatmıştır ve çatışmaları başlatmıştır. Ortaya çıkan gerginlik ve çatışmalar buraya 

yerleşen toplumlarını sömürgeci Avrupa’ya karşı harekete geçirmiştir. Önce İngiltere’yle bir anlaşma 

yaparak koloni olarak yaşamaya başlayan bu toplum, 4 Temmuz 1776’da da bağımsızlığını ilan etmiştir.   

ABD, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sonrasında küresel sorunlarla yakından ilgilendi ve bu sorunlara 

uygun politikalarını değiştirmeye başladı. Her ülke gibi Amerika'nın da güçlü ve zayıf tarafları vardır 

ancak ABD fırsatlardan yararlanarak büyük güç elde etti ve uluslararası sistemde süper güç konumuna 

yükselmiştir. 

 

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN 11 EYLÜL SALDIRILARINA KADAR GÖÇMENLERİN 

ABD’YE AKINI 

Birinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından dünyayı etkisi altına alan ticarette önemli daralmalar meydana 

geldi. Bu daralmaların sebebi savaşan ülkelerin dış ticaret açıkları ve bu açıkları kapatma çabaları önemi 

rol oynamıştır.  Diğer ülkeler savaşın ilk yıllarında ABD'den çok miktarda mal ithal ettiler. ABD’nin 
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ekonomisi bu ithalatı karşılayabilecek büyüklükteydi. İthalattaki  artış ABD ekonomisinin büyümesine 

önemli katkı sağlamış ve ABD ekonomisinde büyük bir canlanma sağlanmıştır. ABD ise, bağımlı 

ülkelerinin ithalat yapabilmesi için savaşan ülkelere borç verme politikası uygulamıştır. Sonuç olarak, 

çoğunlukla Avrupa ülkeleri ABD'ye borçlu hale gelmiş ve büyük dış ticaret açıkları vermişlerdir (Akın, 

2017).  

Birinci Dünya Savaşı’ndan karlı çıkan ABD daha güçlü bir ülke konumuna yükselmiştir. Güçlü konuma 

gelen ABD göçmenlerin de dikkatini çekmiştir. Daha öncesinde Avrupa’daki baskıdan kaçmak isteyen 

kişilerin geldiği ABD artık hedef ülke konumuna da yükselmiştir.  

İkinci Dünya savaşından sonra yeni bir dünya düzeni oluştu; yeni dünyanın iki aktörü ve iki süper gücü 

ABD ve SSBC oldu. İkinci Dünya Savaşı'na kadar dünyanın lider gücü konumunda olan İngiltere, 

gücünü kaybederek bu iki ülkenin gerisine düşmüştür. Bu çerçevede, bu zamana kadar hâkim olan 

sömürge sistemi sürdürülemez bir kurumsal düzene dönüşmüş, sömürgeciliğe karşı ulusal bağımsızlık 

hareketlerinin yükseldiği bir ortama dönüşmüştür. (Akın, 2017). 

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, ABD'nin mali, ekonomik ve teknik yardımı dünyanın geri kalanı için 

büyük önem taşıyordu. Mali yardım olarak, özgür dünya ülkelerine kredi ve hibe şeklinde nakdi 

yardımlardan oluşuyordu. Borçlu olan ülkelerin borçlarının bir kısmı veya tamamı ABD tarafından 

hibeye dönüştürülecek, vadesi gelen borçların vadeleri uzatılacak ve gerekirse yeni krediler verilecekti. 

Ayrıca depoları buğday, tereyağı ve süt tozuyla dolu olan ABD, açlık çeken ülkelere ayni yardımda 

bulunacaktı. Ekonomik yardım olarak; ulaşımı, iletişimi ve şehirlerdeki altyapının yeniden inşasını ve 

inşasını finanse edecekti. Dünyanın geri kalanına kıyasla teknolojisi çok gelişmiş olan ABD, bu ileri 

teknik bilgiyi özgür dünya ülkelerine verecekti. ABD, özellikle savaş, yeni keşifler, yeni buluşlar, yeni 

üretim yöntemleri sırasında teknik bilgi alanında büyük ilerlemeler kaydetti (Akın, 2017). Böylece diğer 

ülkeler ABD’ye bağımlı hale gelmeye başlamıştır. Sonuç olarak ABD dünyada küresel lider konumuna 

gelmiştir. Sahip olduğu ekonomik güç, teknoloji ve özgürlük ABD’yi göçmenlerin gelmek istediği hedef 

ülke konumuna getirmiştir.   

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD'nin diğer savaşan ülkelerden çok daha zengin olmasının, en parlak 

dönemini yaşamasının ve çok yüksek büyüme oranlarına ulaşmasının birçok nedeni vardır. Örneğin 

savaşan ülkelerden savaştan kaçan önemli miktarda insan ve ekonomik sermaye en güvenli yer olarak 

ABD'ye gelmiş ve buraya sığınmıştır. ABD'ye gelen göçmenler, bu ülkeye hem önemli miktarda 

sermaye getirmiş hem de yetişmiş insan gücü anlamına gelmektedir (Akın, 2017). Bu göçmenler 

eğitimli, girişimci ve ekonomiye katkıda bulunabilecek kişilerdir. ABD küresel lider konumunda olduğu 

için bu beyin göçü gerçekleşmiştir. Bu göçmenler ilerleyen zamanlarda da teknolojinin gelişmesine, 

ülke ekonomisinin büyümesine ve gelişmesine de büyük katkı sağlamışlardır.  

 

11 EYLÜL SALDIRILARINDAN SONRA ABD’NİN DEĞİŞEN GÖÇMEN POLİTİKALARI 

Güvenlik kavramı insanoğlunun varlığına ihtiyaç duyduğu en temel gereksinimlerin başında yer 

almaktadır. Tüm canlıların varlıklarını devam ettirebilmeleri güvenliklerini elde etmiş olabilmeleri ile 

ilişkilidir. Terör ise insanlığın varoluşundan beri kendini göstermiş ve tehdit unsuru olarak varlığını 

sürdürmüştür. Genel anlamda terör faaliyetleri zaman içinde tüm devletlere zarar verirken özellikle 1991 

sonrasında artış göstermiştir (Güzel, 2021). Soğuk Savaş sonrası dönemde dünyada düzensiz ve belirsiz 

yeni tehditler ve riskler ortaya çıkmıştır. Bunun sonucunda devlet dışı aktörler önemli konuma gelmeye 

başlamıştır. Dünyadaki mevcut askeri ve siyasi dengeler, devletlerin birbirlerine karşı doğrudan kuvvet 

kullanmasını zorlaştırmaktadır. Bu durum stratejik ve siyasi hedeflere ulaşmak için daha etkili, düşük 

maliyetli ve örtülü bir mücadele yöntemi olan terörizmi öne çıkarmaktadır. Dolayısıyla savaşın olumsuz 

sonuçlarından kaçınma fırsatı sağlamış oluyor. Terörizm, düşük yoğunluklu çatışma ve psikolojik savaş 

yöntemi olarak kullanılmıştır (Erdoğan, 2011). 

Uytun (2009), 11 Eylül sabahında ABD kimsenin beklemediği büyük bir terör saldırısı ile karşılaşmıştır. 

Dünyanın en büyük istihbarat örgütlerini atlatan teröristler, ikiz kuleler ile Pentagon binasına yaptığı 

saldırılarla ABD'yi ve tüm dünyayı şaşırtmayı ve aynı zamanda korkutmayı başarmıştır. Saldırının 

boyutu ve sonucu belli olmamışken bile tüm insanlar korkuya kapılmışlardır.  
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Dünyanın küresel lider konumunda olan ve savunma saldırı mekanizmaları için milyarlarca para 

harcayan ABD, ülkenin özellikle askeri gücünün sembolü olan Pentagon ve ADB ekonomisinin sembolü 

ikiz kulelere yapılan saldırılara önlem alamamıştır. 11 Eylül saldırıları Washington ve New York'ta hem 

sembolik hem de işlevsel olarak önemli olan Pentagon ve Dünya Ticaret Örgütü binalarına yönelik 

yapılmıştır. Bu saldırı sadece ABD için değil, küresel kapitalist düzen için de yeni bir dönem başlatmıştır 

(Uytun, 2009). Saldırıların ardından yaşanan gelişmeler tüm ülkeler tarafından yakından takip edilmiş 

ve başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere birçok ülkeyi büyük ölçüde etkilemiştir. Bunun yanı sıra, 

özellikle son 30 yılda birlik yolunda büyük ilerlemeler kaydeden ve birçok konuda önemli politika 

değişikliklerine yol açan AB tarafından da gelişmeler dikkatle takip edilmiştir (Erdoğan, 2011).  Güzel 

(2021), 11 Eylül saldırılarından sonra terörle mücadele konusunda daha kapsamlı önlemlere ihtiyaç 

duyulduğu anlaşılmıştır. Dünya genelindeki her ülkenin terör tehdidiyle karşılaşma ihtimalinin olduğu, 

terörizm probleminin küresel bir sorun haline geldiği anlaşılmıştır.  

Terörle mücadeleye yönelik güvenlik politikalarını geliştiren ABD, iç politikada istihbarat alanında 

reformlar yapmış, yasal düzenlemeler ve uygulamalar oluşturmuştur. Bu politikaların küresel etkileri 

ise Afganistan ve Irak'a yönelik yapılan askeri harekatlarla şekillenmiştir (Çevik, 2008).  

ABD 11 Eylül saldırılarından sonra iç ve dış saldırılara karşı savunmaya daha fazla harcama yapmıştır. 

Özellikle iç savunma sistemini geliştirmiştir. Yasa dışı ülkeye giriş yapan kişileri potansiyel suçlu olarak 

görmeye başlamış ve sınırdaki güvenliği arttırmıştır. Terörle bağlantılı olduğunu düşündüğü yasa dışı 

göçlere önlem alırken aynı zamanda mültecileri veya sığınmacı olarak ABD’ye gelmek isteyen 

insanlarında ülkeye girmemesini azaltmıştır. 

Saldırıyı yapan kişilerin Müslüman olması sebebiyle ABD’de yaşayan Müslümanlar ayrımcılığa 

uğramışlardır. Ayrıca ABD’nin dış politikalarına etkileyen bu saldırıdan kısa zaman sonra, Afganistan’a 

daha sonrasında da Irak’a savaş açtı. Bu kaos ortamında bu ülkelerden komşu ülkelere savaştan kaçmak 

amacıyla göç başlamıştır.  

11 Eylül saldırısı küresel bir etki yaratmıştır ve bütün ülkeler teröre karşı önlem almaya başlamışlardır. 

ABD’nin iç işlerinde uyguladığı politikalar gelen göçü engellemeye yönelik olmuştur ve daha az göç 

almıştır. Dış işlerinde uyguladığı saldırgan politikalar ise saldırdığı bölgelerden çevre ülkelere zorunlu 

göçe neden olmuştur.  

 

ABD’NİN YENİ GÖÇMEN KRİTERLERİ VE POLİTİK UYGULAMALARI 

ABD göçmen ülkesidir ve kısa tarihi boyunca sürekli göç alan bir ülke konumunda olmuştur. Özellikle 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında geldiği küresel lider konumu ABD’yi hedef ülke haline getirdi. Ülkeye 

göçün fazla alması Dışişleri Bakanlığını harekete geçirmiştir. Böylece ABD Dışişleri Bakanlığı her sene 

kanun yetkisiyle Çeşitlilik Göçmen Vize Programını (Diversity Immigrant Visa, kısaca DV) 

yürütmektedir. ABD göçmenlik politikasını yöneten yasaya Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası (INA) 

denir. INA çeşitli vize kategorilerinde her yıl 675.000'e kadar kalıcı göçmen vizesi vermesine izin 

vermektedir. Bu vizeye sahip olan kişilerin eşlerinin ve 21 yaşından küçük çocuklarının girişine de sınır 

koymaz.  

Bir kişi göçmen vizesi alıp ABD’ye geldiğinde, Yasal Daimi İkamet (Lawful Permanent Residents, 

LPR) satatüsüne sahip olur. Her yasal kalıcı oturma iznine sahip göçmene Daimi İkamet Kart hükümet 

tarafından verilir. Bu kartın renginin yeşilimsi olmasından dolayı yeşil kart (green card) olarak da bilinir. 

Yeşil kart sahibi kişiler neredeyse tüm işler için başvurmaya uygundur ve işsiz olsalar bile ülkede kalıcı 

olarak kalabilirler. ABD'de beş yıl (veya bazı durumlarda üç yıl) ikamet ettikten sonra, yeşil karta sahip 

kişiler ABD vatandaşlığına başvurmaya hak kazanırlar. Yeşil karta sahip olmayan kişilerin ABD 

vatandaşlığına başvurması mümkün değildir. Ayrıca ABD her yıl geçici olarak vatandaş olmayanları da 

kabul etmektedir. Bu tür göçmen olmayan vizeler, turistlerden yabancı öğrencilere, ülkede yıllarca 

kalmasına izin verilen geçici işçilere kadar herkese verilmektedir.  

Amerika Mülteci Konseyi (American Immigration Council) 2021 yılında ABD’ye yapılabilecek göçü 

altıya ayırmıştır.  

1) Aile Temelli Göçmenlik 
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2) İstihdam Temelli Göçmenlik 

3) Ülke Başına Tavanlar (Per-Country Ceilings) 

4) Mülteciler ve Sığınmacılar 

5) Çeşitlilik Vize Programı (TheDiversity Visa Program)  

6) İnsani Yardımın Diğer Biçimleri 

7) ABD Vatandaşlığı 

Aile temelli göçmenlik  

Aile birleşimi, ABD göçmenlik politikasını yöneten önemli bir ilkedir. Aile temelli göçmenlik sistemi, 

ABD vatandaşlarının ve LPR'lerin belirli aile üyelerini ülkeye getirmesine izin verir. Aile temelli gelen 

göçmenler ABD vatandaşlarının yakın akrabaları olarak ya da aile tercih sistemi aracılığıyla iki şekilde 

kabul edilmektedir. ABD vatandaşlarının akrabaları için her yıl sınırsız sayıda vize verilmektedir. Bu 

kategorideki göçmen adayları standart uygunluk kriterlerini karşılamalı ve dilekçe sahipleri belirli yaş 

ve finansal gereksinimleri karşılamalıdır. Yakın akrabalar şunlardır: ABD vatandaşlarının eşleri, ABD 

vatandaşlarının evlenmemiş 21 yaşından küçük çocukları ve ABD vatandaşlarının ebeveynleridir. Fakat 

başvuru sahibinin en az 21 yaşında olduğunda bir ebeveyn için dilekçe verebilmektedir.  

İstihdam Temelli Göçmenlik  

ABD, değerli becerilere sahip göçmenlere kalıcı veya geçici olarak ülkeye gelmeleri için geçici vize 

sınıflandırmalarıyla çeşitli yollar sunmaktadır. Geçici istihdama dayalı vize sınıflandırmaları, 

işverenlerin sınırlı süreler için belirli işlerde yabancı uyruklu kişileri işe almalarına ve başvuruda 

bulunmalarına izin verir. Şirket içi transferler, sporcular, sanatçılar, din görevlileri, diplomatik çalışanlar 

örnek olarak gösterilebilir. Geçici vize ile gelen kişilerin iş değiştirme imkanları da sınırlıdır. Uygun 

şartlar sağlandığında işler devam edebilir ve bu süreçte LPR olma adımları atılabilmektedir. Fakat işlerin 

devam etmemesi durumumda ise ülke dışına çıkmaları istenmektedir.  

Ülke Başına Tavanlar (Per-Country Ceilings) 

INA, çeşitli göçmenlik tercih kategorilerine konulan sayısal sınırlara ek olarak, herhangi bir ülkeden 

ABD'ye kaç göçmenin gelebileceğine de bir sınır koymaktadır. INA, çeşitli göçmenlik tercih 

kategorilerine konulan sayısal sınırlara ek olarak, herhangi bir ülkeden ABD’ye kaç göçmenin 

gelebileceğine de bir sınır koymaktadır.  

Mülteciler ve Sığınmacılar  

Mülteciler, ırkları, belirli bir sosyal gruba mensubiyetleri, siyasi görüşleri, dinleri veya ulusal kökenleri 

nedeniyle “haklı bir zulme uğrama korkusu” nedeniyle anavatanlarına dönemedikleri için ABD’ye kabul 

edilmektedir. Mültecilerin kabulü, karşılaştıkları riskin derecesi, ABD'yi özel olarak ilgilendiren bir 

gruba üyelik ve aile üyelerinin olup olmadığı gibi çok sayıda faktöre bağlıdır.  

Başkan, her yıl Kongre ile istişare ederek, mülteci kabulleri için sayısal tavanı belirler. Genel üst sınır, 

dünyanın her bölgesi için sınırlara ayrılmıştır. 11 Eylül 2001'den sonra, ABD’ye kabul edilen 

mültecilerin sayısı büyük ölçüde düştü. Bush yönetimi yeni güvenlik kontrolleri uygulamaya koyduktan 

sonra, yıllık mülteci kabulleri eski seviyelerine döndü ve Obama yönetimi sırasında yükseldi. Trump 

yönetimi sırasında, mülteci tavanı 2017 mali yılında 110.000'den 2018 mali yılında 45.000'e ve 2019 

mali yılında 30.000'e keskin bir şekilde düştü. 2020 mali yılında tavan tüm zamanların en düşük seviyesi 

olan 18.000'e ayarlandı, ancak gerçekte sadece 11.814 kabul edilmiştir. 

Sığınma, hâlihazırda ABD'de bulunan ve mültecilerin dayandığı gerekçeye dayalı olarak koruma arayan 

kişilere açıktır. Her yıl sığınma hakkı alabilecek kişi sayısında bir sınırlama olmadığı gibi, kimin 

sığınma talebinde bulunabileceğini belirleyen belirli kategoriler de yoktur. 2019 mali yılında 46.508 

kişiye sığınma hakkı verilmiştir. 
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Çeşitlilik Vize Programı (The Diversity Visa Program) 

Program başlangıçta İrlanda'dan göçü desteklemeyi amaçlıyordu (programın ilk üç yılında vizelerin en 

az yüzde 40'ı yalnızca İrlandalı göçmenlere tahsis edildi). Çeşitlilik vizeleri artık bölgesel olarak 

dağıtılıyor ve özellikle Afrikalılar ve Doğu Avrupalılar daha fazla yararlanıyorlar. Çeşitlilik vizesine 

hak kazanmak için, hak kazanan ülkelerden potansiyel başvuru sahiplerinin lise veya lise eşdeğeri eğitim 

almış olmaları veya son beş yıl içinde en az iki yıl eğitim gerektiren bir meslekte çalışmış olmaları 

gerekmektedir.  

İnsani Yardımın Diğer Biçimleri 

Geçici Koruma Statüsü, ABD'de bulunan ancak doğal afet, olağanüstü geçici koşullar veya devam eden 

silahlı çatışma nedeniyle ülkelerine dönemeyen kişilere verilir. 

Ertelenmiş Zorunlu Ayrılma, anavatanları istikrarsız olan ve dolayısıyla geri dönüşü tehlikeli hale 

getiren bireyler için sınır dışı edilmeye karşı koruma sağlar. Tüzük tarafından yetkilendirilen geçici 

koruma statüsünden farklı olarak, yürütme organının takdirindedir. Ertelenmiş zorunlu ayrılma, mutlaka 

LPR statüsüne yol açmaz veya başka bir göçmenlik statüsü vermez. 

Çocukluk Çağı Gelenleri için Ertelenmiş Eylem, 2012 yılında kurulmuş, 16 yaşının altındayken ABD'ye 

getirilen ve 15 Haziran 2007'den beri ABD'de sürekli ikamet eden belirli kişilerin, ABD'de kalmasına 

ve en az bir süre yasal olarak çalışmasına izin veren bir programdır. Bu statü kalıcı yasal statüye 

dönüşmez ve her iki yılda bir yenilenmesini gerektirir. 

ABD Vatandaşlığı 

Vatandaşlığa kabul yoluyla ABD vatandaşlığına hak kazanmak için, bir kişinin en az beş yıl LPR 

statüsüne yani yeşil karta sahip olması gerekir. ABD vatandaşlığı için başvuranlar en az 18 yaşında 

olmalı, sürekli ikamet göstermeli, iyi ahlaki karakter göstermeli, İngilizce ve ABD tarihi ve yurttaşlık 

sınavlarını geçmeli ve diğer gereksinimlerin yanı sıra bir başvuru ücreti ödemelidir. 

ABD ülkeye gelecek göçmenleri seçerken önemsediği üç konu vardır diyebiliriz. Birincisi ailelerin 

birleşimidir. ABD vatandaşı olan bir kişinin ABD vatandaşı olmayan aile üyesine sağladığı imkanlardır. 

İkincisi ABD ekonomisine katkıda bulunacak ve değer katacak kişileri belirlemek ve öncelik vermektir. 

Son olarak da insani krizle karşı karşıya kalan mültecilerin ve sığınmacıların korunmasıdır. 

 

ABD YÖNETİMLERİNİN GÖÇ VE GÖÇMENLERE BAKIŞI 

ABD, göçle kurulan, göçle şekillenen ve en çok göç alan ülkedir. Bununla birlikte zaman içerisinde 

göçmenlik yasalarında çeşitli kısıtlamalara gitmiştir. İlk zamanlarda her türlü insan gücüne ihtiyaçları 

olduğu için göçmenlere kapıları açmıştır. Ama zamanla ülke ekonomisine daha çok katkı yapacak ve 

ülkeye değer katacak kişilere öncelik vermeye başlamıştır. Başka bir deyişle, ABD yönetimi ülkeye yasa 

dışı yollardan girmeye çalışan düzensiz göçmenler ya da ülke ekonomisine faydası olmayıp yük olacak 

göçmenler yerine; eğitimli ve nitelik sahibi göçmenlere öncelik vermektedir. Ayrıca ülkenin etnik 

yapısını dengede tutmak amacıyla kitlesel göçleri önlemeyi amaçlamaktadır. Bu yüzden yeşil kart hakkı 

elde eden çok sayıda Hintli ve Çinli insanları uzun süre bekletmektedir. Aynı şekilde yasa dışı yollarla 

ülkeye girmeye çalışan Meksikalı insanların sayısının artması nedeniyle de ülkenin sınırında bazı 

önlemler almaktadır.  

ABD ve Meksika arasında yaklaşık 3000 km sınır vardır. Özellikle 2.Dünya Savaşından sonra düzensiz 

göçler meydana geldi. 1965 yılından sonra ABD hükümeti düzensizliği gidermek için kısıtlamalar 

getirmeye başlamıştır. Fakat Meksika ve ABD sınırı dünyada yaşanan kitlesel yer değiştirmelerin en 

fazla yaşandığı bölge haline gelmiştir. Anadolu Ajansı (2019) verilerine göre, Meksika’dan ABD’ye 

1965 ve 2015 yılları arasında 16 milyondan fazla Meksikalının göç ettiği tahmin edilmektedir. ABD ve 

Meksika sınırını etkileyen en önemli faktörlerden birisi de 11 Eylül saldırılarıdır. Oluşan olumsuz hava 

göç politikalarını etkilemiş ve daha sıkı denetimler başlamıştır. 2006 yılında çıkarılan Güvenli Çit 

Yasası ile birlikte ABD, sınıra çelik çit inşa etmeye başlamıştır (Taş, 2020). Bu duvara harcanan onca 

paralara rağmen düzensiz göçlerin sayısı daha da artmıştır. Böylece problemler artmış ve denetimler 

sıkılaşmıştır. Sınır devriyesinin sert tutumu ve sert uygulamaları sınır geçişlerini yasa dışı bir şekle 
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dönüştürmüş ve göçmenlerin karşılaştıkları şiddet ve dışlanma da artmıştır (Gemici, 2018). Özellikle 

kaçakçılık, insan ve uyuşturucu ticareti Meksika-ABD sınırında yeni meslekler haline gelmiştir.  

2016 yılındaki ABD Başkanlık Seçimleri sırasında Trump’ın en sık vurguladığı konulardan biri de sözde 

İslam dini üzerinden terör faaliyetlerinde bulunan gruplar olmuştu. Trump’ın Müslüman göçmenlere 

yönelik saldırgan söylemleri, ülke genelini etkilemiş ve İslamofobi’nin artmasına neden olmuştu. 

Bununla da yetinmeyen Trump; başkan seçildiği takdirde ülke genelinde Müslüman göçmenlere yönelik 

sıkı bir kontrol sistemi oluşturacağını söylemişti. Trump söylemlerinde daha da ileriye giderek, güvenlik 

tehdidi oluşturduğu iddia edilen Müslüman ülkelerden göçün sınırlandırılacağını ve hatta 

yasaklayacağını açıklamıştı (Nguyen ve Kebede, 2017, s. 717). 

Ülkenin ekonomisine katkıda bulunacak, yatırım yapacak iş insanlarını çekmek için 2018 yılında 250 

bin dolar karşılığı konut alan yabancılara vatandaşlık hakkı tanınmıştır. Bu hak Türk insanlarını da 

etkilemiş, özellikle son dönemlerde popüler hale gelmiştir. Aynı şekilde ülkenin ekonomisine katkıda 

bulunacak kişilerin ülkeye girişlerini kolaylaştırmaktadır. Beyin göçü yapacak kişilere öncelik veren 

ABD, bu konuda da dünya lideri konumundadır.  

 

ABD’DE SİYASİ PARTİLERİN GÖÇ VE GÖÇMENLERE BAKIŞI 

Manioğlu (2021), ‘Amerika Birleşik Devletleri’nde, farklı toplumsal görüşlere sahip siyasi partilerin 

fikirsel düzeydeki gelişmesi ve kurumsallaşması, Amerikan Bağımsızlık Savaşı (1775-1783) sonrasında 

yaşanan Amerikan İç Savaşı (1861-1865) zamanında gerçekleşmiştir.’ şeklinde açıklamıştır.  

Muhafazakarlık ve ekonomik liberalizmi savunan Cumhuriyetçi Parti ile sosyal liberalizmi ve sosyal 

demokrasiyi savunan Demokrat Parti, ABD siyaset sahnesinde en etkili olan siyasi partilerdir. ABD'de 

yapılan başkanlık seçimleri söz konusu iki partinin adayları arasında geçmekte ve bu iki adaydan biri 

başkan olmaktadır. Her iki siyasi parti de ekonomi, eğitim, sağlık, güvenlik ve savunma gibi belirli 

konularda savundukları farklı görüşler vardır. Bu süreçte göç ile ilgili izlenecek politikalar iki partinin 

birbirinden farklılaştığı en önemli konulardan biridir (Hawley, 2011) 

2008 Başkanlık seçimini, Demokrat adayı Barack Obama kazanmıştır ve ABD’yi 8 yıl yönetmiştir. 

Barack Obama dönemi, önceki Cumhuriyetçi Başkan George W. Bush dönemi ile (2001-2009) kesişme 

ve çatışma alanlarını birlikte bünyesinde barındırmıştır. Bu iki başkanın yönetiminde, ABD’nin 

Afganistan üzerinde yürütmüş olduğu politikalar tercihten ziyade fayda merkezli olmuştur. Afganistan 

stratejisi bağlamında George W. Bush’un devamı gibi dursa da, Barack Obama Amerikan stratejisinin 

başarıya ulaşması için bununla yetinmeyip daha farklı stratejiler de uygulamıştır (Manioğlu, 2021). 

Barack Obama döneminin ardından 2016 seçimlerinde galip gelen Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump 

olmuştur. Göreve başlamasıyla gerçekleştirmiş olduğu kabine tercihlerinden dolayı dikkat çekmiştir. 

Bunun başlıca nedeni, Trump’ın tercih ettiği kişilerin büyük çoğunluğunun emekli yüksek rütbeye sahip 

askerlerden oluşuyor olmasıydı (Goldmacher, 2016). 

Cumhuriyetçi Parti, ABD'nin yasa dışı göç nedeniyle büyük bir göç sorunuyla karşı karşıya olduğuna 

inanmaktadır. Bu nedenle göçmenlik politikalarının gözden geçirilmesi ve ABD'ye gelen göçmenler 

üzerinde sıkı bir denetim kurulması gerektiğini savunmaktadır. Bu nedenle Cumhuriyetçi Parti, 

ABD'deki göçmen karşıtı seçmenler tarafından yoğun bir şekilde destekleniyor. Parti, yasa dışı göçün 

ülkedeki huzuru bozduğunu, yaşam kalitesini düşürdüğünü, şiddet ve suç oranlarında artışa yol açtığını 

savunmaktadır. Bu nedenle parti, yasa dışı göçü ABD'nin önde gelen sorunlarından biri olarak 

görmektedir (MSNBC, 2018). 

Göçmenlere ve Müslümanlara yönelik dışlayıcı ve kutuplaştırıcı söylemleri ve kadınlarla ilgili bazı 

açıklamaları ile gündeme gelen ve çok konuşulan Trump, çok konuşulmasa da zamanla ciddi bir 

fenomene dönüşerek gündeme gelmeyi başarmıştır. Amerika'yı yeniden büyük yapma sözü veren (Make 

America Great Again) Trump bazı günah keçileri belirlemişti. Bunlar göçmenler, Müslümanlar ve 

kadınlardı. ABD kurulduğu dönemden beri göç alan ve göçle şekillenen bir ülkedir. ABD'nin eski 

Cumhuriyetçi Başkanı George W. Bush'a göre bile göçmenlik; çözüm bulunması gereken bir sorun 

değil, daha çok ulusların kendine güveninin ve başarısının işaretiydi. Göç, bir ülke ekonomisinin 

büyümesi ve rekabet etmesi için çok etkili bir unsurdu (Fargeus vd., 2011). 
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Cumhuriyetçi parti lideri Trump 2016 yılındaki seçimi sürecinde, ABD’ye gerçekleştirilen göçlerin 

kontrol altına alınması amacıyla, ABD ve Meksika sınırının Meksika Duvarı adı verilen büyük bir duvar 

öreceği vaatinde bulunmuştur. Trump’ın bu söylemleri onu rakiplerinin önüne geçirmiş ve sonuç olarak 

45. ABD başkanı olarak seçilmiştir. Trump’a verilen bu destek halkın büyük çoğunluğunun göçmenlere 

karşı önlem alınmasını isteği şeklinde yorumlanabilir. Şeçimden sonra ABD Kongresinden maddi 

yardım talep eden Trump beklediği desteği alamayınca hükümeti kapatma yetkisini kullanmıştı. Bu da 

ülkedeki acil ve zorunlu işler dışındaki tüm resmi görevlilerin geçici olarak işlerine son verilmesi 

anlamına gelmekteydi (Gülada, 2019). Trump bu davranışıyla Meksika Duvarı projesi için  ABD 

kongresi üzerinde büyük bir baskı oluşturmayı hedeflemişti. Trump’ın göçmenlere karşı politikasının 

bu denli büyük olması ve ABD ekonomisini olumsuz etkilemesi basın üzerinden Trump’a yönelik sert 

eleştirilere neden olmuştur. Bununla da yetinmeyen Trump, ülkedeki kaçak göçmen sayısının tahmin 

edilenin çok üstünde olduğunu açıklayarak kamuoyunda korku oluşturmaya çalışmış ve Amerikan 

halkını Meksika Duvarı’nın ne denli gerekli olduğu konusunda ikna etmeye çalışmıştır. Benzer bir 

şekilde Meksika’da istenmeyen kişilerin ABD’ye geldiğini, gelen kişilerin tedavisi zor olan bulaşıcı 

hastalıkları getirdiğini de iddia etmiştir (Gülada, 2019).  

USA Today, 2019 yılında, Trump’ın göçmenlere yönelik tutumları incelemek amacıyla 2017 yılından 

itibaren yapmış olduğu 64 mitinginin içeriğini analiz etmiştir. Analizin sonucuna göre Trump, 

göçmenler için, 213 defa uzaylı kelimesini, 34 defa hayvan kelimesini, 189 defa suçlu kelimesi ve 32 

defa  katil kelimesi kullanmıştır (Taş, 2020).  

Trump’ın güvenlikleştirici söylem ve uygulamalarının toplumdaki yansımalarını görmek açısından 

yapılan anketlerin sonuçlarını incelemek çok önemlidir. Nisan 2019 yılında 801 yetişkinin katılımı ile 

gerçekleşen ankette ‘Sınıra duvar inşa edilmesini onaylıyor ya da karşı çıkıyor musunuz? ‘sorusuna %41 

onay ve  %56 karşı çıkma cevabı alınmıştır. Haziran 2019 da 1001 kişinin katılımı ile gerçekleşen bir 

başka ankette ‘Meksika duvarı ile Amerika’daki şiddet suçu azalır mı?’ sorusuna %33 azalır, %64 öyle 

düşünmüyorum şeklinde cevap alınmıştır. Şubat 2018’de yapılan bir başka ankette ‘Trump’ın 

Kongre’den duvar için 25 milyar talep ettiği hatırlatılarak, duvarın maliyeti 25 milyar ise destekler/karşı 

çıkar mısınız?’ sorusuna %33 destek, %65 karşı çıkma şeklinde cevap alınmıştır. Son olarak Haziran 

2019’da 1004 kişinin katılımı ile gerçekleşen ankette ‘Meksika duvarının finansmanını içermeyen yeni 

sınır güvenlik önlemlerini finanse eden bir tasarıyı destekliyor musunuz yoksa karşı mı çıkıyorsunuz?’ 

sorusuna %61 destek, %33 karşı çıkma şeklinde cevap alınmıştır (Polling Report, 2019; akt Taş, 2020). 

Bu anket sonuçları değerlendirildiğinde ABD halkının Meksika’dan gelen göçmenleri çok da 

istemediğini görebiliriz. Halkın genelinin tasarlanan uygulamalardan memnun olduğunu da 

söyleyebiliriz.  

Kayıt dışı göçmenlerin de işsizlik oranlarında önemli bir etken olduğu iddia edilmektedir. Öte yandan, 

göç politikaları konusunda parti içinde tam bir birlik olduğu da söylenemez. Bunun temel nedeni, 

Cumhuriyetçi Parti'nin göçmen karşıtı sert söylemleri nedeniyle ülkedeki göçmenlerin oylarının 

Demokrat Parti'ye kaymasını engellemeye çalışmaktır. Bu nedenle bazı Cumhuriyetçi Parti üyeleri 

göçmenlere daha yakın olmayı tercih etmektedir (GOP, 2019). 

Trump karşıtı Demokrat partinin göçmenlere yönelik tutumu ve politikası daha ılımlıdır. Partinin temel 

politikası, göçmenler ve kültürel çeşitlilik üzerine odaklanma, Göçmenlerin ABD’de kültürünü tanıyıp 

yeniden kültürleşmesi gerektiğini savunmaktadır (New York Times, 2019). Bu süreçte parti, çok 

kültürlülük odaklı bir yaklaşım içerisine girmekte ve ülkeye gelen göçmenlerin kültürlerini özgürce 

yaşayabilmelerini desteklemektedir. Ayrıca ABD’de yaşayan göçmenlerin ailelerinden uzakta 

yaşamasını engellemeye ve onları aynı çatı altında birleştirmeye de çalışmaktadır.  

Demokrat Parti, göçmenlere yönelik politikaların göçmenlerin avantajına değiştirilmesi gerektiğini 

savunmaktadır. Göçmenlerin vatandaşlığa alınmasını kolaylaştırmak ve göçmenlik sistemini yeniden 

düzenlemek için çalışmaktadır. Diğer yandan, özgür göç veya açık göç olarak adlandırılan uygulamanın 

bir gereği olarak insanların istedikleri yerlere göç edebilmeleri gerektiği düşüncesini de 

desteklemektedir (Democrats, 2019). 
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SONUÇ 

Göç insanlık tarihinin en önemli olgularından biridir. İnsanların var olduğu süre boyunca da var 

olacaktır. İlk zamanlarda yiyecek bulmak ve güvenli bir yer bulmak amacıyla göç edilirken zaman 

içerisinde göçün nedenleri de farklılaşmıştır. Günümüzde siyasi gerilim, ekonomik durumların 

yetersizliği, iş bulma ümidi, toplum düzeninin ve sosyolojik yapının bozulması, bulunan yerdeki huzur, 

yaşanılan bölgedeki savaşlar, eğitim imkanları, doğal afetler, dini ve kültür nedenler insanların göç 

etmesine neden olmaktadır. Göç alan ve göç veren bölgeler göçten etkilenir. Toplumun siyasal, sosyal, 

ekonomik ve psikolojik yapısı değişebilir. Bu yüzden ülkeler göç politikalarını güncel tutmak 

durumundadır. Özellikle küreselleşmenin artmasıyla göçmen sayısı da artmaktadır. Bu yüzden göç 

politikaları daha da önemli duruma gelmiştir.  21 yüzyılda birçok devlet, göçü azaltmak ve kontrol altına 

almak için birçok politika uygulamıştır.  

Kurulduğu ilk dönemlerden beri göç alan ve göç ülkesi diye de bilinen ABD günümüzde de en çok göç 

alan hedef ülke konumundadır. Özellikle bulunduğu coğrafi konum nedeniyle ve uyguladığı 

politikalarla ABD Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra güçlü bir devlet haline gelmiştir. Hem sanayi hem 

de tarım alanında çalışacak göçmenleri ülkeye kabul etmiştir. İkinci Dünya Savaşı’ndan da galip ayrılan 

ABD diğer ülkelerin de güç kaybetmesiyle küresel lider konumuna yükselmiştir. Sahip olduğu 

ekonomik ve siyasal güç, insanların refah içerisinde yaşaması ve özgür olması ABD’yi göç etmek için 

hedef ülke haline getirmiştir. Ülkeye göç eden eğitimli insanların da katkısıyla ekonomisi daha da 

gelişen ABD göçleri kabul etmeye devam etmiştir. Buna karşılık ABD, zaman içerisinde göç ve göçmen 

politikalarını güncellemiştir. Gelinen noktada ABD ekonomisine yük olacak göçmenler yerine daha çok 

ekonomisine katkı yapacak göçmenleri ülkesine kabul etmektedir.  

Belki de kimsenin beklemediği 11 Eylül saldırılarından sonra ABD iç ve dış politikalarını değiştirmek 

durumunda kalmıştır. Güvenliğin arttırılması ve terörle mücadele kapsamında sınır denetimleri 

artmıştır. Göçmenleri kolayca kabul ederken bu saldırıdan sonra özellikle yasa dışı göçleri azaltmaya 

çalışmıştır. Ülkenin ekonomisine katkıda bulunacak kişileri kabul etmeye yönelik politikalar 

uygulanmaya başlanmıştır. 

ABD küresel lider ve hedef ülke konumunu günümüzde de korumaktadır. Her yıl birçok insan ABD’ye 

göç etmenin hayalini kurmaktadır. Bunun için ülkeye kabul sistemleri geliştirilmiş ve uygulanmıştır. 

Her yıl yeşil kart almak için milyonlarca kişi başvuru yapmaktadır. Ama devletin izlediği politika daha 

çok aile birleşimi ve ülke ekonomisine katkıda bulunacak kişiler üzerine yoğunlaşmaktadır.  

Göçmenlere daha ılımlı bakan Demokrat Parti’nin aksine göçmenleri dışlayıcı politikalar sergileyen 

Cumhuriyetçi Parti özellikle 2010 sonrasında kullandığı göçmen karşıtı ve popülist söylemlerle sıradan 

Amerikalıların desteğini almış ve 2016 yılında Donald Trump’ın başkan seçilmesini sağlamıştır. 

Trump’ın başkan seçilmesinin ardından yaptığı açıklamaları ve söylemleri göçmenleri, Müslümanları 

ve kadınları dışlayıcı nitelikte olmuştur. Ama tüm bu söylemlerin önüne geçen hiç kuşkusuz Meksika 

Duvarı projesi olmuştur. ABD ekonomisinden büyük miktarda paraları bu duvarın yapımında 

kullanmıştır. Göçmenlerin ülkeye geçmelerini engellemek için ayrıca sınır bölgelerdeki güvenlik 

sayısını da arttırmıştır. Bütün bunlara rağmen düzensiz göçmen sayısı azalmamış aksine artmıştır. 

Uyguladığı politikalar, ayrımcı ve dışlayıcı söylemler, Meksika Duvarı inşası ve duvarın maliyeti 

nedeniyle Trump başta Demokrat Parti olmak üzere çoğu insan tarafından eleştirilmiştir. Özellikle göç 

ile ilgili ABD halkı tarafından destek verenler olsa da Trump 2020 seçimlerini kaybetmiştir.  
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ÖZET 

İşletmeler, son kullanıcıya ürün tedariki sağlamak için birbiri ile etkileşim içinde olan pazarlama 

kanallarını farklı şekillerde kullanmaktadır. Giyim sektörü işletmeleri de müşterilerinin karşısına birden 

fazla pazarlama kanalını ortak bir biçimde kullanarak çıkmaktadır. Bu kanalların başında fiziki mağaza, 

e-mağaza (web üzerinden), mobil uygulama, sms uygulaması, e-posta ve sosyal medya gelmektedir. 

Müşterilerinin karşısına tüm pazarlama kanallarını birbiri ile etkileşimli bir biçimde kullanarak 

çıkmasını sağlayan bütüncül kanal deneyimi, günümüzde üzerinde durulması gereken önemli alanlardan 

biri olmuştur. Giyim sektöründe bütüncül kanal tecrübesini etkileyen faktörlerin belirlenmesi, 

müşterilerin elde ettiği tecrübeleri daha iyi seviyelere çıkarmak, müşteri memnuniyetini artırmak, 

müşteri sadakati oluşturmak için önemli bir etkendir. Bu kapsamda mevcut çalışmanın amacı, giyim 

sektöründe bütüncül kanal tecrübesini oluşturan faktörlerin önem derecelerinin ve ağırlıklarının tespit 

edilmesidir. Çalışmada öncelikle literatür araştırması ile bütüncül kanal deneyimine etki edecek ölçütler 

belirlenmiştir.  Yöntem olarak ise çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan Analitik Hiyerarşi 

Prosesi (AHP) kullanılarak, ölçütlerin bütüncül kanal tecrübesi üzerindeki önem düzeylerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Sonuçlarda, bütüncül kanal tecrübesini etkileyen en önemli değişkenlerin 

sırasıyla; Kanallar arası entegrasyon, Kanallar arası tutarlılık ve Faydacı Değer olduğu, en az önemli 

olanların ise; Geri dönüş lojistiği, Tutumlar ve Öz yeterlilik olduğu tespit edilmiştir. Müşterilerin satın 

alma sürecinde tüm pazarlama kanallarına ulaşmak istemeleri gerekçesiyle, bütüncül kanal tecrübesini 

etkileyen en önemli kriterin kanallar arası entegrasyon olduğu değerlendirilmektedir. Elde edilen 

mevcut bulgulara göre Öz yeterlilik kriterinin göreceli olarak en az önem düzeyine sahip olmasının, 

müşterilerin kanallar arası geçiş yapabilmeye ve bu kanallar arasında tutarlılık sağlanmasına daha çok 

önem vermesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bütüncül Kanal, Çok Kriterli Karar Verme, AHP 

                                                                                                                

ABSTRACT 

Businesses use marketing channels, which interact with each other, in different ways for supplying 

products to the end-user. Clothing industry also confront their customers by using many marketing 

channels in one way. The most important channels are stores, online stores (via web), mobile 

applications, SMS applications, e-mails, and social media. Nowadays, the holistic channel has become 

one of the most important areas to emphasize, which uses all marketing channels interactively. 

Determination of the factors affecting the holistic channel is significant to increase channel levels, 

enhance customers satisfaction, and constitute customer loyalty. Thus, the current study aims to examine 

the importance and magnitude of the factors which generate the holistic channel in the clothing 

industry.First of all, criteria that affect the holistic channel experience were determined by literature 

research. The identification of significance level of effects on holistic channel was aimed using The 
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Analytical Hierarchy Process (AHP), which is one of the multi-criteria decision-making methods. In the 

results, the most important variables affecting the holistic channel experience are integration between 

channels, consistency between channels and utilitarian value. The least importants are; Return logistics, 

Attitudes and Self-efficacy. The integration between channels is considered to be the most important 

factor affecting the holistic channel experience, on the grounds that customers want to reach all 

marketing channels during the purchasing process. According to the current findings, it is thought that 

the relatively low level of importance of the Self-efficacy factor is due to the fact that customers attach 

more importance to switching between channels and ensuring consistency between these channels. 

Keywords: Holistic Channel, Multi-Criteria Decision Making, AHP 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

Teknolojinin gelişmesi ve ulaşılabilirliğinin artmasıyla işletmeler, tüketicilerin karşısına çeşitli kanallar 

aracılığıyla çıkma eğilimine girmiştir. Fiziksel mağazanın yanı sıra e-mağaza, mobil uygulama ve sosyal 

medya araçlarının pazarlama anlayışına adapte olmasıyla birlikte kullanım sıklığının gün geçtikçe 

artması tüketici beklentilerini değişime uğratmıştır. Tüketici elde etmek istediği ürüne, yukarıda 

sıralanan birden fazla kanal içerisinden, kendisine en avantajlı ve en kolay gelen kanal üzerinden 

ulaşmayı amaçlamaktadır. Dolayısıyla günümüz işletmeleri tüketiciye her alanda ulaşmak için çok 

kanallı bir dönüşüme uğrama ihtiyacı duymuştur. (Brynjolfsson vd., 2013:14). Bütüncül kanal tüketici 

eylemleri, tüketicinin hem internet üzerinden hem de fiziksel mağaza kanallarını kullanarak, bu kanallar 

arasında geçiş yapmalarına imkân tanımayı ve tüketiciye istediği zaman istediği yerde alışveriş 

yapabilme imkânı sağlamayı amaçlamaktadır (Lazaris ve Vrechopoulos, 2014:6). Öyle ki günümüzde 

tüketicilere anlam ifade edebilen, isteklerine cevap verebilen ve tüketici memnuniyeti sağlayabilen bir 

bütüncül kanal deneyimi sağlamak işletmeler için önemli bir rekabet unsuru haline gelmiştir (Folstad ve 

Kvale, 2018:211).  

Bütüncül kanal Stratejisi kapsamında yapılan literatür taraması sonucunda, tüketicinin bütüncül kanal 

deneyimini etkileyen ölçütler arasında ön plana çıkan on iki ölçütün olduğu belirlenmiştir. Bunlar; 

sosyal değer, faydacı değer, hedonik değer, kanallar arası entegrasyon, kanallar arası tutarlılık, kullanım 

kolaylığı, öz yeterlilik, tutumlar, yenilikçilik, stok yönetimi, sipariş temini, geri dönüş lojistiğidir. Sosyal 

değer; tüketicilerin değer verdiği bireylerin ihtiyaçlarına yönelik farklı pazarlama kanallarını 

kullanmalarına yönelik inanç düzeyleridir (Juena-Ayensa, vd., 2016:4). Faydacı değer; tüketicinin 

ortaya çıkan ihtiyacı karşısında bu ihtiyacı karşılamak için eyleme geçmesini ifade eder (Güven, 

2018:159).Hedonik değer; teknoloji kullanımıyla elde edilebilen haz ve mutluluk olarak tanımlanmakta 

ve teknolojinin benimsenmesi ve tüketici davranışına yansıtmasında önemli bir rol oynamaktadır(Brown 

ve Venkatesh, 2005:400). Kanallar arası entegrasyon; tüketicinin seçtiği herhangi bir kanal ile başlattığı 

işlemi, başka bir kanalla kaldığı yerden devam ettirebilmesine dayanır (Rosman, 2015:3).Kanallar arası 

tutarlılık; tüketicilerin kullandıkları kanalların ürün, stok, fiyat bakımından diğer kanallar ile uyumlu 

bir şekilde ilerlemesidir(Berman ve Thelen, 2004:147). Kullanım kolaylığı; tüketicinin ihtiyaçlarını 

karşılama esnasında kullanmış olduğu kanalların kullanım kolaylığını ifade etmektedir (Monsuwe vd., 

2004:104). Öz yeterlilik; tüketicinin yaşamını şekillendiren durumlar üzerinde etkin olacak şekilde bir 

davranışı başlatması ve istenen sonuca ulaşıncaya dek devam ettirme yeteneği olarak tanımlanmaktadır 

(Bandura 1994:2). Tutumlar; tüketicinin öğrenme sonucu istemsiz, tekrarlı, öngörülebilir  davranış 

sergileme eğilimidir(Venkatesh vd., 2012:158-161). Yenilikçilik; tüketicinin daha önce 

deneyimlemediği ürünleri ve kanalları deneyimlemesi ve bu deneyim için istek derecesini tanımlar 

(Midgley ve Dowling, 1978:234). Stok Yönetimi; bütüncül kanal tecrübesiyle gelişen çeşitli pazarlama 

kanallarında, işletmelerin tüm kanallarda aynı ürünleri sunabilmesi için  stoklarının birbiriyle etkileşimli 

bir biçimde yönetilmesidir (Rogers ve TibbenLembke, 2001). Sipariş Temini; Tüketicin ihtiyacı 

doğrultusunda, kendisine en avantajlı kanal aracılığıyla siparişini verebilmesi, işletmenin ise en hızlı bir 

biçimde ürünleri dağıtım sistemine aktarması sürecidir. Geri Dönüş Lojistiği; tüketicilerin farklı 

kanalardan vermiş olduğu siparişleri, kendi imkânlarıyla veya dağıtım kanalları aracılığıyla tüketiciden 

işletme yönüne doğru ürün(iade) hareketidir (Rogers ve TibbenLembke, 2001). 
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Çalışma kapsamında kullanılan ölçüt ve alt ölçütler aşağıda Tablo 1’da yer almaktadır. Mevcut ölçüt ve 

alt ölçütler, daha önce sıkça kullanılan ve sektör temsilcileri tarafından önerilen bütüncül kanal 

tecrübesini etkileyen unsurlar içerisinden oluşturulmuştur.  

Tablo 1. Ölçüt ve Alt Ölçütler Tablosu 

 

 

YÖNTEM 

Çalışmada çok kriterli karar verme yöntemlerinden olan AHP tekniği kullanılmıştır. AHP, etkinliklerin 

veya ölçütlerin izafi önem sıralamalarını tayin etmekte uygulanan (Saaty ve Vargas, 1994:2) bir 

tekniktir. Karar vermede kullanılan bu teknik komplike, çok karakterli, çok ölçütlü ve çok bölümlü 

problemleri hiyerarşik olarak ortaya çıkarmaktadır (Harker ve Vargas, 1987:1385). AHP’nin en seçkin 

özelliği karar vericinin hem objektif hem de subjektif bakış açısını karar sürecine ekleyebilmesidir. 

Yöntem, hiyerarşinin her kademesinde seçilen bir ölçüte göre kriterlerin bir matris yardımı ile ikişer 

ikişer karşılaştırılarak ortaya çıkan ağırlıklarının ölçeklendirilmesinden oluşmaktadır. Bu 

ağırlıklandırma, geniş bir ana vektöre dönüştürülmekte ve normalize edilmiş bir ağırlıklar vektörüyle 

sonuçlanmaktadır. Bu nispi ağırlıklar, kaynakların dağıtımında öncelik verilmesi gereken kriterlerin 

belirlenmesine yardımcı olmaktadır. AHP kişisel değer yargılarının da problemin çözümüne dâhil 

edilmesini öngörmekte ve birbiriyle ilişkili durumları sayılabilen faktörler bazına indirgeme çabasından 

vazgeçilmesinin gerekliliğini vurgulamaktadır (Saaty, 1980). 

Oluşturulan model kapsamında ölçütlerin önceliklendirilmesine ilişkin üst düzey bir katılımla alanında 

uzman 5 kişiden oluşan bir grup değerlendirmelerde bulunmuştur. Oluşturulan bu grupta özellikle giyim 

sektörü temsilcileri ile işletme yöneticileri ve bu işletmelerin karşılıklı bilgi paylaşımında oldukları 

STK’larda görev yapan uzmanlar yer almıştır. 

 

BULGULAR 

Aşağıdaki Tablo-2 ve 3’de ana/alt ölçütlerin ikili mukayese matrisleri ve önceliklendirme sonuçları 

yer almaktadır.  

Tablo 2. Ana Ölçütlerin İkili Mukayese ve Ağırlıkları 

Kriter Değer Yaratma Teknolojik Altyapı Kişisel Faktörler Lojistik Faaliyet 

Değer Yaratma 1.00 0.33          5.00 3.00 

Teknolojik Altyapı 3.00 1.00 9.00 5.00 

Kişisel Faktörler 0.20 0.11 1.00 0.50 

Lojistik Faaliyet 0.33 0.20 2.00 1.00 

    CR = 1.5% 

   Principal eigen value = 4.041 

 

Değer Yaratma

• Sosyal Değer

• Faydacı Değer

• Hedonik Değer

Teknolojik 
Altyapı

• Kanallar arası 
entegrasyon

• Kanallar arası 
tutarlılık

• Kullanım 
Kolaylığı

Kişisel Faktörler

• Öz Yeterlilik

• Tutumlar

• Yenilikçilik

Lojistik Faaliyet

• Stok Yönetimi

• Sipariş temini

• Geri dönüş 
lojistiği
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Tablo 3. Alt Kriterlerin İkili Mukayese ve Ağırlıkları 

 

Yapılan ikili mukayese matris sonuçları incelendiğinde Tutarlılık Oranlarının (CR), literatürde önerilen 

%10 seviyesinin altında kaldığı için sonuçların tutarlı olduğunu ifade etmek mümkündür. 

Model için değerlendirme hesaplamaları ise kümülatif olarak ele alınarak Tablo-4’de sunulmuştur. 

Tablo 4. Kriter ve Alt Kriterlerin Ağırlıkları 

Kriterler Ana Kriter  

Global 

Ağırlıkları 

Alt Kriterler Global 

Ağırlıklar 

Sıralama 

 

Değer Yaratma 

 

%25.6 

  

Sosyal Değer    % 9.4 5 

Faydacı Değer   % 12.5 3 

Hedonik Değer %5.6 7 

 

Teknolojik 

Altyapı 

 

%58.5 

Kanallar arası 

entegrasyon 

%20.7 1 

Kanallar arası 

tutarlılık 

%18.0 2 

Kullanım 

Kolaylığı 

%11.9 4 

 

Kişisel Faktörler 

 

 

%5.5 

 

Öz Yeterlilik %2.0 12 

Tutumlar %2.2 11 

Yenilikçilik %4.1 8 

Lojistik Faaliyet 

 

%10.3 

 

Stok Yönetimi %4.0 9 

Sipariş temini %6.5 6 

Geri dönüş 

lojistiği 

%3.1 10 

 

 

 

Kriterler K11 K12 K13 K21 K22 K23 K31 K32 K33 K41 K42 K43 

K11 1 1.00 1.00 0.33 0.33 2.00 4.00 4.00 4.00 2.00 2.00 2.00 

K12 1.00 1.00 4.00 0.50 0.50 3.00 4.00 4.00 4.00 2.00 3.00 2.00 

K13 1.00 0.25 1.00 0.25 0.25 0.25 3.00 2.00 3.00 2.00 0.50 3.00 

K21 3.00 2.00 4.00 1.00 1.00 3.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 

K22 3.00 2.00 4.00 1.00 1.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 

K23 0.50 0.33 4.00 0.33 0.33 1.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 

K31 0.25 0.25 0.33 0.17 0.20 0.20 1.00 0.50 0.33 0.50 0.33 0.50 

K32 0.25 0.25 0.50 0.17 0.20 0.20 2.00 1.00 0.33 0.33 0.25 0.33 

K33 0.25 0.25 0.33 0.17 0.20 0.33 3.00 3.00 1.00 2.00 0.33 3.00 

K41 0.50 0.50 0.50 0.17 0.25 0.20 2.00 3.00 0.50 1.00 0.50 3.00 

K42 0.50 0.33 2.00 0.20 0.33 0.20 3.00 4.00 3.00 2.00 1.00 4.00 

K43 0.50 0.50 0.33 0.17 0.25 0.20 2.00 3.00 0.33 0.33 0.25 1.00 

 CR = 7.7% Principal eigen value = 13.296      
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Günümüzde işletmeler, tüketiciye her alanda ulaşmak için çok kanallı bir dönüşüme uğrama ihtiyacı 

duymuşlardır. Bütüncül kanal ile tüketicinin hem sanal mağaza kanalları hem de fiziksel mağaza 

kanalları arasında geçiş yapmalarına imkân tanımayı ve tüketiciye istediği zaman istediği yerde alışveriş 

yapabilme imkânı sağlamayı amaçlamaktadırlar. Ayrıca teknolojinin gelişmesiyle ve ulaşılabilirliğinin 

artmasıyla bütüncül kanal pazarlama anlayışı işletmeler arasında rekabet unsuru halini almıştır. Bu 

nedenle etkin bir bütüncül kanal tecrübesi sağlamak için etkili olan faktörlerin önem derecelerinin 

ölçülmesi gerekmektedir. Değerlendirmenin hangi kriter veya kriterler setine göre yapılacağı hususu 

sektörel veya iş koluna yönelik çeşitli şekillerde uygulanmasına karşın genelde subjektif 

değerlendirmeler olduğu görülmektedir. 

Bu kapsamda mevcut çalışma ile firmaların bütüncül kanal tecrübesine etki eden faktörlere yönelik bir 

model önerisi getirilmiştir. Bu model ve ağırlıklandırılmasında ise çok kriterli karar verme 

yöntemlerinden Analitik Hiyerarşi Prosesi tekniği kullanılmıştır. Sonuçlar genel olarak, teknolojik 

altyapının önem düzeyinin en yüksek oranda bütüncül kanal tecrübesini etkilediğini, sırasıyla da değer 

yaratma, lojistik faaliyet ve kişisel faktörlerin geldiğini göstermiştir. Global ağırlıklarda ise tüm alt 

kriterler birlikte ele alındığında kanallar arası entegrasyonun en yüksek ağırlıkta olduğu, takiben de 

kanallar arası tutarlılık, faydacı değer ve kullanım kolaylığının da bütüncül kanal tecrübesinde önemli 

düzeyde etkileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Gelecekte yapılacak çalışmaların farklı kriterler/alt 

kriterler kullanılarak veya benzer kriterlerin diğer çok kriterli yöntemler ile literatüre katkı 

sağlayabilecekleri değerlendirilmektedir. 
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OBOE IN THE WORKS OF AZERBAIJANI COMPOSERS 

 

Aynur İSKƏNDƏROVA  

Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası, Musiqişünaslıq fakültəsi, doktorant,  

Bakı, Azərbaycan 

ORCID ID: 0000-0001-6854-3448 

  

XÜLASƏ 

Açar sözlər: qoboy, solo, ansambl, repertuar, tembr 

Təqdim olunan məqalədə Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında Avropa mənşəli nəfəs alətlərinə 

müraciət olunmasından bəhs olunur və bu sırada qoboy alətinin milli musiqimizə daxil olması 

işıqlandırılır. Məqalədə qoboy alətinin ilk dəfə Üzeyir Hacıbəyli tərəfindən professional musiqimizə 

daxil olması nəzərə çatdırılır və dahi bəstəkarın qoboy alətindən istifadə etdiyi əsərlər haqqında məlumat 

verilir. Nəzərə çatdırılır ki, qoboy alətinin özünəməxsus tembri, bir sıra potensial imkanları bu alətin 

ifasında müxtəlif obrazların canlandırılmasına təkan verir. Çox geniş və rəngarəng tembr imkanlarına 

malik olan qoboy lirik, məlahətli obrazları, insanın saf və ülvi duyğularını əks etdirməyə, eləcə də 

pastoral, qəhrəmani və faciəvi məzmunu ifadə etməyə  qadirdir. Həmçinin qoboy alətinin səs tembri 

milli xalq çalğı aləti olan ney və tütəyi xatırladır. Bu xüsusiyyət isə qoboy aləti üçün yazılmış əsərlərdə 

milli musiqi intonasiyalarını daha qabarıq ifadə etməyə səbəb olur. Məqalədə Azərbaycan 

bəstəkarlarının yaradıcılığında qoboy alətindən istifadə olunması ətraflı şəkildə işıqlandırılmışdır.  

 

ABSTRACT 

Keywords: oboe, solo, ensemble, repertoire, timbre 

The presented article discusses the use of wind instruments of European origin in the works of 

Azerbaijani composers, and highlights the inclusion of the oboe in our national music. The article notes 

that the oboe was first introduced to our professional music by Uzeyir Hajibeyli and provides 

information about the works used by the genius composer on the oboe. It is noted that the unique timbre 

of the oboe, a number of potential features give impetus to the revival of various images in the 

performance of this instrument. The oboe, which has a very wide and colorful timbre, is able to express 

lyrical, charming images, pure and sublime human feelings, as well as pastoral, heroic and tragic content. 

Also, the timbre of the oboe is reminiscent of the national folk instrument ney and tutey. This feature 

makes the intonations of the national music more vivid in the works written for the oboe. The article 

elaborates on the use of the oboe in the works of Azerbaijani composers. 

 

Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbi nümayəndələrinin yaradıcılığında nəfəs alətləri üçün yazılmış əsərlər 

üstünlük təşkil edir. Milli professional bəstəkarlıq məktəbimizin yarandığı və formalaşdığı ilk illərdə bu 

sahədə müəyyən boşluqlar nəzərə çarpsa da, sonrakı dövrlərdə canlanma hiss olundu. Belə ki, 

Azərbaycan bəstəkarları məhsuldar şəkildə nəfəs alətləri üçün əsərlər yazmağa başladılar. Bu sırada 

milli musiqimizə ilk daxil olan Avropa nəfəsli musiqi aləti olan qoboy xüsusilə mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir.  

Qeyd edək ki, Azərbaycan bəstəkarları Avropa mənşəli nəfəs alətləri sırasında müxtəlifliyə çalışsalar 

da, bu sırada müəyyən alətlərə, xüsusilə qoboya üstünlük verilməsi daha çox diqqəti cəlb edir. Onu da 

vurğulayaq ki, qoboy alətinin milli musiqimizə daxil olmasında və bu alətin sonrakı dövrlərdə aparıcı 

əhəmiyyət kəsb etməsində Ü.Hacıbəylinin mühüm rolu olmuşdur. Dahi bəstəkar bir sıra Avropa 

https://orcid.org/0000-0000-0000-0000
https://orcid.org/0000-0000-0000-0000
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alətlərinin milli musiqimizə daxil olmasına müvəffəq olduğu kimi, qoboyun da bərqərar olmasında 

müstəsna rol oynamışdır.   

Ahənginə və tembrinə görə Şərq aləmində daha çox ney, balaban, zurna ilə yaxınlıq təşkil edən qoboy 

aləti nəfəs alətləri sırasında ən mürəkkəb çalğı aləti kimi qeyd olunur. Qoboy simfonik orkestrin ağac 

nəfəsli alətləri qrupuna daxil olmaqla yanaşı, həm də solo və ansambl aləti kimi geniş istifadə edilir. Bu 

alətin tarixinə nəzər saldıqda məlum olur ki, inkişaflı klapan mexanizminə malik olan müasir qoboy 

XIX-XX əsrlərin ayrıcında yaranıb formalaşmışdır. Əslində qoboy tipli alətlərə bir çox xalqların 

musiqisində rast gəlinir və  qoboy eyni zamanda mənşəcə Şərq aləmi ilə sıx bağlıdır.  

Dahi Azərbaycan bəstəkarı Ü.Hacıbəyli şərq və qərb musiqi alətlərindən bəhs edən elmi məqalələrində 

bir sıra müqayisələr verərək, bu yaxınlığı ətraflı şəkildə nəzərə çatdırmağa nail olmuşdur. Üzeyir 

Hacıbəylinin “Milli incəsənətin yüksək nümunələrini yaratmaq üçün bəstəkar nəinki musiqi 

yaradıcılığının nəzəri əsaslarını bilməli və bəstəkarlıq texnikasına yiyələnməli, həm də xalq musiqisinin 

xarakterik xüsusiyyətlərinə və qanunlarına dərindən bələd olmalıdır” fikirlərini əsas tutan Azərbaycan 

bəstəkarları bunları öz yaradıcılığında tətbiq etməyə çalışaraq Avropa mənşəli nəfəs alətləri üçün 

müxtəlif məzmunlu əsərlər yazmağa üstünlük vermişlər [3, s.61]. Belə ki, müxtəlif nəsilləri təmsil  edən 

Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında nəfəsli alətlər üçün milli elementləri və intonasiyaları 

özündə birləşdirən, eləcə də musiqi dili və məzmun etibarilə yeni səpkili əsərlər yaranmışdır.  

Üzeyir Hacıbəyli “Şərq musiqisi və qərb musiqi aləti” məqaləsində yazırdı: “Qərb musiqiçiləri özləri 

nəfəs ilə çalınan alətdən “qoboy” və “ingilis nəfiri” deyilənlərini “tembr”cə Şərq musiqisinə daha uyğun 

hesab edib. “Şərq”i üslubdakı bəstələrinin çalınmasını bu alətə həvalə edirlər. Həqiqət bu iki alətin 

səsləri, ələlxüsus “bəm”dəkiləri bizim “zurna” və “yastı balaban” dediyimiz alətimizin sədalarına 

yaxındır” [2, s.227]. Belə ki, milli mədəniyyətimiz üçün çox ziddiyyətli bir dövr olan 1920-ci illərdə 

Azərbaycan musiqisinin ümumavropa məcrasında inkişafı gündəmdə duran əsas məsələlərdən biri idi. 

Azərbaycan musiqisinin Avropa orkestrinin alətlərində ifası və dahi Ü.Hacıbəylinin ifadəsincə desək, 

“musiqimizin tərəqqisinin Avropa musiqisini öyrənməkdən asılı olması” məsələsi qarşıda duran əsas 

vəzifələrdən biri idi [2, s.227].  Bu prosesdə xüsusilə, Ü.Hacıbəylinin təşəbbüsü və səyləri nəticəsində 

1921-ci ildə yaranan Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının böyük rolu olmuşdur. Yarandığı ilk 

gündən burada nəfəs alətləri sinifləri fəaliyyət göstərib və qısa müddət ərzində milli ifaçı kadrlar 

formalaşmışdır. Belə siniflərdə müxtəlif nəfəs alətlərini tədris edən ifaçılar Azərbaycanda peşəkar 

musiqi təhsilinin bünövrəsini qoymuşlar. Onu da bildirək ki, həmin dövrdə burada qoboy üzrə də siniflər 

fəaliyyət göstərirdi. 

 Qoboyun özünəməxsus tembri, bir sıra potensial imkanları bu alətin ifasında müxtəlif obrazların 

canlandırılmasına təkan verir. Çox geniş və rəngarəng tembr imkanlarına malik olan qoboy lirik, 

məlahətli obrazları, insanın saf və ülvi duyğularını əks etdirməyə, eləcə də pastoral, qəhrəmani və faciəvi 

məzmunu ifadə etməyə  qadirdir. Qoboy alətinin Azərbaycan musiqisində ilk dəfə tətbiq edilməsi 

Ü.Hacıbəylinin adı ilə bağlıdır. Dahi bəstəkarın “Koroğlu” operasında uvertüranın başlanğıcında əsas 

mövzunun Segah muğamına əsaslanan melodiyasını qoboy ifa edir. Xüsusilə uvertürada qoboyda ifa 

olunan melodiyanın milli alət olan balabanla dialoqu möhtəşəm bir effekt yaradır. “Koroğlu” operasında 

segah ladında səslənən əsas mövzu və onun sonradan çahargah ladında davamı qoboy alətinə həvalə 

edilir. Operanın birinci pərdəsinin finalında  Koroğlunun Nigarla vidalaşması səhnəsində də qoboy aləti 

Koroğlunun reçitativ-deklamasiyalarından əvvəl səslənir. Qoboy bu səhnədə Hümayun muğamının 

intonasiyaları üzərində kiçik frazaları ifa edir. “Koroğlu” operasının IV pərdəsində bəstəkar tütəkdə ifa 

edən Təlxəyin obrazını qoboy alətinin tembri vasitəsilə canlandırır. Bu epizodda qoboyun yuxarı registri 

kiçik diapazonda istifadə edilir. Məlum olduğu kimi, alətin bu registri tembr baxımından tütəyə çox 

yaxındır. Ü.Hacıbəylinin bir sıra digər əsərlərində də qoboy alətinin solosu tətbiq edilmişdir. Bəstəkarın 

“Firuzə” operasında Firuzənin ariyası da qoboy solosu ilə başlanır. Bununla da Ü.Hacıbəylinin 

“Koroğlu” operasının zəngin partiturasından başlayaraq, qoboy alətinin müasir Azərbaycan 

bəstəkarlarının bir sıra musiqili-səhnə, simfonik, kamera və kamera-instrumental əsərlərində tətbiq 

edilməsinə başlanılır. 

Tədricən Avropa nəfəs alətləri, o cümlədən qoboy üçün milli repertuarın bəstələnməsi zərurəti yaranır. 

İfaçılar qarşısında bu alətlərdən daha geniş istifadə etmək problemi qoyulur. Qoboy üçün yazılan 

işləmələrlə, kiçik həcmli pyeslərlə yanaşı, silsilə və iri həcmli əsərlərin yaranması ifaçıların repertuarını 
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genişləndirir. Bu əsərlər dəyərli vəsait kimi qoboy alətinin daha geniş imkanlara malik olmasını nümayiş 

etdirir. Qoboy aləti üçün ilk pyeslər Azərbaycanda XX əsrin 50-ci illərində yaranmağa başlanmışdır.Bu 

nümunələrə  F.Əmirovun “Bulaq başında” pyesi (1952), S.Ələsgərovun qoboy və fortepiano üçün lirik 

mahnı əsəri aiddir. Bu əsərlər tədris materialı və konsert repertuarı kimi istifadə olunur. 

Bununla belə, qoboy üçün milli repertuarın genişlənməsinə, eləcə də sırf bu alət üçün yazılmış kiçik 

həcmli pyeslərlə yanaşı, iri həcmli əsərlərin də yaradılmasına ehtiyac duyulurdu. Azərbaycan 

bəstəkarlarının yaradıcılığında daha çox əsər yazılan digər nəfəs aləti olan fleyta ilə müqayisədə, 

qoboyun texniki imkanları müəyyən qədər məhduddur. Bu da qoboy üçün yazılmış əsərlərin say 

etibarilə az olmasına səbəb olmuşdur. Lakin T.Bakıxanovun, eləcə də C.Cahangirovun qoboy və orkestr 

üçün konsertləri bu alətin spesifik xüsusiyyətlərini və onun potensial imkanlarını nəzərə çatdırmışdır. 

Onu da qeyd edək ki, Azərbaycanda qoboy aləti üçün ilk konserti Tofiq Bakıxanov yazmışdır və o, bu 

sahədə iki konsertin müəllifidir. F.Əmirovun tanınmış qoboy ifaçısı Kamil Cəlilov üçün bəstələdiyi 

“Qoboy üçün altı pyes” məcmuəsi isə bu alətin ən müxtəlif obrazlar dairəsini əks etdirməyə qadir 

olduğunu bir daha təsdiqləmişdir. Onu da qeyd edək ki, F.Əmirov bu əsərin titul səhifəsində əsərin 

qoboyla yanaşı, fleyta alətinin ifası üçün nəzərdə tutulduğunu qeyd etmişdir.  

Qoboy və ingilis nəfiri Qara Qarayevin yaradıcılığında da maraqlı və rəngarəng tərzdə istifadə 

olunmuşdur. Bəstəkarın səhnə əsərləri sırasında qoboy solosuna ən parlaq nümunə “Yeddi gözəl” 

baletindən “Gözəllər gözəli”nin portretidir. Qoboyun ifadəli tembri incə və məlahətli “İran gözəli”nin 

obrazını da parlaq şəkildə yaradır. Əvvəlcə qoboyda, sonra isə violində səslənən Hümayun ladının 

üzərində qurulan qəmli və kədərli melodiya çox məftunedici səslənir. Bəstəkar “Bizans gözəli”nin 

parlaq, ehtiraslı obrazını yaradarkən yenə qoboy alətinə müraciət edib. “Hind gözəli”nin ikinci 

mövzusunda qoboy tembri nazlı qızın obrazını yaradır. 

Xüsusilə, son onilliklərdə qoboy alətinin repertuarını genişləndirmək məqsədilə ansambl və solo qoboy 

ifası üçün əsərlər yazılmış, işləmələr və köçürmələrin hazırlanması sahəsində bir sıra işlər görülmüşdür. 

Tanınmış bəstəkar İlham Abdullayevin “Qoboy və simli kvartet  üçün noktürn” (2002), “Fleyta, qoboy 

və kamera orkestri üçün vals” (2008) “Fleyta, qoboy və kamera orkestri üçün süita” (2009) əsərlərində 

qoboy aləti istifadə olunmuşdur. Eləcə də, Xalq artisti Sərdar Fərəcovun “Əbədi çağırış” əsərində 

istifadə olunan nəfəsli alətlərin sırasına qoboy da daxil edilmişdir. Xalq artisti Xəyyam Mirzəzadənin 

solo qoboy ifası üçün yazdığı “Monoloq” əsəri (2009) xüsusilə qeyd olunmalıdır. “Monoloq” əsəri İlk 

dəfə Fransada keçirilən festivalda səslənmişdir və bəstəkarın digər əsərləri münasibətdə nisbətən daha 

müasir səpkili olması ilə diqqəti cəlb edir. Xəyyam Mirzəzadə burada yeni yazı üsullarından istifadə 

edərək, dərin fəlsəfi fikirlərini musiqi dili ilə ifadə etməyə nail olmuşdur. Hazırda qoboy ifaçılığında 

yeni repertuarın yaradılması istiqamətində əsərlər yaranır və bunlar peşəkarlıq keyfiyyətlərinin 

yüksəldilməsinə dəstək olmaqla yanaşı, həm də ifaçılıq mədəniyyətinin inkişafına təkan verir.  

Qoboyun Şərqə bağlılığı, eləcə də Azərbaycan xalq çalğı alətlərinin tembri ilə yaxınlığı bu alətin 

simfonik orkestrdə istifadə olunmasına da zəmin yaradır. Qoboyun yuxarı registrinin səsləri tütək səsinə 

çox yaxın olduğu üçün bir sıra Azərbaycan bəstəkarları təbiət lövhələri, peyzaj təsvirlərini verərkən bu 

alətdən istifadə etmişlər.  

Xalq artisti Kamil Cəlilov isə Azərbaycan muğamlarını qoboyda ifa edən ilk ifaçı olmuşdur. Azərbaycan 

musiqisinin, o cümlədən muğam sənətinin dünyada şöhrət qazanmasında Kamil Cəlilovun da mühüm 

rolu var. Ecazkar və bənzərsiz ifası ilə muğamları səsləndirən Kamil Cəlilov öz ifası ilə milli musiqimizə 

yeni kolorit bəxş etmişdir. Bu barədə musiqişünas Səadət Təhmirazqızı yazır: “Kamil Cəlilovun 

qoboyda muğam ifasının təkmilləşməsində Fikrət Əmirovun “Şur” simfonik muğamının mühüm təsiri 

var. Belə ki, o, bu əsərdə simfonik orkestrin müşayiəti ilə muğamın “Zəminxara” və “Hicaz” şöbələrini 

solo ifa etmişdir. Bu hissələr qoboyda qeyri-adi səslənərək Kamilin ifasına və qoboya böyük maraq 

oyatdı. Bununla da sübut olundu ki, avropalılara məxsus bu musiqi alətində yalnız klassik not əsərləri 

deyil, qədim muğamlar da ifa etmək olar” [4, s. 58]. 

Hazırki müasir dövrümüzdə qoboy aləti Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında mühüm əhəmiyyət 

kəsb edir. Belə ki, alətin səs tembrindən irəli gələrək, bu alət üçün yazılmış əsərlər müasir dövr 

Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında aparıcı əhəmiyyət kəsb edir. Bunu son dövrlərdə yazılan 
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əsərlərin say etibarilə çoxluğu sübut edir. Bu baxımdan məlahətli tembrə malik olan qoboy aləti milli 

musiqimizə digər nəfəs alətlərindən fərqli olaraq daha mükəmməl şəkildə  uyğunlaşmışdır. 
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ÖZET  

Batı karşısında zayıf düşmenin kayıplarını tecrübe etmiş olan Osmanlı aydın kesimi, 18. Yüzyıldan bu 

yana Batı’nın sanayi devrimi ve hemen arkasından gelen pozitivist rüzgarın allak bullak ettiği bir 

ortamda bu zayıflığın nedenlerini araştırmaya başlamıştır. Durkheim, Comte, Marks gibi düşünürlerin, 

sosyolojik bulgular vasıtasıyla önce kendi toplumlarının bozulan düzenlerine, sonra da tüm toplumların 

kaosa girmiş yapılarına nüfuz ederek kurtuluş reçeteleri sunmaya çalışan teorileri etkisinde ilk dönem 

Osmanlı sosyologları, toplumu dönüştürmede iddialı ve güçlü aktörler olarak aynı düzlemde bu zayıflığı 

aşmanın yolunun Batı’nın seviyesine erişebilmekten geçtiği kanaatindedirler. Bunun için 

kullanılabilecek en önemli araç ise, Türk sosyolojisinin ilk temsilcileri tarafından paradigmal dönüşümü 

simgeleyen, Batılı ve Batı eksenine girmiş toplumları derinden etkileyen pozitivizm olarak görülmüştür. 

Ahmed Şuayb, Hüseyin Cahit, Ziya Gökalp, Rıza Tevfik, Salih Zeki, Necmettin Sadak, Mehmet İzzet 

gibi sosyologlar,  üstad olarak pozitivizmin önemli temsilcileri olan Auguste Comte, Pierre Laffitte, 

Herbert Spencer, John Stuart Mill, Gustave Flaubert, Emile Durkheim gibi sosyologları 

benimsemişlerdir. Bu bağlamda Türk sosyologları pozitivizmi, eksenine girdiği Batılı sosyologların 

okumalarına paralel biçimde, din karşısında bilimin egemenliği biçiminde algılamıştır. Radikal bir 

düşünce dönüşümü olarak pozitivist zihniyet, aklı, objektif yöntemle peşin yargılardan, dogmalardan, 

naslardan sıyırarak realiteyi arama iddiasında iken, metafiziğin ise muhtevası bilinmeyen, 

tanımlanamayan bir cevher olduğu savındadır. Gerçekte pozitivizmin dogmalara ve metafizisyen 

düşünüşlere determinist anlayışla cevap vermesi, onun doğasında dinden ilham alan ya da din kaynaklı 

eğilimlerin varlığını sergilemektedir. Sözgelimi Comte’un Üç Hal Yasası gereğince artık tanrı ve 

tanrısal yansımalar tarih olurken, pozitivizm evresinde nesnelerin özünü keşfetme yerine, fenomenler 

arasında mevcut sabit ilintilerin keşfedilmesi önemli hale gelmiş ve tabiat kanunları mutlak nedenlerin 

yerine geçmiştir. Comte’u pozitivist aşamaya yönelten, Batı tarihini dolduran tahrif edilmiş 

Hristiyanlığa ve din-ilim çatışmasının getirdiği sonuçlara gösterilen tepkidir. Fakat paradoksal biçimde 

Comte, bunu yeni bir din gibi algılamış ve bu dinin hem kurucusu hem müntesibi hem de tebliğcisi 

rolüne soyunmuştur. Dolayısıyla Comte’un tanımladığı ve Türk sosyologlarını da etkisi altına alan 

teorilerden biri pozitivizmin ürettiği insanlık dinidir. Comte’a göre bir şeyin din olabilmesi için yüksek 

bir varlığın mevcudiyeti gerekir ki, insan, insanlığın bir üyesidir; insanlık, insanı çevreler ve onu aşar. 

Doğal olarak bu dinin tanrısı da insanlıktır. Batı sosyolojisinin ortaya çıkardığı ikinci bir pozitivist teori, 

Durkheim sosyolojisi ile gelişmiş olan toplumun din olduğu yönündeki anlayıştır. İhtilal sonrasının bir 

Fransız aydını olan Durkheim, bu şartların sosyoloğu olarak tanrı yerine toplumu koymuştur. Ona göre, 

bir inanan açısından tanrı ne ise birey açısından da toplum odur. Durkheim’ın, sosyolojisi ile başta Ziya 

Gökalp olmak üzere ilk dönem Türk sosyologlarını derinden etkilediği belirtilmelidir. Öyle ki, yeni Türk 

devletinde yurttaşlık dini kavramını üretecek olan bu düşüncedir. Türk sosyologlarının sarıldığı ve yeni 

Türk devletinin kuruluş felsefesini oluşturacak pozitivist sosyolojinin ürettiği düşünce platformunun bir 

diğer teorisi, ulusçuluğu kutsayan anlayıştır. Ulusçu paradigma, sosyolojiyi bir tür felsefe hatta kutsal 

bir yönelim olarak ele almış, ahlaki, toplumsal, siyasal ve dini sorunlar üzerinde vahiy gücünde bir esas 

olarak görmüştür. Nihayet pozitivizm, Türk toplumuna yansıyan yönüyle laik anlayışın temelinde de 

esaslı bir yer edinirken, Türkiye’de laik radikalizmin gelişmesini derinden etkilemiş ve sekülerleşmeye 
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olan bağlılığı kutsallaştırmıştır. Bu laik radikalizm ise, yeni Türk toplumunun İslam dini ile özdeşleşen 

Osmanlı kurumlarına ilişkin tüm sosyal alanlarında redd-i mirasa yönelmesi şeklinde tezahür etmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Pozitivizm, İnsanlık Dini, Ulusçuluk, Laiklik, Redd-i Miras. 

 

ABSTRACT 

The Ottoman intellectuals, who had experienced the losses of weakening against the West, began to 

investigate the causes of this weakness in an environment devastated by the industrial revolution of the 

West and the positivist wind that followed it since the 18th century. Durkheim, Comte, and Marx tried 

to offer prescriptions for salvation by first penetrating the deteriorated order of their own societies and 

then the chaos of all societies through sociological findings. Under the influence of these theories, early 

Ottoman sociologists, as assertive and powerful actors in transforming society, were of the opinion that 

the way to overcome this weakness was to reach the level of the West. The most important tool that can 

be used for this was seen by the first representatives of Turkish sociology as positivism, which 

symbolizes the paradigmal transformation and deeply affects Western and Western societies. 

Sociologists such as Ahmed Şuayb, Hüseyin Cahit, Ziya Gökalp, Rıza Tevfik, Salih Zeki, Necmettin 

Sadak, Mehmet İzzet have adopted sociologists such as Auguste Comte, Pierre Laffitte, Herbert 

Spencer, John Stuart Mill, Gustave Flaubert, Emile Durkheim, who are important representatives of 

positivism as masters. In this context, Turkish sociologists perceived positivism as the dominance of 

science over religion, in line with the readings of Western sociologists, whose axis it entered. 

While the positivist mentality, as a radical transformation of thought, claims to seek the reality by 

removing the mind from prejudices, dogmas and texts with an objective method, it claims that 

metaphysics is an undefinable substance whose content is unknown. In fact, the fact that positivism 

responds to dogmas and metaphysician thinking with a deterministic understanding reveals the existence 

of religion-inspired or religion-based tendencies in its nature. For example, according to Comte's “Law 

of Three Stages”, gods and divine reflections are now history, in the phase of positivism, instead of 

discovering the essence of objects, it has become important to discover the existing fixed relationships 

between phenomena and natural laws have replaced absolute causes. What led Comte to the positivist 

stage was the reaction to the distorted Christianity that filled the history of the West and the results of 

the religion-science conflict. But paradoxically, Comte perceived it as a new religion and assumed the 

role of both the founder, follower and preacher of this religion. Therefore, one of the theories defined 

by Comte and which influenced Turkish sociologists is the "Religion of Humanity" produced by 

positivism. According to Comte, for something to be a religion, the existence of a higher being is 

necessary, that man is a member of humanity; humanity surrounds and transcends man. Naturally, the 

god of this religion is humanity. 

A second positivist theory emerged by Western sociology is the understanding that "society is religion" 

developed with Durkheim's sociology. Durkheim, a post-revolutionary French intellectual, put society 

instead of god as the sociologist of these conditions. According to him, what God is to a believer, society 

is to the individual. It should be noted that Durkheim deeply influenced the early Turkish sociologists, 

especially Ziya Gökalp, with his sociology. So much so that it is this thought that will produce the 

concept of “Citizenship Religion” in the new Turkish state. Another theory of the platform of thought 

produced by positivist sociology that will form the founding philosophy of the new Turkish state and 

embraced by Turkish sociologists is the understanding that "sanctifies nationalism". The nationalist 

paradigm considered sociology as a kind of philosophy, even as a sacred orientation, as a basis for the 

power of revelation on moral, social, political and religious issues. Finally, while positivism gained a 

fundamental place in the foundation of secular understanding with its reflection on Turkish society, it 

deeply affected the development of secular radicalism in Turkey and sanctified the commitment to 

secularization. This secular radicalism, on the other hand, manifested itself as the tendency of the new 

Turkish society to reject the inheritance in all social areas related to the Ottoman institutions identified 

with the religion of Islam. 

Keywords: Positivism, Religion of Humanity, Nationalism, Secularism, Rejection of Heritage. 
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1.POZİTİVİZM EKSENİNDE SOSYOLOJİ VE TÜRK SOSYOLOJİSİ/SOSYOLOGLARI 

Pozitivizm düşüncesini hem doğuran hem de biçimlendiren, Fransız Devrimi ve bu devrim sırasında 

gerçekleşen olaylardır. Fransa’da yaşanılan kaosu gözlemleyen Auguste Comte, bir çözüm aramış, bunu 

döneminin çatışan görüşlerinin arasını bulmakla oluşturabileceği kanaatine varmıştır. Bu anlamda 

pozitivist teori düşüncenin köklü değişimi anlamında bir devrim olarak nitelenmiştir (Kongar, 1995, ss. 

42-45). Pozitivizme göre akli, objektif metodla peşin hükümlerden, dogmalardan, nasslardan sıyrılarak 

realite aranmalıdır. Bu da pozitif bilim zihniyetidir. Metafizik ise ne olduğu bilinmeyen, tarif 

edilemeyen bir cevherdir. Asli cevher, ezeli ve ebedi kıymetler, insanın aslı, kökü gibi kavramlar peşin 

hükümlere, doğal hadiselerin üstünde bir takım metafizik cevherlerin kabülüne delalet eder. Bu gibi 

kavramlardan, bu gibi varlıkların mevcudiyeti ile işe başlamak, rasyonel, objektif, dogmalardan 

kurtulmuş zihniyet ve metoda, ilim zihniyet ve metoduna taban tabana zıttır (Başoğlu, 1941, ss. 249-

252).  

Pozitivizm, toplum mühendisliği de denilebilecek şekilde dini inançları içine almak suretiyle kitlelere 

ayar vermek için kullanılmıştır. Bilimsellikle bağdaştırılamadığı iddiasıyla hemen her alanda olduğu 

gibi dini hayatla ilgili olarak da tanrı inancını yıkmayı amaçlamıştır (Korlaelçi, 1986, s.376). Bu 

anlamda bir sosyal felsefe olarak, 19. Yüzyılda burjuvazinin ileri kesimlerinde laik anlayışın temeli 

olarak belirmiştir. Dahası, kökeninde muharref Hristiyanlığın akıl dışı yanlarına gösterilen tepki ve 

ansiklopedist düşünürlerin çalışmaları vardır. Comte’un kendisini pozitivist aşamaya yönelten, gerçek 

tutkusundan ziyade sınıflaşmanın ve din-ilim çatışmasının yoğun olduğu ortamda içinde yaşadığı 

toplumun ve medeniyetin dramıdır. Son tahlilde Batı tarihini dolduran çarpık Hristiyanlığa ve din-ilim 

çatışmasının getirdiği sonuçlara tepkiyle beslenmiştir (Elibol, 1985, ss. 50-52).   

Comte’dan sonra pozitivizmin temsilcileri olarak Emile Littre, Ernest Renan, Taine, Pierre Liffitte, 

Emile Durkheim, John Stuart Mill ve Herbert Spencer gibi filozoflar sayılabilir. Batılı sosyologların 

sosyolojiyi kullanmak suretiyle kaos halindeki toplumlarına çıkış noktası gösterme gayreti, Türk 

aydınlarının da aynı işlevle toplumlarına bakmalarına zemin hazırlamıştır. Bu aydınlar arasında Ziya 

Gökalp, Necmettin Sadak, Mehmet İzzet, Ali Kami ve İsmail Hakkı Baltacıoğlu gibi isimleri saymak 

mümkündür. Pozitivizmin yayılması için her ülkede temsilciler bulmak için uğraşılmıştır. Bu hususta 

üzerinde ısrarla durulan ülkelerden biri de Türkiye’dir. Gerek Comte gerekse diğer pozitivistler, elde 

edebildikleri Türkler vasıtasıyla pozitivizmi Müslüman ülkelerde yaymak istemişlerdir (Korlaelçi, 

1986, s. 376). Örneğin Comte, Tanzimat reformlarından büyük umutlara kapılmış, Reşit Paşa’ya yazdığı 

mektuplarda ona pozitivizm esaslarına göre reformlarını yaparsa dünyada ilk pozitivist toplum kurma 

şerefini kazanacağını bildirmiştir (Berkes, 1975, s. 192).    

Osmanlı siyasi merkezinin değişmesiyle, devletin kurmuş olduğu askeri, tıbbi ve idari meslek 

okullarında eğitim görmüş yeni bir elit sınıf yükselmiştir. Bu elit sınıf temel itibariyle pozitivizme 

dayanan eğitimleri, Batı emperyalizmiyle karşılaşmalarından dolayı zihinlerinde oluşan katılık, Fransız 

pozitivizminden alınmış olan topluma ilişkin görüşleriyle ortaya çıkmışlardır. Daha sonraları bu grubun 

bazı üyeleri, Fransa-Prusya savaşındaki Fransız yenilgisinden sonra Durkheim’ı Almanya’ya tahsile 

gönderen Fransız Cumhuriyeti’nin amaçlarına benzer gayretler için kullanılan Durkheim’dan alınmış 

pragmatik sosyolojinin temsilcileri olmuşlardır. Bu aydınlar başta Fransa olmak üzere Avrupa’dan gelen 

sosyolojik teorileri çok defa hemen hemen dini bir coşkuyla benimsemişlerdir. Batı ilmine saygı ve 

hayranlık duyan bu Türkler, sosyal gelişmenin, kalkınmanın, tabii ilimler uygulanabilen ilmi metodlarla 

çıkarılabilen kurallarını çekici bulmuşlardır. Bu itibarla Abdülhamit zamanında ve özellikle bunu 

isteyen Jön Türkler devresinde çok milletli Osmanlı İmparatorluğu’nun ihtiyaçlarına uyacak, cevap 

verecek Auguste Comte ve Emile Durkheimınki gibi sosyolojik doktrinleri uygulamak yolunda bir hayli 

gayret harcanmıştır. Bu açıdan Osmanlı aydın kesiminde hakim görüş, pozitivist bakışın tekamülcü 

fraksiyonu olmuştur. Bir Jön Türk eseri olan İttihat Terakki bundan ilham almıştır (Harris, 1976, s. 19-

20). Pozitivizmle ilgilenmiş olan bu öğrencilerin, başlangıçta teknik ihtiyaçlardan dolayı başlamış olan 

Batı düşüncesi ile temas sonucunda, bu gençlerin İslami kültürlerinin olmaması sebebiyle aldıkları Batı 

kültürü tek taraflı olmuş ve yüzeysel kalmıştır. Ellerine geçen her yabancı eseri hayranlıkla okumuşlar 

ve okudukları her şeyi hakikat kabul ederek iki dünya görüşü arasında bir karşılaştırma imkanından 

mahrum kalmışlardır. Bir yandan Rıza Tevfik, Ahmet Şuayp ve Mehmet Cavit kurdukları Ulum-u 

İktisadiyye ve İctimaiyye Dergisiyle; Tevfik Fikret ve Abdullah Cevdet, diğer yandan Edebiyat-ı 

Cedide’nin kurucuları, Servet-i Fünun Dergisi ile pozitivizmi yaymaya çalışmışlardır (Bolay, ty., ss. 50-
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52). Realizm ve naturalizm akımlarının etkisinde bulunduğu oranda edebiyat 1870’lerden sonra bilimin 

etkisini göstermiş, Osmanlı aydınlarının çoğunluğu için bilime verilen yeni önem ancak edebiyat 

kaynakları yoluyla anlaşılabilmiştir. Özel bir yere sahip Fransız edebiyatının, insan davranışını bilimsel 

açıdan bakarak incelemeye başlamış olan Taine gibi yarı filozof yarı edebiyatçı temsilcileri, Türkiye’de 

bir bakıma büyük bir etki bırakmıştır (Mardin, 1999b, s. 229-230).    

Osmanlı’da sanayiye göre daha yaygın bir kullanım alanına uzanan ve Batılıların sahip oldukları güce 

erişme yolunu şekillendiren bir araç (Mardin, 1999a, s. 229-230) olarak Pozitivist düşünce, ülkemizde 

II. Meşrutiyet’ten önce yayılmaya başlamıştır (Bolay, ty., s. 75). II. Meşrutiyet yıllarında bu dönemin 

literatürüne siyasal ve toplumsal eleştirilerin teorik temellerini sağlamış, ortaya çıkan ilk etki ise 

Auguste Comte’un etkisi olmuştur (Lewis, 1998, s. 230). Nitekim19. Yüzyıl ve meşrutiyet aydınlarının 

en çok göze çarpan özellikleri pozitif bilime ve felsefeye duydukları ilgi olmuş, Osmanlı devlet adamları 

ve okumuş kişileri ise bilim ve felsefeye ciddi bir ilgi duymamakla suçlanmışlardır (Mardin, 1995, s. 

75); (Hatemi, 1998, s. 31).  

Bu konjönktürde Osmanlı’daki entellektüel havada hakim olan felsefi biçimiyle pozitivistlerin, dine 

karşı duyarsızlığı da giderek artmıştır (Mardin, 1999a, s. 214). Bunun yanı sıra bu yeni pozitivistik 

tutumun etkisi dini-tasavvufi geleneğin unsurlarıyla inşa edilen geleneksel dünya görüşlerini sürdüren 

insanların bilgi dağarcıklarına karşı gösterdiği müsamahasızlık ve sabırsızlık da gözle görülür bir hale 

gelmiştir. Bu durum bu atmosferde bilişsel diye tanımlanabilecek bir gedikle bilimsel kafalı reformcu 

ilericilerle dini eğitim görenler arasında bir yabancılaşmaya yol açmıştır (Mardin, 1995, s. 75-76).    

Cumhuriyet dönemi elitlerinin din kurgularından daha çok bu kurguyu besleyen bilimsel ve bilimci fikir 

damarları da bir bakıma kendilerinden bir kuşak önceki bu aydınlar tarafından beslenmiştir. Bu fikirler 

Türk toplumunda aniden ve kazara ya da belirli bir siyasi konjonktüre bağlı olarak yeşermemiş ve belirli 

bir süreklilik ve kalıcılık göstermiştir. Bu anlamda bu yeni metodoloji uyarınca dinin esasları topluma 

ve siyasete rehber olmayacaktır ve tahayyül edilen yeni din toplumun ve siyasetin gerekleri 

doğrultusunda, dolayısıyla da sürekli olarak değişime uğraması mümkün olan bir din olacaktır. Bu din 

toplumsal ihtiyaçlara uygun ve onları karşılayan, adeta sipariş edilen bir din olarak tasarlanmıştır 

(Vergin, 2000, s. 116-117). Kemalizm’in ana dayanak merkezi de bilim ve bu yeni metodoloji olmuştur. 

Mustafa Kemal’in Rousseau ile birlikte en çok etkilendiği düşünür Auguste Comte’tur ve onun 

gerçekleştirdiği Türk devriminin temellerinde Comte’un pozitivizminin izleri ve etkileri görülür 

(Uğurlu, 2000); (Ankara Haftası, 1934, no:82). Mustafa Kemal Atatürk de pozitivizmi bilimin 

egemenliği biçiminde algılamış, bu şekilde onu dine ve geleneğe karşı kullanmıştır. Türk devrimi 

pozitivist düşünceyi hemen hemen tümüyle uygulamaya aktarmıştır. Bununla birlikte söz konusu olan 

Comte’un dünya dini değil, pozitivist düşünce ilkeleridir. Bir başka deyişle, Comte’un ileriye dönük 

olmaktan çok geçmişin değerlendirilmesine dayalı modelinin, ancak düşünce sistemi bakımından Batı 

Avrupa’nın gerisinde kalmış bir toplumda gerçekten devrimci olabileceği varsayılmıştır (Kongar, 1999, 

s. 48).  

Ana sorun ise, bilimin temel öğe olarak dinin yerine nasıl geçirilebileceğidir. Din, Anadolu insanında 

evrenle bağlantılı en yüksek meşruiyet kaynağıdır. Atatürk’ün evreni ise doğa yasalarının evrenidir. 

Atatürk, doğa yasalarını cumhuriyetin temel felsefesi niteliğine getirme çabasıyla, bilimi bir uygar din 

ya da civil religion olarak gördüğüne işaret etmiştir. Yani dini toplumsal bir olgu saymış ve bilimi dinin 

bu toplumsal işlevinin yerine koymak istemiştir (Mardin, 1999b, s. 232-233). Onun düşüncesinde 

Durkheim’dan etkilendiği modern devlet kavramı önceliklidir. Durkheim gibi Mustafa Kemal de 

modern devletin bu yurttaşlık dini (civil religion) ile desteklenebileceğine inanıyordu. Burada din ancak 

ikinci derecede veya marjinal bir role sahiptir; onun rolü kişisel bir değer olmaktan ibarettir. Türkiye’de 

vatandaşların bağlılığını sağlamak için yurttaşlık dininin gelişmesini teşvik edecek ve bu dinin 

dayandığı bireysel sorumluluğu geliştirecek kurumların yaratılmasına ihtiyaç vardır. Tanzimat 

döneminden cumhuriyete laik kanunların artmasıyla kalmayıp toplumun etnik kimliği hakkında bir 

anlayış geliştirilmesini de ifade eden bir evrimin var olduğuna dair inanç hakimdir. Bu kimlik, modern 

bir toplum içinde her bir vatandaşın gitgide daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğinin altını çizer. 

Atatürk’ün Türkiye’yi böylesine katı bir biçimde laikleştirmiş olmasının sebebi, bir devlet dini olarak 

İslam’ın vatandaşa bu özerkliği vermediğine inanmış olmasıdır (Mardin, 1998, s. 25). 

Toplumcu söylem ve buna bağlı olarak düşünülen din algısı, pozitivist versiyonların ürettiği diğer bir 
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yaklaşımın ürünü olarak önce Avrupa’da, sonra da ülkemizde kendisine bir yer edinmiştir. Benzer 

şekilde sosyoloji, Batı toplumbilimlerinin görüşlerini aktarması hasebiyle bir icat-bilim kimliğinden 

kurtulamamıştır. Sosyolojinin ülkemizde ortaya çıktığı dönemde, Batılı anlamda bir toplum yoktur. Ne 

sınıf çatışmaları, ne endüstri inkılabı, ne de halk ihtilalleri vardır. Sınıf çatışmaları, kitlesel ihtilaller, 

kapitalist üretim süreci ve sömürgecilik özellikleriyle biçimlenen bir Türk toplumu mevcut değildir 

(Yıldırım, 1999, s. 80-81). Bu anlamda sosyoloji Türkiye’de Batı’da olduğu gibi tüm toplumsal hayatı 

kapsayan bir paradigma olarak görülmüş, Türk sosyologları da Batılı üstadlarının din ile bilim arasında 

var olduğunu düşündükleri zıtlığı aynı şekilde benimsemişlerdir. Şüphesiz kendi içsel hareket 

ettiricilerimiz olmaksızın sosyoloji vasıtasıyla ülkemize giren bu olgular, sorun olarak görülen 

durumlara çözüm üretemedikleri gibi, bu durumlar çerçevesinde yine sosyolojinin otoritesine boyun 

eğmenin araçlarına dönüşmüşlerdir. Böylece sosyoloji ülkemizde sosyal fenomenleri açıklayıcı bir bilim 

dalı olarak değil, sosyal ilişkiler bütününe yön veren, olgular konusunda yargılarda ve hükümlerde 

bulunan bir determinant işlevi üstlenmiştir. Bu alanda uzun yıllar çalışanlar belli sosyoloji okullarının 

izleyicisi olmaktan kurtulamamışlardır. 

 

2. DİNLEŞEN POZİTİVİZM  

Pozitivist sosyoloji, metafizisyen din olgularına karşı temelde aynı kaynaktan yola çıkmakla birlikte, 

toplumun domine edici kitlesel hareketlerine ve kullandıkları metodolojik yenilikle ve toplumun en 

merkezi olgularını kökten değiştirmeye dönük argümanlarıyla farklı yorumlar getirmiştir. Fransız 

devrimi ve bu devrim sırasında olup bitenler, bu Fransız aydınlarını temelden sarsılan topluma çıkış 

noktaları aramaya itmiştir. Toplumsal dönüşümde çok önemli bir kavşak olarak görülebilecek Pozitivist 

kuram, bir düşünce devrimi olarak görülmüş, aklın hurafeye, bilimin dine karşı elde ettiği zafer olarak 

nitelenmiştir (Kongar, 1999, ss. 42-45). 

Tarihsel etkileşimlerle açıklanmasında bir sorun görülemeyecek bir realite olmakla birlikte sosyoloji, 

Avrupa ve Amerika’da entelektüellerin dinden uzaklaştıkları bir sosyal karmaşa döneminde doğmuştur. 

İlk ve ikinci nesil sosyologların önemli bir bölümü din konusunda şüpheci veya inkarcıdır. Örneğin ilk 

neslin bazı önemli isimlerinin sosyal İncil hareketi veya diğer bazı sosyal reform hareketleri içinde yer 

alması onların bilimsel kişiliklerini tehdit eden bir durum olarak görülmüş, ikinci nesil ise daha da ileri 

giderek sosyolojiyi dinin hizmetçisi veya toplumda iyiliği yaymak için bir araç olarak görenlere karşı 

tavır almıştır. Ayrıca bu dönemde Darwinci düşüncenin karşı konulamaz etkisi dinin çöküşünü öngören 

teorik bir bakış açısını şekillendirmede etkili olmuş, dolayısıyla sosyolojinin kurucuları bir teoriden çok 

bir sekülerleşme doktrinine angaje olmuşlardır. Bu nedenle tereddütsüz bir biçimde sekülerleşmeye olan 

bağlılık kutsallaştırılmış ve yeni bir toplum tasavvuru vurgusu yapılmıştır (Hadden, 2002, s. 133-134). 

Modern sosyolojinin ürettiği bu toplum tasavvurunda, onda tanımlanan, biçimlenen, yorumlanan din, 

toplum bütününün bir ürünü olarak ve toplum karşısında çeşitli faktörlerden sadece biri olarak ele 

alınmıştır. Pozitivist sosyoloji her şeyden önce dini, sosyolojinin hakimiyet nesnesine indirgemiştir. 

Sosyolojinin dine istediği şekilde yorum yapma hakkını vermiştir (Yıldırım, 1999, s. 34). 

Pozitivizmin ve Auguste Comte’un toplum teorisinin en belirgin özelliklerinden birini ilerleme olgusuna 

karşı duyulan inanç teşkil etmiştir. Toplumlar ilerlemiş ve bu doğrultuda insanoğlunun zihni de ilerlemiş 

ya da daha doğrusu inkişaf etmiştir. İlerlemenin varlığı tartışma götürmeyecek nitelikte ve inkar 

edilmeyecek bir olgudur. Pozitivistlerce her tür öznellikten uzak olarak yapılan bu tespitin, bu temel 

postulanın kıvanç ve honutluk gibi duygulara yol açmasında artık bir sakınca yoktur. Ancak bu da 

yetmemektedir. İlerlemenin sekteye uğramaması için düzenin sağlanması gerekmektedir (Vergin, 2000, 

s. 192). Çünkü teolojik ve metafizik doktrinler hüküm sürmeye devam ettikçe, her ikisi de pozitif 

ilkelerin ışığı altında alaşağı edilmedikçe toplumda bunalım devam edecek, düzen kurulamayacak, 

huzur sağlanamayacaktır. Bu yeni toplum ise bilimsel bir toplum olup, bilim adamları din adamlarının 

yerine geçecek, sanayiciler, yani Saint-Simon’un üreticileri askerlerle savaşçıların yerini alacaktır 

(Vergin, 2000, s. 194-195). 

Pozitivizmin dogmalara ve metafizisyen düşünüşlere determinist anlayışla cevap vermesi ise onun 

doğasında dinden ilham alan ya da din kaynaklı eğilimlerin varlığını sergilemektedir. Üç Hal Kanunu 

gereğince artık tanrı ve tanrısal yansımalar tarih olmuştur. Son pozitivizm evresinde şeylerin özünü 

keşfetme girişimi değersiz bulunarak terk edilerek yerini fenomenler arasında var olan sabit ilintilerin 
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keşfedilmesi çabasına bırakmıştır. Artık sorulacak soru neden değil, nasıl sorusudur. Doğa kanunları, 

mutlak nedenlerin yerine geçecektir; şimdiki amaç, gözlem yöntemi ile olgular arasındaki değişmez 

ilintileri saptamaktır (Thilly, 1995, s. 138). Dolayısıyla yeni toplum dönüşümü başlamıştır: bilim 

adamları din adamlarının yerine geçecek, sanayiciler, yani Saint-Simon’un üreticileri, askerlerle 

savaşçıların yerini alacaktır. Toplumun yönetim fonksiyonlarında insanlar duygularından ve 

inançlarından ilham alan düşüncelerini ve yargılarını bir kenara bırakacaklardır (Vergin, 2000, s. 194-

195).  

 

3. DİNLEŞEN POZİTİVİZM: COMTE’UN İNSANLIK DİNİ’NDEN DURKHEİM’IN TOPLUM 

DİNİNE 

Uzun sürede bilimin bu yeni anlayışının pozitivistlerin istediği oranda yerleşememesi, dinin geri 

tepmesi, pozitivizmin kurucusu Auguste Comte’u bundan dolayı din olgusuna merkezsel bir önem 

vermeye sevk etmiştir (Mardin, 1999b, s. 233). Comte’un atfettiği önem, onun pozitif çağın dininin, 

bilim dini ve insanlık dini olacağı imgesiyle insan ve insani hassaları her şeyin önüne geçirme uğraşıyla 

örtüşür. Comte’a göre bir şeyin din olabilmesi için, yüksek bir varlığın mevcudiyeti gerekir, bir de 

inananın tanrısına olan sevgisi lazımdır. İnsan, insanlığın bir üyesidir, insanlık, inşanı çevreler ve onu 

geçer. İnsanın hem cinsine karşı olan sevgisiyle, pozitif yoldaki insan ikinci şartı da yerine getirir. Hakiki 

aşk iyiliği dilemekten ibaret değildir. Bunu gerçekleştirmektir. Pozitif dinin de katolik dininde olduğu 

gibi din adamları, mezhepleri, misyonerleri, bayrağı olacak, prensibi aşk, temeli nizam ve intizam, 

gayesi evrim olacaktır (Daval, 1968, s. 44). 

 Comte, teolojik durumu reddederek kilisenin getirdiği bütün dogmaları kınamış, tanrı esinini inkar 

etmiş, fakat yüce katolik yaratışı göklere çıkarmaktan da geri durmamıştır (Bayet, 1970, s. 133). 

Paradoksal biçimde Comte için bu gerçekte kendi kurucusu olduğu dini için bir model olmuştur. Nihayet 

pozitivizm esinini insanlık dini adıyla yeni bir din gibi algılayarak dinin hem kurucusu hem de havarisi 

rolüne soyunmuştur (Berkes, 1975, s. 192). Bu açıdan pozitivist düşünüş son tahlilde kendini 

dogmatizmin kucağında bulmuş ve kendisi de bir metafizik sistem olmuştur. Comte, sonraları yaşamın 

duyumsal ve pratik evreleri üzerinde daha fazla durmuştur. Önce akıl, toplum reformunda en büyük 

etmen olarak vurgulanmış, sonra ise us ve bilimin yerini duygu ve pratik almıştır. Etik, bilimlere en 

yüksek bilim olarak eklenmiştir. Büyük insan sorunu bireysellikten toplumsallığa geçişte yaşanmıştır; 

her şeyin insanlık ile ilintili olması gerekmektedir, sevgi başlıca içtepidir. Tapmaya değer büyük varlık 

insanlıktır. İnsanlık dininin ana temasında bu olgu yatmaktadır (Thilly, 1995, s. 141).  

Toplumu her şeyin ölçüsü gören tavır ise Durkheim sosyolojisiyle gelişmiştir. Onun sosyolojisi toplum 

ya da tanrı inancının açılımı gibidir. Durkheim da Comte gibi kendi toplumunun anomi sürecine 

girmesinden rahatsız olmuş ve çareyi bilime dayanan bir ahlakta aramıştır. Ona göre bilimsel ahlakın 

kaynağı toplumdur. Önemli olan yaşayan toplumun ortak değerleridir. Çoğu Batılı aydın gibi Durkheim 

da din-bilim çatışması sonucu bu tavra ulaşmıştır (Elibol, 1985, s. 55-57).   

Pozitivist düşünce dini, seküler alanlarda yorumlamaya koyulmuş, antropoloji, oryantalizm, dinler tarihi 

gibi bilgi alanları bu bakış açışından önemli sonuçlara ulaşmıştır. Sosyoloji de bunlardan biri olarak dine 

toplumu esas alarak yaklaşır. Durkheim ekolüne göre de din bütün sosyal hayatın köküdür. Toplum 

bizzat kollektif bir kaynaşma, manevi bir yükseliş olan dini hayattan doğmuştur (Ülken, 1943, s. 1). 

Toplum gerçekliğin sujesine dönüşerek sosyolojik verilerle şuur kazanmıştır. Din, bu insani gerçeklik 

içinde tanımlanmış, Durkheim de bunu yapmıştır. Dinin tanımında toplum öncelikli olarak merkeze 

konurken, kendi aşkın gerçekliğinden soyutlanarak bir anlamda rasyonalize edilmiş, kendi öz 

benliğinden uzaklaştırılarak açıklama biçimlerinden arındırılarak sekülerize edilmiştir. Durkheim, az 

gelişmiş toplumlarda topluluğu bir arada tutmak için topluluğun üzerinde bir değerler kümesinin 

egemen olduğu mekanik dayanışmalı toplumdan, işbirliği ahlakının hakimiyetinin söz konusu olduğu 

organik dayanışmalı topluluğa geçişi modern toplumların temel karakteristiği olarak sunmuştur (İlhan, 

1999, s. 112).  

Solidarizm diye bilinen bu teziyle Durkheim’ın toplumsal teorilerinden etkilenen Türk aydınları, Comte 

gibi Durkheim’ın din konusundaki düşünceleriyle pozitivizme ve pozitivist sosyolojinin sunduğu 

argümanlara kaymıştır. Durkheim’ın sosyoloji konusundaki temel görüşü toplumsallığın bağımsızlığı 
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esası üzerinde yükselir. Durkheim’a göre din, toplumsal kategorilerden beslenmekle kalmadığı gibi 

tamamen toplumsaldır. Çünkü din, gerçek toplumu bilmek ve onu bitaraf etmek şöyle dursun aksine 

onun tamamen bir örneği, bir hayalidir. Gerçek toplumun tüm görünüşlerini hatta adilerini, en kötülerini 

bile yansıtır. Toplumdaki her şey dinde de bulunur. Çoğunlukla dinde iyiliğin kötülüğe, hayatın ölüme, 

nur ve ışık güçlerinin karanlıklara üstün geldiği görülüyorsa bu gerçekte böyle olduğundandır 

(Durkheim, 1923, s. 344).  

Geleneksel kültürün ürünü olan bilgiye ve onun beşeri ilişkilere uygulanmasına ahlak etkide bulunurken, 

19. Yüzyıl ilerici Türk aydınlarının fünun adını verdikleri Batı’nın bilimsel bilgisi, beşeri ilimleri 

bilimsel olarak gözlemlenebilir bir süreç ve eşya aleminin bir parçası olarak tasnif etmişlerdir. Bu durum 

Emile Durkheim’ın pozitivist düşüncesinin Türk aydınlarını ne kadar güçlü bir biçimde etkilediğini 

açıklamaktadır (Mardin, 1995, s. 75-76); Özellikle bu yüzyıldaki bilimsel yorumlamanın ve en çok da 

Charles Darwin’in canlıların zaman içinde biçim değiştirmeleriyle ilgili evrim teorisiyle öne çıkan 

spekülasyon ortamının, Osmanlı’ya materyalist düşünceyi getirmesi bakımından da etkin olduğu 

söylenebilir (Mardin, 1999b, s. 229-230).  

Pozitivizmin ve pozitivist sosyolojinin öngörüsü olan bu anlayış da bilimin yeni bir din görüntüsüyle 

ortaya çıkması olarak görülmektedir. Fakat ülkemizde mevcut dine karşı duyarsızlık, Batı’nın gelişimine 

engel olduğunu düşündüğü hristiyanlığa olan duyarsızlığına olan paralelliğiyle karşılaştırıldığında 

haksızlık gibi görünmektedir. Batı pozitivizme bu nedenle sarılırken, bizdeki yansıması geleneksel din 

anlayışına gösterilen keskin tepkiyle paralellik sergilemektedir. Böylece Türk pozititivistleri, tekamül 

sürecini tamamlayamamış olmakla itham edilen hristiyanlığa verilen tepkiyi aynıyla İslam’ı itham 

etmek suretiyle kendi toplumlarının dinine vermişlerdir. Bu da Türk aydınına özellikle pozitivistlere ve 

pozitivist sosyologlara, ülkemizde sosyal yapının incelenip onun aksayan yanlarına, Müsüman Türk 

kültürüyle çözümler üreterek düzeltmek çok da cazip gelmemiştir. Batı’daki pozitivist sosyoloji teorileri 

aynıyla alınıp pratize edilmiştir.  

 

4. DİNLEŞEN POZİTİVİZM: LAİK RADİKALİZMİN YÜKSELİŞİ  

Türk aydınları arasında ortaya çıkmakta olan Türk pozitivist nesli aynı zamanda ulusçudur. Ulusçu 

paradigma, pozitivist söylemin ve pozitivist sosyolojinin din bağlamında ürettiği düşünce platformunun 

bir yanını oluşturmuştur. Türk Milliyetçiliğinin ilk işlenmiş teorik formüllendirmesini yapan Ziya 

Gökalp, kurduğu fikri çerçeveyi sosyolojide, özellikle Emile Durkheim sosyolojisinde bulmuştur. Bu 

anlamda sosyoloji bir tür felsefe ve hatta din olarak ele alınmış ve ahlaki, toplumsal, siyasal ve hatta 

dini sorunlar üzerinde sanki vahiy kudretinde bir kaynak olarak görülmüştür (Lewis, 1998, s. 230-231). 

Gökalp’in öngördüğü millet ya da milliyetçilik algısı yine pozitivist sosyolojinin argümanlarıyla 

beslenmiştir. Gökalp’e göre ortaya sürülen kurtarıcı akımların tümü, Batı karşısında olumlu ayrı kör-

tepkiciliklerin çeşitleriydi. Onun için Gökalp bütün çabasını aydına bu sorunları görüş için bir değer-

ölçüsü, onun deyimiyle bir mefkure verme işine çevirmiştir. Bu, o zaman için yeni olan ulusal yön 

görüşüdür. Buna karşılık Gökalp’in görüşünde Osmanlı Devleti’nin varlığı karşısında Batıcılık, 

Osmanlıcılık, İslamcılık ve Turancılık akımları arasında yapmaya çalıştığı uzlaştırmalardan dolayı 

toplumcu görüşe aykırı yanlar olmakla birlikte onun diğer yanında biz kavramını, ulus kavramı olarak 

aydınlığa çıkarması vardır (Berkes, 1975, s. 238-239).  

Pozitivist görüşün ulusçuluğu tetikleyen görüşleriyle dinin aldığı biçim de formel bir nitelik kazanmıştır. 

Dinin ulusalcı yorumu, İttihat Terakki’nin iktidarı ele geçirmesiyle yaygınlaşan ulusçu akımlarla 

eşzamanlı olarak başlamıştır. Balkan Harbi ve arkasından I. Dünya Savaşı ile gelen yenilgilerle yeni bir 

toplumsal harç arayışı, bir ifade biçimi olarak yeni bir ulus bağlamında bütünleştirici bir din geliştirmeye 

oryante ederek din, yani İslam bu noktadan sonra ulusçularca milliyetçilik çerçevesinde 

değerlendirmeye alınmıştır. Bu kez dinin yerinde temel yapı taşı olarak Milliyetçilik vardır. Bu ideoloji, 

yaşamı yönlendiren yeni ülkü ve kutsallık taşıyan erektir; dini değerleri bertaraf ederek, şekilsel anlamda 

yeni bir mana alemidir. Milliyetçilik bu anlamda, dini bağlarla ulusları bir araya getiren ümmetçiliğe 

karşı ulus-devlet olarak siyasi bir söylem niteliğine sahip kabul edilmiş ve bir bakıma ümmetin yerine 

konan millet düşüncesi ile dini rabıtalar yerine ulusal bağların konulması uğraşı verilmiştir (Berkes, 

1975, s. 234-235). Böyle bir toplum strüktüründe de dinin yerini ulusçuluğun dolduracağına dair bazı 

umutlar beslenmiştir (Tunçay, 2000, s. 254). Geçmişe verilen referansların yönü değişerek, uzun 
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zamandır gelenekselliği çağrıştıran ve İslam tarihi dönemine dönük tek referans biçimi olan İslam 

tarihini atlayarak İslam öncesi Türk tarihine uzanmıştır. Türklerin Orta Asya’ya ait İslam-öncesi 

urkultur’larını kendinin nihai referansı ve kültürel meşruiyeti olarak gördü ve önceki söylemi pasifize 

etmiştir. Bu algı, önce gök tanrıları ve Orta Asya kültürünün diğer putperest varlıklarına pozitif unsurlar 

olarak atıfta bulunmuştur. Aynı algı, Moğolların 14. Yüzyıl’da Anadolu’yu istilalarını hala hafızalarında 

saklayan Anadolu Türkleri için adı lanetle anılan Cengiz Han gibi şahsiyetlere sarılmış, birleştirici 

söylemin mevcut kelime hazinesini ve mecazlarını bilinçli olarak reddeden saflaştırılmış bir Türkçeyi 

kullanmıştır. Son olarak İslami vasıflar yerine, Müslüman muhaliflerin hemen kabilecilik olarak 

etiketledikleri Türki vasıfların konmasını teşvik etmiş (Mardin, 1995, s. 77-78); yeni bir Turan ideolojisi 

tasavvur eden Şevket Süreyya Aydemir’in pozitivist dünyanın jargonlarıyla beslediği Kizıl Elma 

tahayyülünde olduğu gibi, geleneği ve dini kültürü anımsatan kurumlar bu tahayyülde yer bulamamıştır 

(Aydemir, 1999, ss. 155-158).   

Pozitivizm, sosyal ve siyasal konuları bilimsel eserlerden araştıran Mustafa Kemal Atatürk’ü de 

yakından etkiledi ve onun felsefesinin temel dayanağını meydana getirdi. Kemalizm pozitif bir 

yaklaşımla dine dayanan eski düzeni reddederek ve bilimin öncülüğünde tıpkı Batı ülkelerinde olduğu 

gibi rasyonel bir toplum ve devlet düzeni kurmaya çalıştı (Çeçen, 2001, s.322). Nitekim cumhuriyetin 

ilanından sonra en önemli sosyal ve siyasal olgu olarak laikliğin ilanı, siyasal bir ilke olmaktan ziyade, 

pozitivist düşüncenin, o dönemin anlayışına göre pozitif düşüncenin toplum için sunduğu bir reçete 

olarak takdim edildi ve savunuldu (Mert, 1999, s.209). Bu reçetenin zorunlu tedavi yöntemi milliyetçi, 

laik ve Batıcı bir zeminde şekillenen yeni ideolojinin meydana getirdiği Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti’nin, bu yeni yola girerken eğitim ve kültür politikasını da, radikal bir laisizm temelinde 

şekillenen redd-i miras üzerine kurmasını zorunlu kıldı. Bu redd-i miras resmi ideolojinin, İslam’ın 

yerine adeta yeni bir din hüviyetiyle ikame edilmeye çalışılması şeklinde tezahür etti (Ocak, 2000, s.136-

137). Bu amaçla milli dil bilinci aracılığıyla milli bir din bilinci üretildi. Bu dil düzeni sayesinde dinin 

zihinsel işleyişi millileşecekti. Geleneksel din anlayışından yine geleneksel din dilinden koparak geçiş 

sağlanacaktı. Modern ulusal din kalıpları da, toplumun dönüşümünü kolaylaştıracaktı (Yıldırım, 1999, 

s.139). İmparatorlukta hangi düzeyde olursa olsun laik dersler giderek artacaktı. Kur’an’la ilgili dersler, 

modernleştirilmiş dersler arasındaki yerini koruyorsa da bu okullardaki din eğitimin kalitesi düşecek, 

kabul edilen tek Batı’lı din milliyetçilik inancı olacaktı (Davison, 1987, s. 1043). 

 

SONUÇ 

Fransız devriminin Fransa’da neden olduğu kaos ortamı sosyoloji bilimini ortaya çıkardığı gibi, bu 

bilimin ilk nesil sosyologları çözüm arayan topluma dönemin hakim paradigması pozitivizmin tezleri 

doğrultusunda bir reçete de sunmuştur. Pozitivist teori, bilimin mutlak genel geçer tezlerini toplumlara 

da uygulamak suretiyle yeni bir zihinsel inşa dönemini başlatmıştır. Bu zihniyet yüzlerce yıldır Batı 

toplumlarının yapısal unsurları üzerinde söz sahibi olan ve dogma ve nass yönü ağır basan metafiziğin 

hükmünü reddetmiş, ezeli ve ebedi kıymetler, asli cevher gibi metafizisyen tartışma alanlarını terk 

etmiştir. Çünkü pozitivist anlayışta mutlak bir ilerleme söz konusudur ve ileri toplumların geldiği son 

evre bilim evresidir. İnsanlığın zihni melekeleri de toplumların ilerlemesine paralel biçimde evrimsel 

süreçte en üst noktasına ulaşmıştır.  

Sosyolojinin kurucu ismi Auguste Comte, pozitivizmin yayılması için her ülkede temsilciler bulmak 

için uğraşmıştır. Bu hususta üzerinde ısrarla durulan ülkelerden biri de Türkiye’dir. Gerek Comte 

gerekse diğer pozitivistler, elde edebildikleri Türkler vasıtasıyla pozitivizmi müslüman ülkelerde 

yaymak istemişlerdir. Bu ideoloji transferi çalışmaları sonuç vermiş, ilk Türk sosyologlarımız bu 

ideolojiyi ithal etmede çok da yavaş davranmamışlardır. Aynı şekilde askeri okullarda, tıbbiyede ve 

mülkiyede eğitim görmüş yeni elit sınıf, temelde Fransız pozitivizminden alınmış olan topluma ve dine 

ilişkin görüşleriyle belirmişlerdir. Daha sonra bunlar Batı’dan gelen sosyolojik tezleri dini bir heyecanla 

benimsemişler ve bilimsellik coşkusuyla Durkheim’dan iktibas pragmatik sosyoloji temsilciliğine 

soyunmuşlardır. Bu aydınlar çok uluslu İmparatorluğun ihtiyaçlarına cevap bulmak amacıyla da 

Auguste Comte ve Emile Durkheim sosyolojisinin doktrinlerini özellikle evrimci anlayışla uygulamak 

yolunda büyük bir çaba sarfetmişlerdir.  

Pozitivist doktrin savaş sonrası bunalımı yaşayan topluma çıkış önerisini de, sosyal evrimin nihai 
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sonucunu öngören bilimsel hakimiyetin tesisi ve bu evrimin son noktasında kendisine bir yer 

bulamayacak olan teolojik ve metafizik teorilerin tamamen silinmesi üzerine temellendirmiştir. Ancak 

böylece toplumun huzura ve düzene kavuşacağı ve bilimsel bir toplumun var olabileceği tasarlanmıştır. 

Aynı şekilde pozitivizm, bir tür toplum mühendisliği ile toplumda hüküm süren ya da sürmesi istenen 

dini yaşantının forme edilmesi işini de üstlenmiştir. Bilimsellik dışı olarak kabul ettiği dini yaşamın tüm 

olgularını ve sosyolojik temellerini yıkmak suretiyle toplumun tanrı inancını da yok etmeyi 

hedeflemiştir.  

Pozitivizmin ve Auguste Comte’un toplum teorisi, ilerleme olgusuna karşı büyük bir inanç beslemiştir. 

Toplumlar ilerlemiş evrim toplumun her alanını kuşatacak şekilde tekamül noktasına gelmiştir. Teolojik 

ve metafizik postulalar pozitivist evrede hükmünü tamamen yitirmek zorundadır. Toplumsal 

bunalımların sona ermesi, kaosun ortadan kalkarak düzenin kurulması ve sosyal huzur buna bağlıdır. 

Bu yeni düzen bilim adamlarının din adamlarının yerine geçtiği, sanayicilerin, savaşçıların yerini aldığı 

bilimsel bir toplumu öngörmektedir. Fakat pozitivist sosyolojinin ileri aşamada toplumun yeri 

doldurulamayacak sosyal gerçekliği olan dini olguların yok edilmesini içeren doktrinel açıklarını 

Comte, yine kendi bilimsel dönem açılımıyla kapatmaya çalışmış ve yok etmeye çalıştığı sosyal kökleri 

ve fenomenolojik realitesi olan ve metafizik yönüyle kitleleri tatmin edebilen reel dinin yerine, 

tanrısının da yine kendisinin olduğu insanlık dini adıyla yeni bir din tesis etme mücadelesine girişmiştir.  

Pozitivist sosyolojinin diğer önemli ismi, toplumu her şeyin ölçüsü olarak kabul eden Durkheim’dır. 

Pozitivist öngörünün doğal düşünce ritmi çerçevesinde teolojik ve metafizik içerikli dinleri reddeden 

anlayışına paralel biçimde Durkheim, Comte’un insanlık dinine karşılık toplum dini tezini ileri sürer ve 

sosyolojisini toplum ya da tanrı inancının temelleri üzerine kurar.  

Bu şartlarda Osmanlı’ya ithal edilen pozitivizmin etkisiyle Osmanlı’daki entellektüel havada 

pozitivistlerin mevcut dine karşı duyarsızlığı ve hatta düşmanlığı giderek artmıştır. Bu anlamda bu yeni 

teori gereği dinin esasları topluma hakim olamayacak ve yerine yeni tasarlanan topluma uygun, toplum 

bütününün bir ürünü olarak ve toplum içerisinde farklı etkenlerden sadece biri olarak ele alınacak bir 

din arayışına girilmiştir. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün yeni Türk devrimlerinin ana dayanak merkezi de bu yeni pozitivist 

metodoloji olmuştur. Bu metodolojide Comte’un pozitivizminin izleri ve etkileri çok bariz bir biçimde 

görülür. Mustafa Kemal, doğa yasalarını cumhuriyetin temel felsefesi niteliğine getirme çabasıyla, 

bilimi bir uygar din ya da civil religion olarak görmüştür. Yani dini toplumsal bir olgu saymış ve bilimi 

dinin bu toplumsal işlevinin yerine koymak istemiştir. Mustafa Kemal’de Durkheim etkisi de görülür. 

Durkheim gibi Mustafa Kemal de modern devletin bu yurttaşlık dini ile desteklenebileceğine inanmıştır.  

Türk aydınları arasında ortaya çıkan bu ilk Türk pozitivist nesli, pozitivist teorinin ve sosyolojinin din 

olgusu üzerinde ürettiği yeni zihniyetin bir tarafını oluşturan ulusçu paradigmaya da bağlıdır. Gökalp, 

oluşturduğu milliyetçi anlayışı Emile Durkheim sosyolojisinde bulmuştur. Bu anlamda sosyoloji hikmet 

dolu bir felsefe ve hatta din olarak ele alınmış ve her anlamda toplum katmanlarına kaynaklık edecek 

kutsal bir güç olarak görülmüştür. biçimsel anlamda yeni bir teoloji olarak okunmuştur. Milliyetçilik bu 

anlamda, dini bağlarla ulusları bir araya getiren ümmetçiliğe karşı millet düşüncesini pekiştirmek 

suretiyle dini bağlar yerine ulusal bağların konulmasına karşılık gelmiştir. 

Kökeninde muharref Hristiyanlığın akıl dışı yanlarına gösterilen tepkinin olduğu görülebilecek olan 

pozitivizmin, Batı için geçerli olabilecek argümanlarının 19. Yüzyıl Avrupa bilim dünyasında kabul 

gördüğü yadsınamaz. Bununla birlikte pozitivizmin ilk dönem Batılı aydınlarımızca kutsallık 

atfedilircesine olduğu gibi ihraç edilmesi kendi özgün koşullarımız ve toplumsal gerçekliklerimiz adına 

sorunlu olmuştur. Bu ideolojinin savunucuları, Batı’nın kendine özgü toplumsal şartlarında geçerli 

olabilecek sosyal bir olgunun aynı sosyal şartların varlığı düşüncesiyle, özellikle din, dini kurumlar ve 

dinsel yapılar özelinde neredeyse hiçbir benzerliği olmayan Osmanlı toplumuna tüm yanlarıyla motomot 

transferine yoğunlaşmışlardır. Fakat bu yüzlerce yıldır pozitivist iddialar bağlamında negatif hiçbir rol 

oynamamış olan din ve dini kurumlara büyük bir yanlış okuma neticesinde haksızlık olarak 

görülebilmiştir.  

Sonuç itibariyle bu ideolojik anlayış bir redd-i mirasa neden olmuş, ülkemizde İslam’ın yerine yeni bir 

din hüviyetiyle ikame edilmeye çalışılmıştır. Toplumun derinliklerine kök salmış toplumsal bir olgu 
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olarak dinin yerine insanlık, toplum, medeniyet gibi kavramlara kutsallık yüklemek suretiyle tanrısallık 

atfetmek ve bu amaçla önemli ölçüde radikal sosyal dönüşüm projeleri geliştirmek de bir o kadar sorunlu 

olmuştur. Duygusallıktan, hazdan, sevgi ve merhamet hislerinden yoksun; ölüme, yaratılışa, yaşama ve 

ötesinin gizemlerine açıklama getirememiş, dolayısıyla kitleler üzerinde jakoben tesirinden daha fazla 

birşey ifade etmemiştir. Toplumun ulvi duygulara ve kendisine sığınak teşkil eden kavramlara ilişkin 

yaşamını dolduran soyut ve somut beklentilerine kavramsal çözümler üretememiştir.    
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ÖZET 

Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri üzerinde büyük ölçüde eğitim seviyesi ve kalitesi etkilidir. Gelişmiş 

ülkelerde eğitim sistematik olarak öğretmen ve öğrenci potansiyelini en üst düzeye ulaştırmayı 

hedefleyen bir sistem olarak tasarlanır ve uygulanır. Dünyanın hızla gelişim ve değişim göstermesiyle, 

bireylerin öğrenmesi ve kendini yenilemesi zorunluluk haline gelmiştir. Toplumda meyda gelen her 

türlü değişim ister istemez öğrenim sürecini de etkileyebilmektedir. Özellikle birçok brans öğretmenine 

baktığımızda okullarda farklı sorunlarla karşılaştıkları görülmektedir. Bu çalışmanın amacı beden 

eğitimi ve spor öğretmenlerinin beden eğitimi ve spor öğretiminde yaşamış olduğu sorunların 

incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunda Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev 

yapmakta olan 10 beden eğitimi ve spor öğretmeni ile gönüllülük esasına uygun olarak yüz yüze 

görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan mülakat yöntemi 

kullanılarak, elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda Sonuç 

olarak, beden eğitimi öğretmenleri müfredat konusunda soruın yaşadıklarını belirtiken, fiziki çevre 

şartlarının yetersizliği ve araç-gereç yetersizliğinden dolayı eğitim öğretim sürecinde sorun 

yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca öğrencilerin yeteneğinin gelişmediği ve sınıf yönetiminde sorun 

yaşadığı görülürken, okul idaresi ve diğer öğretmenlerle de sorun yaşadıkları ön plana çıkmıştır. Aynı 

zamanda öğretmenlerin okul dışında daha çok veli ile sorun yaşadığı,  toplum tarafından değer 

verilmemesi ve motivasyon düşüklüğü sebebiyle sorun yaşadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Beden eğitimi ve spor, Öğretmen, Öğretim. 

 

ABSTRACT 

The level and quality of education are largely effective on the development levels of countries. In 

developed countries, education is systematically designed and implemented as a system that aims to 

maximize the potential of teachers and students. With the rapid development and change of the world, 

it has become a necessity for individuals to learn and renew themselves. All kinds of changes in society 

can inevitably affect the learning process. Especially when we look at many branch teachers, it is seen 

that they face different problems in schools. The aim of this study is to examine the problems 

experienced by physical education and sports teachers in physical education and sports teaching. In the 

study group of the research, face-to-face interview technique was used with 10 physical education and 

sports teachers working in Gaziantep Provincial Directorate of National Education on a voluntary basis. 

In the research, using the interview method, which is one of the qualitative research methods, the data 
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obtained were analyzed by the content analysis method. As a result of the research, physical education 

teachers stated that they had problems with the curriculum, while they stated that they had problems in 

the education process due to the inadequacy of the physical environmental conditions and the 

inadequacy of the equipment. In addition, while it was seen that the students' talents did not develop and 

they had problems in classroom management, it came to the fore that they had problems with the school 

administration and other teachers. At the same time, it was concluded that teachers had more problems 

with parents outside of school, were not valued by the society and had problems due to low motivation. 

Keywords: Physical education and sport, Teacher, Teaching. 

 

INTRODUCTION 

The most important task of education is to train individuals for specific purposes, to make individuals 

compatible with the society they live in and to the contemporary world, and to provide individuals with 

the qualifications required by the society by gaining the skills required by the age (Ergün & Ersoy, 

2014). Physical education, which is the most important complement and inseparable part of general 

education, is also the education of personality. In other words, taking into account the developmental 

characteristics of the students, they are healthy, happy, have good morals and a balanced personality in 

terms of individual and society; constructive and productive; It is the most important tool for them to be 

raised as individuals who have acquired national cultural values and the behaviors required by 

democratic life (Dalaman, 2010). 

Universities ensure the acquisition of knowledge, taking into account the needs of society and the age, 

and mediate the transfer of the acquired knowledge from generation to generation. However, it is stated 

that universities are in the center of scientific research activities (Karadağ, 2009). While it is aimed to 

provide students with theoretical and practical knowledge about the branch through undergraduate 

education in universities, it is aimed to raise the quality of manpower who can produce and apply 

knowledge and offer solutions to problems with an analytical thought (Alhas, 2006). In this cycle, the 

accumulation of knowledge increases, and with the increase of knowledge, science develops and 

different branches of science are formed. One of the disciplines formed in the development process of 

science is physical education and sports teaching. Physical education, in general terms, is defined as the 

development of an individual's ability to move (Mirzeoğlu, 2017) and its evolution as a discipline dates 

back to many years in our country. As a matter of fact, in studies conducted, researchers state that various 

institutions related to physical education were established in the 1920s and physical education teachers 

were trained with 2-3-year trainings (Guven, 1996).  

It is necessary to make physical education and sports activities an indispensable habit in human life in 

order to reduce the depression and pressures brought by the rapid urbanization and other living 

conditions on individuals, to alleviate the negative physical and moral effects of these on people, and 

thus to create a healthy society (Arslan, 2008). 

When we look at many fields, it is seen that teachers have different difficulties in teaching lessons. As 

in all fields, activities in the field of physical education and sports should be more qualified in terms of 

the development of people. Today, developments in different fields and rapidly changing conditions can 

cause people's needs and expectations to change. In line with all these, this study aims to examine the 

problems experienced by physical education and sports teachers in physical education and sports 

teaching. In this context, answers to the following questions were sought. Physical education teachers; 

1. What are the problems he has experienced in the education process? 

1. What are the problems he has experienced in school? 

3. What are the problems he has experienced outside of school? 
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METHOD  

The interview method, which is one of the qualitative research methods, was used in the research. 

Qualitative research is a method that offers flexible action to the researcher compared to quantitative 

research, and offers different approaches to data collection method, analysis and research design (Gay, 

Mills, & Airasian, 2006). 

Research Group  

The study group of the research consists of physical education teachers working in Gaziantep Provincial 

Directorate of National Education. Maximum variation sampling, which is one of the purposive 

sampling methods, was used in the selection of the study group. The number of students in the sample 

group in this study was determined as 10. 

Preparation and Application of the Open-Ended Questionnaire 

In the study, a semi-structured interview form consisting of 3 items was used to collect qualitative data. 

Then, the questions created by three experts were examined and the semi-structured interview form was 

finalized. None of the participants included in the study were compelled to participate in the research, 

and the principle of confidentiality was meticulously complied with during the application and collection 

of the questionnaires. The interviews were recorded with a voice recorder and then these recordings 

were transcribed. 

Analysis of Data  

The data obtained from the interview form used in the research were recorded with a voice recorder. 

Content analysis technique, which is frequently used, was used in the analysis of the data obtained from 

the questions in the interview form. The aim is to reach concepts that can explain the collected data 

(Yıldırım & Şimşek, 2013). 

 

RESULTS   

Table 1. The distribution of the opinions of the research group about the problems they experienced in 

the education process. 

Themes n % 

Inappropriate curriculum 8 32 

Inadequate physical environmental conditions 7 28 

Insufficient equipment 7 28 

Student's inability 3 12 

Total 25 100 

In Table 1, the distribution of the opinions of the research group on the problems they experienced 

during the education process is given. The majority of the participants (32%) stated that the curriculum 

was not appropriate. In addition, some teachers; (28%) stated that they had problems in the education 

process due to the inadequacy of the physical environmental conditions and the inadequacy of the 

equipment. 3 teachers who participated in the research stated that they had problems due to the lack of 

talent of the students. 

Table 2. Distribution of the opinions of the research group about the problems they experienced in the 

school. 

Themes n % 

in classroom management 7 46.8 

with the school administration 4 26.6 

with other teachers 4 26.6 

Total 15 100 
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When the problems experienced by the research group in the school are examined in Table 2, the 

majority (46.8%) stated that they had problems in classroom management. On the other hand, (26.6%) 

of the participants stated that they had problems with the school administration and other teachers. 

Table 3. Distribution of opinions on the problems experienced by the research group outside of school. 

Themes n % 

with parent 6 42.9 

Not valued by society 5 35.7 

low motivation 3 21.4 

Toplam  14 100 

In Table 4, when the opinions of the research group about the problems they experienced outside of 

school are examined, (42.9%) they stated that they had problems with their parents. In addition, the 

participants (35.7%) stated that they had problems due to the fact that they were not valued by the 

society, and 3 teachers stated that they had problems due to low motivation. 

 

DISCUSSION  

When we look at the problems experienced by the research group in the education process, the majority 

(32%) stated that the curriculum was not appropriate. In addition, some teachers; He stated that they 

have problems in the education process due to the inadequacy of the physical environment conditions, 

the lack of equipment and the lack of talent of the students. From this point of view, we can say that the 

participants faced different problems in the education process. Demircioğlu et al., (2015) evaluated the 

chemistry curriculum and concluded that the curriculum did not include explanations to guide teachers. 

Marulcu & Doğan (2010), and Ayvacı & Devecioğlu (2013) also reached similar results in their research 

in which they evaluated the physics curriculum. 

When the problems experienced by the research group in the school were examined, it was seen that the 

majority (46.8%) had problems in classroom management. In addition, the participants in the school; 

He stated that he had problems with the school administration and other teachers. Therefore, it can be 

said that teachers encounter different problems in school. Özer (2008), Polat (2013), Öğmüş, Yıldırım 

and Aslan (2013) show similarities with the research results in their studies. 

When we look at the problems that the research group has experienced outside of school, it has been 

seen that the participants have more problems with their parents. In addition, it has come to the fore that 

teachers have problems due to not being valued by the society and low motivation. Bayar and Çelik 

(2020), paid teachers think that they are seen as worthless and not respected in the social environment 

for many reasons. 

As a result, while physical education teachers stated that they had problems with the curriculum, they 

stated that they had problems in the education and training process due to the inadequacy of physical 

environmental conditions and lack of equipment. In addition, while it was seen that the students' talents 

did not develop and they had problems in classroom management, it came to the fore that they had 

problems with the school administration and other teachers. At the same time, it was concluded that 

teachers had more problems with parents outside of school, were not valued by the society and had 

problems due to low motivation. 
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ADAY ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI 
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ÖZET 

Öğretmenler iş birliği içinde çalışarak okul içinde veya dışında kültürü ve öğretimi olumlu yönde 

değiştiren topluluklar oluşturabilmektedirler. Bununla birlikte mesleki gelişim faaliyetleri yoluyla alan 

bilgilerini artırırken, öğretim uygulamalarını ve öğrenci öğrenimini dönüştürme konusunda büyük bir 

şansa sahiptirler. Mesleki gelişim faaliyetleri ile öğretmenlerin niteliklerinin arttırılabileceği 

düşünülmektedir. Eğitim sisteminde nitelikli öğretmenlere sahip olmak, eğitimin toplumsal gelişime 

katkısını ortaya koyar. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan 

öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin usul ve esasları içeren Aday Öğretmenlik 

ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği’nin yayınlanması beraberinde birçok tartışmayı 

getirmiştir. Öğretmenlik kariyeri ile okulların daha etkili olacağı konusunda süregelen tartışmalar 

bulunmaktadır. Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği’nde kariyer 

basamakları ölçütlerine ilişkin öğretmen görüşlerinin ortaya konulmasının amaçlandığı bu araştırma 

tarama modelinde olup nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni ile gerçekleştirilmiştir. 

Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği’nde öğretmenlik kariyer 

basamaklarına ilişkin hükümlerinin açık uçlu soru olarak düzenlenmesiyle oluşturulan yarı 

yapılandırılmış görüşme formu veri toplama aracı olarak belirlenmiştir. Çalışma grubu amaçlı örneklem 

yöntemlerinden maksimum çeşitlilik yöntemiyle belirlenmiştir. Çalışma grubundaki öğretmenlerin 

eğitim durumlarının lisans, yüksek lisans ve doktora olması belirlenmiştir. Çalışma grubu 6 lisans 

mezunu, 6 yüksek lisans 6 doktora olmak üzere 12 lisansüstü ve toplamda 18 öğretmenden oluşmaktadır. 

Yapılan görüşmeler sonucunda verilerin analizi yapılarak kodlar ve buna göre temalar belirlenmiştir. 

Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Öğretmenlik kariyer 

basamakları ölçütlerine ilişkin öğretmen görüşlerine göre yönetmeliğin iyileştirilmesine yönelik 

önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kariyer, Öğretmenlik Kariyeri, Mesleki Gelişim 

ABSTRACT 

By working collaboratively, teachers can create communities that positively change culture and 

teaching, inside or outside the school.  However, they have a great chance to transform their teaching 

practices and student learning while increasing their content knowledge through professional 

development activities. It is thought that the qualifications of teachers can be increased with professional 

development activities. Having qualified teachers in the education system reveals the contribution of 

education to social development. The publication of the "Regulation on Candidate Teaching and 
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Teaching Career Steps", which includes the procedures and principles regarding the advancement of 

teachers working in official education institutions affiliated to the Ministry of National Education, 

brought many discussions with it. There is an ongoing debate about whether teaching careers and schools 

will be more effective. This research, which aims to reveal the opinions of teachers about the career 

ladder criteria of the Candidate Teaching and Teaching Career Steps Regulation, is in the screening 

model and was carried out with the case study pattern, which is one of the qualitative research methods. 

The semi-structured interview form, which was created by arranging the provisions of the Candidate 

Teaching and Teaching Career Steps Regulation regarding the teaching career steps as an open-ended 

question, was determined as the data collection tool. The study group was determined by the maximum 

variation method, one of the purposeful sampling methods. The educational background of the teachers 

in the study group was determined to be bachelor's degree, master and doctorate. The study group 

consists of 6 bachelor's degrees, 6 masters, 6 doctorates, 12 postgraduate teachers and a total of 18 

teachers. As a result of the interviews, the data were analyzed and the codes and themes were determined 

accordingly. Content analysis was used in the analysis of the data obtained from the research. 

Suggestions were made for the improvement of the regulation according to the opinions of the teachers 

regarding the teaching career ladder criteria. 

Keywords: Career, Teaching Career, Professional Development 

 

GİRİŞ 

Öğretmenlik mesleği 

Meslek, belirli bir uzmanlık alanı bilgisi ile uzun ve yoğun bir akademik hazırlık gerektiren bir iştir. 

Bilimsel teorilere dayalı bir bilgi tabanına sahip olmak, yeterlik belgesi gerektirmek, işbaşı eğitimi 

vermek, mesleki gelişimin sürekliliğini sağlamak, uzmanlaşmak, mesleki özerklik ve otorite sağlamak, 

gelir sağlamak, meslek örgütüne sahip olmak ve etik ilkeleri benimsemek meslekleşme ölçüleri olarak 

esastır (Şahin, 2006). Eğitimin bir bilim olarak ortaya çıkması ve gelişmesiyle birlikte öğretmenlik 

meslek bilgisi önem kazanmış ve bireylerin öğretmenlik için özel bilgi ve becerilere sahip olması 

gerekliliği ortaya çıkmıştır (Erden, 1998). Bir ülkede öğretmenlik mesleği, devletin öğretmenlerin 

eğitim ve çalışma standartlarını belirlemesiyle başlar (Öztürk, 1993). Hacıoğlu ve Alkan (1997) 

öğretmenlik mesleğini, eğitim sektörü ile ilgili olan sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik 

boyutlara sahip, alanda özel uzmanlık bilgi ve becerisini temel alan akademik çalışma ve öğretmenlik 

meslek bilgisini gerektiren profesyonel bir uğraş alanı olarak tanımlamışlardır. Öğretmenlik, tek bir 

beceri değildir. Bazı mesleklerde aynı rutin işlerin tekrar ve tekrar yapılmasından ve gittikçe 

kolaylaşmasından oluşurken, öğretmenlik bilginin, çeşitli yönetim becerilerinin ve iletişimin, insan 

ilişkilerinin, kişisel değerler, tutumlar ve farklı davranış kalıplarının karışımından oluşur (Wragg, 1996).  

Öğretmenlik mesleğinin yasal temeli, 1739 Milli Eğitim Temel Kanunuyla oluşturulmuştur. 1739 sayılı 

Mili Eğitim Temel Kanunu’nda 2022 yılında yapılan değişiklik ile Öğretmenlik Meslek Kanunu 

yayımlanmıştır. Öğretmenlik Meslek Kanununda öğretmenlik mesleği, eğitim ve öğretim ile bununla 

ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleği olarak tanımlanmaktadır. Bunun yanında 

öğretmenlerde aranacak temel niteliklerin genel kültür, özel alan bilgisi ve mesleki yeterlik olduğu 

belirtilmektedir. Bir ülkenin kalkınmasında, nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde, toplumda barışın 

ve sosyal barışın sağlanmasında, bireylerin toplumsallaşmasında ve toplumsal hayata hazırlanmasında, 

toplumun kültür ve değerlerinin genç nesillere aktarılmasında öğretmenler öncü rol oynar (Özden, 

2013). OECD (1989) raporu, öğretmenlerin eğitim sürecinin merkezinde yer aldığını belirtmektedir. Bir 

bütün olarak ister kültürel aktarım için ister sosyal uyum ve adalet için, isterse modern, teknoloji temelli 

ekonomilerde çok kritik olan insan kaynaklarının gelişimi için olsun, eğitime verilen önem ne kadar 

büyükse, o eğitimden sorumlu öğretmenlere verilmesi gereken öncelik de o kadar yüksektir (Sikes, 

1992). Öğretmen, bilgi çağında öğrencileri başarılı kılacak donanımlara sahip kişiler olarak 

yetiştirmekle görevlidir. Öğretmenin bu görevi başarıyla gerçekleştirecek kapasitede yetiştirilmesi ve 

mesleğinin uzmanlığını sergileyebileceği koşulların sağlanması gerekir. Kanada, Fransa, Avustralya, 

Hollanda ve Birleşik Krallık'ta yapılan araştırmalar, çocuklar ve yetişkinlerle çalışmanın, potansiyel 

bilgileri genişletmenin ve sosyal katkı sağlamanın öğretmenlik mesleğinde önemli sonuçlar olduğunu 

göstermektedir (Watt vd., 2012). 
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Kariyer Kavramı 

Kariyer kavramının birçok anlamı vardır. Super (1976) kariyeri, bir yaşamı oluşturan olayların seyri 

olarak, Herr vd. (1988) bir yaşam boyunca oynanan rollerin toplam kümesi olarak ifade etmişlerdir. 

Greenhaus (1987)’a göre, işle ilgili deneyimlerin (örneğin, iş pozisyonları, iş görevleri, kararlar ve işle 

ilgili olaylarla ilgili öznel yorumlar) ve kişinin çalışma hayatı boyunca yürütülen faaliyetlerin bir 

modelidir. Sears (1982) kariyeri, herhangi bir bireyin yaşam süresi boyunca kariyerini şekillendirmek 

için bir araya gelen psikolojik, sosyolojik, eğitimsel, fiziksel, ekonomik ve şans faktörlerinin toplam 

kümesi olarak tanımlamaktadır. Griffin (1993) ve Rosenberg (1983) kariyeri, bir kişinin yaşamı boyunca 

işle ilgili deneyimlere ve faaliyetlere yönelik algıladığı tutum ve davranışlar bütünü olarak 

tanımlamaktadır. Ivancevich (1992)’e göre çok geniş bir anlam ve kullanıma sahip olduğu görülen 

kariyer kavramında popüler olan düşünce; daha yüksek gelir elde etme, daha fazla sorumluluk sahibi 

olma, daha fazla statü, toplumsal saygınlık ve güç elde etme imkânı sunan bir iş seçme fikridir. Fındıkçı 

(1996)’ya göre kariyer, bireyin iş hayatında sağladığı gelişim basamakları olarak adlandırılabilir. Aytaç 

(1997)’a göre iş yaşamında adım adım ilerlemeyi ve bulunulan konumdan yukarıya doğru yükselmeyi, 

denetim ve beceri kazanılmasını ifade eder. Bireyin çalışabileceği yıllar boyunca herhangi bir iş alanında 

adım adım ve sürekli olarak ilerlemesi, deneyim ve beceri kazanmasıdır.  

Kariyer kelimesinin insanlarda farklı anlamlar çağrıştırdığı görülmektedir. Kimisi için kariyer sadece 

bir meslek, kimisi için belli pozisyonları doldurmak, kimisi için de uzun yılların birikimi olan başarının 

getirdiği sosyal statü demektir (Bursalı & Kök, 2018). Certo & Certo (2006)’ya göre kariyer, bir kişinin 

yaşamı boyunca işgal ettiği işle ilgili pozisyonlar dizisidir. Kariyer birikimlidir. İnsanlar bir pozisyonda 

başarılı deneyimler biriktirdikçe, genellikle onları daha ileri pozisyonlarda tutmaya hak kazanan 

yetenekler ve tutumlar geliştirirler. Niles ve Harris-Bowlsbey (2013), kariyer tanımını çalışmakla 

sınırlamak yerine, kariyeri bir yaşam tarzı kavramı olarak görmeyi savunmuştur. Owen (2018) kariyer 

seçimini etkileyen etmenleri birbiriyle etkileşim halinde olan bireysel (ilgi, yetenek, değer, amaç, 

beklenti, kişilik özellikleri, deneyimleri, mesleki olgunluk, vb), sosyal (ailenin özellikleri, içinde 

yaşanılan kültürün mesleklere ve cinsiyete dayalı algılamaları, toplumsal yapı, medya, vb), politik, 

ekonomik, yasal sisteme ilişkin (sistemik) özellikler (ülkenin yönetim biçimi ekonomik yapısı, yasaları, 

eğitime giriş koşulları vb.) ve şans (sağlık koşulları, doğal olaylar vb.) olarak ele almayı önermektedir.  

Öğretmenlikte Kariyer Gelişimi 

Super (1980), bireyin kariyer gelişimi ve seçiminin sosyal, ekonomik, kültürel özellikler ve benlik 

kavramı arasındaki uzlaşmalarla şekillendiğini belirtmiştir. Kariyer gelişimi, yaşam boyu süren 

psikolojik ve davranışsal süreçlerin yanı sıra kişinin kariyerini yaşam boyu şekillendiren bağlamsal 

etkileri ifade eder. Dolayısıyla kariyer gelişimi, kişinin bir kariyer modeli oluşturmasını, karar verme 

stilini, yaşam rollerinin bütünleşmesini, değerlerin ifadesini ve yaşam rolü benlik kavramlarını içerir 

(Herr vd., 1988). Gök (2000) etkin bir kariyer yönetiminin, sistemin doğru ve dikkatli bir şekilde 

değerlendirilmesi, çalışanların ve yöneticilerin amaçlarının, tasarımlarının ve planlarının uygun bir 

süreç içerisinde hayata geçirilmesinden oluştuğunu belirtir. Kariyer gelişimi, bir kişinin yaşamının tüm 

alanlarını içeren karmaşık ve çok yönlü bir süreçtir (Hall 1996; akt. Malach-Pines&Yafe-Yanai 2001). 

Erdoğmuş (2003)’a göre örgütsel ve bireysel boyutları olan kariyer geliştirme, rastgelelik dışında 

sistematik bir çalışmadır. Kariyer geliştirme sistemi, örgütteki kariyer faaliyetlerini sistematik ve resmi 

bir yapı içinde ele alır. Nichols (2012) kariyer geliştirmeyi, bir bireyin kariyer bilgisi, anlayışı, yeteneği, 

becerileri ve potansiyelinin arttırılması veya iyileştirilmesi olarak tanımlar. Kariyer gelişimi, kişinin 

eğitim aldığı belirli mesleğin ilerlemesini ifade eder. Holland (1996), bireylerin kariyer seçimleri ile 

kişisel özellikleri arasında bir bağlantı olduğunu savunmaktadır.  

Kariyer gelişimi, hem kariyer yapısının çeşitli düzeylerinde ilerlemek hem de ek sorumluluklar 

üstlenerek kazanılan tecrübe anlamında ilerleme olarak değerlendirilmektedir. İyi bir kariyer 

beklentisine sahip olmak, öğretmenlerin kariyerleri boyunca motive olmalarına yardımcı olmada önemli 

bir faktör olabilir. Değişen eğitim ortamına ayak uydurmak ve öğrencilere yüksek kalitede öğretim 

sunmaya devam etmek için ihtiyaç duydukları becerileri geliştirmeye olanak sağlar 

(Commission/EACEA/Eurydice, 2021). Eğitim sisteminin nitelik olarak gelişmesi, öğretmenler ve 

öğretmenlik mesleğinin yeterli güç ve niteliğe ulaşmasıyla gerçekleşir (Akyüz, 2013). Mesleki ilerleme 

için birden fazla yol sunan öğretmenlik mesleği içindeki farklı kariyer seçimleriyle ilgili fırsatlar, 
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mesleğe erişme ve mesleğe devam etme motivasyonunun yanı sıra yaşam boyu öğrenme motivasyonunu 

artırabilir. Öğretmenleri ve eğitmenleri mesleğe bağlı kalmaya ve çalışma hayatları boyunca hem 

öğrencilerinin hem de kendi öğrenmelerine bağlı kalmaya teşvik edebilirler (Council of the European 

Union, 2020). Öğretim kalitesi, öğrenciler için olumlu eğitim çıktılarının sağlanmasında temel 

faktörlerden biri olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, öğretmenlerin kariyerleri boyunca mesleki 

bilgi, beceri ve tutumlarını becerilerini geliştirmeye devam edebilmeleri ve en önemlisi, öğretmeye 

motive olmaları önemlidir (İlğan, 2013; Commission/EACEA/Eurydice, 2018). Öğretmenlerin sürekli 

bir yetişme ve yetiştirilme süreci içinde bulunmaları, mesleki gelişimleri açısından önemli olduğu kadar, 

öğrencilerine ve kurumuna yararlı olması yönünden de önemlidir. Bu açıdan bakıldığında, 

öğretmenlerin sürekli olarak gelişimlerini sağlamak için gerekli önlemlerin alınması ve düzenlemelerin 

yapılması gerekir (Gündüz, 2012). Hassel (1999) mesleki gelişimi, öğretmenlerin öğrenciler için 

olağanüstü eğitim çıktıları üretmelerine yönelik ihtiyaç duydukları beceri ve yetenekleri geliştirme 

süreci olarak tanımlamıştır. Jones, Voorhees ve Paulson (2002) mesleki gelişimin öğretmen yeterliğini 

artırdığını, yeterliğin, özel bir görevi yerine getirebilmek için gerekli beceri, yetenek ve bilginin 

birleşimi olduğunu ifade etmektedir.  

MEB (2020) lisansüstü eğitimin, kişinin mesleki gelişimi açısından önemli olduğunu vurgulamaktadır. 

Lisansüstü eğitim, bir lisans programında kazanılmış becerilerin genişletilmesi veya yeni bir 

profesyonel alanda mesleki bilgi ve becerileri geliştirmeyi sağlayan, öğretmenleri mesleki ve kişisel 

gelişimlerini sağlama, karşılaştıkları problemlerin çözümlerine yönelik stratejiler geliştirme ve 

çözümlerin sonuçlarını meslektaşlarıyla paylaşma gibi konularda deneyim sahibi olmalarına imkan 

sağlayan eğitim programlarıdır (Aitken, Currey, Marshall & Elliott, 2008; Rust, 2009; Alabaş, Kamer 

& Polat, 2012). Özer (2022). öğretmenlerin belli periyotlarda sürekli ciddi eğitimlerden geçmelerinin, 

meslekleri ile ilgili güncel gelişmeleri takip etmelerinin, diğer taraftan lisansüstü eğitime teşvik 

edilmelerinin çok önemli bir gelişme olduğunu vurgulamaktadır. MEB 2019–2023 Stratejik Planı’nda 

yer alan GZFT analizinde, öğretmenler için motive edici bir kariyer sisteminin olmaması zayıf yön 

olarak tespit edilmiştir (MEB, 2019). Türkiye’de 2020-2021 öğretim yılı itibariyle toplam yüksek lisans 

öğrenci sayısı 343.569 iken doktora eğitimi gören öğrenci sayısı ise 1061.48’dir. Son yıllarda 

öğretmenlik alanlarına yönelik lisansüstü eğitim programlarının artmasıyla birlikte, lisansüstü eğitim 

yapan öğretmen sayılarında ciddi bir artış olmasına rağmen (YOK, 2022) halen oranının oldukça düşük 

olduğu söylenebilir. Bu durumun nedenleri arasında lisansüstü eğitimin teşvik edilmesine rağmen, 

lisansüstü eğitimin öğretmenlik mesleğine ekonomik olarak yeterince yansımaması, mesleki gelişimi 

zorunluluktan çok öğretmenin inisiyatifine bırakması, lisansüstü öğrenci alımında liyakate dayalı 

değerlendirmeler yerine ilişkiye dayalı öznel değerlendirmeler yapılması sayılabilir (Aktan, 2020). 

Öğretmenlerin kariyer aşamaları üzerine ilk çalışmalar 1970’li yıllarda ortaya çıkmıştır. Bu aşamaları 

ilk defa öne süren Unruh ve Turner (1970), meslek hayatının ilk 5 yılı kapsayan dönemi “mesleğe 

başlangıç aşaması”; 6. ile 15. yıllar arasını “güven inşa etme aşaması”; 15 yıldan sonraki dönemi 

“olgunluk aşaması” olarak belirtmiştir. Gregorc (1973), öğretmen gelişiminin aşamalarını, başlangıç, 

gelişme, olgunlaşma ve profesyonelleşme olarak ifade etmiştir. Unruh, Turner ve Gregorc öğretmen 

gelişiminin farklılaştırılmış aşamaları kavramına değerli bilgiler sağlamıştır. Daha sonra Ryan (1979) 

öğretmenleri mesleki tecrübelerine göre “ilk yıllarını çalışan öğretmenler”, 4 ile 20 yıl arası çalışmış 

“kariyerinin ortasında olan öğretmenler”, tecrübesi 20 ile 30 yıl arası olan “deneyimli öğretmenler” ve 

“emekli öğretmenler” olarak sınıflandırmıştır (akt. Fessler, 1995). Gerek Unruh & Turner (1970)’e göre 

gerekse de Day (1999)’e göre, öğretmenler mesleki yaşantılarına benzer şartlarda/özelliklerle acemi bir 

şekilde başlarlar. Ancak yetkin bir uzmanlığa ulaşmak her öğretmen için mümkün olmayabilir. Hemen 

her öğretmen, hizmet süreleri itibariyle acemilik, kalfalık, yetkinlik ve ustalık dönemlerinden geçseler 

de ancak bazıları yetkin bir uzman ve dolayısıyla bir profesyonel olarak nitelenebilmektedir (Öztürk & 

Gönülaçar, 2019). Öğretmenliğin doğası, öğretmenlerin kariyerleri boyunca mesleki gelişimlerini 

sürdürmelerini ve deneyimlerinin kariyerlerini şekillendirmesini talep eder (Day, 1999). Watt ve 

Richardson (2007)’ın öğretmen adaylarıyla yaptığı uluslararası çalışmada katılımcıların kariyer 

seçimlerini etkileyen faktörlerin öğretebilme yeteneği, kariyer değerleri, çocuk ve gençlerin 

geleceklerini şekillendirme isteği, topluma sosyal olarak katkıda bulunma isteği ve öğretmenliğin iş 

güvencesinin olması biçiminde bulunmuştur.  
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Öğretmenlikte Kariyer Gelişimi Uluslararası Uygulamalar 

Neredeyse tüm Avrupa ülkelerinde öğretmenlerin sürekli mesleki gelişime (SMG) katılmaları yasal bir 

görevdir. Öğretmenlere bir hak olarak SMG'ye katılması için zaman verilmekte ve bunun için ücretli 

çalışma izni alma imkânı sunulmaktadır. Ülkelerinin çoğunda, okulların okul düzeyinde SMG eğitimini 

koordine etmek için bir plan geliştirmesi zorunludur. 2018'de, AB içindeki öğretmenlerin %40,9’ı 

kariyerleri boyunca en az bir kez, öğrenci olarak veya her ikisi için de yurt dışına gitmiştir. Avrupa 

ülkelerinde uygulama yapan öğretmenler olarak daha hareketli olma eğilimindedirler. AB 

programlarının, ulusal veya bölgesel programlara kıyasla, öğretmen ulusötesi hareketliliği için ana 

finansman planları bulunmaktadır. Öğretmenlerin mesleki gelişim amaçları için yurt dışında zaman 

geçirmelerini destekleyen ulusal finansman programları mevcuttur (Commission/ EACEA/ Eurydice, 

2018; 2021). 

Eurydice (2018) raporunda kariyer yapısı kavramı, bir işte veya meslekte kabul edilen bir ilerleme yolu 

olarak tanımlanmaktadır. İlk ve orta öğretimdeki tam nitelikli öğretmenler için kariyer yapısı türlerini 

çok seviyeli kariyer yapısı ve tek seviyeli kariyer yapısı olarak ifade eder. Çok seviyeli kariyer 

yapılarında, seviyeler genellikle bir dizi yetkinlik veya sorumluluk ile tanımlanır. Çok seviyeli bir 

kariyer yapısında, farklı kariyer seviyeleri, artan karmaşıklık ve daha fazla sorumluluğa göre 

yapılandırılmıştı ve ilerleme, bir sonraki kariyer seviyesine yükselme anlamına gelir. Tek seviyeli 

sistemler resmi kariyer seviyelerine sahip olmadığı için ilerleme, maaş artışı olarak kabul edilir. 

Öğretmen niteliğine karar verme sürecinde hizmet yılı, SMG ve öğretmen değerlendirmesi kriterlerine 

odaklanılır. Bunlar, her bir eğitim sisteminde kullanılan tek ölçüt olmayabilir. Resmi kariyer adımları 

olan ülkelerde genellikle kariyer ilerlemesi için öğretmen değerlendirmesi ve sürekli mesleki gelişim bir 

gerekliliktir. Resmi kariyer adımlarının olmadığı ülkelerde, kariyer ilerlemesi esas olarak hizmet yılına 

bağlıdır. Avrupa eğitim sistemlerinin yarısı çok seviyeli bir yapıya dayalı bir ilerleme sistemine ve yarısı 

da öğretmenlerin daha yüksek kariyer seviyelerine geçemediği tek seviyeli bir kariyer yapısına sahiptir. 

Kariyer yapılarına göre ülkelerdeki farklılaşmalar görülmektedir. Almanya, her iki kariyer yapısının da 

bulunduğu tek ülkedir, ancak çok seviyeli kariyer yapısı, lise düzeyinde öğretmenlik yapmaya yeterli 

öğretmenlerle sınırlıdır. Tek seviyeli kariyer yapılarına sahip eğitim sistemlerinde, öğretmenlerin yaşını 

dikkate alan Lihtenştayn hariç, tüm eğitim sistemleri hizmet yıllarını ilerleme için bir temel olarak kabul 

eder. 14 eğitim sisteminde (üç topluluğuyla Belçika, Çekya, Danimarka, Almanya, Yunanistan, İtalya, 

Avusturya, Finlandiya, İsviçre, İzlanda, Norveç ve Türkiye) bu, kariyer gelişimi için tek resmi 

gerekliliktir. Tek seviyeli kariyer yapısına sahip ülkeler arasında, SMG sadece üç eğitim sisteminde 

(İspanya, Lüksemburg ve Portekiz) maaş ilerlemesi ve ikisinde (Portekiz ve Lihtenştayn) öğretmen 

değerlendirmesi için bir kriterdir. Yalnızca Portekiz, maaş artışı kararını üç kriterin tümüne 

dayandırmaktadır. Çok seviyeli kariyer yapısına sahip çoğu eğitim sisteminde, ilerlemek için 

öğretmenlerin çeşitli kriterleri yerine getirmesi gerekmektedir. Ülkelerin üçte ikisi hizmet yıllarını 

hesaba katar, sistemlerin yarısından fazlası öğretmenlerin SMG'sini hesaba katar ve değerlendirme, 

sistemlerin neredeyse üçte ikisinde terfi sürecinin bir parçasıdır. Ayrıca çok düzeyli kariyer modeline 

sahip eğitim sistemlerinin üçte biri bu üç unsurun tamamını kullanmaktadır (Fransa, Hırvatistan, Kıbrıs, 

Litvanya, Macaristan, Romanya, Slovenya ve Sırbistan). Hırvatistan'da, hizmet yılı ve SMG 

gereklilikleri, kariyer düzeyine bağlı olarak farklılık göstermektedir. Her durumda, öğretmenler aynı 

zamanda ilk ve orta okullardaki öğretmenler için ulusal nitelikler standardı çerçevesinde tanımlanan 

öğrenme çıktılarına ulaştıklarını da göstermelidirler. Değerlendirme kriterleri de kariyer düzeyine göre 

değişmektedir. Diğer beş sistemde, kriterlerin ikisi dikkate alınır: hizmet yılı ve öğretmen 

değerlendirmesi (Birleşik Krallık (Kuzey İrlanda) ve Bosna-Hersek), hizmet yılı ve SMG (Karadağ ve 

Kuzey Makedonya), SMG ve öğretmen değerlendirmesi (Polonya). Karadağ'da, bir sonraki kariyer 

düzeyine geçmek için gereken hizmet yılı sayısı bir düzeyden diğerine farklılık göstermektedir. Terfi 

ayrıca mesleki makalelerin yazarı olmak gibi diğer kriterlere de bağlıdır. Geri kalan ülkelerde, üç 

kriterden sadece biri terfi için kullanılmaktadır: hizmet yılı (İrlanda, Malta, İsveç ve Arnavutluk), SMG 

(Bulgaristan ve Slovakya) veya öğretmen değerlendirmesi (Letonya ve Birleşik Krallık (İngiltere ve 

Galler)). Bazı ülkelerde, belirli yeterliliklerin gösterilmesi veya daha yüksek bir yeterlilik düzeyi elde 

edilmesi gibi başka ek kriterler de dikkate alınmaktadır. Estonya ve Birleşik Krallık'ta (İskoçya), terfi 

edebilmek için hizmet yılı, SMG ve öğretmen değerlendirmesi dışındaki diğer gereksinimlerin 

karşılanması gerekmektedir (Commission/ EACEA/ Eurydice, 2018; 2021). 
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Dinamik ve gelişen bir kariyer yolu, öğretmenlik mesleğini gençler için daha çekici hale getirmede de 

rol oynayabilir. Bu nedenle Avrupa Konseyi, AB Üye Devletlerini öğretmenlerini ve eğitmenlerin 

kariyerlerini çeşitlendirme ve kariyer özlemlerini ve motivasyonlarını ve ayrıca öğrenme ihtiyaçlarını 

karşılamaya yardımcı olacak ulusal kariyer çerçevelerini geliştirmeyi tavsiye etmektedir (Council of the 

European Union, 2020). 

Türkiye’de Öğretmenlik Kariyer Basamakları  

Öncelikle 1739 sayılı Mili Eğitim Temel Kanunu’nda 2022 yılında yapılan değişiklik ile Öğretmenlik 

Meslek Kanunu çıkartılmıştır. Öğretmenlik Meslek Kanunu (2022)’nda öğretmenlerin çalışma 

şartlarının, eğitimde kalitenin yükseltilmesi için belirlenen amaçları gerçekleştirmek üzere 

düzenlenmesi gerektiğine yer verilmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmenlik mesleğinin kalitesinin 

yükseltilmesi amacıyla, öğretmenlik mesleğini; aday öğretmenlik döneminden sonra öğretmen, uzman 

öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayırmıştır. Aday Öğretmenlik ve 

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği (2022)’nin yürürlüğe girmesiyle Öğretmenlik Kariyer 

Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği (2005) yürürlükten kaldırılmıştır. Bakanlık “Kariyer 

Basamaklarında Yükselme Sistemi” ile öğretmenlerin kendilerini meslek yaşamları boyunca sürekli 

olarak yenileyerek geliştireceklerini, bunun da öğrencilerin aldığı eğitimin kalitesini arttıracağını 

düşünmektedir. Eğitim sisteminde öğretmenin verimliliğini arttırmayı hedefleyen bu uygulama pek çok 

tartışmayı da beraberinde getirmiştir. Eğitim sistemimizde öğretmen kalitesi geçmişten günümüze 

süregelen bir sorun olmaya devam etmektedir (Özan & Kaya, 2009). Cumhuriyet tarihi boyunca 

öğretmenlerin niteliğini artırmak için her dönemde farklı uygulamalar yapılmıştır. Millî Eğitim 

Bakanlığı'nın farklı uygulamalara başvurması, her dönem farklı statüde öğretmen alımı yapmasından 

kaynaklanmaktadır (Bakioğlu & Banoğlu, 2013).  

Deniz (2009) öğretmenlerin statüsünün yükseltilmesi ve öğretmenlik mesleğin itibarının artırılması için 

öğretmenlik mesleğinin kariyer basamakları biçiminde yapılandırılmasının genel gerekçelerini; eğitim 

sistemini çağdaş bir yapıya kavuşturma arayışı, öğretmenlerin statülerinin iyileştirilmesi, öğretmenlerim 

mesleki ve kişisel gelişimlerinin sağlanması, görevlerinin önemi, güçlüğü ve sorumluluk derecesi 

bazında öğretmenlere uygun itibarı sağlamak olarak sıralamaktadır. Özan & Kaya (2009) Millî Eğitim 

Bakanlığı’nın yapmaya çalıştığı kariyer uygulamasının, öğretmenlerin unvanı ne olursa olsun aynı işi 

yapmalarına rağmen ücretlerinde yapılacak farklılaşmanın sistemde sıkıntıya yol açacağını dile 

getirmektedir. Bunun öğretmenlerin, kariyer basamaklarında yükselme sisteminin öğretmenlik 

mesleğinin gelişimine katkı sağlayıp sağlamayacağı konusunda kuşku duyulmasından kaynaklandığını 

ifade etmektedir. Ayrıca bazı öğretmenler, kariyer sınavının kendi alanlarındaki uzmanlığını ölçmekten 

uzak olduğunu düşünmektedirler. Tüm bunların yanında mahkeme kararlarıyla elde edilen bazı 

sonuçların da sistemin, amaçladığı nitelikli öğretmen bağlamından uzaklaşmasına sebep olmaktadır. 

Yapılan araştırmalar kariyer basamakları uygulaması konudaki kafa karışıklığını ve uygulamaya ilişkin 

farklı görüşleri göstermektedir. Urfalı (2008)’nın ve Özan ve Kaya (2009)’nın çalışmaları öğretmenlerin 

bu uygulama sonucunda kendilerine verilen önemin azalacağı ve ücretlerdeki farklılığın öğretmenler 

arası ilişkiyi olumsuz etkileyeceği yönündeki görüşlerini gündeme getirmiştir. Bakioğlu ve Can (2009) 

’ın araştırması 21 yıl ve üzeri kıdeme sahip öğretmenlerin kariyer basamakları uygulamasının 

öğretmenler arasında bölünmeye yol açacağı endişesine sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Şirin vd. 

(2010)’nin araştırması öğretmenlerin, kariyer basamaklarında yükselme sınavının ölçme değerlendirme 

yeterliği konusunda endişeleri olduğunu göstermektedir. Laçin (2006) çalışmasında bu yönetmeliğin 

öğretmenlerin performansını değerlemeye uygun olmadığını, sınav uygulamasının öğretmenlerinin bilgi 

düzeyini ölçmek için yeterli ve objektif olamayacağını ve uzman başöğretmenlik basamaklarında 

ilerlemek için kullanışlı olmadığı görüşüne ulaşmıştır. Deniz (2009) ise çalışmasında öğretmenlerin 

çoğunluğunun kariyer basamakları uygulamasını kişisel gelişim açısından yararlı bulduğu bulgusuna 

ulaşmıştır. Buna benzer olarak Demir (2011) öğretmenlerin genel olarak kariyer basamakları 

uygulamasını desteklediği sonucuna ulaşmıştır. 

Eğitim sisteminin başarısı ile o sistemde çalışan öğretmenlerin kalitesi doğru orantılıdır (Özan & Kaya, 

2009). Bu nedenle öğretmenlerin mesleki yeterliklerinin değerlendirilmesi eğitim sisteminin de 

kalitesini ortaya koyacaktır. Eğitim sisteminin çıktılarının iyi olabilmesi için, öncelikle sistemde 

yeterliliği yüksek iyi öğretmenlerin olması gerekmektedir. Eğitim sisteminde yapılan her iyileştirme 
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çabasında, öğrencinin aldığı eğitim kalitesinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencinin gördüğü 

öğrenimin kalitesi ile öğretimin niteliği dolayısıyla öğretmenin niteliği arasında yakın ve belirleyici bir 

ilişki bulunmaktadır. Kariyer basamakları sistemiyle birlikte öğretmenlere başarıları, üretkenlikleri ve 

verimlilikleri esas alınarak, mesleklerinde yükselme imkân ve fırsatı sunulmaktadır (Özan & Kaya, 

2009). Bu sebeple bu çalışmada 12 Mayıs 2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Aday 

Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği’nde kariyer basamakları ölçütlerine 

ilişkin öğretmen görüşlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Konunun güncelliği ve geniş bir kitle 

olan öğretmeleri ilgilendirmesi göz önüne alındığında, çalışmanın ilgili alanyazına katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

Bu bağlamda araştırmanın problem cümlesi; “Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları 

Yönetmeliği’ndeki kariyer basamakları ölçütlerine ilişkin öğretmen görüşleri nasıldır?” şeklinde 

belirlenmiştir. Bu problem cümlesi doğrultusunda; 

Bu araştırmada yukarıdaki problem cümlesine dayalı olarak aşağıdaki sorulara ilişkin cevaplar 

aranmıştır:  

1. Öğretmenlerin kariyer basamakları ölçütlerine ilişkin görüşleri nasıldır? 

2. Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği’nde kariyer basamakları 

ölçütlerine ilişkin önerileriniz nelerdir? 

 

YÖNTEM  

Araştırma Modeli 

Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği’nde kariyer basamakları 

ölçütlerine ilişkin öğretmen görüşlerinin ortaya konulmasının amaçlandığı bu araştırma tarama 

modelinde olup nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni ile gerçekleştirilmiştir. Nitel 

araştırmalarda derine gidilerek, yüzeyin altındakini çıkarmak temel alınır (Glesne, 2013). 

Araştırmacıların çok daha geniş bir bakış açısı kazanmasını sağlar, psikolojik ölçümler ve sosyal olgular 

hakkında nicel araştırma yöntemlerine göre daha derinlemesine bilgi sağladığı ve geleneksel araştırma 

yöntemleriyle açıklanması zor olan soruları yanıtladığı için önemlidir (Frankel ve Devers, 2000). 

Creswell (2013)’e göre durum çalışması, araştırmacının gerçek yaşam, güncel sınırlı bir sistem (bir 

durum) ya da belli bir zaman içerisindeki çoklu sınırlandırılmış sistemler (durumlar) hakkında çoklu 

bilgi kaynakları (örneğin gözlemler, mülakatlar, görsel-işitsel materyaller ve dokümanlar ve raporlar) 

aracılığıyla detaylı ve derinlemesine bilgi topladığı bir durum betimlemesidir.  

Çalışma Grubu 

Görüşleri alınacak öğretmenlerin belirlenmesi aşamasında amaçlı örnekleme yöntemlerinden 

maksimum çeşitlilik yöntemi kullanılmıştır. Maksimum çeşitlilik yöntemindeki amaç, küçük bir 

örneklemde çalışılan probleme taraf olabilecek bireylerin çeşitliliğini maksimum derecede yanıstmaktır. 

(Yıldırım ve Şimşek, 2018). Bu araştırmada, amaca yönelik olarak derinlemesine veri toplamak 

amacıyla katılımcıların lisans mezunu olmaları, lisansüstü eğitim yapmış veya yapıyor olmaları ölçüt 

olarak alınmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu devlet okullarında görev yapan 6 lisans mezunu, 6 

yüksek lisans ve 6 doktora olmak üzere 12 lisansüstü mezunu olan toplamda 18 öğretmen 

oluşturmaktadır.  
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Tablo 1.  

Çalışma Grubunun Genel Özellikleri 

Özellikler Okul Türü f % 

Okul Türü 
Ortaokul 10 56 

Lise 8 44 

Mesleki Kıdem 

1-5 yıl 0 0 

6-10 yıl 4 22 

11-15 yıl 10 56 

16-20 yıl 4 22 

21 yıl ve üzeri 0 0 

Cinsiyet 
Kadın 12 67 

Erkek 6 33 

Yaş 

30 ve altı 2 11 

31-40 12 67 

41-50 4 22 

51 ve üzeri 0 0 

Eğitim Durumu 

Lisans 6 33 

Yüksek lisans 6 33 

Doktora 6 33 

Kariyeriniz boyunca mesleğinizle ilişkili 

yurtdışına çıktınız mı? 

Evet (Erasmus+) 4 22 

Hayır 14 78 

Toplam  18 100 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın verileri yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Görüşme, insanların bakış 

açılarını, öznel deneyimlerini, duygularını, değerlerini ve algılarını ortaya koymada kullanılan oldukça 

güçlü bir yöntemdir (Bal, 2001). Yapılandırılmış görüşme, önceden belirlenmiş bir dizi ve soru yanıtını 

içerirken, yapılandırılmamış görüşme ise açık uçlu soruları içerir (Yıldırım ve Şimşek, 2018). Görüşme 

formu iki alt bölümden oluşmuştur. İlk bölümde katılımcıların cinsiyeti, yaşı, mesleki kıdemi, eğitim 

durumu sorulmuştur. İkinci bölümde ise Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları 

Yönetmeliği’nde öğretmenlik kariyer basamaklarına ilişkin hükümlerinin açık uçlu soru olarak 

düzenlenmesiyle oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu yer almaktadır. Uzman öğretmenlik 

ve başöğretmenlik için tekrar olan hükümler teke indirilmiş ve ayıklanmıştır. Öğretmenler ile yarı 

yapılandırılmış görüşmeler yapılarak öğretmenlerin kariyer basamakları ölçütlerine ilişkin görüşleri 

incelenmiştir.  

Geçerlik ve Güvenirlik 

Geçerlik ve güvenirlik, araştırma sonuçlarının inandırıcılığı açısından en sık kullanılan iki ölçüttür. 

Araştırmanın iç geçerliğini sağlamak amacıyla, alanyazın sürekli takip edilmiş, bu doğrultuda 

araştırmanın kavramsal çerçevesi oluşturulmuştur. Bu çerçeve veri toplama sürecinde rehber görevi 

görmüştür. Araştırma bulguları, verilerin elde edildiği ortama bağlı olarak tanımlanmıştır. Bulguları 

açıklamada, verilerin kodlara, temalara göre düzenlenmesi ve tanımlanması sonrası elde edilen bulgular 

verilmiş ve görüşmelerden elde edilen verilerden doğrudan alıntılar yapılmış, ardından yoruma 

gidilmiştir. Araştırmanın dış geçerliliğini sağlamak amacıyla, araştırmanın modeli, çalışma grubunun 

oluşturulması, veri toplama aracının hazırlanması ve uygulanması, verilerin analizi, geçerlik ve 

güvenirlik gibi işlem basamakları ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Araştırmacı araştırmanın her 

aşamasında etkin olmuş, derinlikli veri toplamak amacıyla çalışma grubunun farklı özellikte 

katılımcılardan oluşturulmasını sağlanmıştır. Veri toplama aracı yönetmelik maddeleri kullanılarak 

oluşturulmuştur. Bir ölçme aracının kapsam ve görünüş geçerliği uzman görüşleriyle değerlendirilebilir 

(Büyüköztürk, 2017). Görüşme formunun hazırlanması sürecinde, görüşme formunun kapsam 

geçerliliği ve güvenirliğini sağlama adına, farklı alan uzmanları (öğretmen eğitimi, nitel araştırma, 

ölçme) ile bir dil uzmanının görüşlerine başvurulmuştur. Uzman görüşleri doğrultusunda görüşme 

soruları üzerinde gerekli düzeltmeler yapılarak, görüşme formuna son şekli verilmiştir. Araştırmanın 

güvenirliğini sağlamak amacıyla öğretmen görüşlerine yönelik kodlamalar sonucu elde edilen temalar, 
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nitel araştırma konusunda uzman incelemesine sunulmuştur. Temaların oluşturulmasında, uzman 

görüşleri doğrultusunda görüşme soruları esas alınmıştır. Uzman incelemesi sonucu temalara son hâli 

verilmiştir. Araştırmada iç güvenirliğin sağlanması için bulguların yorumlanması sırasında görüşme 

yoluyla elde edilen bazı veriler de bulguları destekleme amacıyla yorum katılmadan, doğrudan alıntılarla 

sunulmuştur, ardından gerekli durumlarda yorumlara sonradan yer verilmiştir. Alanyazında araştırma 

ile ilgili olabilecek yapılmış diğer araştırma sonuçları, bu araştırma ile ulaşılan sonuçların güvenirliğini 

teyit etmede kullanılmıştır. Verilerin analiz sürecine ilişkin bilgiler açık ve ayrıntılı bir biçimde verilerek 

iç güvenirliğin artması sağlanmıştır. Sonuç olarak yapılan bu araştırmada çalışma grubunun yeterli 

büyüklükte seçilmesi, birden çok araştırmacı ile konunun ele alınması, daha çok kaynak ve görüşe 

başvurulması, elde edilen verilerin iyi bir şekilde saklanması çalışılan ortamın tam olarak belirtilmesi 

ve çalışmanın tarafsız bir şekilde yapılması ile araştırmada geçerlik ve güvenirliğin sağlandığı 

düşünülmektedir. 

Veri Toplama Süreci 

Araştırmadaki tüm görüşmeler araştırmacı tarafından, görüşme sırasında meydana gelebilecek ön 

yargıların ve kişisel yönelimlerin ortadan kalkması adına tarafsız bir şekilde yapılmıştır. Araştırmacı 

tarafından, öğretmenlerle birebir görüşmeler yapılmıştır ve yarı yapılandırılmış görüşme formundaki 

açık uçlu soruları yanıtlamaları istenmiştir. Yapılan görüşmeler en az 40 en fazla 70 dakika sürmüştür. 

Yapılan görüşmeler katılımcıların onayıyla sesli kayıt altına alınmıştır. Görüşme sonucu katılımcılardan 

elde edilen yanıtlar yazıya geçirilmiştir.  

Verilerin Analizi 

Araştırmadan elde edilen veriler MAXQDA 20 programından yararlanılarak içerik analizi yoluyla analiz 

edilmiştir. İçerik analizinde temel amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere 

ulaşmak, bunların mantıklı bir biçimde düzenlenmesi ile veriyi açıklayan temaların belirlenmesini 

sağlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2018). Araştırmada katılımcılardan elde edilen veriler içerik analiz 

yoluyla analiz edilerek kendi içerisinde anlam oluşturan bölümler, araştırmacı tarafından kodlanmıştır. 

Öğretmenlik kariyer basamakları ölçütlerine ilişkin 9 tema belirlenmiştir. Alt temalar olumlu görüşler 

ve olumsuz görüşler olarak belirlenmiştir. Veriler temalara göre anlaşılır bir biçimde tanımlanmış ve 

doğrudan alıntılarla birlikte araştırmacı yorumlarıyla verilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular, 

ayrıntılı olarak sunulmuştur. Bulgular bölümünde öğretmenlerin görüşleri aktarılırken G1, G2, G3, G4 

şeklinde verilmiştir. 

 

BULGULAR ve YORUMLAR 

Bu bölümde araştırma sonucunda elde edilen bulgular ve bu bulgulara ilişkin yorumlara yer verilmiştir. 

Öğretmenlerin kariyer basamakları ölçütlerine ilişkin görüşlerinin ve önerilerinin dağılımına ilişkin 

veriler MAXQDA haritalarında yer almaktadır. Her bir ölçüte ilişkin belirlenen temalar ile 

öğretmenlerin kariyer basamakları ölçütlerine ilişkin görüşleri ve önerileri tablolar halinde verilmiştir. 
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Tablo1. Öğretmenlerin kariyer basamakları ölçütlerine ilişkin görüşleri frekans tablosu 

Kariyer Basamakları Ölçütleri 

Lisans 

(N=6) 

Yüksek 

Lisans 

(N=6) 

Doktora 

(N=6) 

Toplam 

(N=18) 

O
lu

m
lu

 (
f)

 

O
lu

m
su

z 
(f

) 

O
lu

m
lu

 (
f)

 

O
lu

m
su

z 
(f

) 

O
lu

m
lu

 (
f)

 

O
lu

m
su

z 
(f

) 

O
lu

m
lu

 (
f)

 

O
lu

m
su

z 
(f

) 

1. Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı 

sınava başvuruda bulunacak öğretmenlerde yazılı 

sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday 

öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti 

bulunmak. 

4 

 

2 

 

3 3 1 

 

5 

 

8 

 

10 

 

2. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik 

hazırlanan en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik 

Eğitim Programını tamamlamış olmak. 

0 

 

6 5 1 

 

3 

 

3 

 

8 

 

10 

 

3. Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava 

başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde, yazılı 

sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman 

öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak. 

0 6 

 

0 6 

 

0 6 

 

0 18 

 

4. Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava 

başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde, uzman 

öğretmen olarak görev yapıyor olmak. 

2 4 1 5 3 3 6 12 

5. Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava 

başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde, Uzman 

öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik 

hazırlanan en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim 

Programını tamamlamış olmak. 

2 4 5 1 3 

 

3 

 

10 

 

8 

 

6. Uzman öğretmen ve Başöğretmen unvanı için 

yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak 

öğretmenlerde Kademe ilerlemesinin durdurulması 

cezası bulunmamak. 

2 

 

4 

 

0 

 

6 

 

0 

 

6 

 

2 

 

16 

 

7. Yüksek lisans eğitimini tamamlayan öğretmenler 

uzman öğretmen unvanı için öngörülen; doktora 

eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise 

başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan 

muaf tutulur. 

4 

 

2 

 

5 

 

1 

 

5 

 

1 

 

14 

 

4 

 

8. Uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için 

mesleki gelişim çalışmaları tablosunda bulunan üç 

alanın en az ikisinden birer çalışma yapmaları 

gerekmektedir. 

2 4 3 3 3 3 8 10 

9. Uzman öğretmen unvanı için başvuruda bulunan 

ve yüksek lisans eğitimini tamamlayanların söz 

konusu eğitimleri, tezli/tezsiz ayrımına 

gidilmeksizin ya da alanında/eğitim bilimleri 

alanında yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın geçerli 

sayılacaktır. 

2 4 0 

 

6 0 

 

6 2 16 

Toplamlar (Olumlu ve olumsuz) 1

8 

36 2

2 

32 18 36 58 10

4 

Genel Toplam 54 54 54 162 
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Öğretmenlerin Kariyer Basamakları Ölçütlerine İlişkin Görüşleri  

Öğretmenlerin kariyer basamakları ölçütlerine ilişkin görüşlerinin dağılımına ilişkin veriler Şekil 1’de 

yer alan MAXQDA haritasında görülmektedir. Her bir ölçüte ilişkin belirlenen temalar ile öğretmenlerin 

kariyer basamakları ölçütlerine ilişkin görüşleri tablolar halinde verilmiştir. 

 

Şekil 1. Öğretmenlerin kariyer basamakları ölçütlerine ilişkin görüşlerinin dağılımı 

Öğretmenlik kariyer basamakları ölçütlerinden “Öğretmenlerin uzman öğretmen unvanına 

başvurabilmesi için on yıl öğretmen olma ölçütü” temasına ilişkin alt tema, kodlar ve öğretmen görüşleri 

Tablo 2’de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P
R

O
C

EE
D

IN
G

S 
B

O
O

K
 

12th International Conference on Culture and Civilization 
Azerbaijan State University of Culture and Arts 

Lahıc, Ismailli, Azerbaijan 
June 21-22, 2022 

 
 
57 

Tablo 2. Öğretmenlerin uzman öğretmen unvanına başvurabilmesi için on yıl öğretmen olma ölçütüne 

ilişkin görüşleri 

Tema 
Alt 

Tema 
Kodlar Görüşler 

1
-U

zm
a
n

 ö
ğ
re

tm
en

 u
n

v
a
n

ı 
iç

in
 o

n
 y

ıl
 ö

ğ
re

tm
en

 o
lm

a
 ö

lç
ü

tü
 

O
lu

m
lu

 g
ö
rü

ş 

Yeterli süre 

Deneyim için gerekli 

bir süre 

Meslekte uzmanlaşma 

Öncelikle 10 yıl iyi, yeterli olduğunu düşünüyorum. 

Okulda işi yaparken ustalaşmak için yeterli bir süre. 

(G8) 

10 yıl deneyimi içine sığdırma açısından aslında 

mantıklı çok da mantıksız değil illa bir yıl şartı 

getirilecekse uygun, gerçekten çok iyi deneyimler 

tecrübeler ediniyorsun bu süreçte. (G1) 

Uzman öğretmenlik için 10 yıl şartı ideal. Öğretmenlik 

mesleğine ilk adımı attıktan sonra 10 yıl içerisinde 

mesleği tanıma ve deneyimleriyle mesleğinde 

uzmanlaşma söz konusudur. (G9) 

O
lu

m
su

z 
g

ö
rü

ş 

En verimli çağ için 

uzun bir süre 

Süre uzun  

10 yıl çok uzun bir süre uzman öğretmen unvanı 

alabilmek için. 5 yıllık öğretmen olup da yüksek lisans 

doktorasını tamamlamış daha çok alan hakimiyeti olan 

öğretmen grubu var. Aynı zamanda da 10 yıl meslekte 

çalışmış ancak kendine katkı sağlamamış birçok 

öğretmen var. O yüzden bunu olumlu bulmuyorum. 

(G15) 

10 yıl aslında çok fazla. Yüksek lisans doktorasını 

yapanların 10 yıldan daha kısa sürede o başvurabilmesi 

lazım diye düşünüyorum. Zaten alanlarında tez yazarak 

uzman olmuş oluyorlar. (G12) 

10 yıl diye bir ölçüt olması bence doğru değil. Belli 

kriterleri sağladığınız takdirde 10 yıl beklememeniz 

gerekir. Çünkü bir alanda uzmanlaşmak için mesela 

yüksek lisans yaptığınız zaman 2 yılda veya 3 yılda o 

alanın uzmanı olarak kabul ediliyorsunuz ve dolayısıyla 

öğretmenlikte de o öğretmenliğin uzmanı olabilmek için 

illa 10 yıl çalışma şartı olması gerekmiyor. (G4) 

“Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak öğretmenlerde yazılı sınav 

başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti 

bulunmak” ölçütüyle ilgili öğretmenlerden çoğunlukla olumsuz görüş gelmiştir. Öğretmen görüşleri ve 

bu görüşlerden elde edilen kodlar, öğretmenlerin uzman öğretmen unvanına başvurabilmesi için on yıl 

öğretmen olma ölçütü temasına ilişkin olumlu görüş ve olumsuz görüş alt temaları altında yer 

almaktadır. Uzman öğretmenliğe başvurabilmek için öğretmenlikte en az on yıl geçirme süresini uygun 

bulan öğretmenlerin, mesleğe başadıktan sonraki öğretmenlik deneyimlerinin, mesleki gelişimlerine 

olumlu etkisi olduğunu düşündükleri söylenebilir. Olumlu yorumlayan öğretmenlerin, öğretmenlikte 

geçirilen sürenin elde edilen tecbüreler için çok kıymetli olduğu görüşünde oldukları tespit edilmiştir. 

Olumsuz yorumlayan öğretmenlerinse öğretmenlikte daha kısa sürede yeterince deneyim 

kazanılabileceği inancında oldukları görülmektedir. 

Öğretmenlik kariyer basamakları ölçütlerinden “Öğretmenlerin 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim 

Programına katılım zorunluluğu ölçütü” temasına ilişkin alt tema, kodlar ve öğretmen görüşleri Tablo 

3’te verilmiştir. 
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Tablo 3. Öğretmenlerin 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programına katılım zorunluluğu 

ölçütüne ilişkin görüşleri 

Tema 
Alt 

Tema 
Kodlar Görüşler 

2
-1

8
0
 s

a
a
tl

ik
 e

ğ
it

im
 p

ro
g
ra

m
ın

a
 k

a
tı

lı
m

 z
o
ru

n
lu

lu
ğ
u

 ö
lç

ü
tü

 

O
lu

m
lu

 g
ö
rü

ş 

Yeni bilgiler edinmeyi 

sağlar 

Bence bu mantıklı olabilir çünkü yüksek lisansını çok 

farklı alanlarda paralı üniversitelerde de yapabilir 

insanlar çok farklı alanlarda dersler almış olabilir ama 

uzmanlar öğretmenlikte aranan yeterliliklerde herkesin 

eşit olması adına bence mantıklı eğitim programı 

düzenlenmesi ama saat olarak nicelik nitelik bir şey 

diyemem. (G12) 

180 saatlik eğitimi uygun buluyorum. İçeriklerin faydalı 

olacağını düşünüyorum. Herkes için bir standart olur ve 

meslekte kaçıncı yılının önemi olmadan aynı bilgiyle 

donanama fırsatı herkes için. (G9) 

O
lu

m
su

z 
g

ö
rü

ş 

Düşük verim 

Öğretmenlerin 

eğitimle ilgili bilgi 

eksiği 

10 yıl tecrübe arıyorsanız o zaman niye eğitime 

sokuyorsunuz? Eğitim verecekseniz neden 10 yıl tecrübe 

arıyorsunuz. Online verilecek bu eğitimlerin çok katkısı 

olacağını sanmıyorum öğretmenler çoğunlukla videoları 

açıyor bırakıp gidiyor arka planda çok da takip 

etmiyorlar. 180 saatlik eğitimin kalkması gerektiğini 

düşünüyorum ya da zorunlu olmamalı. (G5) 

Bir öğretmen zaten bir eğitimi var ve 10 yılı doldurmuş 

kendini geliştirmiştir artık belli bir ölçüde yani bir eğitim 

programına ihtiyacı olmadığını düşünüyorum. Eğitimin 

angarya olacağını düşünüyorum zorlukla yapılan 

şeylerin çoğu hep angarya oluyor öğretmenler için. 

(G16) 

Sonuçta bilgisayar üzerinden online bir eğitim olacak. 

Öğretmenler şimdi mesleki gelişim semineri alıyorlar 

çok verimli olduğunu açıkçası ben düşünmüyorum o 

sürecin. Öğretmenler bilgisayarın başına oturup o 

videoları izlemiyor. Ben çok verimli olacağını 

düşünmüyorum. (G2) 

“Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim 

Programını tamamlamış olmak” ölçütüyle ilgili çalışmaya katılan öğretmenlerin çoğunluğunun görüşü 

olumsuzdur. Öğretmen görüşleri ve bu görüşlerden elde edilen kodlar, 180 saatlik eğitim programına 

katılım zorunluluğu ölçütü temasına ilişkin olumlu görüş ve olumsuz görüş alt temaları altında yer 

almaktadır. Uzman öğretmenlik öncesi geçirilecek sürenin uzmanlaşma için yeterli olacağı, ayrıca bir 

eğitimin katkısının olmayacağını bu sebeple eğitime ihtiyaç duymadıklarını düşündükleri 

görülmektedir. Öğretmenlerin bir kısmının, meslekte herkes için aynı bilgiyle donanma imkânı sunması 

için sebebiyle olumlu görüş bildirdiği söylenebilir.  

Öğretmenlik kariyer basamakları ölçütlerinden “Öğretmenlerin başöğretmen unvanına başvurabilmesi 

için on yıl uzman öğretmen olma ölçütü” temasına ilişkin alt tema, kodlar ve öğretmen görüşleri Tablo 

4’te verilmiştir. 

 

 

 

 

 



P
R

O
C

EE
D

IN
G

S 
B

O
O

K
 

12th International Conference on Culture and Civilization 
Azerbaijan State University of Culture and Arts 

Lahıc, Ismailli, Azerbaijan 
June 21-22, 2022 

 
 
59 

 

Tablo 4. Öğretmenlerin başöğretmen unvanına başvurabilmesi için on yıl uzman öğretmen olma 

ölçütüne ilişkin görüşleri 

Tema Alt Tema Kodlar Görüşler 

3
-B

a
şö

ğ
re

tm
en

 u
n

v
a

n
ın

a
 b

a
şv

u
ru

 i
çi

n
 o

n
 y

ıl
 u

zm
a
n

 ö
ğ

re
tm

en
 

o
lm

a
 ö

lç
ü

tü
 

O
lu

m
lu

 

g
ö

rü
ş 

- - 

O
lu

m
su

z 
g

ö
rü

ş 

Verimsizliğe sebep 

olabilir 

Süre uzun 

15.yılında 1 öğretmen uzman öğretmen oldu diyelim,10 

yıl uzman öğretmenlikte geçecek 25.yılda filan 

başöğretmenliği hak etmiş olacak. Şu an 20. yılında olan 

öğretmen için bu uzmanlık sonrası başöğretmenliğe 

ulaşma 30. yılı bulacak belki bazı öğretmenler 

başöğretmenlik unvanının hiç alamayacaklar. 

Alamayacak olma ihtimalleri onları daha verimsiz 

olmaya itebilir. (G6) 

10 yıl fazla bence yani uzmanlık için. Belki tamam 10 yıl 

artık çoğu şeyi deneyimledi 2-3 farklı okulda çalıştı, 

belki soruşturma geçirdi, farklı öğrenci tipleri ile çalıştı, 

farklı türde okullarda çalıştı, farklı idarecilerle çalıştı. 

Belki tayin istedi farklı illere gitti filan. Zaten uzman 

unvanı almış birinin bence 10 yıl başöğretmenlik için 

beklememesi gerekir. (G10) 

Uzman öğretmen olduktan sonra üzerine bir 10 yıl daha 

koyup tekrar başöğretmenliğe başvurabilmek bence çok 

fazla. Ben bu unvanları alabilmek için neden bu kadar 

beklemek zorundayım yani o kadar beklediğim zaman mı 

ben daha verimli olacağım? (G11) 

“Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde, yazılı 

sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak” 

ölçütüyle ilgili öğretmenlerin tümünden olumsuz görüş gelmiştir. Öğretmen görüşleri ve bu görüşlerden 

elde edilen kodlar, öğretmenlerin başöğretmen unvanına başvurabilmesi için on yıl uzman öğretmen 

olma ölçütü temasına ilişkin olumlu görüş ve olumsuz görüş alt temaları altında yer almaktadır. 

Öğretmenlerin tümü başöğretmenlik unvanı için on yıllık sürenin çok fazla olduğunu belirtmişlerdir. Bu 

süre içerisinde öğretmende beklemenin verimsizliğe sebep olacağını düşündükleri söylenebilir. 

Öğretmenlik kariyer basamakları ölçütlerinden “Öğretmenlerin başöğretmen unvanı için uzman olarak 

çalışıyor olma ölçütü” temasına ilişkin alt tema, kodlar ve öğretmen görüşleri Tablo 5’te verilmiştir. 
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Tablo 5. Öğretmenlerin başöğretmen unvanı için uzman olarak çalışıyor olma ölçütüne ilişkin görüşleri 

Tema Alt Tema Kodlar Görüşler 

4
-B

a
şö

ğ
re

tm
en

li
k

 i
çi

n
 u

zm
a
n

 o
la

ra
k

 ç
a
lı

şı
y

o
r 

o
lm

a
 ö

lç
ü

tü
 

O
lu

m
lu

 g
ö
rü

ş 

Aşamalı olması 

gerekli 

Başöğretmenlik çok nitelikli öğretmen anlamında benim 

için o yüzden öncesinde uzmanlığını almış ve uzman 

olarak çalışıyor olması tecrübesini arttırıyor olması 

bence uygun olur. (G17) 

Başöğretmenlik için uzman öğretmen olarak görev 

yapıyor olma kriteri güzel aslında. Birden sıçrama 

olmadan aşama aşama gidilmesi olumlu bir şey bence. 

(G16) 

Başöğretmenlikten önce uzman olarak çalışıyor olmasını 

olumlu buluyorum. Öğretmenlerin ilerleme aşamaları 

standart olmuş oluyor. (G13) 

O
lu

m
su

z 
g

ö
rü

ş 

İleri yaşlar ve 

mesleki kıdem için 

bekleme süresi 

dezavantaj 

Askerdeki rütbe sistemine benziyor, eğitim kısmında 

değişen çok fazla parametre var teknoloji değişiyor 

insanın toplumsal sosyolojisi psikolojisi değişiyor. 

Dolayısıyla oradaki rütbe sisteminin eğitim sisteminde 

olmaması gerektiğini düşünüyorum yani uzman olarak 

çalışıyor olması başöğretmenlikte neyi değiştirecek? 

(G14) 

Mesleki kıdemi yüksek olan öğretmenler için bir 

dezavantaj bu. Başöğretmen olma ihtimalleri yok. 

Uzman öğretmenlik kademesini atlayamıyorlar. (G18) 

Bana çok anlamsız geliyor uman öğretmenlikte çalışıyor 

olma şartı. Sonuçta ben doktoramı bitirmişim kendi 

alanımda yeterince bilgi birikimine sahibim yeterince 

tecrübem de var yani uygulamaya dökmüşüm 

öğrendiğim şeyleri. Ben uzman unvanı almadan direkt 

başöğretmenliğe başvuramıyorum. (G2) 

“Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde, uzman 

öğretmen olarak görev yapıyor olmak” ölçütüyle ilgili öğretmenlerin çoğunluğunun görüşü olumsuzdur. 

Öğretmen görüşleri ve bu görüşlerden elde edilen kodlar, öğretmenlerin başöğretmen unvanı için uzman 

olma ölçütü temasına ilişkin olumlu görüş ve olumsuz görüş alt temaları altında yer almaktadır. Kariyer 

basamaklarında görevde bir anda yükselme olmadan aşamalı bir biçimde uzmanlaşılmasının 

öğretmenleri güvende hissettirdiği söylenebilir. Bazı öğretmenler başöğretmenlik unvanına 

başvurabilmek için uzman olarak görev yapıyor olmayı uygun bir ölçüt olarak değerlendirmektedir.  

Öğretmenlik kariyer basamakları ölçütlerinden “Öğretmenlerin 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim 

Programına katılım zorunluluğu ölçütü” temasına ilişkin alt tema, kodlar ve öğretmen görüşleri Tablo 

6’da verilmiştir. 
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Tablo 6. Öğretmenlerin 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programına katılım zorunluluğu ölçütüne 

ilişkin görüşleri 

Tema Alt 

Tema 

Kodlar Görüşler 

5
-2

4
0
 s

a
a
tl
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ğ
it

im
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ro
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m
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a
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a
tı
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m

 z
o
ru

n
lu

lu
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lç

ü
tü

 

O
lu

m
lu
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ö
rü

ş 

Yeni bilgiler edinmeyi 

sağlar 

Eğitim programı içeriği kaliteli olacakça içerikler güzel 

doldurulacaksa bence eğitim mutlaka gerekli. (G6) 

Herkesin eşit donanımda olmasına adıma iyi 

düşünülmüş ben normal karşılıyorum standart eğitim 

verilmesini sonuçta sınav aynı olacak herkese. (G3) 

Sonuçta başöğretmen olacak kişi 240 saatlik eğitimin 

içeriği düzgünse uygun ve gerekli bence. (G13) 

O
lu

m
su

z 
g

ö
rü

ş 

Düşük verim 

Donanımlı bir 

öğretmen için gereksiz 

Öğretmenlerin 

eğitimle ilgili bilgi 

eksiği 

Uzman unvanı olanlar 

için yetersiz bir ölçüt 

240 saatte öğretmenlere çok kazandıracağı bir şey 

olacağını sanmıyorum çünkü başöğretmen vasfını 

kazanmak için neredeyse 20 yılın geçmesi gerekiyor. 20 

yıl öğretmenlik yapan öğretmene 240 saat online alacağı 

eğitimin çok faydası olmayacaktır. (G5) 

Öğretmenin 20 yıllık bir tecrübesi var 20 yılını vermiş 

eğitim yolunda, bu sırada uzmanlığını almış sonra 

başöğretmenlik için 240 saatlik eğitimle nasıl meslek 

gelişimine katkıda bulunacaksın. o zaten alacağını 

almış. Ben olumsuz buluyorum. (G16) 

Örneğin doktorasını bitirmiş bir öğretmenin 

başöğretmenlik için 240 saatlik ekstra bir eğitime gerek 

duyduğunu düşünmüyorum ben. (G11) 

“Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde, Uzman 

öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim 

Programını tamamlamış olmak” ölçütüyle ilgili öğretmenlerin çoğunlukla görüşü olumludur. Öğretmen 

görüşleri ve bu görüşlerden elde edilen kodlar, öğretmenlerin 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim 

Programına katılım zorunluluğu ölçütü temasına ilişkin olumlu görüş ve olumsuz görüş alt temaları 

altında yer almaktadır. Öğretmenlerin yüksek mesleki kıdemliler için eğitimin, bir yandan bilgilerin 

güncellenmesini sağlayacağı görüşünde oldukları, diğer yandan da deneyimin çok olmasından kaynaklı 

eğitimin ekstra ve gereksiz olduğu görüşünde oldukları söylenebilir. 

Öğretmenlik kariyer basamakları ölçütlerinden “Öğretmenlerin uzman öğretmen ve başöğretmen 

unvanına başvurabilmesi için kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmaması ölçütü” temasına 

ilişkin alt tema, kodlar ve öğretmen görüşleri Tablo 7’de verilmiştir. 
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Tablo 7. Öğretmenlerin uzman öğretmen ve başöğretmen unvanına başvurabilmesi için kademe 

ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmaması ölçütüne ilişkin görüşleri 

Tema Alt 

Tema 

Kodlar Görüşler 

6
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a
d

em
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il
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le
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 d

u
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u
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m
a
sı

 

ö
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ü
tü

 

O
lu

m
lu
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ö
rü

ş 

Öğretmen ceza 

almayarak çevresine 

örnek olmalı 

Eğer uzman öğretmenlik başöğretmen gibi bir unvan 

alacaksa seçkin ve nitelikli bir ayrım yapılmalı ve bence 

cezasının bulunmaması önnmli bir şey. (G6) 

Öğretmene unvan verilecekse bu ünvanı uzun sürelerde 

ekde ettiği tecrübeler, özveriler ve tutumları sebebiyle 

olmal. Bence ceza almışsa kaldırılmadan unvan 

almamalı. (G15) 

O
lu

m
su

z 
g

ö
rü

ş 

Öğretmenin ceza 

alması niteliğini 

etkilemez. 

Bence ceza alıp almaması tecrübesini değiştirmiyor 

sonuç itibariyle öğretmene uzmanlık verilecekse 

tecrübesine bakılması gerekiyor dolayısıyla ceza alıp 

almaması tecrübesini değiştirmiyor.” (G14) 

Cezayı neden aldığı önemli. Eğer kasıtlı olarak 

başkasının art niyeti yüzünden cezalandırıldıysa 

öğretmenin niteliğini etkilemeyeceği için bu unvanlara 

basşvuramaması da ayrı bir ceza gibi oluyor. Çünkü 

cezanın silinmesi de uzun sürüyor. (G10) 

Haksız yere ceza almış olabilir. Onun için mağduriyet 

yaratır bu. Öğretmenin niteliğini uzmanlığını etkilemez 

aldığı ceza. Unvanı almadan önce cezası olmayabilir 

ancak unvanı aldıktan sonra da bu cezayı alabilir. O 

zaman ne olacak? Unvan geri alınacak mı? Bu sebeple 

adil olmaz işleyiş. (G9) 

“Uzman öğretmen ve Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak 

öğretmenlerde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak” ölçütüyle ilgili öğretmenlerin 

büyük bir kısmının görüşü olumsuzdur. Öğretmen görüşleri ve bu görüşlerden elde edilen kodlar, 

öğretmenlerin uzman öğretmen ve başöğretmen unvanına başvurabilmesi için kademe ilerlemesinin 

durdurulması cezası bulunmaması ölçütü temasına ilişkin olumlu görüş ve olumsuz görüş alt temaları 

altında yer almaktadır. Öğretmenlerin kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını haksız yere almış 

olma ihtimali düşünüldüğü için uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı gibi bir kariyer uygulamasına 

başvuruyu etkilememesi gerektiğini düşünüdükleri söylenebilir.  

Öğretmenlik kariyer basamakları ölçütlerinden “Lisansüstü eğitime sahip olan öğretmenlerin, uzman 

öğretmen ve başöğretmen unvanına başvurabilmesi için yazılı sınavdan muaf olması ölçütü” temasına 

ilişkin alt tema, kodlar ve öğretmen görüşleri Tablo 8’de verilmiştir. 
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Tablo 8. Lisansüstü eğitime sahip olan öğretmenlerin, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanına 

başvurabilmesi için yazılı sınavdan muaf olması ölçütüne ilişkin görüşleri 

Tema Alt 

Tema 

Kodlar Görüşler 
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is

a
n

sü
st
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eğ
it

im
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sa
h
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o
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o
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a
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ö
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ü
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O
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m
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ö
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Emek ve çaba harcayan 

öğretmenler için 

önemli 

10 yıl bilfiil gerçekten mesleğini yapmış bir öğretmenin 

lisansüstü eğitimini tamamlamışsa sınava ihtiyacı yok 

bence. (G8) 

Bence güzel bir şey. Ben atandıktan sonra yüksek lisansa 

başladım 2 yıl boyunca bir kasabadaydım 3 saatlik bir 

mesafede her hafta İzmir’e gelip gittim derslere 

gireceğim diye. O kadar emek harcamışım çaba 

harcamışım. Sınavdan muaf tutulmamız uygun bence. 

(G1) 

Alanında veya eğitim alanında tezli yüksek lisans ve 

doktora yapanların sınavdan muaf tutulmalılar. 

Alanlarında uzmanlıklarını almışlar zaten neden sınava 

girsiner ki? Bence gerek yok. (G9) 

O
lu

m
su

z 
g

ö
rü

ş 

Sınavdan kaçmak için 

lisansüstü eğitim tercih 

edilecek 

Tezsiz yüksek lisans 

yapanlar ve 

alanında/eğitim 

alanında lisansüstü 

eğitim yapmayanlar 

muaf olmamalı 

Lisansüstü eğitim çalıştığın alanda uzman olduğunu 

gösteriyor ama bu öğretmenlikte çok tecrübeli olduğu 

anlamına gelmiyor. O yüzden ikisinin arasında bir bağ 

olduğunu düşünmüyorum ve bu sebepten dolayı 

lisansüstü meunlarının muaf tutulmasının doğru 

olmadığını düşünüyorum. (G14) 

Lisansüstü eğitimi farklı üniversitelerde farklı 

imkanlarda verilmekte o yüzden bir standartı olmadığı 

için muaf olmamalı ve herkes sınava tabii olmalı. (G16) 

Tezsiz yüksek lisans ve alanında/eğitim alanında 

olmayan lisansüstünü alanında uzman olarak 

sayamağım için sınavdan muaf olmamaları gerektiğini 

düşünüyorum. (G7) 

“Yüksek lisans eğitimini tamamlayan öğretmenler uzman öğretmen unvanı için öngörülen; doktora 

eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf 

tutulur.” ölçütüyle ilgili öğretmenlerin çoğu olumlu görüş bildirmiştir. Öğretmen görüşleri ve bu 

görüşlerden elde edilen kodlar, lisansüstü eğitime sahip olan öğretmenlerin, uzman öğretmen ve 

başöğretmen unvanına başvurabilmesi için yazılı sınavdan muaf olması ölçütü temasına ilişkin olumlu 

görüş ve olumsuz görüş alt temaları altında yer almaktadır. Öğretmenlerin çok büyük bir kısmının 

uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için sınavdan muaf tutulmayı uygun buldukları, ancak buun 

yanında tezsiz yüksek lisans yapanların ve alanında/eğitimde lisansüstü eğitim yapmayanların sınavdan 

muaf tutulmamasını adil bulmadıkları söylenebilir. 

Öğretmenlik kariyer basamakları ölçütlerinden “Öğretmenlerin uzman öğretmen ve başöğretmen 

unvanına başvurabilmesi için Mesleki Gelişim Çalışmaları’na katılmış olma zorunluluğu ölçütü” 

temasına ilişkin alt tema, kodlar ve öğretmen görüşleri Tablo 9’da verilmiştir. 
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Tablo 9. Öğretmenlerin uzman öğretmen ve başöğretmen unvanına başvurabilmesi için Mesleki 

Gelişim Çalışmaları’na katılmış olma zorunluluğu ölçütüne ilişkin görüşleri 

Tema Alt Tema Kodlar Görüşler 

8
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M
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k

i 
G
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a
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a
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O
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m
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ö
rü

ş 

Öğrencilere karşı 

özveride bulunan 

öğretmen ayırt 

edilmeli 

Eğer uzman ya da başöğretmenliği vereceksen tabiki 

çalışmaları ne çalışmalar yapılmış projeler yapılmış kaç 

çocuk etkilenmiş kaçına iyi gelmiş çok projelerde var 

bunların hepsinin altının doldurulması ve bunların 

sorulmasını iyi 1 şey diyorum. (G15) 

30 yıl boyunca sadece okula gelmiş dersine girmiş çıkmış 

herhangi bir çalışma yapmamış kendini geliştirmek için 

hiçbir faaliyete katılamamış, okula öğrencilere özverili 

yaklaşmamış demek oluyor. O yüzden oradaki kriterler 

önemli bence. (G10) 

Ne kadar özveride bulunmuş öğrenciler için okul için 

mesleği için bunlara dair kriterler olması güzel. (G9) 

O
lu

m
su

z 
g

ö
rü

ş 

Herkesin meslek 

hayatında yaptığı 

olağan çalışmalar 

Mesela bireyselleştirilmiş eğitim planı var zaten onu tüm 

öğretmenler yapmak zorunda bu tarz her öğretmenin bir 

şekilde yapması gerekn şeyleri çalışma kriteri olarak 

belirlemek mantıklı değil. (G17) 

Dyk kursu verme böyle bir sürü şey var yani aslında 

baktığında öğretmenin uzmanlığını gösterebileceği bir 

şey olduğunu düşünmüyorum bu çalışmaların zaten 

bunları yapıyor çoğunluk. Unvan için bir kriter 

olmamalı (G16) 

Bence bu kadar skala geniş olmamalıydı. Kişinin 

öğretmenlikteki uzmanlığıyla alakalı şeyler değil bunlar. 

Burada çok seçenek var şunlardan birini yeter ki yapmış 

ol gibi olmuş bence uygun bir ölçüt değil (G2) 

“Uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için mesleki gelişim çalışmaları tablosunda bulunan üç alanın 

en az ikisinden birer çalışma yapmaları gerekmektedir.” ölçütüyle ilgili öğretmenlerin görüşü 

çoğunlukla olumsuzdur. Öğretmen görüşleri ve bu görüşlerden elde edilen kodlar, Mesleki Gelişim 

Çalışmalarına katılmış olma zorunluluğu ölçütü temasına ilişkin olumlu görüş ve olumsuz görüş alt 

temaları altında yer almaktadır. Görüşlere göre öğretmenlerin bu çalışmaların sayısını çok fazla bulduğu 

ayrıca bu çalışmaların çoğunun okul iş ve işlemlerini içermesi sebebiyle öğretmenlere unvan 

sağlayabilecek seviyede nitelikli çalışmalar olmadığı söylenebilir. 

Öğretmenlik kariyer basamakları ölçütlerinden “Öğretmenlerin uzman öğretmen unvanına 

başvurabilmesi için yüksek lisansta tezli-tezsiz ve alan ayrımı yapılmaması ölçütü” temasına ilişkin alt 

tema, kodlar ve öğretmen görüşleri Tablo 10’da verilmiştir. 
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Tablo 10. Öğretmenlerin uzman öğretmen unvanına başvurabilmesi için yüksek lisansta tezli-tezsiz ve 

alan ayrımı yapılmaması ölçütüne ilişkin görüşleri 

Tema Alt 

Tema 

Kodlar Görüşler 

9
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k
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O
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m
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g
ö
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ş 

Emek verdiği için 

ayrım olmamalı 

Lisansüstü eğitim kişinin kendine kattığı bir şeyler 

olduğunu gösteriyor. Ayrıma gidilmeden hepsinin 

kapsanması uygun olmuş. (G8) 

Öğrencilerine mutlaka aldığı eğitimle ilgili verecekleri 

vardır. Tecrübelerine o eğitimlerini yansıtır. (G17) 

O
lu

m
su

z 
g

ö
rü

ş 

Tezsiz yüksek lisans 

uzmanlık değil 

Alanında /eğitim 

alanında yapmayanlar 

için ayrım olmalı 

Yüksek lisansın kendi alanında olması lazım ya da eğitim 

bilimlerinde olması lazım. Tezsiz yüksek lisans 

sayılmaması lazım çünkü tezsiz yüksek lisansın uzman 

yapacak bir eğitim olduğuna inanmıyorum. (G5) 

Tezsiz yüksek lisans uzmanlık veren bir şey değil. 

Uzmanlık unvanı almamalılar. Ayrıca yine başka 

alanlarda yüksek yapan ve doktora yapanlar da eğitim 

alanında uzman sayılmamalılar. (G18) 

Yüksek lisans farklı tezli tezsiz ayrımı olmaması yanlış 

bence. O zaman insanlar hiç kalitesine bakmadan yani 

kendini geliştirmeye bakmadan gidecekler yüksek lisans 

yapacaklar, paralı ve ilgisi olmayan farklı bölümlerde. 

Uzman öğretmenlikte uzmanlaşıyorsun bir konuda evet 

ama yüksek lisansta bakmıyorsun tezli mi tezsiz mi hangi 

alanda. Bu mantıklı değil. (G7) 

“Uzman öğretmen unvanı için başvuruda bulunan ve yüksek lisans eğitimini tamamlayanların söz 

konusu eğitimleri, tezli/tezsiz ayrımına gidilmeksizin ya da alanında/eğitim bilimleri alanında yapılıp 

yapılmadığına bakılmaksızın geçerli sayılacaktır.” ölçütüyle ilgili görüşlerin büyük bir kısmı 

olumsuzdur. Öğretmen görüşleri ve bu görüşlerden elde edilen kodlar, öğretmenlerin uzman öğretmen 

unvanına başvurabilmesi için yüksek lisansta tezli-tezsiz ve alan ayrımı yapılmaması ölçütü temasına 

ilişkin olumlu görüş ve olumsuz görüş alt temaları altında yer almaktadır. Bu ölçütün uzman unvanını 

alabilmek için öğretmenleri alanları dışında başka bölümlere yönelttiği bunun da öğretmenin okuldaki 

faaliyetlerine olumlu olarak yansıyamacağı söylenebilir. 

Öğretmenlerin Kariyer Basamakları Ölçütlerine İlişkin Önerileri 

Öğretmenlerin kariyer basamakları ölçütlerine ilişkin önerilerinin dağılımına ilişkin veriler Şekil 2’de 

yer alan MAXQDA haritasında görülmektedir. Her bir ölçüte ilişkin belirlenen temalar ile öğretmenlerin 

kariyer basamakları ölçütlerine ilişkin önerileri tablolar halinde verilmiştir. 
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Şekil 2. Öğretmenlerin kariyer basamakları ölçütlerine ilişkin önerilerinin dağılımı 

Öğretmenlik kariyer basamakları ölçütlerinden “Öğretmenlerin uzman öğretmen unvanına 

başvurabilmesi için on yıl öğretmen olma ölçütü” temasına ilişkin kodlar ve öğretmen önerileri Tablo 

11’de verilmiştir. 

“Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak öğretmenlerde yazılı sınav 

başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti 

bulunmak” ölçütüyle ilgili öğretmenlerden sürenin kısalması gerektiği yönünde öneriler gelmiştir. 

Ayrıca sınav başvurularının her sene alınması önerilmiştir. Böylece başvuruyu süre farkıyla kaçıran 

öğretmenler için yaşanacak mağduriyetlerin önüne geçileceği ve sonraki yıllarda sene ölçütünü 

tamamlayan diğer öğretmenlerin de başvurabileceği düşünülmektedir. 

Öğretmenlik kariyer basamakları ölçütlerinden “Öğretmenlerin 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim 

Programına katılım zorunluluğu ölçütü” temasına ilişkin kodlar ve öğretmen önerileri Tablo 12’de 

verilmiştir. 

 

Tablo 11. Öğretmenlerin uzman öğretmen unvanına başvurabilmesi için on yıl öğretmen olma ölçütüne 

ilişkin önerileri 

Tema Kodlar Öneriler 

1
.U

zm
a
n

 ö
ğ
re

tm
en

 u
n

v
a
n

ı 

iç
in

 o
n

 y
ıl

 ö
ğ
re

tm
en

 o
lm

a
 

ö
lç

ü
tü

 

Süre kısalmalı 

Her sene başvuru alınmalı 

Sadece süre dikkate alınacaksa 5 veya 7 yıl olabilir. 

Ancak yüksek lisans yapmış öğretmen 10 yıldan 

muaf tutulsa ve yerine 180 saatlik eğitim 

programını tamamlayıp sınavdan geçerli bir puan 

alırsa uzman unvanını alabilmeli. (G6) 

Uygulama her yıl yapılmalı yıl şartı tutmayanlar için 

mağduriyet oluşmamalı. Her sene sonında 10 yılını 

dolduranların süreci işlemeli. (G1) 

Süre 5 veya 7 yıl olsa daha iyi olurdu. (G12) 

7 yıl ideal bir süre. (G7) 
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Tablo 12. Öğretmenlerin 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programına katılım zorunluluğu 

ölçütüne ilişkin önerileri 

Tema Kodlar Öneriler 

2
-1

8
0
 s

a
a
tl

ik
 e

ğ
it

im
 

p
ro

g
ra

m
ın

a
 k

a
tı

lı
m

 

zo
ru

n
lu

lu
ğ
u

 ö
lç

ü
tü

 

Lisansüstü eğitimi alanlar için 

süre kısa tutulabilir 

Eğitim isteğe bağlı olmalı 

Eğer süre istenecekse eğitim zorunlu tutulmamalı. 

Eğitim zorunlu tutulacaksa yıl istenmesin. (G5) 

Eğitim bilimleri alanında yüksek lisans yapanlar bu 

eğitimden muaf olmalı. (G13) 

Eğitim almadan sınav olsun. (G7) 

“Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim 

Programını tamamlamış olmak” ölçütüyle ilgili öğretmenlerden lisansüstü eğitimini tamamlayanlar için 

sürenin kısa tutulmasına yönelik öneriler gelmiştir. Ayrıca diğer bir öneri de eğitim programının zorunlu 

olmaması, isteğe bağlı olması yönündedir.  

Öğretmenlik kariyer basamakları ölçütlerinden “Öğretmenlerin başöğretmen unvanına başvurabilmesi 

için on yıl uzman öğretmen olma ölçütü” temasına ilişkin kodlar ve öğretmen önerileri Tablo 13’te 

verilmiştir. 

Tablo 13. Öğretmenlerin başöğretmen unvanına başvurabilmesi için on yıl uzman öğretmen olma 

ölçütüne ilişkin önerileri 

Tema Kodlar Öneriler 

3
-B

a
şö

ğ
re

tm
en

 u
n

v
a

n
ın

a
 

b
a

şv
u

ru
 i

çi
n

 o
n

 y
ıl

 u
zm

a
n

 

ö
ğ

re
tm

en
 o

lm
a
 ö

lç
ü

tü
 

Süre kısalmalı 

Yapılan çalışmalara göre süre 

kısalabilmeli 

Öğretmenin yaptığı projelere göre bu süre 

kısaltılabilmeli. Çalışmalar desteklenmiş olur 

böylelikle. (G14) 

Süre 5 yıl olabilir. (G10) 

5 yıl sonra başvurulabilmeli. (G5) 

Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde, uzman 

öğretmen olarak görev yapıyor olmak” ölçütüyle ilgili öğretmenlerden on yıllık sürenin uzun olduğu 

bunun yerine daha kısa bir sürenin belirlenmesine yönelik öneri gelmiştir. Ayrıca yine süreyle ilgili 

yapılan ve tamamlanan projelere göre bu görev süresinin kısa tutulması böylece öğretmenlerin 

çalışmalarının desteklenmesi önerilmiştir. Bunun öğretmenlerin motivasyonunu arttıracağı söylenebilir. 

Öğretmenlik kariyer basamakları ölçütlerinden “Öğretmenlerin başöğretmen unvanı için uzman olarak 

çalışıyor olma ölçütü” temasına ilişkin kodlar ve öğretmen önerileri Tablo 14’te verilmiştir. 
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Tablo 14. Öğretmenlerin başöğretmen unvanı için uzman olarak çalışıyor olma ölçütüne ilişkin 

önerileri 

Tema Kodlar Öneriler 

4
-B

a
şö

ğ
re

tm
en

li
k

 i
çi

n
 u

zm
a
n

 

o
la

ra
k

 ç
a

lı
şı

y
o

r 
o
lm

a
 ö

lç
ü

tü
 

Uzman unvanı almadan 

başöğretmen unvanı alabilmeli 

Faaliyetlere katılım 

değerlendirilmeli 

Doktorasını yapmışsa ve meslekte 10. yılı dolduysa 

uzmanı unvanına sahip olup olmadığına bakılmadan 

başöğretmen olabilmeli. (G6) 

Doktorası varsa yaptığı projelere bakılsın. (G3) 

Doktora yapmış uzmanlık unvanı olmayan 

öğretmenler mesleğin 15. yılındaysa ve okula 

yarışmalarda bir ödül kazandırdıysa başöğretmenlik 

alabilmeli. (G9) 

“Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde, uzman 

öğretmen olarak görev yapıyor olmak” ölçütüyle ilgili öğretmenlerden, doktora eğitimini tamamlamış 

öğretmenlerin uzman unvanına sahip olup olmadığına bakılmadan başöğretmen unvanı alabilmesi veya 

doktora eğitimini tamamlayan öğretmenlerin uzman unuvanına bakılmadan 15 yıl hizmet yılını 

doldurması ve yapılan yarışmalarda okula ödül getirmesi gibi ölçütlerle başöğretmen unvanı verilmesi 

yönünde öneriler gelmiştir. 

Öğretmenlik kariyer basamakları ölçütlerinden “Öğretmenlerin 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim 

Programına katılım zorunluluğu ölçütü” temasına ilişkin kodlar ve öğretmen önerileri Tablo 15’te 

verilmiştir. 

Tablo 15. Öğretmenlerin 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programına katılım zorunluluğu ölçütüne 

ilişkin önerileri 

Tema Kodlar Öneriler 

5
-2

4
0
 s

a
a
tl

ik
 e

ğ
it

im
 

p
ro

g
ra

m
ın

a
 k

a
tı

lı
m

 

zo
ru

n
lu

lu
ğ
u

 ö
lç

ü
tü

 

İçerik branşlara göre 

farklılaşmalı 

İlkokul, ortaokul, liseler, meslek liselerine göre 

farklılaşmalı eğitim. Örneğin grafik öğretmenine 

grafik alanıyla ilgili ekstra bir şey yapılması lazım. 

(G1) 

“Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde, Uzman 

öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim 

Programını tamamlamış olmak” ölçütüyle ilgili öğretmenlerden içeriğin okul kademelerine göre 

farklılaşabilme veya öğretmen branşına göre şekillenebilmesi önerisi gelmiştir. 

Öğretmenlik kariyer basamakları ölçütlerinden “Öğretmenlerin uzman öğretmen ve başöğretmen 

unvanına başvurabilmesi için kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmaması ölçütü” temasına 

ilişkin kodlar ve öğretmen önerileri Tablo 16’da verilmiştir. 

Tablo 16. Öğretmenlerin uzman öğretmen ve başöğretmen unvanına başvurabilmesi için kademe 

ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmaması ölçütüne ilişkin önerileri 

Tema Kodlar Öneriler 

6
-K

a
d

em
e 

il
er

le
m

es
in

in
 

d
u

rd
u

ru
lm

a
sı

 

ce
za

sı
 

b
u

lu
n

m
a

m
a

sı
 

ö
lç

ü
tü

 

Ceza alma sebebi 

değerlendirilmeli 

Cezayı alma sebebine bakılmalı. (G8) 

Ceza almışsa sebebine göre 1 yıl sonrasında unvanı 

hak edebilmeli. (G1) 

“Ceza alma sebebine göre kriterler belirlenmeli. 

(G9) 
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“Uzman öğretmen ve Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak 

öğretmenlerde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak” ölçütüyle ilgili öğretmenlerden, 

ayıplı suçlar dışında alınmış bir cezadan dolayı hak kaybı olmaması için alınan cezanın sebebine 

bakılması önerisi gelmiştir. 

Öğretmenlik kariyer basamakları ölçütlerinden “Lisansüstü eğitime sahip olan öğretmenlerin, uzman 

öğretmen ve başöğretmen unvanına başvurabilmesi için yazılı sınavdan muaf olması ölçütü” temasına 

ilişkin kodlar ve öğretmen önerileri Tablo 17’de verilmiştir. 

Tablo 17. Lisansüstü eğitime sahip olan öğretmenlerin, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanına 

başvurabilmesi için yazılı sınavdan muaf olması ölçütüne ilişkin önerileri 

Tema Kodlar Öneriler 

7
- 

L
is

a
n

sü
st

ü
 e

ğ
it

im
e 

sa
h

ip
 o

la
n

la
rı

n
 y

a
zı

lı
 

sı
n

a
v
d

a
n

 m
u

a
f 

o
lm

a
sı

 

ö
lç

ü
tü

 

 Alana yönelik çalışmalar 

yapması beklenebilir 

Muaf olabilmeleri için başka çalışmalar da istenmeli. 

(G6) 

Alanında ve eğitim alanında yapmayan muaf 

olmamalı. (G3) 

“Tezsiz yüksek lisans yapanlar ve alanında/eğitim 

alanında lisansüstü yapmayanlar muaf olmamalı. 

(G13) 

Yüksek lisans yapanlar muaf olmamalı, doktora 

yapanlar muaf olmalı. (G7) 

Öğretmenlerden “Yüksek lisans eğitimini tamamlayan öğretmenler uzman öğretmen unvanı için 

öngörülen; doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmen unvanı için öngörülen 

yazılı sınavdan muaf tutulur.” ölçütüyle ilgili, alana yönelik çalışmalar yapmış olması koşuluyla muaf 

olunması önerisi gelmiştir. Bu çalışmalara bilimsel yayınlar, uluslararası projelere, yarışmalara katılım 

gibi örnekler verilmiştir. 

Öğretmenlik kariyer basamakları ölçütlerinden “Öğretmenlerin uzman öğretmen ve başöğretmen 

unvanına başvurabilmesi için Mesleki Gelişim Çalışmaları’na katılmış olma zorunluluğu ölçütü” 

temasına ilişkin kodlar ve öğretmen önerileri Tablo 18’de verilmiştir. 

Tablo 18. Öğretmenlerin uzman öğretmen ve başöğretmen unvanına başvurabilmesi için Mesleki 

Gelişim Çalışmaları’na katılmış olma zorunluluğu ölçütüne ilişkin önerileri 

Tema Kodlar Öneriler 

8
- 

M
es

le
k

i 
G

el
iş

im
 

Ç
a

lı
şm

a
la

rı
n

a
 k

a
tı

lm
ış

 o
lm

a
 

zo
ru

n
lu

lu
ğ
u

 ö
lç

ü
tü

 

Aldığı atıflara bakılmalı 

Uzmanlaşmaya yönelik 

etkinliklere bakılmalı 

Okul sürecinde zorla yaptırılan uygulamalar 

sayılmamalı. Bunun yerine yayınladığı makale aldığı 

atıf gibi nitelikler aranmalı. (G15) 

Çalışmalarda nitelikli şeyler aranmalı zaten herkesin 

yaptığı şeyler istenmemeli. (G18) 

Çalışmalar değiştirilmeli, her öğretmenin zaten 

yaptığı çalışmalar olmamalı, öğretmenin gerçekten 

özverili davrandığını kanıtlayan çalışmalar yer 

almalı (G9) 

Öğretmenlerden “Uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için mesleki gelişim çalışmaları tablosunda 

bulunan üç alanın en az ikisinden birer çalışma yapmaları gerekmektedir.” ölçütüyle ilgili, yaptığı 

çalışmalardan aldığı atıflara ve mesleğinde uzmanlaşmaya yönelik yaptığı etkinliklere önem verilmesi 

önerisi gelmiştir. 

Öğretmenlik kariyer basamakları ölçütlerinden “Öğretmenlerin uzman öğretmen unvanına 

başvurabilmesi için yüksek lisansta tezli-tezsiz ve alan ayrımı yapılmaması ölçütü” temasına ilişkin 

kodlar ve öğretmen önerileri Tablo 19’da verilmiştir. 
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Tablo 19. Öğretmenlerin uzman öğretmen unvanına başvurabilmesi için yüksek lisansta tezli-tezsiz ve 

alan ayrımı yapılmaması ölçütüne ilişkin önerileri 

Tema Kodlar Öneriler 

9
-Y

ü
k

se
k

 l
is

a
n

st
a
 t

ez
li

-t
e
zs

iz
 v

e 
a
la

n
 

a
y

rı
m

ı 
y

a
p

ıl
m

a
m

a
sı

 ö
lç

ü
tü

 

Yapılan çalışmalara bakılmalı 

Alanında/ eğitim bilimlerinde 

yapılması teşvik edilmeli 

Tezsiz yüksek lisans ile tezli bir tutulmamalı. Eğitim 

bilimlerinde/kendi alanında yapmal lisansüstü 

eğitimini. (G14) 

Tezsiz yüksek lisans kabul edilecekse belki 5 makale 

şartı gibi koşullar istenebilir. Tezli yüksek lisans için 2 

makale yayınlama şartı konabilir. (G6) 

Alanında yapıp yapmadığına bakılmaksızın ifadesi 

kaldırılmalı. (G1) 

Tezsiz yüksek lisans mezunu olanlar sınava tabi 

tutulmalı. (G2) 

Tezsiz yüksek lisans ve alanında/eğitimde yüksek lisans 

yapmayanlardan nitelikli dergilerde 3 yayın gibi 

kriterler istenebilir. (G13) 

Öğretmenlerden “Uzman öğretmen unvanı için başvuruda bulunan ve yüksek lisans eğitimini 

tamamlayanların söz konusu eğitimleri, tezli/tezsiz ayrımına gidilmeksizin ya da alanında/eğitim 

bilimleri alanında yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın geçerli sayılacaktır.” ölçütüyle ilgili, yapılan 

çalışmalara bakılmasının da bu ölçüte eklenmesinin iyi olcağı önerisi gelmiştir. Bunun yanında 

öğretmenlerin alanında/ eğitim bilimlerinde lisansüstü eğitimini yapmasının teşvik edilmesi önerisi 

gelmiştir. 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ VE ÖNERİLER 

“Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak öğretmenlerde yazılı sınav 

başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti 

bulunmak” ölçütüne ilişkin öğretmenlerin he molumlu hem olumsuz görüşleri bulunmaktadır. Uzman 

öğretmenliğe başvurabilmek için öğretmenlikte en az on yıl geçirme süresini uzun olarak yorumlayan 

öğretmenler olduğu gibi süreyi yeterli olarak ifade eden öğretmenler de bulunmaktadırlar. Altun ve 

Sarpkaya (2021) çalışmasında öğretmenlerin meslek yaşamlarının ilk dönemlerinde yaşadıkları 

zorlukların büyük çoğunluğunun günümüz eğitim sorunlarıyla ilişkili olduğunu ve öğretmenlerin bu 

dönemde yoğunlukla örgütsel zorluklarla karşılaştığını ifade etmektedirler. Öğretmenlerin zamanla 

karşılaştıkları bu zorlukları çözümlemeleriyle kazandıkları tecrübelerin kendilerini mesleki anlamda 

yeterli hissetmelerini sağladığı düşünülebilir. Ayrıca öğretmenlerin eğer alanında veya eğitim alanında 

lisansüstü eğitim yapmışsa zaten alanının uzmanı olarak nitelendirildiği o yüzden uzmanlık unvanı için 

on yıl süresini beklenmesinin çok anlamlı olmadığını düşündükleri görülmüştür. Bu MEB (2020)’in 

lisansüstü eğitimin, kişinin mesleki gelişimi açısından önemli olduğu görüşüyle benzerlik 

götstermektedir. Lisansüstü eğitimin, bir programda kazanılmış becerilerin genişletilmesi veya yeni bir 

profesyonel alanda mesleki bilgi ve becerileri geliştirmeyi sağlaması, öğretmenlerin mesleki ve kişisel 

gelişimlerini sağlaması, karşılaştıkları problemlerin çözümlerine yönelik stratejiler geliştirmesini ve 

çözümlerin sonuçlarını meslektaşlarıyla paylaşması gibi konularda deneyim sahibi olmalarına imkan 

sağlaması (Aitken, Currey, Marshall & Elliott, 2008; Rust, 2009; Alabaş, Kamer & Polat, 2012) 

sebebiyle eğitim durumu yükseldikçe öğretmenlerin kendilerini daha yetkin hissetmesi ve bu sebeple 

süreyle ilgili olumsuz görüş belirttikleri düşünülmektedir. Öğretmenlerden uzman unvanı için 

başvuruların her sene düzenli alınmasına yönelik öneri gelmiştir. Böylelikle unvana başvurmayı kısa 

süreyle kaçıran öğretmenlere yönelik mağduruiyetin önüne geçileceği belirtilmiştir. 

“Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim 

Programını tamamlamış olmak” ölçütüne ilişkin öğretmenlerin görüşlerinin çoğu olumsuzdur. 

Öğretmenler 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programına katılmayı uygun bulmadıklarını 

belirtmişlerdir. Olumlu görüşteki öğretmenlerin farklı branşlarda, farklı eğitim geçmişinden gelen, farklı 

imkanlara sahip ortamlarda çalışan öğretmenlerin ortak bir eğitim programı çerçevesinde eğitim 
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almalarının uzmanlık unvanı için bir standartlaşma sağlayacağı ve faydalı olacağını düşündükleri 

söylenebilir. Olumsuz görüş bildirenlerin çevrimiçi ortamda verilecek eğitim programının öğretmenler 

için verimli olmayacağını ve önemsenmeyeceğini düşündükleri söylenebilir. Öğretmenler eğitimin 

zorunlu olmamasına yönelik öneride bulunmuşlardır. 

“Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde, yazılı 

sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak” 

ölçütüyle ilgili öğretmenlerden herhangi bir olumlu görüş gelmediği buna karşın görüşlerin tümünün 

olumsuz olduğu tespit edilmiştir. Uzmanlık unvanı alındıktan sonra da meslekte tecrübe ve 

deneyimlerinin artacağı ancak başöğretmenlik unvanı için tekrar 10 yıl gibi bir süre beklemenin 

öğretmenin motivasyonunu düşüreceği söylenebilir. Öğretmenlerden bu sürenin kısaltılmasına yönelik 

önerler gelmiştir. 

“Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde, uzman 

öğretmen olarak görev yapıyor olmak” ölçütüne ilişkin öğretmenlerin görüşleri çoğunlukla olumsuzdur. 

Öğretmenlerin çoğunluğu başöğretmenlik unvanına başvurabilmek için uzman olarak görev yapıyor 

olmayı uygun bulmamaktadır. Başöğretmenlik unvanı için bir eğitim programı uygulanacağı için uzman 

olarak görev yapıyor olmanın bir koşul olmaması gerektiğinin düşünüldüğü söylenebilir. 

Başöğretmenlik için uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmayı uygun bulan öğretmenler kadar 

uygun bulmayanlar da vardır. Doktorasını tamamlamış bir öğretmenin çalışma yaptığı alanın 

uzmanlığının da ilerisine geçmesi sebebiyle uzmanlık unvanına başvurmak zorunda kalmadan 

başöğretmen unvanını elde edebilmesi gerektiğini düşündükleri söylenebilir. Öğretmenler lisansüstü 

eğitimini tamamlayan ancak uzman unvanını almamış öğretmenler için farklı krititerlerle 

başöğretmenlik unvanına başvuru imkânı sağlanmasına yönelik öneride bulunmuşlardır. 

“Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde, Uzman 

öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim 

Programını tamamlamış olmak” ölçütüne ilişkin öğretmenlerin görüşleri çoğunlukla olumludur. 

Öğretmenlerin bir kısmının bu eğitim programına katılmayı uygun bulmadıkları belirlenmiştir. Bunun 

sebebinin 240 saatlik eğitim programını alabilecek duruma gelmek için meslekteki kıdem yılının en az 

20 yılı bulması gerektiği için o süreden sonra eğitim programının çok da etkisini göstermeyeceğinin 

düşünüldüğü söylenebilir. Olumlu görüşte olan öğretmenler herkes için standart bir eğitim programı 

uygulanmasının mesleki faydalıları olacağını ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin çoğunluğu 180 saatlik 

eğitim progamına olumsuz görüş belirtmelerine rağmen 240 saatlik eğitim programına olumlu görüş 

belirtmişlerdir. Bunun sebebibinin uzman unvanı ve başöğretmen unvanına yüklenen anlam olarak 

söylenebilir. Uzman öğretmenliğin mesleğin henüz ilk 10 yılından sonra kazanılabilen bir unvan olması, 

başöğretmenliğin ise daha yüksek mesleki kıdeme sahipken elde edilebilmesinden dolayı çok daha fazla 

yetkinlik beklendiği söylenebilir. 

“Uzman öğretmen ve Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak 

öğretmenlerde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak” ölçütüne ilişkin öğretmenlerin 

çoğunluğu olumsuz görüş bildirmişlerdir. Öğretmenlerin çoğu kademe ilerlemesi cezası alınmış olması 

durumunun uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik unvanı için yapılacak sınavlara başvuruyu 

etkilelememesi gerektiğini düşünmektedir. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını öğretmenin 

haksız yere de alabileceği çoğu öğretmen tarafından vurgulanmıştır. Bu sebeple öğretmenin başvuru 

yapamayacak olmasının haksızlık olarak düşünüldüğü ve ikinci bir ceza anlamına geldiği düşünüldüğü 

söylenebilir. Öğretmenler kademe ilerlemesi cezasının alınma sebebine ilişkin ayıp suçlar olmadığı 

sürece unvanın alınabilmesini önermişlerdir. 

“Yüksek lisans eğitimini tamamlayan öğretmenler uzman öğretmen unvanı için öngörülen; doktora 

eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf 

tutulur.” ölçütüne ilişkin öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu olumlu görüş bildirmişlerdir. 

Öğretmenlerin çoğu lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenlerin uzman öğretmen unvanı için 

öngörülen sınavdan muaf tutulmasını ve doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenlerin de 

başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulmasını olumlu bulmaktadır. Öğretmenler 

görüşlerini belirtirken yüksek lisansın tezli olması gerektiğini ve lisansüstü eğitimin alanında ya da 

eğitim alanında yapılmışsa ancak sınavdan muafiyet sağlanması gerektiğini ifade etmişlerdir. 
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Öğretmenlere göre tezsiz yüksek lisans, alanında ve eğitim alanında yapılmayan lisansüstü eğitimin 

öğretmenlik için bir uzmanlık sağlamayacağının düşünüldüğü söylenebilir. Tezsiz yüksek lisans yapan 

ya da alanında lisansüstü yapmayan öğretmenlerin muaf olabilmesi için ek kriterler tanımlanması 

önerisinde bulunulmuştur. Öğretmenlerin yaptığı makale çalışmalarına, o çalışmalardan aldıkları 

atıflara bakılması önerilmiştir. 

“Uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için mesleki gelişim çalışmaları tablosunda bulunan üç alanın 

en az ikisinden birer çalışma yapmaları gerekmektedir.” ölçütüne ilişkin öğretmenlerin çoğunluğu 

olumsuz görüş bildirmişlerdir. Öğretmenlerin çoğu bu çalışmalara gerek olmadığını belirtmiştir. 

Mesleki gelişim çalışmalarını tamamlamış olmayı uygun bulan öğretmenler kadar uygun bulmayanlar 

da vardır. Bu çalışmaların zaten okullarda yapıldığını ifade etmişlerdir. Bu sebeple bu çalışmaların 

ayrıca öğretmen için özveri gerektirmediği ve herhangi bir uzmanlığı sağlamayacağının düşünüldüğü 

söylenebilir. Öğretmenlerin okula ve öğrenciye özverisini gösteren çalışmaların değerlendirilmesi 

gerektiğini önerisinde bulunulmuştur. 

“Uzman öğretmen unvanı için başvuruda bulunan ve yüksek lisans eğitimini tamamlayanların söz 

konusu eğitimleri, tezli/tezsiz ayrımına gidilmeksizin ya da alanında/eğitim bilimleri alanında yapılıp 

yapılmadığına bakılmaksızın geçerli sayılacaktır.” ölçütüne ilişkin öğretmenlerin çoğunluğu olumsuz 

görüş bildirmişlerdir. Öğretmenlerin çoğu uzman öğretmen unvanı için tezli/tezsiz ayrımı 

yapılmamasını ya da alanında/eğitim bilimleri alanında yapılıp yapılmamasına bakılmamasını uygun 

bulmamaktadır. Buna göre öğretmenlerin, lisansüstü eğitimin ayrımına bakılmamasıyla alanda gerçek 

bir uzmanlığı olmayan herkesin o uzman unvanını alabileceğini düşündükleri söylenebilir. 

Öğretmenlerin mesleki yetkinliklerini geliştirme amacıyla lisansüstü eğitime başladıkları alanyazındaki 

çalışmalarda (Aküzüm, 2016; Alabaş, Kamer ve Polat, 2012; Aslan, 2010; Baş, 2013; Bertram, 

Mthiyane ve Mukeredzi, 2013; Bümen, Ateş, Çakar, Ural ve Acar, 2012; Turhan ve Yaraş, 2013) 

görülmektedir. Ancak ayrımın yapılmayacak olması alınacak akademik eğitimin sorgulanmasına sebep 

olmaktadır. Öğretmenin alanında/ eğitim alanında lisansüstü eğitim yapmasının teşvik edilmesi 

önerilmiştir.  

Öğretmenlerin ölçütlere ilişkin görüşleri çoğunlukla olumsuz yöndedir. Bunun ölçütlerin çok genel ve 

geniş kapsamlı verilmiş olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bazı ölçütlere olumsuz görüş 

bildiren öğretmenleri, o ölçüte ilişkin detaylandırma ve bazı kriterlerin eklenmesi ile olumlu 

bakabileceklerini ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin 180 saatlik ve 240 saatlik eğitim programının 

içeriğine ilişkin yetersiz bilgileri olduğu görülmüştür. Ayrıca başöğretmen, uzman öğretmen 

unvanlarına sahip öğretmenler ve unvanı olmayan öğretmenler arasnda ister istemez veliler açısından 

bir ayrımcılık yaşanabileeği düşüncesi ifade edilmiştir. Eğitim- öğretim dönemi okullarda iş ve 

işlemlerde unvan farklılığı sebebiyle öğretmenlere yönelik farklı uygulamaların olup olmayacağı 

endişesi vurgulanmıştır. Sınıfsal ayrımı kabul etmediği için bu unvanlara başvuruda bulunmayacak 

öğretmenlerin hak kaybı yaşayabileceği belirtilmiştir. Eğtim politikaları yapıcıları tarafından 

öğretmenlik kariyer basamaklarına ilişin daha aydınlatıcı bilgilendirmelerin yapılması gerektiği ve 

ölçütlerin daha ayrıntılı ifade edilmesi gerektiği düşünülmektedir. Öğretmenlerin kariyer yapılanmasına 

ilişkin model önerisi konsunda eksik kaldığı görülmektedir. Öğretmenlerin etkili bir kariyer planlaması 

istemelerine rağmen gelecek beklentileri ile ilgili ayrıntılı düşüncelere sahip olmadıkları söylenebilir. 

Öğretmenlerin kariyer basamaklarına ilişkin beklentileri insan sermaye kuramıyla açıklanabilir. İnsan 

sermayesi kuramı, bireylerin gelecekteki gelirlerini ve genel olarak refahlarını arttırmak için eğitim, 

yetiştirme veya diğer etkinlikler aracılığıyla kendilerine yatırım yapmaları gerçeğine dayanmaktadır 

(Eide ve Showalter, 2010). İnsan sermayesi kuramına göre eğitim, özel ve sosyal yararlar 

sağlayabilmesinden ötürü bir yatırım aracı olarak görülür. Bir kişi ne kadar çok eğitim alırsa o kadar 

çok kazancı olur ve eğitimin sağladığı beceri, bilgi ve yetenekleri üretkenlik açısından iş yaşamına 

kolayca aktarılabilir (Jamil, 2004). Ekonomik kalkınmanın iyi bir eğitimle sağlanabileceği görüşünden 

yola çıkılırsa gelişmekte olan ülkelerin ekonomik olarak büyüyebilmesi, eğitime yapılacak büyük 

yatırımlarla ve daha eğitimli insanların işgücüne sokulması aracılığıyla gerçekleştirilebileceğinin 

(Chiriac, 2012) farkında olunması gerekir. Eğitimden istenen etkililiğin elde edilebilmesi için eğitim 

kurumlarının elindeki insan sermayesini değerlendirmesi gerektiği söylenebilir. Eldeki insan 

sermayesinin niteliğinin arrtırılması için mesleki gelişim faaliyetlerinin planlanması uygun 
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görülmektedir. Öğretmenlerin kariyer planlamasına yönelik mesleki gelişimlerinin arttırılması amacıyla 

yapılan çalışmalar bu sebeple anlamlı görülmektedir.  

Öğretmenlerin kariyer planlamasına ilişkin yapılan çalışmalarda öğretmen sendikalarının, öğretmen 

yetiştiren akademik kurumların ve eğitim politikalarını etkileyen diğer aktörlerin görüşlerinin alınması, 

yapılan çalışmaya ilişkin belirsizliklerin ya da olumsuz görüşlerin en aza inmesini sağlayacağı 

düşünülmektedir. Bunun yanında dünyada öğretmenlik mesleğinde uygulanan farklı kariyer 

modellerinin incelenmesi önerilmektedir. Öğretmenlik kariyer basamaklarına ilişkin okul 

yöneticilerinin, müfettişlerin, görüşleri alınabilir. Bu konuyla ilgili nicel bir çalışma yapılablir. Politika 

yapıcılar tarafından, olumsuz görüş bildiren öğretmenlerin önerileri dikkate alınarak Öğretmenlik 

Meslek Kanunu’nun gözden geçirilmesi ve yeniden yapılandırılması sağlanabilir. 
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ÖZET 

Tarihsel süreç içerisinde, toplumların kendilerine özgü ürettiği ve gelecek nesillere aktardıkları her türlü 

maddi ve manevi değerlerin bütününe “kültür” denir. Kültürel değerler, toplumların kimliklerini 

oluşturur.  Kültür, toplumlar arasındaki farklılıkları ortaya çıkarır. Zaman sürecinde, kültürler belirli 

değişimlere uğrayabilirler. Bu değişim, toplumların kültürlerini geliştirebilir ve farklı 

katkılar sağlayabilir. Doğal olarak bu gibi durumlar her zaman olumlu sonuçlar vermez. Bazen bu tür 

değişimler, bir önceki kültüre zarar verebilir hatta o kültürün yok olmasına sebep olabilir.    

Osmanlı döneminde, seramik ve çini sanatında iki önemli merkez vardı. Bu merkezlerden en önemlisi 

İznik diğeri ise Kütahya idi. Kütahya kendine has motifleri olan bir üretim merkezi iken aynı zamanda 

İznik’in saraya yetiştiremediği siparişlerine destek olmuştur.  

Kütahya, çok eski bir çini üretim merkezi olması ve kendine özgü çini desenleriyle tarihsel süreçte çok 

önemli bir yere sahiptir. Kütahya, çini üretiminin son on yıllarına baktığımızda, geleneksel Kütahya 

Çini desenlerinin yerini daha çok İznik Çini desenlerinin aldığını hatta yoğun bir şekilde İznik Çini 

desenlerinin kullanıldığı gözlemlenmektedir. Bu üretim şekliyle Kütahya Çinileri, kendine özgü çini 

desenlerinin yok olması durumuyla karşı karşıya kalmaktadır.  

Günümüzde Kütahya’da üretilen çini ürünlerine baktığımızda, ürünlerin İznik Çinisi mi yoksa Kütahya 

Çinisi mi olduğunu ayırt etmek oldukça güçtür. Bu üretim biçimi gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında 

oldukça karmaşık ve yanlış tanımlamalara sebebiyet veren bir durum haline gelmektedir.   

Ülkemizde geleneksel Kütahya Çiniciliği üzerine çok sayıda yayın vardır. Bu yayınları incelediğimizde 

bir halk sanatının özgünlüğüyle karşılaşmaktayız. Günümüzde Kütahya’da üretilen çinilere bakıldığında 

geçmiş dönemlerine ait Kütahya Çinilerinin kendine özgü desenlerini görmek pek mümkün değildir. 

2018 yılında, “Kütahya’ya Değer Katanlar” ismiyle 35 çini sanatçısının eserlerinin yer aldığı bir katalog 

hazırlanmıştır. Katalogda bulunan sanatçılar, çini üretimi yapan ve Kütahya Çiniciliğini belirleyen 

kişilerden oluşmaktadır. Bu çalışmada katalogdaki eserlerin durumları incelenmiştir. Geçmiş dönem 

Kütahya ve İznik Çini eserleri karşılaştırılmıştır.   

Bu bildiride Kütahya Çinilerinin bugünkü durumu tespit edilip kaybolmaya yüz tutmuş Kütahya Çini 

desenlerin korunmasının önemine vurgu yapılarak bu kültürel kaybın, bugünkü ve gelecekteki olumsuz 

sonuçları önleme açısından önerilerde bulunulmuştur. Ayrıca yaşayan kültürel hazinelerinin korunması 

ve gelecek nesillere doğru şekilde aktarılması amaç edinilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çini, Kütahya Çinileri, Kültür 

 

ABSTRACT 

In the historical process, all kinds of material and spiritual values that societies uniquely produced and 

passed on to future generations are called "culture". Cultural values shape the identities of societies. 
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Culture reveals the differences between societies.  Over time, cultures may undergo certain changes.  

This change can improve the cultures of societies and make different contributions to those cultures.  

Naturally, such situations do not always give positive results. Sometimes such influences can damage 

the previous culture or even cause that culture to disappear. 

During the period of the Ottoman Empire, there were two important centers in ceramics and tile art. One 

of these centers, even the most important one, was Iznik and the other was Kütahya. At the request of 

the palace, Kütahya was a tile production center that had always supported the production of Iznik tiles 

during that period. Although it produced tiles by Iznik's requirements in some periods, it had a unique 

production. 

Kütahya has a very precious place in the historical process with its very old tile production center and 

its unique tile patterns. Looking at the last decades of Kütahya tile production, it can be noted that 

traditional Kütahya tile patterns have been replaced by Iznik Tile patterns, and even Iznik tile patterns 

are heavily used. With this production method, Kütahya tiles are confronted with the disappearance of 

their unique tile patterns. 

Looking at the tile products produced in Kütahya today, it is difficult to distinguish whether the products 

produced are Iznik tiles or Kütahya tiles.  This mode of production becomes a situation that is quite 

complex and causes wrong definitions both at home and abroad. 

 In our country, there are many publications on traditional Kütahya tiles.  When we examine these 

publications, we encounter the originality of folk art. Unfortunately, looking at the tiles produced in 

Kütahya today, it is not possible to see the unique patterns of Kütahya tiles from past periods. In 2018, 

a catalog of the work of 35 tile artists was prepared under the name "Those Who Add Value to 

Kütahya".The artists in the catalog consist of people who make tiles and determine the Kütahya Tile 

Making. The works in this catalog have been compared with the Kütahya and İznik Tile works of the 

past period. 

In this paper, the current situation of Kütahya Tiles has been determined and the importance of 

preserving the Kütahya Tile patterns, which are about to disappear, has been emphasized, and it has 

been emphasized to avoid the serious consequences of this cultural loss, today and in the future and to 

make suggestions. In addition, it is aimed at protecting living cultural treasures and transferring them 

correctly to the next generations. 

Keywords: Tile, Kütahya Tiles, Culture 

 

GİRİŞ 

‘’Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları 

yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin 

ölçüsünü gösteren araçların bütününe kültür” denir (TDK, https://sozluk.gov.tr/). 

‘’Kültür, insanlığın ortak mirasıdır. Her millet; dil, kültür, tarih mirasıyla dünyada yerini alır. Bireylerin 

kökleşmesini ve toplumsallaşmasını sağlayan kültür mirasları geçmişin tanıklarıdır. Bu yönleriyle 

geleceğin şekillenmesinde etkindirler. Toplumun sosyal yapısı, ait olduğu toplumun kültür ögeleriyle 

şekillenir. Sosyal yapı, bir değerler ve kurumlar bütününün meydana getirdiği, gelişme özelliği gösteren, 

kişileri ortak noktalarda birleştiren bir yaşam biçimidir’’ (Tural, 1994:14). Bu ortak noktaların bütünü 

halk kültürü oluşturur. 

‘’Bütün dünyada farklı kültürler cazibe merkezidir. Halk kültürü ürünlerini tanıtarak uluslararası 

platformlara taşıyan devletler, uluslararası ilişkilerde başarılı olmuşlardır. Dünyanın her toplumundaki 

bireyler kendi özgün kültürlerinde bulamadıkları ve göremediklerini  dünya kültüründe bulmakta ve 

kendilerini bu kültürle özdeşleştirmektedir’’(Kongar,1997:3). 

Kültür, toplumlar arasındaki farklılıkları ortaya çıkarır. Zaman sürecinde, kültürler belirli değişimlere 

uğrayabilirler. Bu değişim, toplumların kültürlerini geliştirebilir ve farklı katkılar sağlayabilir. Doğal 

olarak bu gibi durumlar her zaman olumlu sonuçlar vermeyebilir. Bazen bu tür değişimler, bir önceki 

https://sozluk.gov.tr/
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kültüre zarar verebilir hatta dikkatli olunmaz ise o kültürün yok olmasına sebep olabilir. İşte bu 

bağlamda ele aldığımız örnek konu ise Kütahya çinileridir. 

 

YÖNTEM 

Araştırmanın konusu gereği, Kütahya Çinileri kültürel olarak değerlendirilmeye alınmıştır. Anadolu’da 

en önemli çini geleneği olan İznik ve Kütahya çinilerine yer verilerek geçirdiği evrelere kısaca 

değinilmiştir. Özellikle son dönem çinilerindeki yozlaşma ve kontrolsüz üretimlerin varlığı çinicilik 

geleneğinin geleceğini tehlike altına almaktadır. Konu İznik, Kütahya ve günümüz çini desen ve 

anlayışları karşılaştırmalı olarak verilmeye çalışılmıştır. 

 

ARAŞTIRMA 

Kütahya, çok eski bir çini üretim merkezi olması vesilesi ile kendine özgü çini desenleriyle tarihsel 

süreçte çok önemli bir yere sahiptir. İznik ise dünya seramik literatüründe çamur, astar, sır ve 

bezemeleriyle farklı bir yer edinmiştir.  

Ülkeler bu tür özel merkezlerin korunması için gayret sarf ederler. Çünkü bu kültürel değerler yaşanan 

süreç içeresinde gelişip değişerek kendine has özellikler yaratır ve toplum tarafından yaşatırlar. Kültürel 

değerlerin ve ürünlerin oluşturulması tarihsel süreç içerisinde gelişir, dolayısı ile uzun zaman ister. Bir 

ülkenin veya bir bölgenin kimliğini ise zamana yayılmış olarak geliştirilen bu tür özellikler belirler.   

Günümüzde bu tür merkezlerin korunması hem uluslararası hem de bulunduğu bölgenin tanıtımına katkı 

sağlamaktadır. Bir bölgeye gidildiğinde ilk soru oraya ait neler olduğu ve ne tür özelliklerinin olduğu 

sorulur. Bölgeler ne kadar çeşitli ve orijinal bir değer bulunduruyorsa o kadar önem kazanır. Bu ün hem 

o bölge insanına hem de ülkeye değer katar.  

Günümüzde ise kısa süreli popüler değerler ortaya çıkmakta ve çok kısa zamanda kaybolup gitmektedir. 

Fakat yüzyıllardır süre gelen bir geleneği korumak, kültürel bir değeri oluşturmaktan daha da önemlidir. 

Çünkü geçmiş tekrardan şekillendirilemez. 

Osmanlı döneminde, seramik ve çini sanatında iki önemli merkez vardı. Bu merkezlerden en önemlisi 

İznik diğeri ise Kütahya idi. Ülkemizin kültürel değerleri açısından İznik ve Kütahya çinileri çok önemli 

bir yere sahiptir. 

Kütahya kendine has motifleri olan bir üretim merkezi iken aynı zamanda İznik’in saraya yetiştiremediği 

siparişlerine destek olmuştur. Günümüze ulaşan bazı İznik çinilerinin aslında Kütahya'da üretildiği 

bilinmektedir. 

Kütahya, çok eski bir çini üretim merkezi olması ve kendine özgü çini desenleriyle tarihsel süreçte çok 

önemli bir yere sahiptir. İznik çini üretiminin aksine Kütahya'da üretilen çiniler halk için üretilmiştir.  

Bundan dolayı günlük yaşamda kullanılan çok sayıda ve çok çeşitli çiniler üretilmiştir. Ürün çeşitliliği 

bakımından Kütahya İznik'ten çok daha zengindir.  

Günümüzde Kütahya’da üretilen çini ürünlerine baktığımızda, ürünlerin İznik Çinisi mi yoksa Kütahya 

Çinisi mi olduğunu ayırt etmek oldukça güçtür. Bu üretim biçimi gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında 

oldukça karmaşık ve yanlış tanımlamalara sebebiyet veren bir durum haline gelmektedir.   

Kütahya, çini üretiminin son on yıllarına baktığımızda, geleneksel Kütahya Çini desenlerinin yerini daha 

çok İznik Çini desenlerinin aldığını hatta yoğun bir şekilde İznik Çini desenlerinin kullanıldığı 

gözlemlenmektedir. Bu üretim şekliyle Kütahya Çinileri, kendine özgü çini desenlerinin yok olması 

durumuyla karşı karşıya kalmaktadır.  

Kütahya çinileri tüm tarihi devirler içerisinde incelediğinde, bezemelerinde yöreye has bir 

özgünlüğünün olduğu hissedilir.  
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Özellikle halk sanatının folklorik düzeyde hissedildiği Kütahya çinileri, öncelikle köken açısından 

incelemeyi gerektirmektedir. Genelde 17.yüzyıl  öncesine ait Kütahya çinilerinin renk, desen ve 

kompozisyon özelliklerine bakıldığında, halı ve tekstil dokuma etkisi hissedilmektedir. 

Çeşitli yapılar içerisinde halı örneğinden nakledilmiş gibi duran bazı çinilerin, köklerinin çok eskilere 

uzandığı söylenebilir. Kütahya çinilerinin desen farklılığını oluşturan bu durum onun karakterini 

oluşturmakta ve bu sayede İznik çinilerinden kolaylıkla ayırt edilmektedir. 

‘’Kütahya eskiden beri halıcılıkla ünlü bir şehirdir. Önemli bir halıcılık merkezi olan Uşak, eskiden 

Kütahya'nın bir kazası idi. Ayrıca Manisa, Gördes gibi diğer halıcılık merkezleri de Kütahya'ya yakın 

yerlerdir. Yüzyıllar boyunca üretilen halılarda Kütahyalı halı ustalarının yaptığı motifler bulunmaktadır. 

Kütahya’nın asırlarca halı ve dokumalarda işlenmiş olan bu motifleri çini sanatını da etkilemiştir. Bu 

nedenlerden dolayı Kütahya çinilerinin rengi, deseni, kompozisyon kurgusu İznik’te üretilen çinilerden 

farklıdır. Yerel halk sanatı ile bütünleşen Kütahya çinilerinde görünen bu durumun köklerini dokuma 

sanatına dayanmaktadır’’ (Kılıç, 2022: 33). 

Kütahya çiniciliği her devir farklı bir seyir izlemiştir. 15. yy. ve 19. yy. arası Kütahya çiniciliğinin en 

önemli dönemleridir. 14. yy. sonlarında çamur ve sır yapısı ile Selçuklu dönemi karakterini yansıtmakta, 

15.yy’da ise Erken Osmanlı etkisi görülmektedir. Desenlerde lacivert, mor gibi renklerin ağırlıklı 

kullanımı ile üretilen çinilerin yanı sıra mavi-beyaz adı verilen ve İznik Çini üretimleri ile özdeşleşen 

çinilerin Kütahya’da da üretilmiş olduğuna dair örnekler bulunmaktadır. 16.yy’da ise bu grup ürünlerin 

yanında çok renkli ve yerel kompozisyonlara sahip, günlük kullanıma yönelik seramiklerin ve süs 

eşyalarının yapıldığı görülmektedir.  

Kütahya Çinilerinde 17. yy ’da duraklama dönemi yaşanmış, 18.yy’da ise tamamen kendi desen 

anlayışlarına yönelik ürünler vermiştir. 20.yy sonlarına kadar bu anlayış devam etmiştir (Bkz. Foto: 1-

16). 

               

 Foto:1 Kütahyalı Abraham'ın anısına yapılmış lacivert-beyaz ibrik, İngiltere British Museum, Godman 

Koleksiyonu, 1510 (Bilgi 2006: 12). 

   Foto:2 18.yy. Fincan ve tabağı (Akalın ve Yılmaz Bilgi 1997: 29). 

   Foto:3 Şekerlik-18.yy. (Akalın ve Yılmaz Bilgi 1997: 78). 
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Foto:4 18.yy. Sürahi. (Akalın ve Yılmaz Bilgi 1997:83). 

Foto:5 18.yy. Sürahi üzerinde dini kıyafetli erkek figürleri. (Akalın ve Yılmaz Bilgi 1997:20). 

Foto:6 18.yy. Dört Kanatlı Kerubim motifli askı süsü (Akalın ve Bilgi Yılmaz 1997:54). 

 

                   

Foto:7 18.yy. Milli kıyafetli kadın figürlü tabak. (Akalın ve Yılmaz Bilgi 1997:75). 

Foto:8 18.yy. Kuş figürlü tabak. (Akalın ve Yılmaz Bilgi 1997:87). 

                        

Foto:9 Tek kulplu sürahi, 20.yy ortaları, (Kütahya Çini ve Seramikleri 2, 2015: 16) 

Foto:10 İbrik, 18.yyikinci yarısı, (Kütahya Çini ve Seramikleri 2, 2015: 72) 

Foto:11 Kulpsuz Sürahi, 20.yy ortaları, (Kütahya Çini ve Seramikleri 2, 2015: 120) 
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Foto:12 Vazo, 20.yy ortaları, (Kütahya Çini ve Seramikleri 2, 2015: 129) 

Foto:13 Vazo, 20.yy ortaları, (Kütahya Çini ve Seramikleri 2, 2015: 128) 

 

              

 Foto:14 Sütlük 20.yy. ilk yarısı, (Kütahya Çini ve Seramikleri 2, 2015: 70) 

 Foto: 15 Çiftli baharatlık 20.yy ikinci yarısı, (Kütahya Çini ve Seramikleri 2, 2015: 206) 

 Foto: 16 Tabak, 19.yy sonu, (Kütahya Çini ve Seramikleri 2, 2015: 162) 

 ‘’İznik çinilerine kısaca bakıldığında ise; Osmanlı Devleti’nin hâkim olduğu topraklarda saray, cami, 

medrese, türbe gibi mimari yapılar İznik’te üretilen çinilerle donatılmıştır. 

İznik çiniciliğinde sarayın etkisinin olduğu bilinen bir gerçektir. Bu etki sarayın ekonomik durumu ile 

doğrudan bağlantılıdır. Osmanlının yükseliş döneminde çini sanatı zirvede, çöküş döneminde ise çini 

sanatının da inişe geçtiği bilinmektedir. 

Çini süslemeler konusunda sarayın rolünün büyük olduğu görülmektedir. Çünkü saray kendisi için 

üretilen çinilere özen göstermiş ve her zaman var olan mükemmeliyetçi tutumunu burada da 

sürdürmüştür. Bu dönemlerin İznik çinilerinin kendi karakterini oluşturduğu söylenebilir. Saray 

desenler konusunu İznikli çinicilere bırakmamış, kendi himayesinde çalışan nakkaşlara örnekleri 

yaptırmış, daha sonra aynısının yapılması için İznik'e gönderilmiştir. 

Klasik devir denilen 16. yüzyılda İznik Çinileri, oldukça önemli bir yere sahiptir. Türk sanatının 

başlangıcı olarak Orta Asya’da Uygurlarla başlayan sanat geleneği bu dönemde yeni teknikler ve 

üslûplar ortaya konularak gelişmiştir. Bu dönemde gerek mimari yapılarda gerekse kullanım eşyalarında 

kullanılan çiniler; motif, desen, renk ve kompozisyon tasarımları ile çok nitelikli gelişmiş bir sanatın 

ifadesi olmuştur (Bkz. Foto: 17-20). 

Estetiği kadar işlevsel oluşu ve dayanıklı olması o devir çinilerinin önemli bir özelliğidir. İznik 

çinilerinde görülen bu başarıların önemli sebebi Uygur Türklerinden itibaren devam eden ve devlet 
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himayesinde kurulan nakkaşhanelerin disiplinli çalışmasından kaynaklanmıştır. Sanat saray desteği ile 

kurulmuş, kontrollü ve iyi şartlarda yapılma imkânına sahip olmuştur.  

Tüm sanat çalışmalarında desenlerin ortaya çıkarılması, kalite ve denetim mekanizmaları saray 

tarafından yürütülmüştür.  

Nakkaşhaneler İznik çiniciliğinin renk, desen ve kompozisyon gibi sanatsal örgülerine doğrudan 

etkisinin olduğu görülmektedir. Bu sayede İznik çiniciliği 16. yüzyılda altın devrini yaşamıştır. Saray 

tüm sanatlarda olduğu gibi İznik çiniciliğinde de gerek bezemelerde, gerek mali kaynak, gerekse işveren 

ve pazar olarak etkin bir durumdadır. 

Sonuçta; Saray İznik'i desteklemiş, İznik de güzel çinileri ile sarayın ihtişamını yükseltmiştir. Her zaman 

etkin gücünü hissettiren saray, devletin değişen ekonomik koşulları ile doğru orantılı olarak Osmanlının 

siyasi ve ekonomik kaderini paylaştığını söyleyebiliriz’’ (Kılıç,2021: 854). 

                

                 

Foto: 17 İznik-1545 (Atasoy ve Raby, 1989:174)  

Foto: 18 İznik-1560 (Atasoy ve Raby, 1989:294)  

                       

Foto: 19 İznik-1570 (Atasoy ve Raby, 1989:339)  

Foto: 20 İznik-1570 (Atasoy ve Raby, 1989:303)  
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Kütahya, 16. yy. ve 17. yy. arasında saray siparişlerine yetişemeyen İznik’e yardımcı olmuş ve bu sayede 

ikinci bir çini merkezi haline gelmiştir. 17.yy’da daha önce kullanılan form ve desenler giderek 

zenginleşmiş, Kütahya’nın kendine has desen özellikleri belirginleşmiştir. 

19. yy. sonuna doğru çini üretiminde durgunluk devresi yaşanmış fakat Cumhuriyet döneminden sonra 

gelişiminde hız kazandığı görülmüştür. Kütahya çiniciliği en başta toplumsal, teknolojik değişimler ve 

ihtiyaçlar doğrultusunda gelişimine yön vermiştir.  

 

BULGULAR 

Günümüzde Kütahya çiniciliği, teknik donanıma sahip, endüstriyel ağırlıklı çok sayıda atölye ve 

işletmelerle yaşamına devam etmekteyse de kendine has üsluplarından uzaklaşmış durumdadır.  

Sözgelimi; 2018 yılında, Kütahya Valiliği tarafından  “Kütahya’ya Değer Katanlar” ismiyle ve Kütahya 

Çinisi- Sanatçı Kataloğu alt başlığı ile 35 çini sanatçısının eserlerinin yer aldığı bir katalog hazırlanmıştır 

(http://www.kutahya.gov.tr/kutahyaya-deger-katanlar). 

Katalogda bulunan sanatçılar, çini üretimi yapan ve Kütahya Çiniciliğini belirleyen kişilerden 

oluşmaktadır.  

Kataloğun önsözünde ‘’2017 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağının, Zanaat ve Geleneksel Halk 

Sanatları dalına adaylığı onaylanan Kütahya şehri sahip olduğu kültürel ve tarihi değerleriyle Zanaat ve 

Geleneksel Halk Sanatları şehri unvanını hak eden Türkiye’deki tek şehirdir. 2016 yılında UNESCO 

tarafından İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesine dâhil edilen Çini sanatının 14. yüzyıldan 

beri ana vatanı olan Kütahya, günümüzde de Çini başta olmak üzere birçok geleneksel sanatı bünyesinde 

barındırmaktadır. Zanaat ve Geleneksel Halk Sanatları, şehrin sosyo-kültürel ve ekonomik dokusunun 

organik bir parçası olmakla beraber şehrin sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin temel taşlarından 

biridir.  

Şehrin kalkınmasında ve Kütahya’nın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı unvanı almasında çok önemli yeri 

olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Çini sanatçılarına özel bu katalog hazırlanmıştır. Katalogda Türk-İslam 

medeniyetinin en zarif gelenekli el sanatlarından biri olan Çini sanatını icra eden günümüz sanatçılarının 

kısa özgeçmişleri ve eserlerinden bazı seçmelerin görselleri yer almaktadır. Bu kataloğun amacı, Çini 

sanatının gelecek nesillere aktarılmasına hizmet eden Kültür ve Turizm Bakanlığı Çini Sanatçılarına yer 

vermek ve tanınırlıklarına bir nebze katkı da bulunmaktır. 700 yıllık kültürel hazineyi bizlere ulaştıran 

ve bu katalogda yer veremediğimiz tüm Çini sanatkârlarına ve günümüzdeki temsilcilerine en içten 

şükranlarımızla’’ diye yazılmıştır. 

(http://www.kutahya.gov.tr/kurumlar/kutahya.gov.tr/Gorseller/Promo/deger_katanlar/kutahyaya_deger

_katanlar_tr_en_fr.pdf : 5). 

Bu çalışmada katalogdaki eserlerin durumları incelenmiştir. Geçmiş dönem Kütahya ve İznik Çini 

eserleri karşılaştırılmıştır. Maalesef bu değerli çinicilerimizin yok denecek kadar azında Kütahya form 

ve deseni kullanmıştır. Geriye kalanlarda ise İznik benzeri veya günümüz yorumları ile yapılmış desen 

ve form anlayışları hâkim olmuştur (Bkz. Foto: 21-26). 

Eğer Kütahya'ya değer katılmak isteniyorsa, Kütahya'nın kendi özgünlüğü dışına çıkmamak gereklidir. 

Kütahya çinileri zaten en büyük değerdir. 

http://www.kutahya.gov.tr/kutahyaya-deger-katanlar
http://www.kutahya.gov.tr/kurumlar/kutahya.gov.tr/Gorseller/Promo/deger_katanlar/kutahyaya_deger_katanlar_tr_en_fr.pdf
http://www.kutahya.gov.tr/kurumlar/kutahya.gov.tr/Gorseller/Promo/deger_katanlar/kutahyaya_deger_katanlar_tr_en_fr.pdf
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Foto: 21 http://www.kutahya.gov.tr/kurumlar/kutahya.gov.tr/:69 

Foto: 22 http://www.kutahya.gov.tr/kurumlar/kutahya.gov.tr/:63 

 

                           

Foto: 23 http://www.kutahya.gov.tr/kurumlar/kutahya.gov.tr/:59 

Foto: 24 http://www.kutahya.gov.tr/kurumlar/kutahya.gov.tr/:41 

http://www.kutahya.gov.tr/kurumlar/kutahya.gov.tr/
http://www.kutahya.gov.tr/kurumlar/kutahya.gov.tr/
http://www.kutahya.gov.tr/kurumlar/kutahya.gov.tr/
http://www.kutahya.gov.tr/kurumlar/kutahya.gov.tr/
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Foto: 25 http://www.kutahya.gov.tr/kurumlar/kutahya.gov.tr/:11 

Foto: 26 http://www.kutahya.gov.tr/kurumlar/kutahya.gov.tr/:37 

  

SONUÇ 

Günümüzde çini genel anlamında değerlendirilmekte, özgün yapısı görmezden gelinmektedir. Kütahya 

da İznik Çinileri ya da İznik'te Kütahya Çinilerini yapmak yerel kültürün zarar görmesine ve kavram 

kargaşalarına neden olmaktadır. 

Kültürel değerler ve kültürel ürünler bir takım tarihi süreçlerden geçerek günümüze kadar ulaşmışlardır. 

Bu kültür ürünlerini ve üretim merkezlerini korumak ve doğru bir şekilde yaşatmak gereklidir.  

Bugün İznik ve Kütahya çinilerinde korumadan ziyade bir ait olma sorunuyla karşı karşıya kalınmıştır. 

İznik bir zamanlar muhteşem bir çini üretim merkezi olmuş ve zaman süreci içerisinde çeşitli 

nedenlerden dolayı üretimi durmuştur. Yani doğmuş, en üst boyutta gelişmiş ve sona ermiştir.  

Kütahya bir halk sanatı olduğu için halkın yaşam şekline göre şekillenmiş, siyasi ekonomik veya pazar 

sorunları ile paralel ilerlemiş, gelişmiş veya durma noktasına gelmiş ama her zaman var olmuştur.  

Son otuzlu yıllarda ise tamamen kendi desen ve form anlayışını bırakıp İznik, Bizans mozaik etkili 

motifler, hatta Hitit gaga ağızlı formları bile Kütahya çinilerinin içine sokmuştur. Bu durumun birçok 

nedeni olabilir. Fakat yapılan taklitlerin hem İznik Çinilerine, hem de Kütahya Çinilerine zararı 

büyüktür. Bu zararların en başında kimlik sorunu gelmektedir.   

Bu hem geçmişte Kütahya’nın kendine has çinilerine hem de İznik çinilerine saygı anlamına gelir. Aksi 

takdirde hem yurt içinde hem de yurt dışında Kütahya ve İznik çini kavramları düzeltilemeyecek 

durumlara geldiğinde bunu düzeltmek çok daha zor olacaktır. Bir ülkenin bir sanat politikası olması ve 

bunu yerele indirgemesi gereklidir yani merkezlerin kendi özelliklerini korumaya yönelik bir örgütlü ve 

iç denetimli bilinçlendirilmeye ve bu değerlerin yok olmasına izin vermemek için her türlü çalışmaya 

ihtiyaç vardır. 
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ÖZET 

Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin yaratıcı düşünme becerileri yaş, cinsiyet, kardeş sayısı, anne ve 

baba eğitim düzeyi değişkenleri açısından incelenmiştir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. 

Araştırmanın örneklemi, ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeyinde öğrenim gören 303 öğrenciden 

oluşmaktadır. Araştırma kapsamında, demografik özellikleri belirlemek için Kişisel Bilgi Formu, 

yaratıcı düşünme becerilerini ölçmek için Torrance Yaratıcı Düşünce Testleri (TYDT) Sözel ve Şekilsel 

Form A kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizi için iki gruplu karşılaştırmalarda Mann-Whitney U 

testi, üç ve daha fazla gruplu karşılaştırmalarda ise Bonferoni düzeltmeli Kruskall-Wallis H testi 

kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin yaratıcı düşünme becerileri ortaya çıkarılmıştır. 

Öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerinin bazı alt boyutları ile yaş, cinsiyet, kardeş sayısı, anne ve 

baba eğitim düzeyi arasında istatiksel olarak anlamlı fark olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: yaratıcı düşünme, yaratıcılık, ortaokul öğrencileri. 

 

ABSTRACT 

In this research, creative thinking skills of secondary school students has been analyzed. This research 

topic also involves variables of age, gender, number of siblings, educational level of parents. Scanning 

model has been used in this research. 303 secondary school students who are studying at degrees of 

5,6,7,8 have been participated in this research.  In order to determine demographic variables Personal 

Knowledge Document, to specify creative thinking skills of students Torrance Test of Creative Thinking 

(TTCT) Verbal and Formal Module A have been used. In order to analyze of two groups comparision 

research datas Mann Whitney U test, three and more groups comparisons Bonferroni correction Kruskal 

Wallis H test have been used. Profiles of creative thinking skills of students presented.  As a result, there 

is an important statistical discrepancy between creative thinking skills of students depends on age, 

gender, number of siblings, educational level of parents.  

Key Words: creative thinking, creativity, secondary school students. 

  

GİRİŞ  

Yaratıcılık, kelime anlamı olarak; herkeste var olan, bir şeyi yaratmaya iten varsayımsal yatkınlık, 

yaratma yeteneği anlamına gelmektedir (TDK). Yaratıcılık günümüze kadar birçok yazar tarafından 

farklı açılardan ele alınan çok yönlü bir kavram olarak kabul edilmektedir (Öncü, 2003).  Yaratıcılık ve 

yaratıcı düşünme kavramlarının anlam olarak farklılaşmalarına rağmen birbirlerinin yerine 

kullanıldıkları görülmektedir (Tunca ve Şahin, 2015). Daha genel bir kavram olarak kabul edilen 

yaratıcılık hem zihinsel hem de performansa dayalı etkinlikleri kapsarken yaratıcı düşünme, daha çok 

zihinsel etkinlikleri kapsamaktadır (Doğan, 2015). Üst düzey düşünme becerileri arasında yer alan 

yaratıcı düşünmenin, yaratıcılık tanımlanırken dolaylı olarak tanımlandığı kabul edilmektedir. 

https://orcid.org/0000-0000-0000-0000
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Vernon ve arkadaşları (1977), yaratıcılığı, sanatçıların, bilim adamlarının, mucidlerin ve diğer insanların 

ortaya çıkardıkları sıra dışı faaliyetler, tepkiler ve ürettikleri şeyler olarak tanımlamaktadır (akt. Arık, 

1987). Bu tanımda, yaratıcı faaliyetler sadece üstün yetenekli bireylerde var olan bir özellik olarak 

görülmemekte ve herkesin yaratıcı özellikler gösterebileceğine dikkat çekilmektedir. Yaratıcılığın 

genellikle üstün zekalı kişilerde var olan bir yetenek olduğu düşünülmektedir. Ancak bu konuda yapılan 

çalışmalara bakıldığında zeka ile yaratıcı beceriler arasında bazı bağlantılar bulunsa bile zeka ve 

yaratıcılık arasında kesin bir bağlantıdan söz edilemeyeceği belirtilmektedir (Yavuzer, 1994). 

Yaratıcılık zeka düzeyi ne olursa olsun her insanda var olabilen bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Torrance (1974), yaratıcılığı; sorunlara, yetersizliklere, bilgi eksikliğine, kayıp ögelere, uyumsuzluğa 

karşı duyarlı olma, güçlükleri tanımlama, çözüm arama, tahminlerde bulunma ve eksikliklerle ilgili 

olarak hipotezler kurma ya da hipotezleri değiştirme çözüm yollarından birini seçme ve deneme, yeniden 

deneme, daha sonra da sonuçları başkalarına iletmek olarak tanımlamaktadır (akt. Sungur, 1997; Aslan, 

2001; Kim, 2006). Yaratıcı süreç sırasında geçici bir süre için kabul edilmekle birlikte, bireyin kendini 

çöküntüde hissettiği, güvenini kaybedip karamsarlığa düştüğü belirtilmektedir (Yavuzer, 1994). Bu 

süreçte sorunlarını çözümleyebilen, karamsarlıkla mücadele edebilen ve yeni çözüm yolları denemekten 

vazgeçmeyen kişinin yaratıcı kişilik özelliklerine sahip olduğu söylenebilir. 

Arık (1987), davranış hiyerarşisinin en üst kategorisinde yer alan yaratıcı düşüncede, ortaya atılan fikrin 

yeni, orijinal, yetenekli, zekice oluşturulmuş ve nadir görülen bir yapıda olması gerektiğini ifade 

etmektedir. Taylor (1959), kişilik ve karakteristik özellikler açısından yaratıcılığı değerlendirmekte ve 

yaratıcılıkta aşamalı bir sıralama olduğunu belirtmektedir. Bu sıralamanın birinci katını bireyde en 

özgün özellik olan canlı ve zengin yaratıcılık, ikinci katını yetenek ve eğilimleri içeren üretici yaratıcılık, 

üçüncü katını yüksek bir soyutlama kapasitesine sahip olan doğurgan yaratıcılık, en üst katını ise en 

gelişkin düzey olan yepyeni temel ilkelerden oluşan bir anlayışı ifade eden çarpıcı yaratıcılık 

oluşturmaktadır (akt. Rouquette, 2007). 

Yaratıcılık tanımlamalarında her ne kadar farklılıklar olsa da ortak noktalarının üründe, düşüncede veya 

üzerinde tartışılan konuda “yenilik” olduğu görülmektedir. Yaratıcılık bugün toplumların geliştirmeye 

çalıştığı bir kavram olarak ele alınmakta ve ilerlemeye öncülük edecek kişilerde aranılan özelliklerin 

başında gelmektedir. Yaratıcılık farklı boyutlardan ele alınmaktadır. E. Paul Torrance ve J. P. Guilford 

yaratıcı kişilerin düşüncelerini akıcılık, esneklik, özgünlük ve düzenleme olarak kategorilere ayrılan 

dört ana yönde gruplandırdığını bildirmektedir (Gartenhaus, 2000). Lowenford ve arkadaşları (1962), 

yaratıcılık ölçütlerini saptayarak en yaratıcı kişilerin özelliklerini esneklik, akıcılık, sorunlara duyarlık, 

çözümleme (analiz), bireşim (sentez), materyal ve sorunları yeniden tanımlama ve örgütleme olarak 

sıralamışlardır (akt. Yavuzer,1994). Yaratıcılığın anlaşılmasını kolaylaştıran bu boyutlardan esneklik, 

akıcılık, özgünlük (orijinallik) ve düzenleme aşağıda açıklanmıştır: 

Akıcılık: Bir konu hakkında kısa bir sürede hızlı düşünmek, fikir üretmek ve bu fikirleri ifade etmektir 

(Yıldırım, 1998). Karşılaşılan soruna yönelik hızlı düşünerek çözüm yolları önerme ve öneri sayısının 

çokluğu ile ilgilidir. 

Esneklik: Karşılaşılan bir sorunla ilgili çözüm yolları üretme sürecinde önceden belirlenmiş, kabul 

edilmiş kalıpların dışına çıkabilmektir. Esnek düşünmek, yeni koşullara uyum sağlamayı, 

çözümsüzlükler karşısında daha kolay yön değiştirmeyi ve başka seçenekler üretebilmeyi, daha önce 

kurulmuş ilişkileri yıkıp yeni ilişkiler oluşturmayı sağlar (Yıldırım, 1998).  

Orijinallik: Üretilen fikirlerin yeni, farklı ve daha önce karşılaşılmamış olmasıdır (Öncü, 2003). Az 

rastlanan, sıra dışı tepkiler olarak açığa çıkan, temelde basit, bilinen ve genel bilginin dışında kalan 

düşüncelerdir (Çetingöz, 2002). 

Düzenleme (Zenginleştirme): Herkesin bildiği bir obje, olay veya duruma farklı açılardan bakabilme, 

yeni özellikler ekleyebilme, fark edilmemiş yönlerini söyleyebilme olarak tanımlanmaktadır (Arık, 

1987). Zenginleştirme, basit düzeyli düşünme faaliyetini karmaşıklaştırmayı, ayrıntıları görmeyi ve 

fikirleri bir araya getirmeyi gerektirmektedir (Ersoy ve Başer, 2009). 
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Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı; ortaokul öğrencilerinin yaratıcı düşünme becerilerini saptamaktır. Bu amaç 

doğrultusunda araştırmada yaratıcı düşünme becerileri yaş, cinsiyet, kardeş sayısı, anne ve baba eğitim 

düzeyi değişkenleri açısından incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki alt problemlere cevap 

aranmıştır.  

1. Öğrencilerin yaratıcı düşünme becerileri hangi düzeydedir? 

2. Öğrencilerin yaratıcı düşünme becerileri yaşa, cinsiyete, kardeş sayısına, anne ve baba eğitim 

düzeyine göre farklılık göstermekte midir? 

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmada, 5,6,7 ve 8. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin yaratıcı düşünme becerileri yaş, cinsiyet, 

kardeş sayısı ve anne-baba eğitim düzeyi açısından incelenmiştir. Yapılan bu araştırmada var olan 

durumu olduğu şekliyle betimlemek amacıyla “tarama modeli” kullanılmıştır. Tarama modellerinde, 

araştırmaya müdahale söz konusu olmaz, durum var olan şekliyle ele alınır (Karasar, 2018). Araştırmada 

genel tarama modellerinden tekil tarama modeli kullanılmıştır. Tekil tarama modelinde, ilgilenilen olay, 

madde, birey, grup, kurum, konu, vb. birim ve duruma ait değişkenler, ayrı ayrı betimlenmeye çalışılır. 

Evren ve Örneklem 

Araştırma evrenini, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Mardin ili Midyat ilçesinde öğrenim gören 5, 6, 

7 ve 8. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini A ortaokulundan 106 öğrenci, B 

ortaokulundan 197 öğrenci olmak üzere toplam 303 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini 

belirlemek için seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 

Uygun örnekleme, zaman, para ve iş gücü kaybını önlemeyi temel amaç edinen örneklemin en 

ulaşılabilir ve tasarruf sağlayacak birimlerden seçilmesi yöntemidir (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, 

Karadeniz ve Demirel, 2018).  

Tablo 1. Örneklemdeki Öğrencilerin Demografik Özellikleri (Frekans ve Yüzde Değerleri) 

Değişkenler                                                                                 Kategoriler   N   % 

Cinsiyet 
Erkek 

Kız 

140 

163 

46,2 

53,8 

Yaş 

10 yaş 

11 yaş 

12 yaş 

13 yaş 

14 yaş 

39 

71 

68 

77 

48 

12,9 

23,4 

22,4 

25,5 

15,8 

Kardeş Sayısı 

Tek Çocuk 

1 kardeş 

2 kardeş 

3 kardeş 

4 ve daha fazlası 

7 

16 

60 

65 

155 

2,3 

5,3 

19,8 

21,4 

51,2 

Anne Eğitim Düzeyi 

Okuryazar değil 

Okuryazar 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

62 

17 

84 

60 

51 

29 

20,5 

5,6 

27,7 

19,8 

16,8 

9,6 
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Veri Toplama Araçları 

Araştırmada, öğrenciler hakkında bilgi elde etmek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel 

Bilgi Formu”, öğrencilerin yaratıcılıklarını değerlendirmek amacıyla Aslan (2001), tarafından uyarlama 

çalışması yapılan Torrance Yaratıcı Düşünce Testi Sözel ve Şekilsel Form A kullanılmıştır.  

Kişisel Bilgi Formu 

Kişisel Bilgi Formu’nda öğrencinin yaşı, cinsiyeti, kardeş sayısı ve anne- baba eğitim düzeyi ile ilgili 

bilgiler yer almaktadır. 

Torrance Yaratıcı Düşünce Testi (TYDT) 

Torrance Yaratıcı Düşünce Testleri, 1966 yılında E. Paul Torrance tarafından yaratıcı düşünme 

performansını ölçmek amacıyla geliştirilen testlerdir (Aslan, 2011). Bu testler Sözel Form A, Sözel 

Form B, Şekilsel Form A ve Şekilsel Form B olmak üzere dört formdan oluşmaktadır. Sözel A ve B 

formu, Şekilsel A ve B formu birbiri ile paraleldir. Sözel A ve B Formunda yedi faaliyet, Şekilsel A ve 

B Formunda üç faaliyet yer almaktadır. 

Sözel Formda yer alan faaliyetler aşağıda açıklanmaktadır:  

1. Verilen resimle ilgili sorular sormaları,  

2. Resimde geçen olayın nedenlerini tahmin etmeleri, 

3. Resimde yaşanan olayın sonuçlarına ilişkin tahminde bulunmaları, 

4. Verilen bir nesne ile ilgili özgün düşünceler üretmeleri,  

5. Verilen nesnenin alışılmadık kullanımlarına örnekler vermeleri,  

6. Farklı düşünmeye yönlendirecek olgusal olmayan sorular sormaları,  

7. Alışılmamış bir olayla karşılaşıldığında olası sonuçları tahmin etmeleri istenmektedir. 

Şekilsel Formda yer alan faaliyetler aşağıda açıklanmaktadır: 

1. Verilen belirsiz şeklin bireyde ifade ettiği anlamı çizmeleri,  

2. Eksik bırakılmış şekillerin tamamlanması,  

3. Paralel çizgi çiftlerinden anlamlı şekiller oluşturmaları istenmektedir. 

TYDT’nin her bir formu için ayrıntılı olarak hazırlanmış yönerge ve puanlama kitapçıkları 

bulunmaktadır. Sözel kısım için dört ayrı puan türü elde edilmektedir. Bunlar Sözel Akıcılık, Sözel 

Esneklik, Sözel Orijinallik ve Zenginleştirme puan türleridir. Sözel kısım için zenginleştirme puanı 

isteğe bırakılmıştır. Bu puan türlerinin ölçtüğü özellikler aşağıda açıklanmaktadır (Aslan, 2011): 

Sözel Akıcılık: Belli bir uyarıcı karşısında kısa sürede zihnin ne kadar çok fikir üretebildiği, 

Sözel Esneklik: Zihnin sözel bir uyarıcıyı kaç farklı açıdan ele alabildiği, 

Sözel Orijinallik: Kişinin ürettiği fikirlerin, kendi yaş gruplarına kıyasla ne kadar yeni ve özgün olduğu, 

Zenginleştirme: Öne sürülen fikirdeki ifadesel işleme, zenginleştirme ile ilgilidir.  

Şekilsel kısmın puanlaması 1974 yılında yapılan revizyondan sonra değişmiştir. Torrance ve Ball 

tarafından şekilsel kısım için yapılan revizyondan sonra “Norm Dayanıklı Ölçütler” ve “Yaratıcı 

Kuvvetler Listesi” olmak üzere iki ayrı ölçüte göre puan türleri kullanılmaya başlandı. Norm dayanaklı 

ölçütler Şekilsel Akıcılık, Şekilsel Orijinallik, Başlıkların Soyutluğu, Zenginleştirme, Erken Kapamaya 

Baba Eğitim Düzeyi 

Okuryazar değil 

Okuryazar 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

22 

36 

38 

69 

69 

69 

7,3 

11,8 

12,5 

22,8 

22,8 

22,8 
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Direnç puan türleri olmak üzere beş adettir. Yaratıcı Kuvvetler Listesi olarak adlandırılan ikinci puan 

türleri ise; Duygusal İfadeler, Hikaye Anlatma, Hareket veya Faaliyet, Başlıkların İfade Gücü, 

Tamamlanmamış Şekillerin Sentezi, Tamamlanmamış Çizgilerin Sentezi, Alışılmamış Görselleştirme, 

İçsel Görselleştirme, Sınırları Uzatma veya Geçme, Mizah, Hayal Gücü Zenginliği, Hayal Gücü 

Renkliliği ve Fantezidir.  

Norm Dayanıklı puan türlerinin özellikleri aşağıda açıklanmaktadır (Aslan, 2009): 

Şekilsel Akıcılık: Belli bir zaman sınırı içinde çok sayıda fikir üretebilme ile ilgilidir. 

Şekilsel Orijinallik: Cevabın istatistiksel olarak görülme seyrekliği ve alışılmışın dışında olması 

temeline dayanır.  

Başlıkların Soyutluğu: İyi başlıklar üretme yeteneği süreçlerin, işlemlerin sentezinin ve organizasyonun 

yapılabilmesi ile ilgilidir. İyi bir başlık resme bakan kişinin, resmi daha derinliğine ve zengin biçimde 

görebilmesini sağlar.  

Zenginleştirme: Ürünün ne olduğunu anlayabilmek için gerekli detayların olmasıyla ilgili puandır. 

Ayrıca detaylandırma yaratıcı yeteneğin bir işlevidir ve buna da zenginleştirme adı verilmektedir.  

Erken Kapamaya Direnç: Yaratıcı düşünen kişilerin orijinal fikirleri mümkün kılan zihinsel atlamayı 

yapmaya yetecek kadar kapamayı geciktirip ve zihnini açık tutabilme özelliklerine atfedilen bir puan 

türüdür.  Daha az yaratıcı kimseler ise mümkün olan bilgiyi göz önünde tutmadan erkenden sonuçlara 

sıçrama eğilimindedirler. 

Yaratıcı Kuvvetler Listesi’nde yer alan puan türleri aşağıda açıklanmaktadır (Aslan, 2009): 

Duygusal İfadeler: Her üç alt testte çizgilerin veya sözel ilavelerin ne kadar duygusal ifadeleri yansıttığı 

ile ilgilidir. 

Hikaye Anlatma: Yaratıcılığın işe yaraması için yaratıcı kişi kuvvetli ve açık bir iletişim kurabilmelidir. 

Hikâyeyi anlatmak veya fikri iletmek için yeterli detay olmalıdır.  

Hareket veya Faaliyet: Cevaplarının yaratıcı kuvvetler arasına katılması projektif psikolojinin 

kuramlarına dayanır. Çizimlerde hareketin algılanması ve yansıtılması hayal gücünü kullanmanın 

belirtisi olarak ele alınmaktadır. 

Başlıkların İfade Gücü: Tanımlanırken soyutlaştırma ve duyguları dile getirme yeteneğinin başka bir 

yönü vurgulanmaya çalışılmıştır. Resim hakkında yeni olan bir duygu veya bir başka sentez 

iletilmesidir. 

Tamamlanmamış Şekillerin Sentezi: Şekiller arasında birleştirmelere seyrek rastlanır. Eğer kişi böyle 

bir sentez yaparsa, bu ıraksak veya ilgisiz öğeler arasında ilişkiler görme yeteneğinin bir göstergesi 

olarak kabul edilebilir.  

Tamamlanmamış Çizgilerin Sentezi: İki veya daha çok daire veya çizgi setinin sentezi veya 

birleştirilmesi yaratıcı eğilim veya düşünme yeteneğinin önemli bir habercisidir. Böyle cevaplar oldukça 

seyrek görülür ve sıradan veya bilinenden uzaklaşmayı ifade eder.  

Alışılmamış Görselleştirme: Torrance (1972)’ın ifadesine göre, alışılmamış görsel bir perspektifle fikir 

veya objeleri görme eğilimidir (akt. Aslan, 2009). 

İçsel Görselleştirme: Yaratıcı kişilerin diğerlerine oranla dışarının ötesini daha iyi 

görselleştirebileceğini ve objelerin içsel, dinamik işleyişlerine dikkat ettiklerini gösteren birçok belirti 

vardır.  

Sınırları uzatma veya geçme: Bir problemin yaratıcı şekilde çözebilmek için yeniden tanımlama, 

geçmişte devamlı izlenen ve başarılı sonuçlar vermeyen çözümlerden uzaklaşmak gerektiğine 

dayanılarak, tanımlanmış sınırlarını uzatmak veya aşmak gibi eylemlerin değerlendirilmesidir.   

Mizah: Espri temelde yaratıcıdır çünkü bünyesinde alışılmamış birleştirmeler ve sürprizler barındırır. 

Başlıklar alt yazılar ve çizimler eğer bir şeyi komik, gülünç veya eğlendirici olarak aktarabiliyorsa 

esprili olarak puanlanır.  
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Hayal Gücü Zenginliği: Deneğin cevaplarının hayal gücü zenginliği kategorisinde çeşitlilik, canlılık ve 

hayatiyet göstermesidir. 

Hayal Gücü Renkliliği: Cevapların beş duyuya hitap etme bakımından heyecan verici olmasıdır. Diğer 

tanımlayıcılar tat, gerçek dışılık, hayalet gibi duyusal hitap edici, fantastik olmak vs. şeklinde sayılabilir.  

Fantezi: Mitolojiden bildiğimiz, model ve imajlar gibi sorunları yaratıcı şekilde ortaya koyup 

çözmemizde faydalı olacak sayısız benzetme sağlar.  

TYDT’nin tamamı uygulandığında sözel formlar için 4, şekilsel formlar için 18 adet olmak üzere toplam 

22 adet yaratıcı düşünceyi tanımlayan puan elde edilmekte ve yorumlanabilmektedir. Testin Türkçe 

versiyonu için, dilsel eşdeğerlik, güvenirlik ve geçerlilik olmak üzere üç temel başlıkta çalışmalar 

yapılmıştır. Testin anaokulu, ilköğretim, lise ve yetişkin için olan A ve B formları için Aslan (1999), 

tarafından dilsel eşdeğerlik, güvenirlik ve geçerlik çalışmaları yapılmıştır. Çalışma kapsamında üç ayrı 

uzman tarafından test Türkçe’ye çevrilmiş ve bu üç form karşılaştırılarak tek bir form elde edilmiştir.  

Elde edilen Türkçe ve İngilizce formlar iki dili de bilen 30 kişilik bir gruba uygulanmıştır. Sözel test 

için (0,64- 0,86) arasında değişen ve 0,01 düzeyinde anlamlı korelasyon değerleri, şekilsel kısım için 

ise, (r=0,50 ile r=0,96) arasında değişen, p<0,01 ve p<0,05 düzeyinde anlamlı sonuçlar elde edilmiştir 

(Aslan, 2009).   

TYDT’nin güvenirlik çalışmaları kapsamında test tekrar test ve iç tutarlılık hesaplamaları yapılmıştır. 

İlkokul için (0,89) ile (0, 86) arasında, Lise için (0,71) ile (0,62) arasında, yetişkin formu için (0,68) ile 

(0,81) arasında değişen cronbach alpha korelasyon katsayıları elde edilmiştir (Aslan, 2009). 

Geçerlik çalışmaları kapsamında Wonderlic ve Wais testleri ile kriter geçerliği çalışmaları yapılmıştır.  

Wais’in parça birleştirme alt testi ile (0,66) benzerlik alt testi ile (r=-0,73)  p<0,01 seviyesinde manidar 

ilişki saptanmıştır. Ayrıca muhakeme alt testi ile (r=-0,67)  p<0,01 düzeyinde manidar ilişki 

saptanmıştır. Kişilik testi ile TYDT arasında yapılan karşılaştırmalarda, Sıfat Testi ile arasındaki ilişki 

karşılaştırılmıştır. Danışmaya Hazır Olma ile orijinallik arasında (r=-0,34) 0,05 seviyesinde negatif ilişki 

saptanmıştır. Akıcılık puanı ile Düzen alt ölçeği arasında (r=-0,34) negatif ilişki elde edilmiştir (Aslan, 

2009).  

TYDT’nin A ve B Formlarının kullanılması uzmanlık gerektirdiğinden araştırmacı Eylül 2019 tarihinde 

TYDT eğitim atölyesine katılmış ve eğitimi başarıyla tamamlamıştır. Bu tür testlerin uygulanmasında 

uygulayıcının ölçeği uygulamada eğitimli olması güvenirlik için bir ölçüt olarak kabul edilmektedir. Bu 

araştırmada testlerin uygulama ve puanlama eğitimi alındıktan sonra TYDT Sözel ve Şekilsel Form A 

kullanılmıştır. 

Verilerin Analizi 

Öğrencilere, TYDT Sözel ve Şekilsel Form A uygulandıktan sonra tüm testler değerlendirilerek 

puanlamalar TYDT, puanlama kitapçığındaki ölçütlere göre, araştırmacı tarafından yapılmıştır. Sözel 

ve Şekilsel Formda yer alan her faaliyet için ilgili puan türü hesaplanmış ve değerlendirme formuna 

işlenmiştir. Sözel Formdan elde edilen puan türleri Sözel Akıcılık, Sözel Esneklik ve Sözel Orijinalliktir. 

Bu her üç puan türü de ayrı ayrı z puanına çevrildikten sonra Toplam Sözel Yaratıcılık puanları 

hesaplanmıştır. Sözel Akıcılık, Sözel Esneklik ve Sözel Orijinallik puanları üzerinden yapılan 

analizlerde ham puanlar kullanılırken, Toplam Sözel Yaratıcılık puanları analizleri standart puanlar 

üzerinden yapılmıştır.  Şekilsel Form Norm Dayanıklı puan türleri “Şekilsel Akıcılık, Şekilsel 

Orijinallik, Başlıkların Soyutluğu, Zenginleştirme, Erken Kapamaya Direnç” ve Yaratıcı Kuvvetler 

Listesinde yer alan “Duygusal İfadeler, Hikaye Anlatma, Hareket veya Faaliyet, Başlıkların İfade Gücü, 

Tamamlanmamış Şekillerin Sentezi, Tamamlanmamış Çizgilerin Sentezi, Alışılmamış Görselleştirme, 

İçsel Görselleştirme, Sınırları Uzatma veya Geçme, Mizah, Hayal Gücü Zenginliği, Hayal Gücü 

Renkliliği ve Fantezi” dir. Şekilsel Formda yer alan 18 adet puan türü analizleri ham puanlar üzerinden 

yapılmıştır. Toplam Şekilsel Yaratıcılık puanı, bu 18 puan türü ayrı ayrı z puanlarına çevrildikten sonra 

hesaplanmıştır. 

Bu araştırmadan elde edilen verilerin, normallik analizleri sonucunda normal dağılmadıkları 

gözlenmiştir. Bu nedenle verilerin analizinde parametrik olmayan testler tercih edilmiştir. İki gruplu 

karşılaştırmalarda Mann-Whitney U testi, üç ve daha fazla gruplu karşılaştırmalarda ise Bonferoni 
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düzeltmeli Kruskall-Wallis H testi kullanılmıştır. Üç ve daha fazla gruplu karşılaştırmalarda anlamlı 

farklılık olması durumunda hangi gruplar arasında farklılık olduğuna Mann-Whitney U testi ile 

bakılmıştır. Anlamlılık seviyesi olarak 0,05 alınmış ve p<0,05 olması durumunda anlamlı farklılığın 

olduğu, p>0,05 olması durumunda ise anlamlı farklılığın olmadığı belirtilmiştir. Araştırma sonuçları 

araştırmanın amaçlarına uygun olarak tablolar halinde sunulmuştur. 

 

BULGULAR 

1. Araştırmanın Birinci Alt Problemine İlişkin Bulgular  

Araştırmanın birinci alt problemi olan “Öğrencilerin yaratıcı düşünme becerileri hangi düzeydedir?” 

sorusuna cevap bulmak için bu bölümde betimleyici istatistiklere yer verilmiştir. 

Öğrencilerin TYDT Sözel Formdan aldıkları puanlara ilişkin betimleyici istatistikler Tablo 2.’de 

verilmiştir.  

Tablo 2. Öğrencilerin TYDT Sözel Formdan Aldıkları Puanlara İlişkin Betimleyici İstatistikler 

Sözel Alt Boyutlar  N Ortalama Median Minimum Maximum ss 

Sözel Akıcılık  303 32,95 31,00 3,00 95,00 15,18 

Sözel Esneklik  303 17,79 17,00 3,00 40,00 6,53 

Sözel Orijinallik  303 15,35 13,00 0,00 72,00 10,76 

Toplam Sözel Yaratıcılık  303 0,00 -0,49 -5,48 11,35 2,81 

Tablo 2.’de elde edilen bulgular incelendiğinde araştırmaya katılan öğrencilerin en yüksek puanları 

akıcılık boyutundan aldıkları görülmektedir. Ardından sırasıyla esneklik ve orijinallik boyutlarının 

geldiği belirlenmiştir. 

Öğrencilerin TYDT Şekilsel Formdan aldıkları Norm Dayanıklı puanlarına ilişkin betimleyici 

istatistikler Tablo 3.’te verilmiştir. 

Tablo 3. Öğrencilerin TYDT Norm Dayanıklı Puanlarına İlişkin Betimleyici İstatistikler 

Şekilsel Alt Boyutlar   N Ortalama Median Minimum Maximum ss 

Şekilsel Akıcılık  303 21,22 20,00 5,00 40,00 8,35 

Şekilsel Orijinallik 303 6,32 5,00 0,00 23,00 4,58 

Başlıkların Soyutluğu 303 3,77 2,00 0,00 21,00 4,13 

Zenginleştirme  303 9,48 9,00 3,00 17,00 2,85 

Erken Kapamaya Direnç 303 2,71 2,00 0,00 16,00 2,89 

Tablo 3.’te elde edilen bulgular incelendiğinde araştırmaya katılan öğrencilerin en yüksek puanları 

akıcılık boyutundan aldıkları görülmektedir. Ardından sırasıyla zenginleştirme, orijinallik, başlıkların 

soyutluğu ve erken kapamaya direnç boyutlarının geldiği belirlenmiştir. 

Öğrencilerin TYDT Şekilsel Form Yaratıcı Kuvvetler Listesinden aldıkları puanlara ilişkin betimleyici 

istatistikler Tablo 4.’te verilmiştir. 
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Tablo 4. Öğrencilerin TYDT Yaratıcı Kuvvetler Listesinden Aldıkları Puanlara İlişkin 

Betimleyici İstatistikler 

Yaratıcı Kuvvetler Listesi     N Ortalama Median Minimum Maximum ss 

Duygusal İfade 303 1,91 1,00 0,00 14,00 2,27 

Hikaye Anlatma 303 0,56 0,00 0,00 7,00 1,12 

Hareket veya Faaliyet 303 0,52 0,00 0,00 5,00 0,90 

Başlıkların İfade Gücü 303 1,55 0,00 0,00 16,00 2,72 

Tamamlanmamıı Şekillerin Sentezi 303 0,15 0,00 0,00 10,00 1,07 

Tamamlanmamış Çizgilerin Sentezi 303 1,69 0,00 0,00 15,00 2,52 

Alışılmamış Görselleştirme 303 0,99 1,00 0,00 6,00 1,24 

İçsel Görselleştirme 303 1,17 1,00 0,00 10,00 1,75 

Sınırları Uzatma veya Geçme 303 0,76 0,00 0,00 7,00 1,25 

Mizah 303 0,22 0,00 0,00 5,00 0,62 

Hayal Gücü Zenginliği 303 0,74 1,00 0,00 2,00 0,81 

Hayal Gücü Renkliliği 303 0,49 0,00 0,00 9,00 0,97 

Fantezi 303 0,15 0,00 0,00 5,00 0,53 

Toplam Şekilsel Puan 303 10,91 8,63 -1,26 54,45 8,80 

Tablo 4.’te elde edilen bulgular incelendiğinde araştırmaya katılan öğrencilerin en yüksek puanları, 

duygusal ifade boyutundan aldıkları görülmektedir. Ardından sırasıyla; tamamlanmamış çizgilerin 

sentezi, başlıkların ifade gücü, içsel görselleştirme, alışılmamış görselleştirme, sınırları uzatma, hayal 

gücü zenginliği, hikaye anlatma, hareket veya faaliyet, hayal gücü renkliliği, mizah, tamamlanmamış 

şekillerin sentezi ve mizah boyutlarının geldiği belirlenmiştir. 

2.  Araştırmanın İkinci Alt Problemine İlişkin Bulgular  

Araştırmanın ikinci alt problemi olan “Öğrencilerin yaratıcı düşünme becerileri yaşa, cinsiyete, kardeş 

sayısına, anne ve baba eğitim düzeyine göre farklılık göstermekte midir?” sorusunun cevabına yönelik 

öğrencilerin Torrance Yaratıcı Düşünce Testlerinden aldıkları puanlar ile belirlenen değişkenler 

arasındaki ilişki incelenmiştir.  

Öğrencilerin, TYDT Sözel Formdan aldıkları puanların yaş değişkenine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirlemek için Kruskall Wallis-H testi yapılmıştır.  Yapılan analiz sonucunda elde 

edilen bulgular Tablo 5.’te verilmiştir. 
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Tablo 5. Öğrencilerin TYDT Sözel Formdan Aldıkları Puanların Yaş Değişkenine Göre Kruskall 

Wallis-H Testi Sonuçları 

Puan Gruplar N      Sıra Ort.    sd χ² p 

Sözel Akıcılık  

10 Yaş 

11 Yaş 

12 Yaş 

13 Yaş 

14 Yaş 

39 

71 

68 

77 

48 

134,00 

159,00 

148,00 

154,00 

158,00 

4 2,512 0,643 

Sözel Esneklik  

10 Yaş 

11 Yaş 

12 Yaş 

13 Yaş 

14 Yaş 

39 

71 

68 

77 

48 

128,00 

156,00 

150,00 

151,00 

168,00 

4 4,77 0,312 

Sözel Orijinallik  

10 Yaş 

11 Yaş 

12 Yaş 

13 Yaş 

14 Yaş 

39 

71 

68 

77 

48 

133,00 

161,00 

157,00 

152,00 

148,00 

4 2,973 0,562 

Toplam Sözel 

Yaratıcılık 

 

 

10 Yaş 

11 Yaş 

12 Yaş 

13 Yaş 

14 Yaş 

39 

71 

68 

77 

48 

129,38 

159,39 

151,85 

152,88 

158,23 

4 3,355 0,501 

Tablo 5.’te yer alan bulgular incelendiğinde öğrencilerin Sözel Akıcılık (χ²=2,512, p>0,05), Sözel 

Esneklik (χ²=4,77, p>0,05), Sözel Orijinallik (χ²=2,973, p>0,05) ve Toplam Sözel Yaratıcılık (χ²=3,355, 

p>0,05) puanlarının yaş değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir.  

Öğrencilerin, TYDT Şekilsel Formdan aldıkları Norm Dayanıklı puanlarının yaş değişkenine göre 

farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için Kruskall Wallis-H testi yapılmıştır. Yapılan analiz 

sonucunda elde edilen bulgular Tablo 6.’da verilmiştir. 
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Tablo 6. Öğrencilerin TYDT Norm Dayanıklı Puanlarının Yaş Değişkenine Göre Kruskall-

Wallis-H Testi Sonuçları 

Puan Gruplar N Sıra Ort. sd χ² p 
İkili 

Karşılaştırma 

Şekilsel Akıcılık  

10 Yaş 

11 Yaş 

12 Yaş 

13 Yaş 

14 Yaş 

39 

71 

68 

77 

48 

194,69 

183,10 

147,74 

124,77 

121,02 

4 31,85 0,0001 

10-12 

10-13 

10-14 

11-12 

11-13 

11-14 

Şekilsel 

Orijinallik 

10 Yaş 

11 Yaş 

12 Yaş 

13 Yaş 

14 Yaş 

39 

71 

68 

77 

48 

95,62 

146,20 

176,04 

165,39 

150,85 

4 23,54 0,0001 

10-12 

10-13 

10-14 

11-12 

11-13 

11-14 

Başlıkların 

Soyutluğu 

10 Yaş 

11 Yaş 

12 Yaş 

13 Yaş 

14 Yaş 

39 

71 

68 

77 

48 

146,86 

160,04 

171,52 

137,71 

139,55 

4 7,28 0,122 - 

Zenginleştirme 

 

10 Yaş 

11 Yaş 

12 Yaş 

13 Yaş 

14 Yaş 

39 

71 

68 

77 

48 

8,59 

9,79 

10,21 

9,30 

9,00 

4 9,14 0,058 - 

Erken Kapamaya 

Direnç 

10 Yaş 

11 Yaş 

12 Yaş 

13 Yaş 

14 Yaş 

39 

71 

68 

77 

48 

1,72 

2,68 

3,35 

2,78 

2,52 

4 9,13 0,058 - 

Tablo 6.’da yer alan bulgular incelendiğinde öğrencilerin Başlıkların Soyutluğu (χ²=7,28, p>0,05), 

Zenginleştirme (χ²=9,14, p>0,05) ve Erken Kapamaya Direnç (χ²= 9,13, p>0,05) boyutlarında aldıkları 

puanların yaş değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir 

Öğrencilerin Şekilsel Akıcılık boyutundan aldıkları puan ortalamalarının yaş değişkenine göre anlamlı 

farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir (χ²=31,85, p= 0,0001<0,05). Test sonucu hesaplanan etki büyüklüğü 

(²=0,11) bu farkın büyük düzeyde olduğunu göstermektedir. Farklılığın saptanması için yapılan Mann-

Whitney U testi sonucunda: 

 10 yaşındaki öğrencilerin şekilsel akıcılık puanlarının 12, 13 ve 14 yaşlarında olan öğrencilere 

göre anlamlı derecede yüksek olduğu, 

 11 yaşındaki öğrencilerin şekilsel akıcılık puanlarının 12, 13 ve 14 yaşlarında olan öğrencilere 

göre anlamlı derecede yüksek olduğu tespit edilmiştir.  

Öğrencilerin Şekilsel Orijinallik boyutundan aldıkları puan ortalamalarının yaş değişkenine göre 

anlamlı farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir (χ²=23,54, p=0,0001<0,05). Test sonucu hesaplanan etki 

büyüklüğü (²=0,08) bu farkın orta düzeyde olduğunu göstermektedir. Farklılığın saptanması için 

yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda: 

 10 yaşındaki öğrencilerin orijinallik puanlarının 12, 13 ve 14 yaşlarındaki öğrencilere göre daha 

düşük olduğu, 

 11 yaşındaki öğrencilerin orijinallik puanlarının 12, 13 ve 14 yaş grubundaki öğrencilere göre 

anlamlı derecede düşük olduğu tespit edilmiştir. 
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Öğrencilerin, TYDT Şekilsel Form Yaratıcı Kuvvetler Listesinden aldıkları puanların yaş değişkenine 

göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için Kruskall Wallis-H testi yapılmıştır.  Yapılan analiz 

sonucunda elde edilen bulgular Tablo 7.’de verilmiştir. 

Tablo 7. Öğrencilerin TYDT Yaratıcı Kuvvetler Listesinden Aldıkları Puanların Yaş Değişkenine 

Göre Kruskall Wallis-H Testi Sonuçları 

Puan Gruplar N Sıra Ort. sd χ² p 
İkili 

Karşılaştırma 

Duygusal İfade 

10 Yaş 

11 Yaş 

12 Yaş 

13 Yaş 

14 Yaş 

39 

71 

68 

77 

48 

152,15 

160,41 

160,72 

141,16 

144,47 

4 3,01 0,555 - 

Hikaye Anlatma 

10 Yaş 

11 Yaş 

12 Yaş 

13 Yaş 

14 Yaş 

39 

71 

68 

77 

48 

148,86 

166,28 

166,84 

138,14 

134,65 

4 11,2 0,024 

12-10 

12-13 

12-14 

11-10 

11-13 

11-14 

Hareket veya Faaliyet 

10 Yaş 

11 Yaş 

12 Yaş 

13 Yaş 

14 Yaş 

39 

71 

68 

77 

48 

136,45 

161,66 

172,35 

141,57 

138,25 

4 11,3 0,023 

12-10 

12-11 

12-13 

12-14 

Başlıkların İfade Gücü 

10 Yaş 

11 Yaş 

12 Yaş 

13 Yaş 

14 Yaş 

39 

71 

68 

77 

48 

165,31 

170,58 

175,05 

126,15 

122,51 

4 25,7 0,0001 

13-10 

13-11 

13-12 

14-10 

14-11 

14-12 

Tamamlanmamış 

Şekillerin Sentezi 

10 Yaş 

11 Yaş 

12 Yaş 

13 Yaş 

14 Yaş 

39 

71 

68 

77 

48 

155,62 

148,00 

148,00 

153,88 

157,63 

4 7,6 0,106 - 

Tamamlanmamış   

Çizgilerin Sentezi 

10 Yaş 

11 Yaş 

12 Yaş 

13 Yaş 

14 Yaş 

39 

71 

68 

77 

48 

108,40 

135,24 

164,93 

168,01 

168,22 

4 21,97 0,0001 

10-12 

10-13 

10-14 

11-12 

11-13 

11-14 

Alışılmamış 

Görselleştirme 

10 Yaş 

11 Yaş 

12 Yaş 

13 Yaş 

14 Yaş 

39 

71 

68 

77 

48 

147,64 

157,18 

167,94 

146,79 

133,65 

4 5,693 0,223 - 

İçsel Görselleştirme 

10 Yaş 

11 Yaş 

12 Yaş 

13 Yaş 

14 Yaş 

39 

71 

68 

77 

48 

157,90 

171,91 

168,31 

129,16 

131,30 

4 16,2 0,003 

13-10 

13-11 

13-12 

14-10 

14-11 

14-12 
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Sınırları Uzatma veya 

Geçme 

10 Yaş 

11 Yaş 

12 Yaş 

13 Yaş 

14 Yaş 

39 

71 

68 

77 

48 

161,91 

161,27 

170,64 

131,31 

137,01 

4 13,08 0,011 

13-10 

13-11 

13-12 

14-10 

14-11 

14-12 

Mizah 

10 Yaş 

11 Yaş 

12 Yaş 

13 Yaş 

14 Yaş 

39 

71 

68 

77 

48 

152,06 

163,07 

148,46 

149,73 

144,24 

4 4,234 0,375 - 

Hayal Gücü Zenginliği 

10 Yaş 

11 Yaş 

12 Yaş 

13 Yaş 

14 Yaş 

39 

71 

68 

77 

48 

146,54 

168,33 

160,49 

136,42 

145,26 

4 7,052 0,133 - 

Hayal Gücü Renkliliği 

10 Yaş 

11 Yaş 

12 Yaş 

13 Yaş 

14 Yaş 

39 

71 

68 

77 

48 

157,49 

154,38 

160,03 

139,83 

152,17 

4 3,432 0,488 - 

 

 

Fantezi 

10 Yaş 

11 Yaş 

12 Yaş 

13 Yaş 

14 Yaş 

39 

71 

68 

77 

48 

148,59 

151,91 

146,04 

145,10 

171,26 

4 12,19 0,016 

14-10 

14-11 

14-12 

14-13 

 

 

Toplam Şekilsel Puan 

10 Yaş 

11 Yaş 

12 Yaş 

13 Yaş 

14 Yaş 

39 

71 

68 

77 

48 

139,67 

162,61 

142,28 

162,99 

142,48 

4 4,42 0,351 - 

Tablo 7.’de yer alan bulgular incelendiğinde öğrencilerin Duygusal İfade (χ²=3,01, p>0,05), 

Tamamlanmamış Şekillerin Sentezi (χ²=7,6, p>0,05), Alışılmamış Görselleştirme (χ²=5,693, p>0,05), 

Mizah (χ²=4,234, p>0,05), Hayal Gücü Zenginliği (χ²=7,052, p>0,05), Hayal Gücü Renkliliği (χ²=3,432, 

p>0,05) boyutlarından aldıkları puanlar ve Toplam Şekilsel Puanlarının (χ²=4,42, p>0,05) yaş 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir 

Öğrencilerin Hikaye Anlatma boyutundan aldıkları puan ortalamalarının yaş değişkenine göre anlamlı 

farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir (χ²=11,2, p=0,024<0,05). Test sonucu hesaplanan etki büyüklüğü 

(²=0,04) bu farkın küçük düzeyde olduğunu göstermektedir. Farklılığın saptanması için yapılan Mann-

Whitney U testi sonucunda: 

 12 yaşındaki öğrencilerin hikaye anlatma boyutundan aldıkları puanların 10, 13 ve 14 yaşlarında 

olan öğrencilere göre anlamlı derecede yüksek olduğu, 

 11 yaşındaki öğrencilerin hikaye anlatma boyutundan aldıkları puanların 10, 13 ve 14 

yaşlarındaki öğrencilere göre anlamlı derecede yüksek olduğu tespit edilmiştir.  

Öğrencilerin Hareket veya Faaliyet boyutundan aldıkları puan ortalamalarının yaş değişkenine göre 

anlamlı farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir (χ²=11,3, p=0,023<0,05). Test sonucu hesaplanan etki 

büyüklüğü (²=0,04) bu farkın küçük düzeyde olduğunu göstermektedir. Farklılığın saptanması için 

yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda: 

 12 yaşındaki öğrencilerin Hareket veya Faaliyet boyutundan aldıkları puanların 10, 11, 13 ve 

14 yaşlarındaki öğrencilere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 
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Öğrencilerin Başlıkların İfade Gücü boyutundan aldıkları puan ortalamalarının yaş değişkenine göre 

anlamlı farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir (χ²=25,7, p=0,0001<0,05). Test sonucu hesaplanan etki 

büyüklüğü (²=0,09) bu farkın orta düzeyde olduğunu göstermektedir. Farklılığın saptanması için 

yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda: 

 13 yaşındaki öğrencilerin Başlıkların İfade Gücü boyutundan aldıkları puanların 10, 11 ve 12 

yaşlarındaki öğrencilere göre daha düşük olduğu, 

 14 yaşındaki öğrencilerin Başlıkların İfade Gücü boyutundan aldıkları puanların 10, 11 ve 12 

yaşlarındaki öğrencilere göre daha düşük olduğu bulgusu elde edilmiştir.  

Öğrencilerin Tamamlanmamış Çizgilerin Sentezi boyutundan aldıkları puan ortalamalarının yaş 

değişkenine göre anlamlı farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir (χ²=21,97, p=0,0001<0,05). Test sonucu 

hesaplanan etki büyüklüğü (²=0,07) bu farkın orta düzeyde olduğunu göstermektedir. Farklılığın 

saptanması için yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda: 

 10 yaşındaki öğrencilerin Tamamlanmamış Çizgilerin Sentezi boyutundan aldıkları puanların 

12, 13 ve 14 yaşlarındaki öğrencilere göre daha düşük olduğu, 

 11 yaşındaki öğrencilerin Tamamlanmamış Çizgilerin Sentezi boyutundan aldıkları puanların 

12, 13 ve 14 yaşlarındaki öğrencilere göre daha düşük olduğu tespit edilmiştir.  

Öğrencilerin İçsel Görselleştirme boyutundan aldıkları puan ortalamalarının yaş değişkenine göre 

anlamlı farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir (χ²=16,2, p=0,003<0,05). Test sonucu hesaplanan etki 

büyüklüğü (²=0,05) bu farkın orta düzeyde olduğunu göstermektedir.  Farklılığın saptanması için 

yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda: 

 13 yaşındaki öğrencilerin İçsel Görselleştirme boyutundan aldıkları puanların 10, 11 ve 12 

yaşlarındaki öğrencilere göre daha düşük olduğu, 

 14 yaşındaki öğrencilerin İçsel Görselleştirme boyutundan aldıkları puanların 10, 11 ve 12 

yaşlarındaki öğrencilere göre daha düşük olduğu tespit edilmiştir.  

Öğrencilerin Sınırları Uzatma veya Geçme boyutundan aldıkları puan ortalamalarının yaş değişkenine 

göre anlamlı farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir (χ²=13,8, p=0,011<0,05). Test sonucu hesaplanan etki 

büyüklüğü (²=0,05) bu farkın orta düzeyde olduğunu göstermektedir. Farklılığın saptanması için 

yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda: 

 13 yaşındaki öğrencilerin Sınırları Uzatma veya Geçme boyutundan aldıkları puanların 10, 11 

ve 12 yaşlarındaki öğrencilere göre daha düşük olduğu, 

 14 yaşındaki öğrencilerin Sınırları Uzatma veya Geçme boyutundan aldıkları puanların 10, 11 

ve 12 yaşlarındaki öğrencilere göre daha düşük olduğu tespit edilmiştir.  

Öğrencilerin Fantezi boyutundan aldıkları puan ortalamalarının yaş değişkenine göre anlamlı farklılıklar 

gösterdiği belirlenmiştir (χ²=12,19; p=0,016<0,05). Test sonucu hesaplanan etki büyüklüğü (²=0,04) 

bu farkın küçük düzeyde olduğunu göstermektedir. Farklılığın saptanması için yapılan Mann-Whitney 

U testi sonucunda: 

 14 yaşındaki öğrencilerin Fantezi boyutundan aldıkları puanların 10, 11, 12 ve 13 yaşlarındaki 

öğrencilere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Öğrencilerin, TYDT Sözel ve Şekilsel Formdan aldıkları puanların cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirlemek için Mann-Whitney U testi yapılmıştır.  Yapılan analiz sonucunda elde 

edilen bulgular Tablo 8.’de verilmiştir. 
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Tablo 8. Öğrencilerin TYDT Sözel ve Şekilsel Formdan Aldıkları Puanların Cinsiyet Değişkenine 

Göre Mann-Whitney U Testi Sonuçları 

Puan Gruplar N Sıra Ort. 

 

Sıra Top.  

 

U p 

Sözel Akıcılık 

 

Kız 

Erkek 

163 160,55 26170,00 
10016 0,067 

140 142,04 19886,00 

Sözel Esneklik 

 

Kız 

Erkek 

 

163 159,92 26067,00 

10119 0,089 
140 142,78 19989,00 

Sözel Orijinallik 

 

Kız 163 160,03 26105,50 
10101 0,085 

Erkek 140 142,65 19950,50 

Toplam Sözel Yaratıcılık Kız 163 160,72 26197,00 
9989 0,062 

Erkek 140 141,85 19859,00 

Şekilsel Akıcılık 

 

Kız 163 159,13 25938,50 
10247 0,126 

Erkek 140 143,70 20117,50 

Şekilsel Orijinallik Kız 163 155,53 25351,50 
10834 0,448 

Erkek 140 147,89 20704,50 

Başlıkların Soyutluğu Kız 163 159,57 26010,00 
10176 0,101 

Erkek 140 143,19 20046,00 

Zenginleştirme 

 

Kız 163 158,10 25769,50 
10416 0,189 

Erkek 140 144,90 20286,50 

Erken Kapamaya Direnç Kız 163 159,36 25975,00 
10211 0,108 

Erkek 140 143,44 20081,00 

Duygusal İfade Kız 163 154,81 25234,00 
10952 0,536 

Erkek 140 148,73 20822,00 

Hikaye Anlatma Kız 163 154,65 25208,00 
10978 0,493 

Erkek 140 148,91 20848,00 

Hareket Kız 163 145,34 23690,50 
10324 0,089 

Erkek 140 159,75 22365,50 

Başlıkların İfade Gücü Kız 163 163,24 26608,50 
9577 0,008 

Erkek 140 138,91 19447,50 

Tamamlanmamış Şekillerin 

Sentezi 

Kız 163 149,84 24424,50 11058

,5 
0,096 

Erkek 140 154,51 21631,50 

Tamamlanmamış Çizgilerin 

Sentezi 

Kız 163 148,07 24136,00 
10770 0,352 

Erkek 140 156,57 21920,00 

Alışılmamış Görselleştirme Kız 163 160,13 26102,00 
10084 0,062 

Erkek 140 142,53 19954,00 

İçsel Görselleştirme Kız 163 167,39 27284,00 
8902 0,0001 

Erkek 140 134,09 18772,00 

Sınırları Uzatma veya Geçme Kız 163 152,92 24926,50 
11259 0,822 

Erkek 140 150,93 21129,50 

Mizah Kız 163 148,49 24204,50 10838

,5 
0,232 

Erkek 140 156,08 21851,50 

Hayal Gücü Zenginliği Kız 163 152,29 24822,50 11363

,5 
0,947 

Erkek 140 151,67 21233,50 

Hayal Gücü Renkliliği Kız 163 149,60 24385,00 
11019 0,526 

Erkek 140 154,79 21671,00 

Fantezi Kız 163 148,12 24230,50 
10777 0,154 

Erkek 140 155,47 21825,50 

Toplam Şekilsel Puan Kız 163 161,45 25780,00 
9870 0,043 

Erkek 140 141,00 20276,00 
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Tablo 8.’de yer alan bulgular incelendiğinde 163 kız ve 140 erkek öğrenciden oluşan 303 kişilik grupta, 

kızlarla erkeklerin Torrance Yaratıcı Düşünce Testlerinden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir 

farklılık olup olmadığını ortaya koymak için yapılan Mann-Whitney U testinin sonucunda;  

Başlıkların İfade Gücü boyutunda kız ve erkek öğrencilerin puanları arasında kız öğrenciler lehine 

anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (U=9577, p=0,008<0,05). Test sonucu hesaplanan etki büyüklüğü 

(r= -0,15) bu farkın küçük düzeyde olduğunu göstermektedir. 

İçsel Görselleştirme boyutunda kız ve erkek öğrencilerin puanları arasında kız öğrenciler lehine anlamlı 

farklılıklar tespit edilmiştir (U=8902, p=0,0001<0,05). Test sonucu hesaplanan etki büyüklüğü (r=0,20) 

bu farkın küçük düzeyde olduğunu göstermektedir. 

Toplam Şekilsel puanlarında kız ve erkek öğrencilerin puanları arasında kız öğrenciler lehine anlamlı 

farklılıklar tespit edilmiştir (U=9870, p=0,043<0,05). Test sonucu hesaplanan etki büyüklüğü (r=-0,08) 

bu farkın küçük düzeyde olduğunu göstermektedir. 

Öğrencilerin, TYDT Sözel Formdan aldıkları puanların kardeş sayısı değişkenine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirlemek için Kruskall Wallis-H testi yapılmıştır.  Yapılan analiz sonucunda elde 

edilen bulgular Tablo 9.’da verilmiştir. 

Tablo 9. Öğrencilerin TYDT Sözel Formdan Aldıkları Puanların Kardeş Sayısı Değişkenine Göre 

Kruskal Wallis-H Testi Sonuçları 

Puan Gruplar N Sıra Ort. sd         χ²    p 
İlişkisel 

Karşılaştırma 

 

 

 

Sözel Akıcılık  

Tek çocuk 

1 kardeş 

2 kardeş 

3 kardeş 

4 ve daha fazla 

7 

16 

60 

65 

155 

122,64 

160,81 

175,60 

170,55 

135,50 

4 13,78 0,008 

1-2 

1-3 

1-4 

1-5 

 

 

Sözel Esneklik  

Tek çocuk 

1 kardeş 

2 kardeş 

3 kardeş 

4 ve daha fazla 

7 

16 

60 

65 

155 

113,57 

173,91 

184,01 

161,75 

135,00 

4 17,041 0,002 

1-2 

1-3 

1-4 

1-5 

 

 

Sözel Orijinallik  

Tek çocuk 

1 kardeş 

2 kardeş 

3 kardeş 

4 ve daha fazla 

7 

16 

60 

65 

155 

138,71 

163,25 

180,29 

167,77 

133,87 

4 15,44 0,004 

3-1 

3-2 

3-4 

3-5 

 

 

Toplam Sözel Yaratıcılık  

Tek çocuk 

1 kardeş 

2 kardeş 

3 kardeş 

4 ve daha fazla 

7 

16 

60 

65 

155 

123,00 

167,59 

179,98 

168,08 

134,13 

4 16,033 0,003 

3-2 

3-4 

3-5 

Tablo 9.’da yer alan bulgular incelendiğinde öğrencilerin Sözel Akıcılık boyutundan aldıkları puan 

ortalamalarının kardeş sayısı değişkenine göre anlamlı farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir (χ²=13,78, 

p=0,008<0,05). Test sonucu hesaplanan etki büyüklüğü (²=0,05) bu farkın orta düzeyde olduğunu 

göstermektedir.  Farklılığın saptanması için yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda: 

 Ailenin tek çocuğu olan öğrencilerin sözel akıcılık puanlarının bir, iki, üç, dört ve daha fazla 

kardeşe sahip öğrencilere göre anlamlı derecede düşük olduğu belirlenmiştir.  

Öğrencilerin Sözel Esneklik boyutundan aldıkları puan ortalamalarının kardeş değişkenine göre anlamlı 

farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir (χ²=17,041, p=0,002<0,05). Test sonucu hesaplanan etki büyüklüğü 

(²=0,06) bu farkın orta düzeyde olduğunu göstermektedir. Farklılığın saptanması için yapılan Mann-

Whitney U testi sonucunda: 
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 Ailenin tek çocuğu olan öğrencilerin sözel esneklik puanlarının bir, iki, üç, dört ve daha fazla 

kardeşe sahip öğrencilere göre anlamlı derecede düşük olduğu belirlenmiştir.  

Öğrencilerin Sözel Orijinallik boyutundan aldıkları puan ortalamalarının kardeş değişkenine göre 

anlamlı farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir (χ²=15,44, p=0,004<0,05). Test sonucu hesaplanan etki 

büyüklüğü (²=0,05) bu farkın orta düzeyde olduğunu göstermektedir. Farklılığın saptanması için 

yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda: 

 İki kardeşe sahip olan öğrencilerin sözel orijinallik puanlarının tek çocuk, bir, üç, dört ve daha 

fazla kardeşe sahip öğrencilere göre anlamlı derecede yüksek olduğu belirlenmiştir.  

Öğrencilerin Toplam Sözel Yaratıcılık puan ortalamalarının kardeş değişkenine göre anlamlı farklılıklar 

gösterdiği belirlenmiştir (χ²=16,033, p=0,003<0,05). Test sonucu hesaplanan etki büyüklüğü (²=0,05) 

bu farkın orta düzeyde olduğunu göstermektedir. Farklılığın saptanması için yapılan Mann-Whitney U 

testi sonucunda: 

 İki kardeşe sahip olan öğrencilerin Toplam Sözel Yaratıcılık puanlarının bir, üç, dört ve daha 

fazla kardeşe sahip öğrencilere göre anlamlı derecede yüksek olduğu belirlenmiştir.  

Öğrencilerin, TYDT Şekilsel Formdan aldıkları Norm Dayanıklı puanlarının kardeş sayısı değişkenine 

göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için Kruskall-Wallis-H testi yapılmıştır.  Yapılan analiz 

sonucunda elde edilen bulgular Tablo 10.’da verilmiştir. 

Tablo 10. Öğrencilerin TYDT Norm Dayanıklı Puanlarının Kardeş Sayısı Değişkenine Göre 

Kruskall Wallis-H Testi Sonuçlar 

Puan Gruplar N Sıra Ort.    sd χ² p 
İlişkisel 

Karşılaştırma 

Şekilsel Akıcılık  

Tek çocuk 

1 kardeş 

2 kardeş 

3 kardeş 

4 ve daha fazla  

7 

16 

60 

65 

155 

164,36 

158,22 

150,48 

154,12 

150,50 

4 0,322 0,98 - 

Şekilsel Orijinallik 

Tek çocuk 

1 kardeş 

2 kardeş 

3 kardeş 

4 ve daha fazla 

7 

16 

60 

65 

155 

117,29 

130,94 

163,42 

161,62 

147,29 

4 4,3 0,366 - 

Başlıkların Soyutluğu 

Tek çocuk 

1 kardeş 

2 kardeş 

3 kardeş 

4 ve daha fazla 

7 

16 

60 

65 

155 

163,79 

130,59 

154,67 

167,72 

146,05 

4 4,031 0,402 - 

Zenginleştirme  

Tek çocuk 

1 kardeş 

2 kardeş 

3 kardeş 

4 ve daha fazla 

7 

16 

60 

65 

155 

152,86 

137,47 

155,08 

155,30 

150,89 

4 0,639 0,959 - 

Erken Kapamaya Direnç 

Tek çocuk 

1 kardeş 

2 kardeş 

3 kardeş 

4 ve daha fazla 

7 

16 

60 

65 

155 

114,93 

141,63 

184,74 

177,69 

131,30 

4 

 

25,044 

 

 

0,0001 

 

3-1 

3-2 

3-5 

4-1 

4-2 

4-5 

Tablo 10.’da yer alan bulgular incelendiğinde öğrencilerin Şekilsel Akıcılık (χ²=0,322, p>0,05), Şekilsel 

Orijinallik (χ²=4,3, p>0,05), Başlıkların Soyutluğu (χ²=4,031, p>0,05), Zenginleştirme (χ²=0,639, 
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p>0,05) boyutlarında aldıkları puanların kardeş sayısı değişkenine göre anlamlı bir farklılık 

göstermediği belirlenmiştir. 

Öğrencilerin Erken Kapamaya Direnç boyutundan aldıkları puan ortalamalarının kardeş sayısı 

değişkenine göre anlamlı farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir (χ²=25,044 p=0,0001<0,05). Test sonucu 

hesaplanan etki büyüklüğü (²=0,08) bu farkın orta düzeyde olduğunu göstermektedir. Farklılığın 

saptanması için yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda: 

 İki kardeşe sahip olan öğrencilerin erken kapamaya direnç puanlarının tek çocuk, bir, dört ve 

daha fazla kardeşe sahip öğrencilere göre anlamlı derecede daha yüksek olduğu, 

 Üç kardeşe sahip olan öğrencilerin erken kapamaya direnç puanlarının tek çocuk, bir, dört ve 

daha fazla kardeşe sahip öğrencilere göre anlamlı derecede daha yüksek olduğu bulgusu elde edilmiştir. 

Öğrencilerin, TYDT Şekilsel Form Yaratıcı Kuvvetler Listesinden aldıkları puanların kardeş sayısı 

değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için Kruskall Wallis-H testi yapılmıştır.  

Yapılan analiz sonucunda elde edilen bulgular Tablo 11.’de verilmiştir. 

Tablo 11. Öğrencilerin TYDT Yaratıcı Kuvvetler Listesinden Aldıkları Puanların Kardeş Sayısı 

Değişkenine Göre Kruskall Wallis-H Testi Sonuçları 

Puan Gruplar N Sıra Ort. sd χ² p 
İlişkisel 

Karşılaştırma 

 

 

Duygusal İfade 

Tek çocuk 

1 kardeş 

2 kardeş 

3 kardeş 

4 ve daha fazla  

7 

16 

60 

65 

155 

106,50 

134,44 

152,99 

162,92 

150,91 

4 3,76 0,439 - 

Hikaye Anlatma 

Tek çocuk 

1 kardeş 

2 kardeş 

3 kardeş 

4 ve daha fazla  

7 

16 

60 

65 

155 

167,86 

136,00 

150,83 

157,77 

150,97 

4 1,56 0,815 - 

Hareket veya Faaliyet 

Tek çocuk 

1 kardeş 

2 kardeş 

3 kardeş 

4 ve daha fazla  

7 

16 

60 

65 

155 

157,79 

127,88 

160,63 

157,48 

148,59 

4 3,2 0,513 - 

Başlıkların İfade Gücü 

Tek çocuk 

1 kardeş 

2 kardeş 

3 kardeş 

4 ve daha fazla  

7 

16 

60 

65 

155 

170,71 

122,75 

159,48 

161,63 

147,24 

4 4,652 0,325 - 

Tamamlanmamış 

Şekillerin Sentezi 

Tek çocuk 

1 kardeş 

2 kardeş 

3 kardeş 

4 ve daha fazla  

7 

16 

60 

65 

155 

148,00 

148,00 

150,48 

148,00 

154,86 

4 4,75 0,313 
- 

 

Tamamlanmamış 

Çizgilerin Sentezi 

Tek çocuk 

1 kardeş 

2 kardeş 

3 kardeş 

4 ve daha fazla  

7 

16 

60 

65 

155 

156,14 

119,81 

127,23 

155,47 

163,27 

4 11,79 0,019 

5-1 

5-2 

5-3 

5-4 

Alışılmamış 

Görselleştirme 

Tek çocuk 

1 kardeş 

2 kardeş 

3 kardeş 

7 

16 

60 

65 

133,00 

127,31 

167,95 

161,94 

4 6,175 0,186 - 
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4 ve daha fazla  155 145,06 

İçsel Görselleştirme 

Tek çocuk 

1 kardeş 

2 kardeş 

3 kardeş 

4 ve daha fazla  

7 

16 

60 

65 

155 

143,43 

139,66 

157,68 

148,25 

153,04 

4 0,898 0,925 - 

Sınırları Uzatma veya 

Geçme 

Tek çocuk 

1 kardeş 

2 kardeş 

3 kardeş 

4 ve daha fazla  

7 

16 

60 

65 

155 

157,79 

150,34 

164,76 

155,57 

145,47 

4 2,95 0,565 - 

Mizah 

Tek çocuk 

1 kardeş 

2 kardeş 

3 kardeş 

4 ve daha fazla  

7 

16 

60 

65 

155 

149,36 

167,69 

161,30 

158,88 

144,01 

4 7,3 0,121 - 

Hayal Gücü Zenginliği 

Tek çocuk 

1 kardeş 

2 kardeş 

3 kardeş 

4 ve daha fazla  

7 

16 

60 

65 

155 

163,57 

159,78 

165,40 

156,68 

143,52 

4 3,88 0,422 - 

Hayal Gücü Renkliliği 

Tek çocuk 

1 kardeş 

2 kardeş 

3 kardeş 

4 ve daha fazla  

7 

16 

60 

65 

155 

130,64 

142,97 

168,35 

157,23 

145,37 

4 5,75 0,218 - 

Fantezi 

 

Tek çocuk 

1 kardeş 

2 kardeş 

3 kardeş 

4 ve daha fazla  

7 

16 

60 

65 

155 

137,00 

146,94 

160,30 

153,28 

148,53 

4 3,992 0,407 - 

Toplam Şekilsel Puan 

 

Tek çocuk 

1 kardeş 

2 kardeş 

3 kardeş 

4 ve daha fazla  

7 

16 

60 

65 

155 

119,43 

158,06 

143,13 

151,14 

156,64 

4 2,099 0,717 - 

 

Tablo 11.’de yer alan bulgular incelendiğinde öğrencilerin Duygusal İfade, Hikaye Anlatma, Hareket 

veya Faaliyet, Başlıkların İfade Gücü, Tamamlanmamış Şekillerin Sentezi, Alışılmamış Görselleştirme, 

İçsel Görselleştirme, Sınırları Uzatma veya Geçme, Mizah, Hayal Gücü Zenginliği, Hayal Gücü 

Renkliliği, Fantezi boyutlarından aldıkları puanlar ve Toplam Şekilsel Puanlarının kardeş sayısı 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir (p>0,05).  

Öğrencilerin Tamamlanmamış Çizgilerin Sentezi, boyutundan aldıkları puan ortalamalarının kardeş 

sayısı değişkenine göre anlamlı farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir (χ²=11,79, p= 0,019<0,05). Test 

sonucu hesaplanan etki büyüklüğü (²=0,04) bu farkın küçük düzeyde olduğunu göstermektedir. 

Farklılığın saptanması için yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda: 

 Dört ve daha fazla sayıda kardeşe sahip olan öğrencilerin Tamamlanmamış Çizgilerin Sentezi 

boyutundan aldıkları puanlarının tek çocuk, bir, iki ve üç kardeşi olanlara göre anlamlı derecede daha 

yüksek olduğu tespit edilmiştir.  

Öğrencilerin, TYDT Sözel Formdan aldıkları puanların anne eğitim düzeyi değişkenine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirlemek için Kruskall Wallis-H testi yapılmıştır.  Yapılan analiz sonucunda elde 

edilen bulgular Tablo 12.’de verilmiştir. 
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Tablo 12. Öğrencilerin TYDT Sözel Formdan Aldıkları Puanların Anne Eğitim Düzeyi 

Değişkenine Göre Kruskal Wallis-H Testi Sonuçları 

Puan Gruplar N Sıra Ort. sd χ² p 
İkili 

Karşılaştırma 

Sözel Akıcılık 

 

Okur-Yazar Değil 

Okur-Yazar 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

62 

17 

84 

60 

51 

29 

126,87 

147,82 

138,50 

156,38 

181,82 

185,76 

5 17,5 0,004 

6-1 

6-2 

6-3 

6-4 

5-1 

5-2 

5-3 

5-4 

Sözel Esneklik 

 

Okur-Yazar Değil 

Okur-Yazar 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

62 

17 

84 

60 

51 

29 

128,10 

138,35 

138,04 

152,51 

184,67 

193,03 

5 20,66 0,001 

6-1 

6-2 

6-3 

6-4 

5-1 

5-2 

5-3 

5-4 

Sözel Orijinallik 

 

Okur-Yazar Değil 

Okur-Yazar 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

62 

17 

84 

60 

51 

29 

120,96 

135,21 

140,38 

144,90 

194,77 

201,33 

5 31,67 0,0001 

6-1 

6-2 

6-3 

6-4 

5-1 

5-2 

5-3 

5-4 

Toplam Sözel 

Yaratıcılık  

Okur-Yazar Değil 

Okur-Yazar 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

62 

17 

84 

60 

51 

29 

124,02 

139,03 

137,83 

151,80 

189,38 

195,14 

5 25,2 0,0001 

6-1 

6-2 

6-3 

6-4 

5-1 

5-2 

5-3 

5-4 

Tablo 12.’de yer alan bulgular incelendiğinde öğrencilerin Sözel Akıcılık boyutundan aldıkları puan 

ortalamalarının anne eğitim düzeyi değişkenine göre anlamlı farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir 

(χ²=17,5, p=0,004<0,05). Test sonucu hesaplanan etki büyüklüğü (²=0,06) bu farkın orta düzeyde 

olduğunu göstermektedir.  Farklılığın saptanması için yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda: 

 Anne eğitim düzeyi üniversite olan öğrencilerin sözel akıcılık puanlarının anne eğitim düzeyi 

okur-yazar olmayan, okur-yazar, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine göre anlamlı derecede yüksek 

olduğu, 

  Anne eğitim düzeyi lise olan öğrencilerin sözel akıcılık puanlarının anne eğitim düzeyi okur-

yazar olmayan, okur-yazar, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine göre anlamlı derecede yüksek olduğu 

bulgusu elde edilmiştir. 

Öğrencilerin Sözel Esneklik boyutundan aldıkları puan ortalamalarının anne eğitim düzeyi değişkenine 

göre anlamlı farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir (χ²=20,66, p=0,001<0,05). Test sonucu hesaplanan etki 

büyüklüğü (²=0,07) bu farkın orta düzeyde olduğunu göstermektedir. Farklılığın saptanması için 

yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda: 
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 Anne eğitim düzeyi üniversite olan öğrencilerin sözel esneklik puanlarının anne eğitim düzeyi 

okur-yazar olmayan, okur-yazar, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine göre anlamlı derecede yüksek 

olduğu, 

  Anne eğitim düzeyi lise olan öğrencilerin sözel esneklik puanlarının anne eğitim düzeyi okur-

yazar olmayan, okur-yazar, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine göre anlamlı derecede yüksek olduğu 

bulgusu elde edilmiştir. 

Öğrencilerin Sözel Orijinallik boyutundan aldıkları puan ortalamalarının anne eğitim düzeyi 

değişkenine göre anlamlı farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir (χ²=31,67, p=0,0001<0,05). Test sonucu 

hesaplanan etki büyüklüğü (²=0,10) bu farkın büyük düzeyde olduğunu göstermektedir. Farklılığın 

saptanması için yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda: 

 Anne eğitim düzeyi üniversite olan öğrencilerin sözel orijinallik puanlarının anne eğitim düzeyi 

okur-yazar olmayan, okur-yazar, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine göre anlamlı derecede yüksek 

olduğu, 

  Anne eğitim düzeyi lise olan öğrencilerin sözel orijinallik puanlarının anne eğitim düzeyi okur-

yazar olmayan, okur-yazar, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine göre anlamlı derecede yüksek olduğu 

bulgusu elde edilmiştir. 

Öğrencilerin Toplam Sözel Yaratıcılık puan ortalamalarının anne eğitim düzeyi değişkenine göre 

anlamlı farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir (χ²=25,2, p=0,001<0,05). Test sonucu hesaplanan etki 

büyüklüğü (²=0,08) bu farkın orta düzeyde olduğunu göstermektedir. Farklılığın saptanması için 

yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda: 

 Anne eğitim düzeyi üniversite olan öğrencilerin Toplam Sözel Yaratıcılık puanlarının anne 

eğitim düzeyi okur-yazar olmayan, okur-yazar, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine göre anlamlı derecede 

yüksek olduğu, 

  Anne eğitim düzeyi lise olan öğrencilerin Toplam Sözel Yaratıcılık puanlarının anne eğitim 

düzeyi okur-yazar olmayan, okur-yazar, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine göre anlamlı derecede yüksek 

olduğu bulgusu elde edilmiştir. 

Öğrencilerin, TYDT Şekilsel Formdan aldıkları Norm Dayanıklı puanların anne eğitim düzeyi 

değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için Kruskall Wallis-H testi yapılmıştır.  

Yapılan analiz sonucunda elde edilen bulgular Tablo 13.’te verilmiştir. 
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Tablo 13. Öğrencilerin TYDT Norm Dayanıklı Puanlarının Anne Eğitim Düzeyi Değişkenine 

Göre Kruskall Wallis-H Testi Sonuçları 

Puan Gruplar N Sıra Ort. sd χ² p 
İkili 

Karşılaştırma 

Şekilsel Akıcılık 

 

Okur-Yazar Değil 

Okur-Yazar 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

62 

17 

84 

60 

51 

29 

149,16 

157,88 

154,05 

143,34 

142,09 

184,02 

5 5,3 0,379 - 

Şekilsel Orijinallik 

Okur-Yazar Değil 

Okur-Yazar 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

62 

17 

84 

60 

51 

29 

152,60 

148,32 

138,90 

157,98 

168,59 

149,29 

5 4,07 0,539 - 

Başlıkların Soyutluğu  

Okur-Yazar Değil 

Okur-Yazar 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

62 

17 

84 

60 

51 

29 

144,75 

161,76 

133,72 

154,63 

168,91 

179,53 

5 9,3 0,097 - 

Zenginleştirme 

 

Okur-Yazar Değil 

Okur-Yazar 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

62 

17 

84 

60 

51 

29 

153,63 

167,65 

143,70 

145,08 

153,21 

175,59 

5 3,843 0,572 - 

Erken Kapamaya Direnç 

Okur-Yazar Değil 

Okur-Yazar 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

62 

17 

84 

60 

51 

29 

129,22 

175,59 

139,21 

153,83 

185,26 

161,62 

5 15,5 0,008 

6-1 

6-3 

6-4 

5-1 

5-3 

5-4 

2-1 

2-3 

2-4 

 

Tablo 13.’te yer alan bulgular incelendiğinde öğrencilerin Şekilsel Akıcılık (χ²=5,3, p>0,05), Şekilsel 

Orijinallik (χ²=4,07, p>0,05), Başlıkların Soyutluğu (χ²=9,3 p>0,05) ve Zenginleştirme (χ²=3,843, 

p>0,05) boyutlarından aldıkları puanların anne eğitim düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermediği 

belirlenmiştir. 

Öğrencilerin Erken Kapamaya Direnç boyutundan aldıkları puan ortalamalarının anne eğitim düzeyi 

değişkenine göre anlamlı farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir (χ²=15,5, p=0,008<0,05). Test sonucu 

hesaplanan etki büyüklüğü (²=0,05) bu farkın orta düzeyde olduğunu göstermektedir. Farklılığın 

saptanması için yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda: 

 Anne eğitim düzeyi üniversite olan öğrencilerin erken kapamaya direnç puanlarının anne eğitim 

düzeyi okur-yazar olmayan, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine göre anlamlı derecede yüksek olduğu, 

  Anne eğitim düzeyi lise olan öğrencilerin erken kapamaya direnç puanlarının anne eğitim 

düzeyi okur-yazar olmayan, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine göre anlamlı derecede yüksek olduğu,  
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 Anneleri okur-yazar olan öğrencilerin erken kapamaya direnç puanlarının anne eğitim düzeyi 

okur-yazar olmayan, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine göre anlamlı derecede yüksek olduğu bulgusu 

elde edilmiştir. 

Öğrencilerin, TYDT Şekilsel Form Yaratıcı Kuvvetler Listesinden aldıkları puanların anne eğitim 

düzeyi değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için Kruskall Wallis-H testi yapılmıştır.  

Yapılan analiz sonucunda elde edilen bulgular Tablo 14.’te verilmiştir. 

Tablo 14. Öğrencilerin TYDT Yaratıcı Kuvvetler Listesinden Aldıkları Puanların Anne Eğitim 

Düzeyi Değişkenine Göre Kruskall Wallis-H Testi Sonuçları 

Puan Gruplar N Sıra Ort. sd χ² p 
İkili 

Karşılaştırma 

Duygusal İfade 

Okur-Yazar Değil 

Okur-Yazar 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

62 

17 

84 

60 

51 

29 

151,52 

153,88 

148,35 

157,28 

151,47 

152,53 

5 0,397 0,995 - 

Hikaye Anlatma 

Okur-Yazar Değil 

Okur-Yazar 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

62 

17 

84 

60 

51 

29 

144,90 

163,56 

149,07 

144,87 

153,10 

181,72 

5 6,606 0,252 - 

Hareket veya 

Faaliyet 

Okur-Yazar Değil 

Okur-Yazar 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

62 

17 

84 

60 

51 

29 

157,25 

180,65 

142,71 

157,04 

147,81 

147,81 

5 4,76 0,445 - 

Başlıkların 

İfade Gücü 

Okur-Yazar Değil 

Okur-Yazar 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

62 

17 

84 

60 

51 

29 

147,02 

179,47 

137,09 

149,76 

163,97 

173,31 

5 8,624 0,125 - 

Tamamlanmamış 

Şekillerin Sentezi 

Okur-Yazar Değil 

Okur-Yazar 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

62 

17 

84 

60 

51 

29 

148,00 

148,00 

157,05 

153,05 

150,91 

148,00 

5 6,755 0,239 - 

Tamamlanmamış 

Çizgilerin Sentezi 

Okur-Yazar Değil 

Okur-Yazar 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

62 

17 

84 

60 

51 

29 

170,17 

147,59 

147,41 

163,68 

136,23 

132,62 

5 8,66 0,123 - 

Alışılmamış 

Görselleştirme 

Okur-Yazar Değil 

Okur-Yazar 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

62 

17 

84 

60 

51 

29 

136,39 

152,35 

149,57 

157,30 

168,69 

151,90 

5 4,696 0,454 - 
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İçsel 

Görselleştirme 

Okur-Yazar Değil 

Okur-Yazar 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

62 

17 

84 

60 

51 

29 

153,37 

159,18 

147,01 

131,95 

167,65 

173,29 

5 7,946 0,159 - 

Sınırları Uzatma 

veya Geçme 

Okur-Yazar Değil 

Okur-Yazar 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

62 

17 

84 

60 

51 

29 

151,60 

157,85 

148,13 

141,38 

163,23 

162,90 

5 3,13 0,681 - 

Mizah 

Okur-Yazar Değil 

Okur-Yazar 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

62 

17 

84 

60 

51 

29 

145,68 

145,68 

146,22 

146,77 

161,36 

180,33 

5 11,652 0,041 

6-1 

6-2 

6-3 

6-4 

5-1 

5-2 

5-3 

5-4 

Hayal Gücü 

Zenginliği 

Okur-Yazar Değil 

Okur-Yazar 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

62 

17 

84 

60 

51 

29 

158,15 

136,56 

153,44 

126,04 

158,59 

185,84 

5 12,673 0,027 

6-1 

6-2 

6-3 

6-4 

6-5 

Hayal Gücü 

Renkliliği 

Okur-Yazar Değil 

Okur-Yazar 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

62 

17 

84 

60 

51 

29 

146,85 

169,09 

145,59 

144,72 

161,60 

169,74 

5 5,349 0,375 - 

Fantezi 

Okur-Yazar Değil 

Okur-Yazar 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

62 

17 

84 

60 

51 

29 

151,18 

162,85 

144,27 

150,22 

157,68 

158,21 

5 4,989 0,417 - 

Toplam Şekilsel 

Puan 

Okur-Yazar Değil 

Okur-Yazar 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

62 

17 

84 

60 

51 

29 

146,71 

150,71 

162,51 

145,48 

142,94 

163,03 

5 2,776 0,734 - 

 

Tablo 14.’te yer alan bulgular incelendiğinde öğrencilerin Duygusal İfade, Hikaye Anlatma, Hareket 

veya Faaliyet, Başlıkların İfade Gücü, Tamamlanmamış Şekillerin Sentezi, Tamamlanmamış Çizgilerin 

Sentezi, Alışılmamış Görselleştirme, İçsel Görselleştirme, Sınırları Uzatma veya Geçme, Hayal Gücü 

Renkliliği, Fantezi boyutlarından aldıkları puanlar ve Toplam Şekilsel Puanlarının anne eğitim düzeyi 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir (p>0,05). 

Öğrencilerin Mizah boyutundan aldıkları puan ortalamalarının anne eğitim düzeyi değişkenine göre 

anlamlı farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir (χ²=11,652, p=0,041<0,05). Test sonucu hesaplanan etki 
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büyüklüğü (²=0,04) bu farkın küçük düzeyde olduğunu göstermektedir. Farklılığın saptanması için 

yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda: 

 Anne eğitim düzeyi üniversite olan öğrencilerin mizah puanlarının anne eğitim düzeyi okur-

yazar olmayan, okur-yazar, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine göre anlamlı derecede daha yüksek olduğu, 

 Anne eğitim düzeyi lise olan öğrencilerin mizah puanlarının anne eğitim düzeyi okur-yazar 

olmayan, okur-yazar, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine göre anlamlı derecede daha yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. 

Öğrencilerin Hayal Gücü Zenginliği boyutundan aldıkları puan ortalamalarının anne eğitim düzeyi 

değişkenine göre anlamlı farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir (χ²=12,673, p=0,027<0,05). Test sonucu 

hesaplanan etki büyüklüğü (²=0,04) bu farkın küçük düzeyde olduğunu göstermektedir. Farklılığın 

saptanması için yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda: 

 Anne eğitim düzeyi üniversite olan öğrencilerin hayal gücü zenginliği puanlarının anne eğitim 

düzeyi okur-yazar olmayan, okur-yazar, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine göre anlamlı derecede 

daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Öğrencilerin, TYDT Sözel Formdan aldıkları puanların baba eğitim düzeyi değişkenine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirlemek için Kruskall Wallis-H testi yapılmıştır.  Yapılan analiz sonucunda elde 

edilen bulgular Tablo 15.’te verilmiştir. 

Tablo 15. Öğrencilerin TYDT Sözel Formdan Aldıkları Puanların Baba Eğitim Düzeyi 

Değişkenine Göre Kruskal Wallis-H Testi Sonuçları 

Puan Gruplar N 
Sıra 

Ort. 
sd χ² p 

İkili 

Karşılaştırma 

Sözel Akıcılık  

Okur-Yazar 

Değil 

Okur-Yazar 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

22 

36 

38 

69 

69 

69 

103,52 

127,44 

120,66 

136,25 

175,07 

190,21 

5 34,59 0,0001 

6-1 

6-2 

6-3 

6-4 

5-1 

5-2 

5-3 

5-4 

Sözel Esneklik  

Okur-Yazar 

Değil 

Okur-Yazar 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

22 

36 

38 

69 

69 

69 

101,86 

138,35 

138,04 

152,51 

184,67 

193,03 

5 40,763 0,0001 

6-1 

6-2 

6-3 

6-4 

5-1 

5-2 

5-3 

5-4 

Sözel Orijinallik  

Okur-Yazar 

Değil 

Okur-Yazar 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

22 

36 

38 

69 

69 

69 

96,73 

122,51 

108,53 

135,57 

175,96 

201,42 

5 51,08 0,0001 

6-1 

6-2 

6-3 

6-4 

5-1 

5-2 

5-3 

5-4 
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Toplam Sözel Yaratıcılık  

Okur-Yazar 

Değil 

Okur-Yazar 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

22 

36 

38 

69 

69 

69 

97,98 

122,53 

111,45 

136,36 

177,93 

196,64 

5 46,737 0,0001 

6-1 

6-2 

6-3 

6-4 

5-1 

5-2 

5-3 

5-4 

Tablo 15.’te yer alan bulgular incelendiğinde öğrencilerin Sözel Akıcılık boyutundan aldıkları puan 

ortalamalarının baba eğitim düzeyi değişkenine göre anlamlı farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir 

(χ²=34,59, p=0,0001<0,05). Test sonucu hesaplanan etki büyüklüğü (²=0,11) bu farkın büyük düzeyde 

olduğunu göstermektedir. Farklılığın saptanması için yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda: 

 Baba eğitim düzeyi üniversite olan öğrencilerin sözel akıcılık puanlarının baba eğitim düzeyi 

okur-yazar olmayan, okur-yazar, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine göre anlamlı derecede yüksek 

olduğu, 

  Baba eğitim düzeyi lise olan öğrencilerin sözel akıcılık puanlarının baba eğitim düzeyi okur-

yazar olmayan, okur-yazar, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine göre anlamlı derecede yüksek olduğu 

bulgusu elde edilmiştir. 

Öğrencilerin Sözel Esneklik boyutundan aldıkları puan ortalamalarının baba eğitim düzeyi değişkenine 

göre anlamlı farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir (χ²=40,763, p=0,0001<0,05). Test sonucu hesaplanan 

etki büyüklüğü (²=0,13) bu farkın büyük düzeyde olduğunu göstermektedir. Farklılığın saptanması için 

yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda: 

 Baba eğitim düzeyi üniversite olan öğrencilerin sözel esneklik puanlarının baba eğitim düzeyi 

okur-yazar olmayan, okur-yazar, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine göre anlamlı derecede yüksek 

olduğu, 

  Baba eğitim düzeyi lise olan öğrencilerin sözel esneklik puanlarının baba eğitim düzeyi okur-

yazar olmayan, okur-yazar, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine göre anlamlı derecede yüksek olduğu 

bulgusu elde edilmiştir. 

Öğrencilerin Sözel Orijinallik boyutundan aldıkları puan ortalamalarının baba eğitim düzeyi 

değişkenine göre anlamlı farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir (χ²=51,08, p=0,0001<0,05). Test sonucu 

hesaplanan etki büyüklüğü (²=0,17) bu farkın büyük düzeyde olduğunu göstermektedir. Farklılığın 

saptanması için yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda: 

 Baba eğitim düzeyi üniversite olan öğrencilerin sözel orijinallik puanlarının baba eğitim düzeyi 

okur-yazar olmayan, okur-yazar, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine göre anlamlı derecede yüksek 

olduğu, 

  Baba eğitim düzeyi lise olan öğrencilerin sözel orijinallik puanlarının baba eğitim düzeyi okur-

yazar olmayan, okur-yazar, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine göre anlamlı derecede yüksek olduğu 

bulgusu elde edilmiştir. 

Öğrencilerin Toplam Sözel Yaratıcılık puan ortalamalarının baba eğitim düzeyi değişkenine göre 

anlamlı farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir (χ²=46,737, p=0,0001<0,05). Test sonucu hesaplanan etki 

büyüklüğü (²=0,15) bu farkın büyük düzeyde olduğunu göstermektedir. Farklılığın saptanması için 

yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda: 

 Baba eğitim düzeyi üniversite olan öğrencilerin Toplam Sözel Yaratıcılık puanlarının baba 

eğitim düzeyi okur-yazar olmayan, okur-yazar, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine göre anlamlı derecede 

yüksek olduğu, 

  Baba eğitim düzeyi lise olan öğrencilerin Toplam Sözel Yaratıcılık puanlarının baba eğitim 

düzeyi okur-yazar olmayan, okur-yazar, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine göre anlamlı derecede yüksek 

olduğu bulgusu elde edilmiştir. 
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Öğrencilerin, TYDT Şekilsel Formdan aldıkları Norm Dayanıklı puanların baba eğitim düzeyi 

değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için Kruskall Wallis-H testi yapılmıştır.  

Yapılan analiz sonucunda elde edilen bulgular Tablo 16.’da verilmiştir. 

Tablo 16. Öğrencilerin TYDT Norm Dayanıklı Puanlarının Baba Eğitim Düzeyi Değişkenine Göre 

Kruskal Wallis-H Testi Sonuçları 

Puan Gruplar N Sıra Ort. sd χ² p 
İkili 

Karşılaştırma 

Şekilsel Akıcılık 

Okur-Yazar Değil 

Okur-Yazar 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

22 

36 

38 

69 

69 

69 

136,95 

166,18 

144,24 

140,78 

151,03 

165,86 

5 4,765 0,445 - 

Şekilsel Orijinallik 

Okur-Yazar Değil 

Okur-Yazar 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

22 

36 

38 

69 

69 

69 

164,30 

141,08 

147,79 

152,45 

162,57 

145,07 

5 2,535 0,771 - 

Başlıkların Soyutluğu 

Okur-Yazar Değil 

Okur-Yazar 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

22 

36 

38 

69 

69 

69 

134,11 

155,00 

158,43 

139,68 

151,47 

165,44 

5 4,248 0,514 - 

Zenginleştirme 

 

Okur-Yazar Değil 

Okur-Yazar 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

22 

36 

38 

69 

69 

69 

141,70 

149,26 

150,43 

148,77 

156,55 

156,25 

5 0,802 0,977 - 

Erken Kapamaya Direnç 

Okur-Yazar Değil 

Okur-Yazar 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

22 

36 

38 

69 

69 

69 

118,68 

140,15 

142,08 

141,67 

178,79 

157,81 

5 12,513 0,028 

6-1 

6-2 

6-3 

6-4 

5-1 

5-2 

5-3 

5-4 

 

Tablo 16.’da yer alan bulgular incelendiğinde öğrencilerin Şekilsel Akıcılık (χ²=4,765, p>0,05), Şekilsel 

Orijinallik (χ²=2,535, p>0,05), Başlıkların Soyutluğu (χ²=4,248, p>0,05) ve Zenginleştirme (χ²=0,802, 

p>0,05) boyutlarından aldıkları puanların baba eğitim düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermediği 

belirlenmiştir. 

Öğrencilerin Erken Kapamaya Direnç boyutundan aldıkları puan ortalamalarının baba eğitim düzeyi 

değişkenine göre anlamlı farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir (χ²=12,513, p=0,028<0,05). Test sonucu 

hesaplanan etki büyüklüğü (²=0,04) bu farkın küçük düzeyde olduğunu göstermektedir. Farklılığın 

saptanması için yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda: 

 Baba eğitim düzeyi üniversite olan öğrencilerin erken kapamaya direnç puanlarının baba eğitim 

düzeyi okur-yazar olmayan, okur-yazar, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine göre anlamlı derecede yüksek 

olduğu, 
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  Baba eğitim düzeyi lise olan öğrencilerin erken kapamaya direnç puanlarının baba eğitim 

düzeyi okur-yazar olmayan, okur-yazar, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine göre anlamlı derecede yüksek 

olduğu bulgusu elde edilmiştir. 

Öğrencilerin, TYDT Şekilsel Form Yaratıcı Kuvvetler Listesinden aldıkları puanların baba eğitim 

düzeyi değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için Kruskall Wallis-H testi yapılmıştır.  

Yapılan analiz sonucunda elde edilen bulgular Tablo 17.’de verilmiştir. 

Tablo 17. Öğrencilerin TYDT Yaratıcı Kuvvetler Listesinden Aldıkları Puanların Baba Eğitim 

Düzeyi Değişkenine Göre Kruskal Wallis-H Testi Sonuçları 

Puan Gruplar N Sıra Ort. sd χ² p 
          İkili 

Karşılaştırma 

Duygusal İfade 

Okur-Yazar Değil 

Okur-Yazar 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

22 

36 

38 

69 

69 

69 

163,36 

155,19 

165,29 

154,47 

149,46 

139,46 

5 2,97 0,704 - 

Hikaye Anlatma 

Okur-Yazar Değil 

Okur-Yazar 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

22 

36 

38 

69 

69 

69 

140,98 

151,75 

161,75 

138,51 

156,55 

159,22 

5 4,525 0,477 - 

Hareket veya Faaliyet 

Okur-Yazar Değil 

Okur-Yazar 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

22 

36 

38 

69 

69 

69 

146,95 

151,07 

154,70 

149,09 

156,12 

151,41 

5 0,488 0,993 - 

Başlıkların İfade Gücü 

Okur-Yazar Değil 

Okur-Yazar 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

22 

36 

38 

69 

69 

69 

137,73 

162,07 

136,14 

151,36 

151,25 

161,42 

5 3,826 0,575 - 

Tamamlanmamış 

Şekillerin Sentezi 

Okur-Yazar Değil 

Okur-Yazar 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

22 

36 

38 

69 

69 

69 

148,00 

152,13 

160,16 

154,57 

148,00 

150,15 

5 7,896 0,162 - 

Tamamlanmamış 

Çizgilerin Sentezi 

Okur-Yazar Değil 

Okur-Yazar 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

22 

36 

38 

69 

69 

69 

184,52 

134,33 

171,84 

165,62 

145,30 

133,00 

5 14,392 0,013 

6-1 

6-2 

6-3 

6-4 

5-1 

5-2 

5-3 

5-4 

Alışılmamış 

Görselleştirme 

Okur-Yazar Değil 

Okur-Yazar 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

22 

36 

38 

69 

69 

140,05 

141,81 

165,21 

144,42 

152,14 

5 3,494 0,624 - 



P
R

O
C

EE
D

IN
G

S 
B

O
O

K
 

12th International Conference on Culture and Civilization 
Azerbaijan State University of Culture and Arts 

Lahıc, Ismailli, Azerbaijan 
June 21-22, 2022 

 
 
115 

Üniversite 69 161,29 

İçsel Görselleştirme 

Okur-Yazar Değil 

Okur-Yazar 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

22 

36 

38 

69 

69 

69 

132,07 

164,14 

143,14 

145,24 

155,12 

160,54 

5 3,892 0,565 - 

Sınırları Uzatma veya 

Geçme 

Okur-Yazar Değil 

Okur-Yazar 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

22 

36 

38 

69 

69 

69 

130,98 

151,46 

131,66 

150,67 

165,10 

158,42 

5 6,813 0,235 - 

Mizah 

Okur-Yazar Değil 

Okur-Yazar 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

22 

36 

38 

69 

69 

69 

148,41 

152,83 

140,59 

141,51 

155,38 

166,11 

5 9,023 0,108 - 

Hayal Gücü Zenginliği 

Okur-Yazar Değil 

Okur-Yazar 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

22 

36 

38 

69 

69 

69 

148,95 

144,99 

153,57 

150,86 

152,52 

156,38 

5 0,538 0,991 - 

Hayal Gücü Renkliliği 

Okur-Yazar Değil 

Okur-Yazar 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

22 

36 

38 

69 

69 

69 

144,75 

144,67 

142,12 

152,81 

166,36 

148,41 

5 4,342 0,501 - 

Fantezi 

Okur-Yazar Değil 

Okur-Yazar 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

22 

36 

38 

69 

69 

69 

150,32 

153,28 

149,00 

145,67 

152,63 

157,04 

5 2,475 0,781 - 

Toplam Şekilsel Puan 

Okur-Yazar Değil 

Okur-Yazar 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

22 

36 

38 

69 

69 

69 

160,82 

151,72 

155,61 

147,25 

153,46 

150,64 

5 0,527 0,991 - 

Tablo 17.’de yer alan bulgular incelendiğinde öğrencilerin Duygusal İfade, Hikaye Anlatma, Hareket 

veya Faaliyet, Başlıkların İfade Gücü, Tamamlanmamış Şekillerin Sentezi, Alışılmamış Görselleştirme, 

İçsel Görselleştirme, Sınırları Uzatma veya Geçme, Mizah, Hayal Gücü Zenginliği, Hayal Gücü 

Renkliliği, Fantezi boyutlarından aldıkları puanlar ve Toplam Şekilsel Puanlarının babanın eğitim 

düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir (p>0,05). 

Öğrencilerin Tamamlanmamış Çizgilerin Sentezi, boyutundan aldıkları puan ortalamalarının baba 

eğitim düzeyi değişkenine göre anlamlı farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir (χ²=14,392, p=0,013<0,05). 

Test sonucu hesaplanan etki büyüklüğü (²=0,05) bu farkın orta düzeyde olduğunu göstermektedir. 

Farklılığın saptanması için yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda: 
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 Babaları üniversite düzeyinde eğitime sahip olan öğrencilerin puanlarının babaları okur-yazar 

olmayan, okur-yazar, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine göre anlamlı derecede düşük olduğu, 

 Babaları lise düzeyinde eğitime sahip olan öğrencilerin puanlarının babaları okur-yazar 

olmayan, okur-yazar, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine göre anlamlı derecede düşük olduğu tespit 

edilmiştir. 

 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

1. Araştırmanın Birinci Alt Problemine İlişkin Sonuç ve Tartışma 

Araştırma bulguları, birinci alt problem olan “Öğrencilerin yaratıcı düşünme becerileri hangi 

düzeydedir?” sorusu doğrultusunda değerlendirilmiştir. 

Öğrencilerin Sözel Formdan aldıkları puanlar incelendiğinde en yüksek puan ortalamasının “Sözel 

Akıcılık”, en düşük puan ortalamasının “Sözel Orijinallik” boyutuna ait olduğu görülmektedir. Sözel 

Akıcılık, sözel uyarıcılara karşı belirli bir süre içerisinde üretilen fikirlerin niceliği ile ilgilidir. Sözel 

Esneklik, farklı kategorilerden üretilen cevap sayısı ile ilgilidir. Yani öğrencinin bir olaya farklı 

açılardan bakabilme, belirlenmiş kalıpların dışına çıkabilme, denenmemiş yollar bulabilme yeteneği ile 

ilgilidir. Öğrencilerin Sözel Akıcılık puanlarının en yüksek ortalamaya sahip olması, düşünce üretme 

becerilerinin diğer becerilere göre daha yüksek olduğunu göstermektedir. Yaratıcılık üzerine çalışmalar 

yapan Aslan (2001), de farklı yaş gruplarından oluşan öğrencilerin akıcılık boyutundan aldıkları 

puanların diğer puanlara göre daha yüksek olduğu bulgusuna ulaşmıştır. Orijinallik puan ortalamalarının 

düşük olması öğrencilerin orijinal fikirler üretme becerilerinin düşük olduğunun göstergesi olarak kabul 

edilmektedir.  

Şekilsel Formdan aldıkları puanlar incelendiğinde en yüksek puan ortalamasının Şekilsel Akıcılık, en 

düşük puan ortalamasının Erken Kapamaya Direnç boyutuna ait olduğu görülmektedir. Erken 

Kapamaya Direnç; bir fikir oluştururken kişinin sonuca ulaşma duygusuna ne kadar ket vurabildiği ile 

ilgilidir. Bu boyutta eksik bırakılan resmin basit bir çizgiyle tamamlanmasının ötesinde ayrıntılı 

çizimlerle yeni bir anlam kazanması, çizgilerin fark edilmeyen noktalardan ele alınarak yeniden bir 

resim oluşturulması beklenmektedir. Bu boyutta ortalamaların düşük olması; öğrencilerin ayrıntılı 

düşünmedikleri, hızlı davrandıkları, resmi farklı açılardan ele almadıkları şeklinde yorumlanabilir.  

Yaratıcı Kuvvetler Listesinden alınan puanlar incelendiğinde en yüksek puan ortalamasının Duygusal 

İfadeler, en düşük puan ortalamasının Tamamlanmamış Şekillerin Sentezi ve Fantezi boyutundan 

alındığı belirlenmiştir. Duygusal ifadeler; yazıda veya çizimde duyguların anlatımı ile ilgilidir. Resmin 

bir parçası olarak gülümseyen bir yüz, ağlayan bir bebek veya bunların yazılı olarak ifade edilmesidir. 

Tamamlanmamış şekillerin sentezi; parçalar halinde verilen resimleri tek tek tamamlamak yerine resme 

bir bütün olarak bakabilmek ile ilgilidir. Bu boyutta ortalamaların düşük olması öğrencilerin ıraksak 

düşünemediklerinin göstergesi olarak kabul edilebilir. Fantezi; hayal gücünü yansıtan olağandışı 

varlıklar, cinler, periler, rüyalar ile ilgili çizimleri yansıtır. Yaratıcı çocukların daha az yaratıcı 

karşıtlarına ve normal yetişkin topluluğuna kıyasla daha renkli ve insan hareketine dair cevaplar 

verdikleri bilinmektedir (Aslan, 2001). Bu işaretler yaratıcılık ve hayal gücünün belirtileri olarak kabul 

edilmektedir. Bu açıdan baktığımızda çalışma grubunun Fantezi ve Tamamlanmamış Şekillerin Sentezi 

boyutlarında diğer boyutlara göre daha az yaratıcılık özelliklerine sahip oldukları söylenebilir.  

2.Araştırmanın İkinci Alt Problemine İlişkin Sonuç ve Tartışma 

Araştırma bulguları, ikinci alt problem olan “Öğrencilerin yaratıcı düşünme becerileri yaşa, cinsiyete, 

kardeş sayısına, anne ve baba eğitim düzeyine göre farklılık göstermekte midir?” sorusu doğrultusunda 

değerlendirilmiştir.  

Araştırma sonucunda, öğrencilerin Sözel Formdan aldıkları puanlar ile yaş değişkeni arasında anlamlı 

bir farklılık olmadığı; öğrencilerin Şekilsel Form alt boyutları olan Akıcılık, Şekilsel Orijinallik, Hikaye 

Anlatma, Hareket veya Faaliyet, Başlıkların İfade Gücü, Tamamlanmamış Çizgilerin Sentezi, İçsel 

Görselleştirme, Sınırları Uzatma veya Geçme ve Fantezi’den aldıkları puanlar ile yaş değişkeni arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu farklılığın her boyut için farklı 
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yaş düzeyleri lehine gerçekleştiği belirlenmiştir. Öncü (2003), tarafından yapılan çalışmada kız ve erkek 

öğrencilerin yaratıcılık puanlarında yaşlarına bağlı olarak inişler ve çıkışlar olduğu gözlemlenmiştir. Bu 

durumun, ön ergenlik döneminde yaşanan fiziksel ve fizyolojik ani değişimlerle açıklanabileceği gibi 

bireyin yaşadığı çevreyle kurduğu iletişimden kaynaklanan dış etkenlerle de açıklanabileceği 

belirtilmektedir. Kontaş (2015), 5-11 yaş çocuklarının yaratıcı yeteneklerinin yaş arttıkça arttığına 

yönelik bir bulgu elde etmiştir. Biber (2006), yaratıcılık ve yaş arasındaki ilişkinin yaş ilerledikçe 

yaratıcılığın artacağı veya azalacağı yönünde bir kanıyla anlaşılamayacağını, bu yönde yapılan 

araştırmalar incelendiğinde yaratıcılık düzeylerinin yaş dönemlerinin farklı dönemlerinde bireyde 

yaşanan gelişimsel ve psikolojik özellikleri doğrultusunda açıklanabileceğini belirtmiştir. Çalışma 

grubunun gelişimsel özellikleri dikkate alındığında aldıkları puanlar arasında farklılıkların olması kabul 

edilen görüşler arasında yer almaktadır. Alanyazında araştırma sonuçlarına zıt olarak yaratıcılık ile yaş 

arasında anlamlı düzeyde bir ilişki olmadığını belirten çalışmaların yer aldığı da görülmektedir 

(Christensen, 2015; Çeliköz, 2017). 

Araştırma sonucunda, öğrencilerin Başlıkların İfade Gücü, İçsel Görselleştirme ve Toplam Şekilsel 

Yaratıcılık puanları ile cinsiyetleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Başlıkların İfade Gücü, İçsel Görselleştirme ve Toplam Şekilsel Yaratıcılık puan türlerinde 

farklılık kız öğrenciler lehine belirlenmiştir. Başlıkların İfade Gücü boyutunda öğrencinin çizdiği resmin 

sözcüklerle ifade edilmesi beklenmektedir. Başlık, resim hakkında basit bir tanımlamanın ötesinde resim 

ile ilgili yeni, fark edilmemiş yönlere vurgu yapan; duygulara ve olaylara dikkat çeken özellikte 

olmalıdır. İçsel görselleştirme, bir nesnenin dışsal görüntüsünün ötesini yansıtmakla ilgilidir. Kız 

öğrencilerin Başlıkların İfade Gücü, İçsel Görselleştirme ve Toplam Şekilsel Yaratıcılık puanlarının 

daha yüksek olmasının nedenleri arasında duygularını ifade edebilme, ayrıntıları fark edip yansıtma 

yetenekleri açısından erkeklere göre daha yaratıcı olmaları sayılabilir.  

Yapılan çalışmalar incelendiğinde Öncü (2003), 12-14 yaşlarındaki kız ve erkek öğrencilerin şekilsel 

yaratıcılıklarını yaş ve cinsiyete göre karşılaştırdığı çalışmada yaratıcılık ile cinsiyet arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığını belirtmiştir. Baysal, Kaya ve Üçüncü (2013), 

yaptıkları çalışmada öğrencilerin bilimsel yaratıcılık düzeyleri ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı 

bir fark bulunmadığını belirtmişlerdir. Çeliköz (2017)’ün 5-6 yaş çocuklarının yaratıcılıklarını 

incelediği çalışmada cinsiyet değişkeninin çocukların yaratıcılıklarını etkilemediği sonucu elde 

edilmiştir. Alanyazın incelendiğinde cinsiyetin yaratıcılık üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığını 

ortaya koyan bu çalışmaların yanında cinsiyetin yaratıcılıkta etkili bir değişken olduğunu belirten 

çalışmalar da yer almaktadır (Gülel, 2006; Kılıç ve Tezel, 2012; Kontaş, 2015). Piaw (2014), tarafından 

yapılan çalışma sonuçlarına göre erkek öğrenciler detaylandırma boyutunda daha yüksek puanlar 

almışlardır.  

Yapılan bazı çalışmalar kız ve erkeklerin yaratıcılıklarını geliştirecek ortamlarda eşit derecede yer 

almadıklarını göstermektedir (Baer ve Kaufman, 2008). Toplumsal ve kültürel etkenlerin kız ve 

erkeklerin yaratıcılıkları üzerinde etkili olduğu düşünüldüğünde farklı kültürlere sahip gruplar ile 

yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçların değişmesi beklenilen bir durum olarak kabul edilebilir.  

Araştırma sonucunda, öğrencilerin Sözel Form alt boyutları olan Akıcılık, Esneklik, Orijinallik, Sözel 

Yaratıcılık Toplam puanları ve Şekilsel Form alt boyutları olan Erken Kapamaya Direnç ve 

Tamamlanmamış Şekillerin Sentezi puanları ile kardeş sayıları değişkeni arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonuçlarına zıt olarak Kiper (2016), 

tarafından yapılan çalışmaya göre kardeş sayısı ile şekilsel yaratıcılık puanları arasında anlamlı düzeyde 

bir ilişki olmadığı belirtirmiştir. Yapılan başka bir çalışmada da Aslan, Aktan ve Kamaraj (1997), 

ailedeki çocuk sayısı ile toplam şekilsel yaratıcılık puanları arasında anlamlı bir fark bulunmadığını 

belirtmişlerdir. Ceylan ve Ömeroğlu (2012), tarafından yapılan çalışmada yaratıcı drama eğitimi alan 

çocukların son test ortalama puanlarının araştırmada incelenen kardeş sayısı değişkenine göre anlamlı 

bir farklılık göstermediği belirtilmiştir. Alanyazında kardeş sayısı değişkeninin yaratıcılık puanlarında 

anlamlı bir farklılığa sebep olmadığını gösteren bu çalışmaların yanında araştırma sonuçlarını 

destekleyen çalışmaların da yer aldığı görülmektedir. Kardeş sayısının yaratıcılık üzerinde etkilerini 

inceleyen araştırma sonuçların üç grupta toplandığı görülmektedir. Birinci gruptaki çalışmalar, ilk 

çocukların yaratıcılıklarının ortanca ve daha küçük yaşlardaki kardeşlerine göre daha düşük olduğunu; 

ikinci gruptaki çalışmalar, ilk doğan çocukların daha yaratıcı olduklarını; üçüncü gruptaki çalışmalar, 
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ilk veya son çocuk olmakla yaratıcılık arasında anlamlı bir ilişki olmadığını belirtmektedir (Runco ve 

Bahleda, 1987). Farklı bir bakış açısıyla üst düzeydeki yaratıcı kişilerin alt düzeydekilere göre daha çok 

kardeşleri olduğu belirlenmiştir (Yavuzer,1994). Çocuğun sahip olduğu kardeşleri ile arasındaki ilişki, 

kardeş sıralamasındaki yeri; ailede ona verilen görevleri değiştirmektedir. Bu durumun çocuğun bazen 

kardeş, bazen ağabey olarak aldığı görevlerde farklı bakış açıları geliştirmesine katkıda bulunduğu bu 

durumun da yaratıcılığını geliştirmesine katkıda bulunduğu düşünülebilir.   

Araştırma sonucunda öğrencilerin Sözel Akıcılık, Esneklik, Orijinallik, Toplam Sözel Yaratıcılık 

puanları ve Erken Kapamaya Direnç, Mizah, Tamamlanmamış Çizgilerin Sentezi, Hayal Gücü 

Zenginliği boyutlarından aldıkları puanlar ile anne ve baba eğitim düzeyi değişkenleri arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anne-baba eğitim düzeyi ile 

yaratıcılık puanları arasındaki farklılığın genel olarak, anne-baba eğitim düzeyi lise ve üniversite olan 

gruplar lehine gerçekleştiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgulardan hareketle ebeveynlerin eğitim 

düzeyleri yükseldikçe çocukların yaratıcılıklarının olumlu yönde geliştiği söylenebilir. Ebeveynlerin 

eğitim düzeyleri arttıkça ebeveynlerin eğitim, öğretim ve çocuk gelişimine verdikleri önem artmakta bu 

durum da öğrencilerin bilimsel yaratıcılık düzeylerine olumlu katkıda bulunmaktadır (Kılıç ve Tezel, 

2012). Sosyo-ekonomik düzey ve ebeveynlerin eğitim düzeyi arttıkça öğrencilerin yaratıcılık 

düzeylerinin de arttığı yapılan çalışmalar ile ortaya konulmuştur (Yaşar ve Aral, 2011; Çeliker, Tokcan 

ve Korkubilmez, 2015). Araştırma sonucuna dayanılarak, anne ve baba eğitim düzeyi arttıkça çocuk 

gelişimi hakkında bilgi düzeyinin arttığı bunun sonucu olarak da çocuklarının yaratıcı düşünme 

becerilerinin gelişimine daha fazla katkıda bulundukları söylenebilir.  

 

ÖNERİLER 

Araştırmanın bulgularından hareketle aşağıdaki önerilerde bulunulabilir: 

1. Araştırma sonucunda çalışmaya katılan öğrencilerin yaratıcı düşünme becerileri ortaya 

konulmuştur. Öğrencilerin TYDT’den en yüksek puanları “Sözel Akıcılık, Şekilsel Akıcılık, Duygusal 

İfadeler” boyutlarından, en düşük puanları da “Sözel Orijinallik, Erken Kapamaya Direnç, Fantezi ve 

Tamamlanmamış Şekillerin Sentezi” boyutlarından aldıkları belirlenmiştir. Öğretmenlerin, “Esneklik, 

Erken Kapamaya Direnç, Fantezi ve Tamamlanmamış Şekillerin Sentezi” boyutlarının ölçtüğü 

becerilerinin geliştirilmesi hakkında öğrencilere rehberlik etmeleri önerilebilir.  

2. Araştırmada, öğrencilerin yaş düzeylerine bağlı olarak yaratıcılığın alt boyutlarından aldıkları 

puanların farklılık gösterdiği sonucu elde edilmiştir. Öğretmenlere, öğrencilerin farklı yaşlarda 

gösterdikleri yaratıcılık becerilerini gözlemeleri ve yaratıcılığı teşvik edici sınıf ortamları oluşturmaları 

önerilebilir.  

3. Araştırmada TYDT’nin “Şekilsel Kısım” alt boyutlarında cinsiyet açısından anlamlı farklılıklar 

bulunmuştur. Bu farklılıkların nedenleri arasında toplumsal ve kültürel yapının cinsiyetlere yükledikleri 

roller de bir etken olarak kabul edilmektedir. Bu konuda ailelerin ve öğretmenlerin sınıf içinde 

öğrencilerle kurdukları iletişimde cinsiyetçi ifadelerden, kalıp yargı ve davranışlardan kaçınmaları, bu 

sayede öğrencilerde oluşacak cinsiyetçi algıların önüne geçilebileceği önerilebilir. 

4. Araştırmada; kardeş sayısının, anne-baba eğitim düzeyinin öğrencinin yaratıcı düşünme becerisi 

üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Ailelere, çocuğun merak duygusunu geliştiren, soru sormasını 

teşvik eden, araştırmacı ruhunu destekleyen, yaratıcılığını ortaya çıkarma fırsatı veren ortamların 

oluşturulması önerilebilir.  
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ÖZET 

Dokuma en basitiyle bir tezgâhta dikey gelen çözgü ipliklerinin bir önden bir arkadan olacak şekilde, 

yatay gelen atkı ipliklerinin geçirilmesiyle meydana gelmektedir. Arkeolojik verilere göre insanların ilk 

dokumaları bitki lifleriyle neolitik dönemde başlamıştır. ilk dokumaların MÖ 6000’lerde Mısır’da 

başladığı kabul edilmektedir. İlk tezgâhların da MÖ 4000’lerde geliştirildiği tahmin edilmektedir. Yine 

önceleri bitki liflerinden başlayan dokumalara daha sonra hayvan tüyleri/yünleri dâhil olmuş, daha sonra 

Çin buna ipeği eklemiştir. 

Daha sonraki çağlarda, gerek dokuma tekniklerinin gelişmesi, gerekse kimi çağlarda yaşanan bolluk ve 

zenginlik dokumanın fonksiyon görmesinin yanında onun bir statü unsuru haline getirmiştir. Gerek 

insan üzerinde giyilen bir kıyafet olarak gerekse özellikle eski Türklerde yaygı olarak kullanılan halı, 

kilim, keçe gibi dokumalar statü meselesini başka boyutlara taşımıştır. Düz dokumaların yanında ilk 

havlı dokumalar Pazırık halısı dikkate alındığında, Türklerde, fonksiyonunun yanında bir sanat 

nesnesine dönüşen havlı dokumaların tarihi günümüzden 2500 yıl eskiye kadar gitmektedir. 

20. yüzyılın başlarından itibaren sanatta hazır madde kullanımı, kavramsallık, enstalasyon gibi avangart 

akımlar, sanatın malzemesini değiştirdikleri gibi dokumanın alışılmış sanat unsuru olma özelliğini de 

değiştirdiler. Pek çok sanatçı dokumayı, ipliği ve lifi kendi sanat üretimlerinin ve felsefi yaklaşımlarının 

birer yansıtıcıları olarak değerlendirdiler. Günümüzde gerek havlı gerekse düz dokumalar başlı başına 

birer sanat nesnesine dönüşmektedir. 

Bu bildiride dokuma sanatı açısından gerek teknik gerekse yeni malzemeler kullanan Türkiye’den dünya 

çapında tanınmış, pek çok uluslararası sergilere katılmış, önemli koleksiyonlarda işleri bulunan, pek çok 

ödülün sahibi olan iki sanatçının işleri ele alınmaktadır: Belkıs Balpınar ve Fırat Neziroğlu. Fırat 

Neziroğlu’nun kendisini, her ne kadar akademik olmasa bile Belkıs Balpınar’ın öğrencisi olduğunu ifade 

etmesi açısından iki sanatçının yaklaşımlarını, benzerlik ve farklılıklarını ortaya koymak bakımından 

önemlidir. 

Belkıs Balpınar, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Günümüzde Mimar Sinan Güzel Sanatlar 

Üniversitesi) Tekstil Bölümünden mezun olduktan sonra, Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nin Halı 

Bölümü’nde küratör, İstanbul Vakıflar Halı ve Kilim Müzesi’nde kurucu müdür olarak çalıştı. 1986’dan 

bu yana ise geleneksel kilim dokusunu kullanarak “artkilim” denilen sanat dalının öncüsü oldu 

(https://tiyatrolar.com.tr/belkis-balpinar [24.05.2022], http://www.belkisbalpinar.com/artist.asp 

[24.05.2022]). Anadolu kiliminin çağdaş öncüsü olan Belkıs Balpınar dokumalarında kilim tekniğini 

yoğun olarak kullanmıştır. Son dönemki işlerinde boşluklu dokumalara yönelmektedir. Eserlerinde 

                                                            
1 Bu çalışma, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yürütülen “Dokuma Sanatı ve Moda da 

Çağdaş Bir Yorumcu Fırat NEZİROĞLU” adlı Yüksek Lisans tezinden üretilmiştir.  
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soyut geometrik şekiller en önemli desen/tasarım unsurudur. Sanatçının işleri Türkiye dışında, Amerika, 

İtalya, Bahreyn, Suudi Arabistan gibi ülkelerde gerek sergilerde gerekse koleksiyonlarda yer almaktadır. 

Fırat Neziroğlu, Dokuzeylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarımı 

Bölümünü bitirdikten sonra aynı üniversitede yüksek lisans ve doktorasını tamamlamıştır. Bir süre 

akademik görevde bulunduktan sonra akademiden ayrılmış ve kendi sanatsal çalışmalarını 

yürütmektedir. Dokuma alanındaki çalışmaları İngiltere, Fransa, Amerika, Çin, Tayland, Arap ülkeleri 

başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinden sergilenmiş, ödüller almıştır. Fırat Neziroğlu’nun 

dokumada getirdiği yeni yorumlar, teknikler ve malzemelerle sadece Türkiye’de değil dünya çapında 

tanınmasını sağlamaktadır. 

Türkiye’de yetişen bu iki sanatçının geleneksel Türk dokumalarını geçmişin birikiminden yararlanarak 

yeni yorumlar, teknikler kullanarak uluslararası başarılara imza atmaları, ürettikleri ürünlerinin dünyaca 

kabul görmesi çalışmanın önemini ortaya koymaktadır. 

 

ABSTRACT 

Weaving, in its simplest form, occurs by passing the vertical warp threads on a loom, from one front to 

the other, by passing the horizontal weft threads. According to archaeological data, the first weaving 

started with plant fibers in the Neolithic period. It is accepted that the first weaving started in Egypt in 

6000 BC. It is estimated that the first looms were developed around 4000 BC. Animal hairs/wool were 

included in the weavings, which started from plant fibers at first and then China added silk to it. 

In the later ages, both the development of weaving techniques and the abundance and wealth experienced 

in some ages made it a status element as well as its function. Weavings such as carpets, rugs and felt, 

which are widely used both as a garment worn on people and especially among the old Turks, have 

carried the status issue to another dimension. Considering the Pazırılık carpet, the first pile weavings 

besides plain weavings, the history of pile weavings, which turned into an art object in addition to its 

function in Turks, goes back 2500 years from today. 

Since the beginning of the 20th century, avantgarde movements such as the use of ready made materials 

in art, conceptualism and installation have changed the feature of weaving as a traditional art element 

as well as changing the material of art. Many artists considered weaving, yarn, fiber as reflective of their 

own artistic production and philosophical approaches. Today, both pile and flat weavings are turning 

into art objects. 

In this paper, the works of two world renowned artists from Turkey, who used both technical and new 

materials in terms of weaving art, participated in many international exhibitions, had works in important 

collections and won many awards: Belkıs Balpınar and Fırat Neziroğlu. Fırat Neziroğlu says that 

although he is not an academic, he is a student of Belkıs Balpınar. This is important in terms of revealing 

the approaches, similarities and differences of the two artists. 

Belkıs Balpınar, after graduating from the Textile Department of the Istanbul State Academy of Fine 

Arts (Today, Mimar Sinan Fine Arts University), worked as a curator in the Carpet Department of the 

Turkish and Islamic Arts Museum and as a founding director in the Istanbul Vakıflar Carpet and Kilim 

Museum. Since 1986, it has been the pioneer of the art branch called “artkilim” by using the traditional 

rug texture (https://tiyatrolar.com.tr/belkis-balpinar [24.05.2022], http://www.belkisbalpinar.com/artist. 

asp [24.05.2022]). Belkıs Balpınar, the contemporary pioneer of Anatolian rugs, used the rug technique 

extensively in his weavings. In her recent works, she tends towards hollow weavings. Abstract geometric 

shapes are the most important pattern/design element in his works. The artist's works are included in 

both exhibitions and collections in countries such as America, Italy, Bahrain and Saudi Arabia, apart 

from Turkey. 

After graduating from Dokuzeylül University, Faculty of Fine Arts, Department of Textile and Fashion 

Design, Fırat Neziroğlu completed his master's and doctorate at the same university. After working as 

an academic for a while, he left the academy and carries out his own artistic studies. His works in the 

field of weaving have been exhibited and awarded in many countries of the world, especially England, 

France, America, China, Thailand and Arab countries. With the new interpretations, techniques and 
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materials that Fırat Neziroğlu has brought in weaving, he is known not only in Turkey but also around 

the world. 

These two artists, who grew up in Turkey, have achieved international success by adding new 

interpretations to the traces of the past and using new techniques. The products which they produced 

were accepted worldwide. This reveals the importance of the study. 

 

GİRİŞ 

Dokuma en basitiyle bir tezgâhta dikey gelen çözgü ipliklerinin bir önden bir arkadan olacak şekilde, 

yatay gelen atkı ipliklerinin geçirilmesiy 

le meydana gelmektedir. Arkeolojik verilere göre insanların ilk dokumaları bitki lifleriyle neolitik 

dönemde başlamıştır. İlk dokumaların MÖ 6000’lerde Mısır’da başladığı kabul edilmektedir. İlk 

tezgâhların da MÖ 4000’lerde geliştirildiği tahmin edilmektedir. Yine önceleri bitki liflerinden başlayan 

dokumalara daha sonra hayvan tüyleri/yünleri dâhil olmuş, daha sonra Çin buna ipeği eklemiştir. 

Daha sonraki çağlarda, gerek dokuma tekniklerinin gelişmesi, gerekse kimi çağlarda yaşanan bolluk ve 

zenginlik dokumanın fonksiyon görmesinin yanında onu bir statü unsuru haline getirmiştir. Gerek insan 

üzerinde giyilen bir kıyafet olarak gerekse özellikle eski Türklerde yaygı olarak kullanılan halı, kilim, 

keçe gibi dokumalar statü meselesini başka boyutlara taşımıştır. Düz dokumaların yanında ilk havlı 

dokumalar Pazırık halısı dikkate alındığında, Türklerde, fonksiyonunun yanında bir sanat nesnesine 

dönüşen havlı dokumaların tarihi günümüzden 2500 yıl eskiye kadar gitmektedir. Günümüze doğru 

gelindiğinde Türkiye’de dokumayı bir sanat olarak icra eden sanatçılar için halı, kilim, keçe gibi kadim 

Türk dokuma ve tekstil ürünleri önemli birer kaynak oluşturmaktadır. Avrupa özelinde ise dokuma 

sanatı, resimli dokumalar denilen tapestry dokumaları önemli birer kaynak durumundadır. Avrupa’da 

modern sanat içinde dokumanın bir sanat olarak yeniden belirmesinde bu tapestry dokumaları en önde 

gelen kültürel kaynaktır.  

20. yüzyılın başlarından itibaren sanatta hazır madde kullanımı, kavramsallık, enstalasyon gibi avangart 

akımlar, sanatın malzemesini değiştirdikleri gibi dokumanın alışılmış sanat unsuru olma özelliğini de 

değiştirdiler. Pek çok sanatçı dokumayı, ipliği ve lifi kendi sanat üretimlerinin ve felsefi yaklaşımlarının 

birer yansıtıcıları olarak değerlendirdiler. Günümüzde gerek havlı gerekse düz dokumalar başlı başına 

birer sanat nesnesine dönüşmektedir. Bu dönüşüm ve etkileşim, sanatın kavramsal boyutu, disiplinler 

arası ilişkisi, dijitalleşme, yeni teknikler ve malzemeler üzerinden artarak devam etmektedir. Bu günün 

dokuma sanatı ve bu sanatın malzemesiyle ortaklık taşıyan lif sanatı, kavramsal sanat ile de irtibatlıdır. 

Binnnaz Koca (2017, 97) kavramsal sanatı şöyle tanımlamaktadır: 

“Kavramsal Sanat 1960'larda sanatın anlatım dilini alışageldik anlatımının dışına çıkartır. 

Fetişleştirilmiş olan sanat nesnesini artık meta olmaktan kurtararak sanatın düşünsel bir süreç 

olduğunu söyler. Kavramsal sanatta nesnenin felsefe ve dille şekillendirilmesi de önemli bir ayrımdır. 

Bu ilişki sıradan olana ve gündelik hayatta yaşanılanlara da ilgi duyulmasını sağlamaktadır ve hiçbir 

şeyin aslında sıradan olmadığını düşündürtür. Çok dilli ve çok yönlü olan bu tutum, kavramsalın 

düşünsel bir süreçle algılanmasını da beraberinde getirir. İmgenin ortadan kalktığı, yerine metnin 

girdiği ve önceliğin kavrama verildiği üretim şekli artık her tür malzemede, durumda, biçimde kendisini 

ortaya koymaktadır. Sanat ve estetik ilişkisi yeniden sorgulanmakta, ortaya çıkan işlerde aranması 

gereken "estetik haz" ve "güzel", yerini "kavram"ın önemli olduğu bir düşünce sürecine bırakmaktadır”. 

Ancak ele alınan iki sanatçının işlerinde kavramsal sanatın bir takım yaklaşımları bulunsa bile, estetik 

olanın da dikkate alındığı, dokuma sanatının tarihten beri getirdiği birikimin yeni bir yorum ve teknikle 

devam ettirildiğini söylemek mümkündür. 

Zaman zaman lif sanatı ile dokuma sanatı kullanılan malzeme ve teknikler itibariyle birbirine benzeseler 

bile bir birinden farklıdır. Jovita Sakalauskaite lif sanatının dokuma sanatından ortaya çıktığını, dokuma 

sanatı kavramının ilk olarak II. Dünya Savaşı’ndan sonra Larsen ve Constantine tarafından kullanıldığını 

belirterek dokuma sanatının tarihi bir süreç içinde geliştiğini, en önemli noktalarının tasarım (renk, form, 

doku), teknik ve fikir olduğunu vurgular. Lif sanatının başlangıcı ise 1962 yılında Lozan Bienali’nde 

bir grup tekstil sanatçısının farklı bir bakış açısıyla ortaya çıktığını değerlendirir (Sakalauskaite, 2011, 
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38). Lif sanatı, hacim kazandırılarak bir rölyef etkisi içinde (Arabalı Koşar, 2019, 82) tekstil 

yüzeylerinde düzenlemeler yapılarak dokunan, örülen, bağlanan, dikilen, keçeleştirilen ve daha birçok 

farklı tekstil tekniğiyle üretilen eserlerdir (Karaca, Yaşar, 2021, 132). Bu açıdan bakıldığında lif 

sanatının, dokuma sanatına göre kavramsal yönü daha kuvvetlidir.  

Türkiye’de dokuma sanatının tapestry ile bağlantısı 1970’li yıllarda başta Özdemir Altan’ın Taksim 

Sanat Galerisi’nde 1973 yılındaki sergisi olmak üzere bazı sanatçıların girişimlerine bağlamaktadır. 

Altan’ın buradaki sergisindeki duvar halılarıyla ilgili olarak 1955’li yıllarda Zeki Faik İzer’in Jean 

Lurçat’ın işlerini göstermesiyle ilham aldığını belirtmektedir. Altan çalışmalarını aldığı desteklerle 

geliştirir hatta Cihangir’deki atölyesinde ürettiklerini Cihangir Halıları diye isimlendirir. Neşat Günal, 

Akademide bir halı uygulama atölyesi bile kurar. Yine başta Mimar Sinan olmak üzere Marmara ve 

Dokuz Eylül üniversitelerinde açılan halı, kumaş gibi bölümlerle başlayan girişimler, Türk 

dokumalarının birikimiyle tapestry birikimini bir araya getirdiği ve yeni yorumlar ortaya çıkardığı 

görülmektedir (Arslan, 2012, 48, Jorayev, 2019, 51) (Görsel 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 1: Özdemir Altan, “Çağdaş Müzik ve Üç Antik Anadolu Kralı” 1973 

Kaynak: Özlem Jorayev (Sanat-Tasarım Dergisi, 2019, s. 10) 

Bu girişimlerin ardından Türkiye’de dokuma sanatı gelişmeye devam ederek bu alanda günümüze kadar 

Gülçin Aksoy, Özdemir Altan, Mustafa Aslıer, Belkıs Balpınar, Ramazan Can, Devrim Erbil, Renk 

Erbil Martın, Fırat Neziroğlu, Zekai Ormancı, Suhandan Özay Demirkan, Ayla Salman Görüney, M. 

Latif Taraşlı, Tulga Tollu, Hanefi Yeter ve Jale Yılmabaşar, Aydın Uğurlu, Çiğdem Gürel, Filiz Otyam 

öncülük etmektedir (Arslan, 2012, 49, Jorayev, 2019, 52, Güleş, 2020, 33-43).  

Belkıs Balpınar ve Fırat Neziroğlu’nda Dokuma Sanatı 

Bu bildiride dokuma sanatı açısından gerek teknik gerekse yeni malzemeler kullanan Türkiye’den dünya 

çapında tanınmış, pek çok uluslararası sergilere katılmış, önemli koleksiyonlarda işleri bulunan, pek çok 

ödülün sahibi olan iki sanatçının işleri ele alınmaktadır: Belkıs Balpınar ve Fırat Neziroğlu. Fırat 

Neziroğlu’nun kendisini, her ne kadar akademik olmasa bile Belkıs Balpınar’ın öğrencisi olduğunu ifade 

etmesi açısından iki sanatçının yaklaşımlarını, benzerlik ve farklılıklarını ortaya koymak bakımından 

önemlidir.  

Belkıs Balpınar, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Günümüzde Mimar Sinan Güzel Sanatlar 

Üniversitesi) Tekstil Bölümünden mezun olduktan sonra, Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nin Halı 

Bölümü’nde küratör, İstanbul Vakıflar Halı ve Kilim Müzesi’nde kurucu müdür olarak çalıştı. 1986’dan 

bu yana ise geleneksel kilim dokusunu kullanarak “artkilim” denilen sanat dalının öncüsü oldu 

(https://tiyatrolar.com.tr/belkis-balpinar [24.05.2022], http://www.belkisbalpinar.com/artist.asp 

[24.05.2022]). Anadolu kiliminin çağdaş öncüsü olan Belkıs Balpınar dokumalarında kilim tekniğini 

yoğun olarak kullanmıştır. Son dönemki işlerinde boşluklu dokumalara yönelmektedir. Eserlerinde 

soyut geometrik şekiller en önemli desen/tasarım unsurudur (Görsel 2). Sanatçının işleri Türkiye 

dışında, Amerika, İtalya, Bahreyn, Suudi Arabistan gibi ülkelerde gerek sergilerde gerekse 

koleksiyonlarda yer almaktadır.  
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Görsel 2: Belkıs Balpınar “ Parmak İzi” 

Kaynak: Özlem Jorayev (Sanat-Tasarım Dergisi, 2019, s. 10) 

Mikro ve makro evrenlerden yola çıkarak uzamda algılanamayan boyutları göstermenin gayretinde 

çalışan sanatçı (https://tiyatrolar.com.tr/sergi/olasi-dokunmalar [06.06.2022]) kendi geliştirdiği ve 

artkilim adını verdiği teknikle (http://www.belkisbalpinar.com/artist.asp [06.06.2022]) dokuma sanatına 

farklı bir yorum getirmektedir. Özellikle çözgü ipliklerinde bıraktığı “dokunmamışlık” özelliğiyle resim 

sanatında karşılaşılan boşluk-doluluk oranını ifade eden espas hususiyeti söz konusudur. Resim 

sanatının bir özelliğini bu suretle dokuma sanatına taşımaktadır. Sanatçının bu tekniği özellikle Görsel 

2’deki Parmak İzi adlı eserinde en iyi şekilde uyguladığı ilk işleri arasındadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 3: Belkıs Balpınar, Çoğaltma , 2015, Dokuma, 95h X 148w Cm 

Kaynak: https://annalaudel.gallery/artists/belkis-balpinar/[06.06.2022]) 
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Sanatçının kendine has bir diğer tarzı da eserlerinde soyut olana yer vermesidir. Gerek boşluk-doluluk 

üzerinden bir espas oluşturması, gerekse Türk kilimlerindeki yoğun soyut ve üsluplaştırılmış somut 

motiflerin yorumunu çağdaş bir anlatım dili ile oluşturmaktadır. Kimi işlerinde makro kozmostaki 

galaksileri ve mikro kozmostaki atomik döngüleri hatırlattığı gibi İslam tasavvufundaki sema ve semah 

devinimini de hatıra getirmektedir.  (Görsel 4, 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

Görsel 4: Belkıs Balpınar, Yörüngeler , 2016, Dokuma, 124h X 135w Cm 

Kaynak: https://annalaudel.gallery/artists/belkis-balpinar/[06.06.2022]) 

Görsel 5: Belkıs Balpınar, Dokuma , 2001, Dokuma, 200h X 160w Cm 

Kaynak: https://annalaudel.gallery/artists/belkis-balpinar/[06.06.2022]) 

Fırat Neziroğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarımı 

Bölümünü bitirdikten sonra aynı üniversitede yüksek lisansını tamamlamıştır. Bir süre akademik 

görevde bulunduktan sonra akademiden ayrılmış ve kendi sanatsal çalışmalarını yürütmektedir. Dokuma 

alanındaki çalışmaları İngiltere, Fransa, Amerika, Çin, Tayland, Arap ülkeleri başta olmak üzere 

dünyanın pek çok ülkesinden sergilenmiş, ödüller almıştır. Fırat Neziroğlu’nun dokumada getirdiği yeni 

yorumlar, teknikler ve malzemelerle sadece Türkiye’de değil dünya çapında tanınmasını sağlamaktadır.  

 

Görsel 6: Oueen Elizabeth, el dokuması, misina, yün, pamuk, vegan ipek, 200x140 cm Eserin 

yanındaki boşluk sanatçının yerleştirme yorumudur. Kraliçenin görmeyi en sevdiği manzarayı gören 
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pencere önüne yerleştirilen dokuma, kraliçe ile bu mekanı bütünleştirmek üzere boşlukla birlikte 

dokunmuştur. 

Kaynak: Sanatçı Arşivi 

 

Görsel 7: Dubai Art’ta sergilenen eserleri sergileme yöntemi ile de Tekstil Sanatına yenilik 

getirmiştir. 

Kaynak: Sanatçı Arşivi 

Fırat Neziroğlu’nun işlerinde Belkıs Balpınar’a göre figüratif çalışmalar daha yoğundur. Dokuma sanatı 

daha çok bir duvar ya da yüzeye yönelik bir yerleştirme uygulamalarının yanında enstalasyon şeklinde 

üç boyutlu çalışmaları vardır. Belkıs Balpınar’da olduğu gibi Neziroğlu da, dokuma işlerinde kimi 

yerleri “dokumayarak” boşluk oluşturmaktadır. Bu boşluklar yine çözgüler üzerinde olmakta ancak 

çözgüler misina ipliklerden oluştuğu için yarı şeffaf bir görünüm kazanarak “arkasını” göstermektedir. 

Figürleri kimi zaman resim sanatının Rönesans dönemine atıf yaparken kimi zaman güncelin dilini 

kullanmaktadır. (Görsel 8, 9).  

 

Görsel 8: Fırat Neziroğlu “Olga, Rönesans Kızı ", el dokuması,  misina, ipek, yün, pamuk, 

120x120cm, 2013” 

Kaynak: https://tr.firatneziroglu.co.uk/artworks [06.06.2022] 

Görsel 9: Fırat Neziroğlu “Fırat ve Ahmet” 

Kaynak: https://tr.firatneziroglu.co.uk/nft [06.06.2022] 
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Sanatçı kişisel web sayfasında kendi geliştirdiği tekniği hakkında şunları kaydetmektedir 

(https://tr.firatneziroglu.co.uk/artworks [06.06.2022]: 

“Fırat Neziroğlu'nun patentli kişisel dokuma tekniği, dokuma yüzeyinde boşluklar bırakılmasına imkân 

verir. Keşfetiği düğüm kombinasyonları sayesinde dokuma alanında şu ana kadar dokunmuş en gerçek 

resim tekniği uygulamalarının yanı sıra, ilk kez kullandığı misina malzemesi ile dokumaya çağdaş 

dokumacılığın en yeni görüntüsünü hediye etmiştir.” 

 

SONUÇ 

Sanatçı, anlatmak istediği olguyu eserleri üzerinden yapar. Günümüzün çoklu sanat ortamı içinde her 

bir sanatçı kendine has malzeme kullanımıyla, kendi özerk dilini geliştirmektedir. Bu durum sanat 

ortamının çeşitlenmesine, farklılaşmasına imkân hazırlamaktadır. Bu çoklu ortam içerisinde sanatçı, 

ürettiği işin farkındalığını ortaya koyabilmek, görünebilmek, tanınabilmek, değerlendirilebilmek 

arzusunu taşımaktadır. Yerel ve milli birikimi değerlendirerek kendi üslubunu, anlatım dilini kurabilen 

sanatçılar, uluslararası camianın dikkatini daha güçlü çekmektedir. Türkiye’de yetişen bu iki sanatçı 

hem Türk tarihinin ve sanatının muazzam birikimi olan halı, kilim gibi havlı ve düz dokumalı 

birikimlerinden yararlandıkları gibi Avrupa’nın kullandığı tapestry tekniğinden de yararlanmışlardır. Bu 

iki tarihi birikimi kullanarak güncel sanatın diline ulaşabilmişler ve yaptıkları çalışmalar sayesinde 

uluslararası bir tanınırlığı ve kabul edilirliği yakalamışlardır. Her iki sanatçının eserlerinde de çağdaş 

sanatta ille de olması gerekmeyen estetikten ödün vermedikleri, işlerinde estetiğe önem verdiklerini 

söylemek mümkündür.  Sanatçılar soyut olan ile figüratif olan arasında kişisel tercihlerine bağlı olarak 

çalışmalarını yürütmektedir. Her iki sanatçı da işlerinde “dokunmayan” çözgü kısmı ile boşluk-doluluk 

tezadı içinde resim sanatında görülen bir espasa ulaşmaktadırlar. Fırat Neziroğlu farklı olarak kullandığı 

misina ile bu espasa bir de yarı saydam bir anlatım dili de kazandırmıştır.  
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HİBRİT EĞİTİMİ MODELİNİN MÜZE EĞİTİMİNE UYARLANMASI VE UYGULAMA 

ÖRNEĞİ 

APPLICATION OF THE HYBRID EDUCATION MODEL TO MUSEUM EDUCATION AND 

IMPLEMENTATION EXAMPLE 

 

Münevver ASLAN 

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arge Birimi 

ORCID ID: 0000-0002-7621-8335 

 

ÖZET 

İçinde yaşadığımız çağa gelene kadar eğitim öğretim faaliyetleri çok çeşitli değişimlere dönüşümlere 

uğramıştır. Uğradığı bu değişimlerden birini yakın zamanda tanıştığımız uzaktan eğitim ve yüz yüze 

eğitimin bir arada yapıldığı hibrit öğrenme modeli denilebilir. Günümüz sosyal yaşamında teknolojinin 

de ilerlemesiyle yaşamımıza giren iletişim teknolojileri yaşamın her alanında boy göstermektedir. 

Eğitim öğretim teknolojileri de iletişim teknolojilerinin kullanıldığı alanlardan biri olmuştur denilebilir. 

Uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimin birlikte yapıldığı öğrenme modeli olan hibrit (harmanlanmış) 

öğrenme günümüzde eğitim öğretim faaliyetlerinde yerini almaktadır. Eğitim öğretim faaliyetleri içinde 

özel bir yeri olan müze eğitimi de günümüzde yaygın olarak kullanılan hibrit öğrenme modeli ile 

verilebilmektedir. Bu araştırma; müze eğitiminin hibrit öğrenme ile nasıl yapılabileceği üzerine alan 

yazın araştırmaları yapıp uygulama örneği geliştirmeyi amaçlamaktadır. Geliştirilen uygulama 

örneklerini Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde geliştiren hibrit müze eğitimi projesinde 

uygulanmış ve gözlemlenen bulgular paylaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Hibrit eğitim, müze eğitimi, karma eğitim, eğitim öğretim 

 

ABSRACT 

Until the age we live in, education and training activities have undergone many changes and 

transformations. As one of these changes, it can be said that the hybrid learning model that we met 

recently, in which distance education and face-to-face education are combined. In today's social life, 

communication technologies, which have entered our lives with the advancement of technology, appear 

in all areas of life. Educational technologies can be said to be one of the areas where communication 

technologies are used. Hybrid (blended) learning, which is a learning model in which distance education 

and face-to-face education are carried out together, takes its place in education activities today. Museum 

education, which has a special place in education and training activities, can also be given with the 

hybrid learning model, which is widely used today. This research; It aims to develop an application 

example by conducting literature research on how museum education can be done with hybrid learning. 

The developed application examples were applied in the hybrid museum education project, which 

developed within the body of Samsun Provincial Directorate of National Education, and the observed 

findings were shared. 

Keywords: Hybrid education, museum education, co-education, education and training 

 

GİRİŞ 

Teknolojinin birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da rutin olarak kullanılmasıyla, öğretmenler ve 

öğrenciler eğitim ve öğretimde yararlı olabilecek birçok dijital materyal kullanabilme imkânına 

kavuşmuşlardır (Kessler & Hubbard, 2017). Eğitim kurumlarının zamanı etkili bir şekilde kullanması 

ve sınıf ortamlarının verimli yönetimi açısından büyük avantajlar sağlayan hibrit öğrenme modeli esnek 

öğrenme ortamları sunması ve bu durumun öğrenciler tarafından olumlu karşılanması açısından önemli 

faydalar sağlamaktadır (Olapiriyakul & Scher, 2006). Gerek çevrimiçi öğrenme ortamının gerekse yüz 

https://orcid.org/0000-0000-0000-0000
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yüze öğrenme ortamının oluşturabileceği olumsuzlukları en aza indirgemek için harmanlanmış öğrenme 

önemli bir model olarak karşımıza çıkmaktadır (Kristanto, 2017). Nitekim eğitim öğretim için 

planlamalar yapılırken çağın gereklerine ve bireylerin ihtiyacına göre eğitim modellerinin sunulması 

olumlu öğrenme deneyimlerinin sağlanması açısından önem arz etmektedir (Dziuban, Graham, Moskal, 

Norberg, & Sicilia, 2018). 

Ülkemizde de hibrit öğrenme ilgili farklı araştırmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalardan biri de çevrimiçi 

öğrenmenin harmanlanmış öğrenme ile karşılaştırıldığı doktora tezi çalışmasında (Usta, 2007) lisans 

düzeyinde 72 öğrenciyle deneysel bir çalışma yürütmüştür. Bulgular öğrencilerin çevrimiçi ve 

harmanlanmış öğrenme ortamına ilişkin görüşlerinin genel olarak olumlu olduğu yönündedir. 

Harmanlanmış eğitim alan öğrencilerin öğretmen desteği, öğrenci-öğretmen etkileşimi, ders içeriği ve 

yapısı, kurumsal destek açısından çevrimiçi eğitim alan öğrencilere göre daha fazla doyum elde 

ettiklerini göstermiştir. Ön test sonuçları kontrol edildiğinde elde edilen kovaryans analizi (ANCOVA) 

sonuçları; harmanlanmış eğitim alan öğrencilerin çevrimiçi eğitim alan öğrencilere göre daha başarılı 

olduğunu göstermiştir. Ayrıca, son test sonuçları kontrol edildiğinde elde edilen kalıcılık ANCOVA 

sonuçları; harmanlanmış öğrenme ortamında elde edilen öğrenmenin çevrimiçi öğrenme ortamına göre 

daha kalıcı olduğunu göstermiştir. 

Bağcı ve Yalın (2018) ön lisans düzeyinde 104 öğrenci ile gerçekleştirdiği doktora tezinden üretilen 

çalışmasında hem deney hem de kontrol grubu ile harmanlanmış öğrenme uygulaması 

gerçekleştirmiştir. Deney grubunda 5E modeli ile planlanmış olan harmanlanmış öğrenme modeli 

gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar 5E modeli ile planlanmış harmanlanmış öğrenmenin öğrencilerin 

başarılarını daha olumlu yönde artırdığını ve daha kalıcı öğrenmelerin sağlandığını göstermiştir. 

Eğitim öğretim faaliyetlerinde olumlu katkısı yukarıdaki gibi birçok bilimsel verilerle tespit edilen hibrit 

öğrenme modeli, günümüzde çok yaygın olarak kullanılmaktadır denilebilir. Bu durum eğitim öğretim 

faaliyetlerindeki öğrenme öğrenme-öğretme açışından interdisipliner bir yaklaşım sunmaktadır. Eğitim 

faaliyetlerindeki bireylere zaman tasarrufu sağlayarak daha fazla öğrenmelerine fırsat vermektedir 

denilebilir. İçinde yaşadığımız çağda dijitalliğin ön planda olduğu düşünülürse, bu çağda yetiren 

öğrencilere de yüz yüze eğitimin yanı sıra dijital eğitim fırsatı verilebilmektedir denilebilir. 

Eğitimde okulların yanı sıra okul dışı öğrenme ortamlarının planlı ve programlı eğitim-öğretime anlamlı 

düzeyde katkı sağladığı söylenebilir. Okul dışı öğrenme mekânlarının başında gelen kurumlardan biri 

de müzelerdir. Çünkü müzeler, bireye okulda sunulamayacak kadar değerli ve eşsiz eserler, cihazlar, 

belgeler, araç-gereçler ile yaşanmışlıklar sunar. Ayrıca müzeler, bireyin eser ve ürünler hakkında bir 

kitapta elde edemeyeceği gerçek boyutlarını sunar ve onların hissedilerek algılanmasına yardımcı olur. 

Ancak eğitim-öğretimin amacına ulaşması ve öğrenilenlerin kalıcı hale gelebilmesi için, müze 

eğitiminde birçok unsurun dikkate alınması gerekir. Öğrenmeyi motive eden, dikkat çeken, algılamayı 

kolaylaştıran, öğrenmenin bir kişiye bağlı olmaksızın bireysel olarak da elde edilebilmesini 

kolaylaştıran; bilgiyi dolaysız olarak aktaran, oyunlaştıran, tanıtan ve eğlenerek öğrenmeyi sağlayan 

unsurlar bunların başında gelir (Mercin, 2017). 

 

AMAÇ 

Günümüzde teknolojinin de gelişmesiyle sosyal yaşamda birçok değişimler, dönüşümler yaşanmaktadır. 

Bu değişim ve dönüşüm yaşanan alanlardan biri de eğitim öğretim faaliyetleridir. İlerleyen iletişim 

ağlarıyla birlikte yüz yüze eğitimin yanı sıra uzaktan eğitim de hayatımıza girmiştir. Bu bağlamda yüz 

yüze ve uzaktan eğitimin birlikte kullanıldığı hibrit eğitim modeli eğitim öğretim faaliyetlerinde sıklıkla 

kullanılmaya başlanmıştır denilebilir.  Bu araştırmada; eğitim öğretim faaliyetlerinde ve kültürel miras 

aktarımında önemli bir etkisi ve yeri olan müze eğitimi, hibrit öğrenme ile nasıl yapılabileceği üzerine 

alan yazın taraması yaparak araştırmalar yapıp bu araştırmalar neticesinde iki adet uygulama örneği 

geliştirmek amaçlanmıştır. 
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YÖNTEM 

Araştırmada genel tarama modellerinden literatür taraması ve nitel yöntemlerden biri olan gözlem 

tekniğinden yararlanılmıştır. Bu kapsamda araştırmacı tarafından ilgili literatür taranmış, ülkemizdeki 

müzelerin hibrit öğrenmeye dayalı eğitimleri incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular 

doğrultusunda Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülen hibrit müze   eğitiminde 

öğrencilerin aldığı eğitim gözlemlenmiştir. 

 

BULGULAR VE YORUM 

Hibrit eğitimi modelinin müze eğitimine uyarlanması temel alan ve bu doğrultuda iki uygulama 

örneğinin geliştirildiği bu araştırmada; müze eğitimi kapsamlı şekilde yapılan literatür taraması ile 

araştırılmıştır denilebilir. Akabinde, son dönemlerde eğitim hayatımıza giren hibrit eğitim modeli yurt 

içi ve yurt dışı kaynaklardan araştırılmıştır denilebilir. Daha sonra müze eğitimi ve hibrit eğitim 

modelinin ortak paydaları araştırmıştır denilebilir.  

Yapılan bu araştırmalar neticesinde özgün olan iki uygulama örneği geliştirilmiştir. Geliştirilen bu 

uygulama örnekleri ve hibrit müze eğitimi kapsamında Samsun İl Milli eğitim müdürlüğü uhdesinde 

yürütülen müzede bir gün projesi kapsamında öğrencilerle birlikte uygulanmıştır. Yapılan gözlemler 

neticesinde hibrit müze eğitiminin çok başarılı sonuçlar verdiği söylenebilir. 

 

MÜZE EĞİTİMİ 

Müzeler; toplumların veya ülkelerin kültürel ve sosyal öğelerini barındıran, geçmiş ve gelecek arasında 

bağ kuran, bir arada tutan, toplayan, biriktiren, koruyan, tamir eden, bilgilendiren, tanıtan, eğiten ve 

eğlendiren mekanlardır denilebilir.  

Uluslararası evrenselleşme ve kültürler arası arayışlar içinde olan insanoğlu, sürekli olarak değişimden 

etkilenmektedir. Bundan dolayı, yeni arayışlar içinde geçmiş ile geleceği buluşturma girişimindedir. Bu 

çabaların gösterildiği mekanlar, müzelerdir (Erbay, 2009, 11). 

Müze, toplumun kültürel ve bilimsel geçmişini yansıtan ve geleceğini biçimleyecek öğeleri araştıran, 

toplayan, koruyan, sergileyen, yaşatan ve yönlendiren yaygın bir eğitim kurumudur (Kültür ve Turizm 

Bakanlığı 1984). 

20. yüzyıl ortalarına gelindiğinde, müzecilikte kültür ve bilimin toplumun tüm kesimine aktarılması 

amaçlanmış ve bu şekilde geliştirilmeye çalışılan müzecilik anlayışı, toplama, koruma, inceleme, 

değerlendirme ve sergilemenin yanı sıra eğitici etkinlik olarak da biçimlenmiştir (Erdoğan, 2003, 2). 

Günümüzde müzeler, toplumu aydınlatmak amacıyla insanlığın gelişimi, doğa olaylarının oluşumu ve 

teknolojinin geçirdiği değişim gibi konularda araştırmalar yapan, toplumların bilim ve sanat ürünleri ile 

yer altı ve yer üstü zenginliklerini sergileyen kurumlara dönüşmüştür (Sezgin ve Karaman, 2009, 179).  

Günümüzde müzecilik, uzay bilimlerinden yer bilimlerine kadar çok geniş bir alana yayılan biriktirme 

çabaları, günümüzde artık tasnif etme, kataloglama, yerleştirme, sergileme, tanıtma yaşatma ve eğitici 

işlevlere açık olarak çok geniş kapsama yayılmaktadır. Salt müzeciliği ilgilendiren ve uzmanlık 

düzeyindeki bilgilerden uzaklaşıp geniş alanlara yayılmıştır. Diğer bir ifade ile müzecilik, belli başlı 

değerli eserleri toplamaktan oluşan geleneksel ölçülerden sıyrılarak çağdaş bir kavram olmuştur. 

Eğitim, müzelerin işlevleri içerisinde en önemli olanlarından biridir. Çünkü bugüne kadar yapılan bazı 

doktora ve yüksek lisans tezleri, yayımlanan makaleler, proje ve kitaplar incelendiğinde (Abacı, 1996; 

Adıgüzel ve Öztürk, 1999, 73-81; Akmehmet, 2003, 2015; Alakuş ve Mercin, 2011; Ata, 2002; Atagök, 

2000; Aydoğan, 2017, 72-106; Buyurgan, 2002; Buyurgan, 2009a, 1167-1204; Buyurgan ve 

Demirdelen, 2009b, 105-118; Buyurgan ve Mercin, 2010; Bülbül, 2016; Çakır İlhan ve Okvuran, 2001, 

86-93; Dilli, 2014, 87, 2016; Erbay, 2001, 26-29; Güler, 2011, 176; Harrison, 1963, 109-119; Maccario, 

2005, 114-138; Mercin, 2003, 106-114; 2004a, 124-135; 2004b, 60-68; 2006, 1-234; 2007, 327-340; 

2016, 273-305; Özsoy ve Mercin, 2003, 303-318; Özsoy, 2002, 153-154; Onur, 1999; 2012, 2013; 

Öztürk ve İlhan, 2014, 1202) bu konu üzerinde durulmuş ve müzelerin eğitim işlevi hakkında pozitif 
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görüşlerin olduğu anlaşılmıştır. Hatta müzelerin eğitim boyutunun, diğer işlevlerine göre daha özgün 

amaçları içeren bir alan olduğu saptanmıştır. 

Geleneksel okullarda verilen eğitimden çok farklı olan müze eğitimi belli bir öğretim programı ve belli 

bir mekânla sınırlı değildir. Her şeyden önce zorunlu olmayıp, okulda verilen öğrenme biçimlerinden, 

testler ve notlardan bağımsızdır. Ziyaretçi özgür olarak gelir ve gider, sergileri ilgilerine göre gezer. 

Müzelerde verilen öğretimde her şey görseldir. Bu görsellik sınıf ortamlarından farklı olarak ziyaretçinin 

ilgi ve merakını çekmektedir. Bundan dolayı da hoşa giden bir etkinlik olarak değerlendirilmektedir. 

Müze eğitiminin başlıca amaçlarından birisi, ziyaretçinin düş gücünü uyarmak ve onun duyusal 

uyanıklığını geliştirmektir. Onun için müze eğitimcilerine göre öğrenme açık-uçlu, sürekli, yaşam boyu 

bir deneyim olarak görülür (Onur, 2003: 12). 

Müzeler, öğretim ortamı olarak kullanıldığında birden fazla duyu organına hitap etmesi niteliğiyle 

öğrenciyi aktif hale getirirken eğitim öğretimin daha etkili ve bir o kadar da kalıcı olmasını 

sağlamaktadır. Öğrencilerin kendilerini ve başkalarını daha iyi tanımlarına fırsat oluştururken onlar için 

zaman ve mesafe olarak ulaşılamayacak durumda olan olay ve durumları gözlemleme imkânı sunarak 

incelemelerini sağlamaktadır. Geçmiş ile gelecek arasında bir köprü görevi kurarak kültürel miras 

aktarımının somut adımlarla üst düzeyde gerçekleştiği müzeler; öğrencilerin anlamada güçlük çektikleri 

karmaşık olayların anlaşılmasını yani soyut kavramların somutlaştırılmasını sağlarken, öğrencilerin 

yaratıcı güçlerini, kendilerini ifade etme yeterliliklerine katkıda bulunmaktadır. Sınıf içerisinde sıkılgan 

ve utangaç öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine imkân hazırlarken, müzede yapılacak etkinlikler 

kapsamında onların sorumluluk alma ve birlikte çalışma alışkanlıkları kazanmasına olanak 

sağlamaktadır. Müzeler; Öğrencilerdeki empati, saygı, sevgi, vatan sevgisi, tarih bilinci vb. birçok 

değerin verilebilmesi için uygun ortamı oluşturmaktadır. Bütün bu ve bunun gibi birçok kazanım göz 

önüne alındığında müze eğitiminin eğitimin vazgeçilmez bir parçası olarak kullanılması, eğitim 

niteliğini olumlu yönde etkilemektedir denilebilir. 

 

HİBRİT EĞİTİM 

Dijital öğrenme teknolojilerinin her geçen gün gelişmesiyle, geleneksel öğrenme anlayışı yerini yüz 

yüze ve Web destekli öğrenmenin birleşiminden (Ünsal, 2010) oluşan hibrit eğitime bırakmıştır. Latince 

melezlik anlamında kullanılan ve kökeni biyolojiye dayalı olan (Pedersen, Nørgaard ve Köppe, 2018) 

hibrit, literatürde harmanlama, karma gibi kavramlarla aynı anlamı taşımakta, genel olarak var olan iki 

olguyu bir arada daha iyi bir ürün elde etmek amacıyla kullanma olarak tanımlanmaktadır (Usta, 2007).  

Bu tanımdan anlaşılacağı üzere hibrit eğitimde, dersin yarısı yüz yüze diğer yarısı uzaktan eğitimle 

yapılmaktadır (Kastornova ve Gerova, 2021). Web tabanlı öğretim ile yüz yüze eğitim anlayışının 

beraber kullanıldığı hibrit eğitimde, birey otantik ve yaparak-yaşayarak öğrenmeler 

gerçekleştirmektedir (Doering ve Veletsianos, 2008). Gerçekleşen öğrenmelerde, eleştirel düşünme ve 

interaktif bir öğretim ortamı bulunmaktadır (Soydan, 2008). Yenilikçi ve açıklayıcı eğitsel yapılar, iş 

birliğine dayalı anlayışlar ve teknoloji tabanlı olan/olmayan materyaller bu öğrenme ortamlarında ele 

alınmaktadır. Burada amaç, farklı koşullarla, araç-gereçlerle ve yöntemlerle bireyin eğitiminde çeşitlilik 

sağlamaktır. Bu çeşitliliği sağlamak göründüğü kadar kolay olmamaktadır. Çünkü hibrit eğitimin 

öğretim ortamında kullanılması uzun zaman ve çaba gerektiren bir olaydır. Her toplumun teknolojik alt 

yapısı ve eğitim anlayışı buna uygun olmayabilmektedir. Ayrıca okul, öğretim programı, öğretmen, 

öğrenci, aile ve diğer birçok faktör hibrit eğitimin uygulanmasında belirleyici etmenler olarak 

görülmektedir. Hibrit eğitimde bu faktörler arasında özellikle öğretmen, yüz yüze ve uzaktan eğitim 

anlayışının arasında yer almaktadır. Her iki eğitim uygulamasında öğretmen, “esneklik” ilkesi 

çerçevesinde teknolojik araçlar yardımıyla zaman ve mekân sınırlaması olmadan öğretimi 

gerçekleştirmektedir. Böylelikle zenginleştirilmiş bir öğrenme ortamıyla öğretmen ve öğrenci bilgiye 

daha kolay erişmekte, sosyal bir etkileşimle duygu-düşüncelerini karşılıklı paylaşmaktadır. Hatta hibrit 

eğitimle karşılaştıkları problemelere daha rahat çözümler üretmektedir. Bilişsel yapılarındaki bilgileri 

hızlı bir şekilde gözden geçirebilmektedir. İnşa edilen her bilgiyi yüz yüze veya çevrim içi ortamlarda 

etkili bir şekilde ifade edebilmektedir (Balaman, 2010).  
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Çağdaş eğitimin bir ürünü olan yeni öğrenci profili, beraberinde öğretmenin tek bilgi kaynağı olmadığı 

sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Öğretmen dışında çok çeşitli kaynaklardan da bilgiye ulaşan öğrenci 

için artık öğrenme, elektronik ortamda (e-öğrenme) ve gerçek yaşamda ulaşılan bilgilerin 

harmanlanması olarak görülmektedir. Bu bilgilerin birçoğu planlı-programlı bir şekilde öğretim 

programlarında yer almaktadır. Bilgiler programlarda yer alırken, daha çok eski-yeni programların 

sentezlenmesiyle verilmektedir (Hilt ve Riese, 2021).  

Programlar arası sentezlenme yapılırken, hibrit eğitimde dört bileşen göz önünde tutulmaktadır. Bunlar; 

yüz yüze olan kısım, farklı zamanlarda çevrim içi öğrenme, eş zamanlı çevrimiçi öğrenme ve kişisel 

öğrenme ortamlarıdır (Yolcu, 2015). Hibrit eğitimdeki bileşenlerin her birinin farklı uygulama koşulları 

ve ortamları bulunmaktadır. Öğrenciye birden fazla öğrenme ortamı sunan hibrit öğrenme modelinin 

etkili öğrenme fırsatını sunmasının yanında bütün öğrencilerin öğrenmeleri gerçekleştirmeleri adına 

verimli bir model olduğu söylenebilmektedir. 

 

HİBRİT MÜZE EĞİTİMİ 

Hibrit müze eğitimi iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada; öğrenciler ile cevrim içi ortamda bir 

araya gelinmektedir. Burada öğrencilerin müze ziyareti öncesinde hazır bulunuşluk düzeylerini 

arttırmaya yönelik olarak çeşitli web 2.0 araçları da kullanılarak teorik ve etkileşimli eğitimler 

verilmektedir. İkinci aşamada ise müzede gerçekleştirilmektedir. Müzede gerçekleşen eğitim birinci 

aşamada gerçekleşen eğitimin daha kapsamlısı olarak yüz yüze verilmektedir. Önce müze gezilmekte, 

ardından yapılandırılmış çeşitli oyunlar oynanmaktadır.  

Öğrenciyi yüz yüze olacak müze eğitimine hazırlayan nitelikte gerçekleştirilen çevrimiçi müze 

eğitiminde; müze ile ilgili temel kavramlar, müze türleri, müzeleri gezerken uyulması gereken kurallar 

gibi teorik bilgiler verilmektedir. Ardından yakın çevresinden ya da çevrim içi gezi olanağı sunan 

müzelerden biri sanal olarak gezilmektedir. Sanal müze gezisinin ardından çeşitli web 2.0 araçları 

kullanılarak geliştirilmiş eğitici oyunlar, bulmacalar vs. etkileşimli olarak oynanmaktadır. Bu çevrim içi 

eğitimin içeriği katılımcı öğrenci gurubunun yaş seviyesine göre hatta okuduğu sınıfın/ dersin 

kazanımlarına göre uyarlanmaktadır. Çevrim içi eğitim ile öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri 

artırılmakta, ön öğrenmeleri gerçekleştirilmektedir.  Kullanılan web 2.0 araçlarının etkileşim 

özelliğinden de faydalanılarak oyun ve eğlence yoluyla öğrencilerde kalıcı öğrenmeler 

gerçekleştirilmektedir.  

Yüz yüze gerçekleşen müze eğitimi; çevrim içi yapılan müze eğitiminden bir-iki gün sonra 

yapılmaktadır. Yüz yüze yapılan müze eğitiminde müze rehber eşliğinde gezilmektedir. Ön öğrenmeleri 

çevrim içi ortamda gerçekleştirilmiş olan öğrenciler müzeyi rehber eşliğinde gezerken daha bilinçli, 

aktif ve istekli gezmektedir. Müze gezisinin ardından öğrencilerin yaş ve eğitim sevilerine göre 

uyarlanmış özgün oyunlar ile müze gezisinde öğrenilmesi istenilen bilgiler pekiştirilmektedir. Oyunlar; 

öğrencinin bilişsel, duyuşsal ve psiko motor becerilerine hitap etmektedir. Yüz yüze yapılan bu müze 

eğitiminde oynanan bu oyunlar yine öğrencinin yaş, eğitim düzeyi ve ders kazanımlarına göre 

uyarlanmaktadır. Eğitime aktif olarak katılım sağlayan öğrencilere neredeyse tüm duyularına hitap eden 

eğitimler vasıtasıyla eğlenceli ve kalıcı öğrenme gerçekleştirilmiş olmaktadır.  

Çevrimiçi müze eğitiminde öğrenciler müze eğitimi ile ilgili temel kavramları bilişsel ve duyuşsal olarak 

tamamladıktan sonra müzede yüz yüze gerçekleşecek eğitimde bilişsel duyuşsal ve psikomotor 

öğrenmeleri için daha çok zaman kazanmış olmaktadır. Öğrenmenin hitap ettiği duyuların sayısı 

bakımından daha kalıcı öğrenmenin gerçekleşeceği düşünüldüğünde bilişsel ve duyuşsal olarak 

öğrenmelerini gerçekleştirmiş öğrenci öğrendiklerini müze ortamında psiko motor becerilerini de dahil 

ederek tekrar edip pekiştirmekte ve yeni öğrenmelere açık hale gelebilmektedir 

 

MÜZEDE BİR GÜN PROJESİ  

Harmanlanmış öğrenme, karma eğitim gibi adlandırmaları olan hibrit eğitim modeli, çevrim içi eğitim 

ve yüz yüze eğitimin birlikte uygulanması anlamına gelen bir eğitim modeli olup içinde yaşadığımız bu 

dönemlerde aktif bir şekilde kullanılmaktadır. İki aşamalı olan eğitimin bir kısmının öğrencinin zaman, 
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mekân, izlenecek yol veya öğrenme hızı konusunda belirli bir ölçüde kontrole sahip olduğu çevrimiçi 

ortamda, diğer kısmının ise evin dışında fiziksel bir ortamda yüz yüze gerçekleştiği ve bu yöntemlerin 

birleşerek entegre bir öğrenme deneyimi sağladığı bu yaygın eğitim modelinin MÜZEDE BİR GÜN projesi 

kapsamında kullanılarak öğrenmelerin daha kalıcı hale gelmesi ve kolaylaşması hedeflenmektedir. 

Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde salgın sürecinde çevrim içi eğitim yöntemiyle devam 

eden “MÜZEDE BİR GÜN” Projesi etkinlikleri ile öğrencilerin tarih bilincini kuvvetlendirmeyi, kent 

belleğini yaşatmayı ve gelecek nesillere taşımayı, salgın süreci öğrenme kayıplarını en aza indirmeyi, 

onların dolaysız ve somut olarak kültürlerini tanımalarını amaçlayarak ve bunu, okul dışı eğitim 

ortamlarından biri olan müzeleri öğrencilerimizin çevrim içi eğitimine dahil ederek gerçekleştirildi. 

2020-2021 eğitim-öğretim yılında amaçlanmış olan kazanımların öğrenciler üzerindeki olumlu 

etkilerinden yola çıkarak “MÜZEDE BİR GÜN” projesini 2021-2022 eğitim öğretim yılında yeni 

eğitim yaklaşımlarından biri olan Hibrit Eğitim Modeli ile yeniden yapılandırarak daha verimli bir 

müze eğitimi planlanmıştır. Çevrim içi eğitimi tamamlayan öğrencilerimiz müzelerde yüz yüze 

uygulamalı müze eğitimi yaparak öğrenmelerini pekiştirmektedir. 

Eğitime katılacak öğrenci gurubu ile yüz yüze eğitimin bir iki gün öncesinde çevrim içi platformlarda 

web 2.0 araçları da kullanılarak müze eğitimi verilmiştir. Bu çevrim içi eğitimde müze eğitimine yönelik 

teorik bilgilerin yanı sıra sanal müze gezileri yaptırılmıştır. Akabinde eğitimi eğlenceli hale getirmek 

için web 2.0 araçlarında türetilen müze eğitimine yönelik olarak verilen bilgileri pekiştirmek maksadıyla 

oyunlar oynanmıştır. 

Çevrim içi eğitimi alan öğrenciler ile bir iki gün sonra gerçekleştirilen yüz yüze müze eğitimi esnasında 

çevrim içi ortamda verilen teorik bilgiler hatırlatılıp öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri artırılmıştır. 

Müze rehberleri eşliğinde yapılan müze gezisi sonrasında mümkün ise öğrencilerin bir gazi ile sohbet 

etmeleri sağlanmaktadır. Akabinde müze eğitiminde tüm öğrenmeleri kapsayacak eğitici oyunlar 

oynatılmıştır. Bu oyunlar öğrencilerin yaş, sınıf sevileri ile ders kazanımlarına göre uyarlanmıştır. 

            

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Öğrencilerin müzede gerçekleştirecekleri eğitimler için yeni eğitim yaklaşımlarından Hibrit Öğrenme 

modelinin kullanılması, yüz yüze eğitim ortamını e-öğrenme ortamları ile desteklenen harmanlanmış 

modelde, sağlanan eğitim ile öğrencilerde öz güven, hazır bulunuşluk, disiplinler arası eğitim, çoklu 

öğrenme, kalıcı öğrenme ve motivasyon açısından verimlilik artırılmıştır denilebilir. 

Öğrencilerle yapılan görüşmelerde sürekli okulda sınıfta ders yapmanın sıkıcı olduğunu sınıf dışı 

yapılan eğitimlerde çok mutlu olduklarını öğrendikleri bilgileri uzun süre unutmadıklarını 

belirtmektedirler ve yapılan gözlemler bu durumu desteklemektedir. 

 Hibrit eğitim modelinin, öğrenmenin çeşitliliğini artırması yönüyle bakıldığında öğrenciler bilişsel ve 

duyuşsal öğrenmelerini aktif olarak katıldıkları eğitimlerde kendileri gerçekleştirerek gerçekleştirilen 

müze eğitimin niteliği artırılmıştır denilebilir. 

Öğrenciler iki aşamalı aldıkları ve birbirini tamamlayan, destekleyen müze eğitimi sonrasında bilginin 

pekiştirilmesi ile kalıcı öğrenme gerçekleştirmiştir denilebilir. 

Öğrenciler hibrit müze eğitimi ile bilişsel ve duyuşsal bilginin yanı sıra yüz yüze eğitimlerde aldıkları 

eğitimlerde gerçekleştirilen oyunlar ile psiko motor becerilerini geliştirmektedir. Ayrıca bu oyunlar 

vasıtasıyla değer eğitimi olarak verilen gurupla çalışabilme, vatan-millet sevgisi, bayrak sevgisi, empati, 

saygı, sevgi, hoşgörü gibi birçok değeri de kazanmıştır denilebilir. 

Öğrencilerin, çevrim içi öğrenme ortamında, teknoloji kullanımı, bilgiye geniş zaman aralığı içerisinde 

ulaşmada büyük kolaylık sağlamaktadır denilebilir. Çevrim içi eğitim yüz yüze eğitim ile 

desteklendiğinde kalıcı öğrenmeler gerçekleştirilebilmektedir. Bu sebeple hibrit müze eğitiminde 

yapılan uygulama, okulların, bölgelerindeki bilim merkezleri, müzeler, sanat merkezleri, teknoparklar 

ve üniversite gibi yerlerle iş birliklerini artırarak buraları birer okul dışı öğrenme alanı olarak 

kullanılabilir. Bu durum öğrencinin okul dışı öğrenme ortamlarıyla hem öğrenmenin niteliğinde hem de 

çeşitliliğinde kalıcı öğrenmelerin gerçekleştirilmesine zemin hazırlayabilir.  
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Hibrit müze eğitiminde yapılan uygulama esnek bir yapıya sahip olduğu için bütün sınıf düzeylerine, 

bütün derslerin bütün kazanımlarına uyarlanabilmektedir. Bu sebeple okullar çok uzaklarda olan bir 

öğrenme mekânı, tanınmış bilim, sanat, spor, kültür, insanı vb. ile çalışma yapabilir. 
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HEKİMLERİN COVID-19 SALGINIYLA İLİŞKİLİ ANKSİYETE VE DEPRESYON 

DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

EVALUATION OF ANXIETY AND DEPRESSION LEVELS OF PHYSICIANS RELATED TO 

COVID-19 OUTBREAK 

 

Hatice Nilden ARSLAN1, Ozlem TERZİ1, Cihad DUNDAR1 

1 Ondokuz Mayıs University, Faculty of Medicine, Dept. of Public Health, TURKEY 

 

ÖZET 

Pandemi bireylerin yaşamlarını tehdit eden, herkes için sıkıntı verici niteliği olan bir halk sağlığı 

problemidir. Bununla birlikte, tüm dünyada milyonlarca insan bulaşmayı azaltmak için izolasyon ve 

karantina uygulamaları nedeniyle evde kalırken, sağlık çalışanları en önde çalışan kişiler olarak uzun ve 

yorucu vardiyalar yapmakta ve aynı zamanda kendi sağlıkları açısından da yüksek risk almaktadırlar. 

Bu çalışmada COVID-19 salgınında hekimlerin anksiyete ve depresyon durumlarının ve bununla ilişkili 

faktörlerin değerlendirilmesi amaçlandı. Tanımlayıcı tipteki çalışmanın evrenini Türkiye’deki çeşitli 

sağlık kuruluşlarında görev yapan tıp hekimi ve diş hekimleri oluşturdu. Veriler araştırmacılar 

tarafından hazırlanan anket aracılığıyla, 13-23 Nisan 2020 tarihlerinde online olarak elde edildi. Anket 

formu sosyodemografik özellikleri içeren sorular ve Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği (HAD-A / 

HAD-D) olmak üzere iki bölümden oluşmaktaydı. Anket bağlantısı, sosyal paylaşım ağları (WhatsApp, 

Facebook, Twitter, Linkedin) aracılığıyla hekimlere ulaştırıldı. Çalışmanın etik onayı Ondokuz Mayıs 

Universitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan alındı (OMU-KAEK:2020/116). Çalışmaya katılan 

671 hekimin yaş ortalaması 44.0±9.0 yıl olup, %55,4’ü kadındı. Katılımcıların %82’si evliydi. Sahip 

oldukları çocuk sayıları 1,7±0,7 olup %79,1’inin en az bir çocuğu vardı. Beraber yaşadığı 60 yaş üstü 

birey olanların sıklığı %16,2 idi. Katılımcıların depresyon puan ortalaması 8,2±3,4 ve anksiyete puan 

ortalaması 8,0±4,3 olarak hesaplandı. Depresyon puanı kadınlarda, kronik hastalığı olanlarda, salgın 

sonrası sigara tüketimi artanlarda, iş yükü artanlarda ve COVID pozitif hasta teması olanlarda 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksekti (p<0,05). Anksiyete puanı ise kadınlarda, iş yükü artanlarda 

ve COVID pozitif hasta teması olan hekimlerde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu 

(p<0,05). Sonuç olarak hekim grubu içerisinde COVID-19 hastasıyla temas edenler, hastalıkla ilgili 

eğitim almamış olanlar, iş yükü artanlar ve kadınlar ruhsal travma açısından risk grubunu 

oluşturmaktadır. Bu nedenle salgınla mücadelede sağlık çalışanlarının ruhsal ve sosyal açıdan 

desteklenmesi önem kazanmaktadır. Bunun yanı sıra salgının geç dönem psikolojik etkilerini ortaya 

çıkarmak ve salgına hazırlık çalışmalarında sağlık insan gücü altyapısını doğru planlayabilmek için ileri 

araştırmalara gereksinim vardır. 

Anahtar Kelimeler: COVID 19, Hekim, Depresyon, Anksiyete 

 

ABSTRACT 

Pandemic is a public health problem that threatens the lives of individuals and is distressing for 

everyone. Morever, while millions of people around the world have stayed at home, due to isolation and 

quarantine practices aiming to reduce contamination, health-care workers are facing long and tiring 

shifts while also taking high risks with their own health. The objective of this study is anxiety, depression 

levels of physicians working during the COVID-19 outbreak and to evaluate the related factors. The 

sample of this descriptive study was composed of medical doctors and dentists who work in various 

health institutions in Turkey. The data were obtained online between April 13–23, 2020 through a survey 

prepared by the researchers. The questionnaire consisted of two parts: sociodemographic characteristics 

and Hospital Anxiety Depression Scale (HAD-A / HAD-D). The survey link was delivered to physicians 

via social networks (WhatsApp, Facebook, Twitter, and LinkedIn). Ethical approval for the study was 

obtained from Ondokuz Mayıs University’s Clinical Research Ethics Committee (OMU-CREC 

2020/116). The average age of the 671 physicians who participated in the study was 44.0 ± 9.0 years, 



P
R

O
C

EE
D

IN
G

S 
B

O
O

K
 

12th International Conference on Culture and Civilization 
Azerbaijan State University of Culture and Arts 

Lahıc, Ismailli, Azerbaijan 
June 21-22, 2022 

 
 
139 

and 55.4% of them were women. Most (82%) participants were married, and the number of children 

they had was 1.7 ± 0.7; 79.1% of participants had at least one child. The frequency of those living with 

individuals over the age of 60 was 16.2%.  The average depression score of the participants was 

8.2 ± 3.4, while the average anxiety score was calculated as 8.0 ± 4.3. The depression score was 

statistically significantly higher in women and in those with a chronic disease, those who increased their 

rate of smoking since the onset of the pandemic, those whose workload increased, and those who had 

contact with COVID-positive patients (p < 0.05). The anxiety score was also statistically significantly 

higher in women and among those whose workload increased and who had contact with COVID-positive 

patients (p < 0.05). Our study indicates that, physicians who are in contact with COVID-19 patients, 

those who have no training about the disease, those who have faced an increased workload, and women 

constitute the groups most at-risk for mental trauma. For this reason, it is important to support health 

professionals both mentally and socially in the fight against the pandemic. In addition, advanced 

research is needed to reveal the late-stage psychological effects of the epidemic and to plan the health 

manpower infrastructure correctly in the preparation for the epidemic. 

Keywords: COVID 19, Physician, Depression, Anxiety 

 

GİRİŞ 

İlk kez Aralık 2019’da Çin’in Hubei eyaletinde bulunan Wuhan şehri, sadece Çin’de değil uluslararası 

alanda da dikkat çeken bilinmeyen bir pnömoni salgınının merkezi oldu (Wang et al., 2020a). İnsanları 

enfekte eden coronavirüs ailesinin yedinci üyesi olan etken “2019-nCoV”, hastalık ise “COVID-19” 

olarak adlandırıldı (Zhu et al., 2020; WHO, 2020a). COVID-19 enfeksiyonunun kişiden kişiye 

bulaşması hem hastaların izole edilmesine hem de salgını kontrol etmek için kapsamlı önlemler 

alınmasına neden oldu ve 11.03.2020 tarihinde DSÖ tarafından pandemi olarak kabul edildi (Rothan 

and Byrareddy, 2020; WHO, 2020b). 

COVID-19 enfeksiyonunda kişiden kişiye bulaşmanın esas olarak doğrudan temas veya enfekte olmuş 

bir kişiden öksürme veya hapşırma yoluyla yayılan damlacıklar yoluyla gerçekleştiği bilinmektedir 

(Rothan and Byrareddy, 2020). Bununla birlikte hastalığın %80’inin asemptomatik seyretmesi 

nedeniyle hiç semptom göstermeyen vakalar hastalığın yayılımında kritik bir öneme sahiptir (Shen et 

al., 2020). Tüm dünyada milyonlarca insan bulaşmayı azaltmak için izolasyon ve karantina uygulamaları 

nedeniyle evde kalırken, sağlık çalışanları en önde çalışan kişiler olarak uzun ve yorucu vardiyalar 

yapmakta ve aynı zamanda kendi sağlıkları açısından da yüksek risk almaktadırlar (Zhang et al., 2020; 

Lo, 2020). Salgın nedeniyle vaka sayılarının sürekli artması, kişisel koruyucuların yetersizliği, ilaç 

yetersizliği gibi nedenler de sağlık çalışanlarında psikolojik bir yüke neden olmaktadır (Lai et al., 2020; 

Lu et al., 2020; Rajkumar, 2020). 2003 yılında yaşanan SARS salgınında da sağlık çalışanlarında 

psikolojik reaksiyonlar olduğu belirlenmiş ve sonraki yıllarda bu kişilerin psikolojik bozukluklara daha 

duyarlı oldukları görülmüştür (Maunder et al., 2003; Chua et al., 2004; Verma et al., 2004). Salgın 

dönemlerinde çalışanların ruh sağlığını korumak aynı zamanda bulaşıcı hastalıkları daha iyi kontrol 

edebilmek açısından da gereklidir (Xiang et al., 2020; Kang et al., 2020). 

Bu çalışmanın amacı COVID-19 salgınında hekimlerin anksiyete ve depresyon durumlarının ve bununla 

ilişkili faktörlerin değerlendirilmesidir. 

 

MATERYAL VE METOD 

Tanımlayıcı tipte planlanan çalışmanın evrenini Türkiye’deki sağlık kuruluşlarındaki görev yapan tıp 

hekimi ve diş hekimleri oluşturmaktadır. Benzer çalışmadan elde edilen sonuçlar kullanılarak Minitab 

programı ile yapılan hesaplamalarda Tip I hata % 5 ve çalışmanın gücü % 80 alındığında çalışmaya en 

az 668 kişi alınması gerektiği belirlendi (Yan et al., 2020). Çalışmanın etik onayı Ondokuz Mayıs 

Universitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan alındı (OMU-KAEK:2020/116).  

Anonim anketimizi oluşturmak ve yönetmek için açık erişimli çevrimiçi SurveyMonkey anket programı 

(SurveyMonkey Inc. 2018, San Mateo, CA, ABD) kullanıldı. Anket bağlantısı, sosyal paylaşım ağları 

(WhatsApp, Facebook, Twitter, Linkedin) aracılığıyla hekimlere ulaştırıldı.  Yanıt için 13-23 Nisan 
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2020 aralığında 10 günlük süre belirlendi. Anket formu sosyodemografik özellikleri içeren sorular ve 

Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği (HAD-A / HAD-D) olmak üzere iki bölümden oluşmaktaydı. 

HAD Ölçeği, Zigmond ve Snaith (1983) tarafından geliştirilen depresyon (HAD-D) ve anksiyete (HAD-

A) düzeyini belirlemek için kullanılan bir özbildirim ölçeğidir. Ölçek 14 sorudan oluşmaktadır. 

Katılımcıların HAD-D veya HAD-A ölçeğinden alabilecekleri en düşük puan 0, en yüksek puan 

21’dir.Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması Aydemir ve ark. (1997) tarafından yapılmış, Türk 

toplumunda depresyon için eşik değer 7, anksiyete için 10 olarak bulunmuştur  

Verilerin istatistiksel analizlerinde SPSS 22.0 paket programı kullanıldı, sonuçlar verilerin parametrik 

olup olmasına göre ortalama ± standart sapma, ortanca (en küçük değer - en büyük değer) ve sayı (%) 

kullanılarak ifade edildi. Niceliksel verilerin normal dağılıma uygunluğunu değerlendirmek için 

Kolmogorov Smirnov testi kullanıldı. Veriler normal dağılım göstermediğinden,  Nitel verilerin 

karşılaştırılmasında ikili gruplar için Mann Whitney U testi, ikiden fazla gruplar için Kruskall Wallis 

Varyans Analizi testi kullanıldı. Nicel veriler ki kare testi ile karşılaştırıldı. Tüm testlerde istatistiksel 

anlamlılık düzeyi p<0,05 kabul edildi.  

 

BULGULAR 

Çalışmaya katılan 671 hekimin yaş ortalaması 44,0±9,0 yıl olup, 55,4%’i kadındı. Katılımcıların %82’si 

evliydi. Sahip oldukları çocuk sayıları 1,7±0,7 olup %79,1’inin en az bir çocuğu vardı. Beraber yaşadığı 

60 yaş üstü birey olanların sıklığı %16,2 idi. Ortalama çalışma süresi 17,3±10,1 yıl olan grubun, 

%18,6’sı 1-5 yıldır, %19,5’i 6-14 yıldır ve %61,9’u ise 15 yıl ve daha fazla süredir çalışmaktaydı. 

Katılımcıların bazı sosyo demografik özellikleri ve çalışma yaşamına ilişkin bilgileri Tablo 1’de 

gösterildi. 

Tablo 1. Katılımcıların sosyodemografik ve mesleki özelliklerinin dağılımı (n:671)  

Değişken       n (%) 

Cinsiyet  Erkek 299(44,6) 

Kadın 372(55,4) 

Yaş (yıl) (ort±ss) 44.0±9.0  

Medeni hali Bekar  121 (18,0) 

Evli 550 (82,0) 

Yaşadığı yer Kent 590 (87,9) 

Kır 81(12,1) 

 

Branş  

Pratisyen Hekim 223 (33,2) 

Dahili Tıp Bilimleri 233 (34,7) 

Cerrahi Tıp Bilimleri 146 (21,8) 

Temel Tıp Bilimleri 24 (3,6) 

Diş Hekimliği 45 (6,7) 

Çalışma süre (yıl)  1-5  125(18,6) 

6-14 131 (19,5) 

15 ve üzeri 415 (61,9) 

Çalıştıkları kurumlar Pandemi Hastanesi 332 (49,6) 

Diğer Hastaneler (Entegre H, 

Dal Hastanesi vb) 

51 (7,6) 

Birinci Basamak (Özel 

poliklinikler, OSGB, ASM, 

ADSM vb) 

212 (31.6) 

 İdari Birimler (İl SM, İlçe 

SM, TSM, SGK vb.) 

76 (11,2) 
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Hekimlerin %68,1’inde herhangi bir kronik hastalık yokken, %16,1’inde hipertansiyon ve koroner arter 

hastalığı, %5,4’ünde KOAH veya astım, %5,8’inde diyabet, %2,1’inde immünsupresyona yol açan 

herhangi bir hastalık ve %11,2’sinde diğer hastalıklar (kas iskelet sistemi hastalıkları, sindirim sistemi 

hastalıkları, ruhsal hastalıklar, vb) mevcuttu. Hekimlerin %87,3’ü daha önce herhangi bir ruhsal hastalık 

tanısı almadığını belirtirken, %3,1’i daha önce bir ruhsal hastalık geçirdiğini, %6,7’si halen devam eden 

bir ruhsal hastalığının olduğunu ve %2,4’ü ise COVID-19 pandemisinden sonra ruhsal sorunlar 

yaşamaya başladığını ifade etti.  

Hekimlerin %76,3’ü halen sigara içmiyordu. Sigara kullanan 159 hekimin COVID -19 pandemisinden 

sonra sigara içme alışkanlığı değerlendirildiğinde, 55(%34,6)’inin değişmediği, 86(%54,1)’sının 

azalttığı,18(%11,3)’inin ise arttırdığı belirlendi. Katılımcıların %68,6’sı alkollü içki tüketmediklerini 

belirtmişti. Alkol tüketen 211 hekimin 120(%56,9)’si COVID-19 pandemisinden sonra değişiklik 

olmadığını, 77(%36,5)’si azalttığını, 14(%6,6)’sı ise arttırdığını ifade etti. Katılımcıların %53.5’i 

çalıştıkları kurumlarda COVID-19 hastalığı hakkında bir eğitim aldıklarını beyan etti. “Bildiğiniz 

kadarıyla bugüne kadar COVID-19 pozitif bir hastayla temasınız oldu mu?” sorusuna 210 (%31,3) kişi 

“evet” yanıtını verdi. Hekimlerin %16,1’i evinde 60 yaş üstü bir yakını ile birlikte yaşıyordu. COVID-

19 pandemisi sonrası 240 (%35,8) hekim iş yükünün öncekine göre arttığını ifade etti, iş yükü artanların 

%48,3’ü pratisyen hekim iken % 32,1’i Dahili branş hekimleri, %15’i ise cerrahi hekimleriydi. Pratisyen 

hekimlerin %52,7’si, dahili branş hekimlerinin %33,5’i, cerrahi branş hekimlerinin ise %24,7’si iş 

yükünün arttığını ifade etti. Hekimlerin %47.1’i iş yükünün azaldığını ifade etmişti. Pandeminin 

kaygılarını arttırdığını belirtenlerin oranı %80 idi.  

Çalışmamızda katılımcıların depresyon puan ortalaması 8,2±3,4 (min:0-max:18) iken, anksiyete puan 

ortalaması 8,0±4,3 (min:0-max:20) olarak hesaplandı. Depresyon puanı kadınlarda, kronik hastalığı 

olanlarda, salgın sonrası sigara tüketimi artanlarda, iş yükü artanlarda ve COVID pozitif hasta teması 

olanlarda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksekti (p<0,05). Anksiyete puanı ise kadınlarda, iş yükü 

artanlarda ve COVID pozitif hasta teması olan hekimlerde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek 

bulundu (p<0,05). Katılımcıların bazı değişkenlere göre depresyon ve anksiyete ölçek puanlarının 

karşılaştırılması Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2. Katılımcıların bazı değişkenlere göre depresyon ve anksiyete ölçek puanlarının 

karşılaştırılması 

Değişkenler Depresyon puanı 

Ort ± SS 

p Anksiyete puanı 

Ort ± SS 

p 

Cinsiyet 
Erkek 7,2±3,3 

0,000 
6,8±3,8 

0,000 
Kadın 8,9±3,3 9,7±4,2 

Medeni hali 
Evli 8,2±3,3 

0,348 
8,3±4,3 

0,245 
Bekar 8,0 ±3,7 8,9±4,5 

Yaşadığı yer 
İl merkezi 8,1±3,2 

0,417 
8,4±4,2 

0,688 
İlçe 8,6±4,2 8,5±5,3 

Çocuk  
Var 8,2±3,4 

0,162 
8,3±4,3 

0,348 
Yok 7,8±3,3 8,7±4,3 

Beraber 

yaşadığı 60+ 

yaşlı birey 

Var 
8,6±3,7 

0,247 
9,3±4,7 

0,058 

Yok 8,1±3,3 8,2±4,2 

Çalışma süresi 

1-5 7,8±3,3 

0,393 

8,7±4,2 

0,476 6-14 8,1±3,4 8,7±4,4 

15 ve üzeri 8,3±3,4 8,2±4,2 

Çalıştığı yer 

Pandemi 

Hastanesi 
8,2±3,3 

0,634 
8,5±4,2 

0,479 

Diğer 8,1±3,5 8,3±4,4 

Kronik 

hastalığı 

Var 8,9±3,6 
0,000 

8,3±4,1 
0,254 

Yok 7,8±3,2 8,7±4,7 
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Sigara 

tüketimi 

Değişmedi 
7,6±3,7 

0,019 

8,1±4,3 

0,086 
Azaldı 8,5±3,3 8,5±4,3 

Arttı 10,3±3,3 11,1±5,0 

Alkol tüketimi  

Değişmedi 
7,5±2,9 

0,106 

7,6±4,0 

0,133 
Azaldı  8,2±3,7 8,2±4,9 

Arttı 9,4±3,3 10,2±4,3 

İş yükü 

Arttı  9,0±3,4 

0,000 

9,6±4,1 

0,000 Azaldı 7,7±3,2 7,7±3,2 

Değişmedi  7,7±3,4 7,7±3,4 

COVID-19 

eğitimi  

Var  8,0±3,3 
0,356 

8,4±4,3 
0,891 

Yok 8,3±3,4 8,4±4,3 

COVID19 

pozitif hasta 

ile teması 

Var  8,5±3,3 

0,043 

9,1±4,1 

0,010 
Yok 8,0±3,4 8,1±4,4 

 

TARTIŞMA 

Çalışmamızda salgının toplumun tüm kesimlerinde olması beklendiği gibi hekimlerde de kaygı düzeyini 

artırdığı, özellikle kadınlarda, kronik hastalığı olanlarda, salgın nedeniyle iş yükü artanlarda ve COVID 

pozitif hasta ile teması olan hekimlerde depresyon ve anksiyete ile ilgili ölçek puanlarının yüksek olduğu 

belirlendi. Benzer çalışmalarda da özellikle COVID 19 hastalarıyla yakın temasta olan, salgında aktif 

olarak görev yapan sağlık çalışanlarında psikolojik belirtilerin daha fazla görüldüğü saptanmıştır (Zhang 

et al, 2020; Lai et al., 2020; Lu et al., 2020). Çalışmamızda istatistiksel anlamlı fark olmasa da pandemi 

hastanesinde çalışan hekimlerde depresyon ve anksiyete puanlarının yüksek olması da bu bulguyu 

desteklemektedir. Ayrıca salgınların uzun süreli psikolojik etkileri de olabileceğinden akut dönemde 

belirtiler tam olarak ortaya çıkmamış olabilir. SARS salgınından bir yıl sonra yapılan çalışmada 

özellikle SARS mağduru sağlık çalışanlarının durumunun endişe verici olduğu bildirilmiştir (Lee et al., 

2007; Maunder et al., 2006). 

Lai ve ark.nın (2020) yaptığı çalışmada salgının merkezi olan Wuhan'daki sağlık çalışanlarında 

depresyon, anksiyete, uykusuzluk gibi belirtilerin daha sık görüldüğü, ayrıca COVID-19 hastalarıyla 

doğrudan temasta bulunmanın bu semptomlar için risk faktörü olduğu belirtilmiş olup bizim 

çalışmamızda da benzer şekilde COVID 19 hastası ile teması olan hekimlerde depresyon ve anksiyete 

puanları yüksek bulunmuştur. 

Çalışmamızda konuyla ilgili yapılan diğer çalışmalara benzer şekilde kadınlarda hem depresyon hem de 

anksiyete puanları yüksek bulundu (Lai et al., 2020; Wang et al., 2020b). Bunun nedeni kadınlarda 

erkeklere kıyasla duygudurum bozukluklarına sahip olma olasılığının yaklaşık iki kat fazla olmasının 

yanı sıra, ailelerine bu hastalığı bulaştırma endişesi, izolasyon/karantina gerekmesi durumunda evdeki 

sorumlulukları ve çocuklarının bakımıyla ilgili oluşabilecek sıkıntılar olabilir (Sari et al., 2016; Susi et 

al., 2019). Katılımcılardan iş yükünün arttığını ifade edenlerde depresyon ve anksiyete puanları yüksek 

bulundu. Salgın döneminde artan hasta sayısı, enfekte sağlık personelinin izole edilme zorunluluğu gibi 

nedenlerle iş yükü artmakta ve uzun çalışma saatleri nedeniyle ortaya çıkan yorgunluk, uyku bozukluğu 

gibi durumlar psikolojik sorunlara neden olabilmektedir (Lu et al., Kang et al., 2020; Sultana et al., 

2020; Patel et al., 2018). COVID-19’un kronik hastalığı olanlarda daha yüksek mortalite ile seyretmesi 

de kronik hastalığı olan hekimlerde depresyon puanının yüksek bulunma nedeni olabilir (Ji et al., 2020; 

Yang et al., 2020). 

Salgın dönemlerinde sağlık çalışanlarında kendilerinin hasta olma ihtimalinin yanı sıra ailelerine 

hastalık bulaştırma endişesi de psikolojik durumlarını etkileyerek sorunlara yol açabilir. SARS salgını 

sırasında yapılan çalışmalarda ortaya çıkan psikolojik semptomların bu durumla ilgili olduğu ve SARS 

salgını sırasında sağlık personelinin %64,7’sinin kendi sağlığıyla ilgili endişe duyarken, %62,7’sinin 
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aynı zamanda ailelerinin sağlığıyla ilgili endişelendiğini bildirilmiştir (Wong et al., 2005; Nickell et al., 

2004).  

Hekimlik mesleği daha yüksek anksiyete, depresyon, intihar, stres, boşanma gibi ruhsal açıdan daha 

fazla risk barındıran mesleklerden biridir (Beresin et al., 2016). Hekimlik mesleği uzun saatler boyunca 

aile ve arkadaşlardan ayrı kalmayı, hasta kişileri iyileştirme sorumluluğunu, belirsizliği, uyku 

yoksunluğunu ve uzun süren eğitim hayatını içerir. Bu psikolojik yük henüz öğrenci iken başlar. 

Çalışmalar, tıp fakültesi öğrencilerinin ilk 4 yıl içinde yarısının tükenmişlik sendromu yaşadığını 

göstermektedir (Krasner et al., 2009). Salgın dönemlerinde hekimlerin ruhsal sıkıntılarını daha da 

arttıran çok sayıda faktör bulunmaktadır. Sağlık personelinin sayısının azlığı, iş yükünün fazlalığı, 

fiziksel ya da sözel şiddete maruz kalma gibi faktörler bu belirleyicilerden sadece birkaç tanesidir. 

Hekimlerin ruhsal açıdan risk altında olduğunun bilinmesine rağmen ruhsal sağlığını güçlendirici 

çalışmalara hem eğitim hem de mesleki yaşam sürecinde yeterince önem verilmemektedir (Beresin et 

al., 2016).  

Sonuç olarak hekim grubu içerisinde COVID-19 hastasıyla temas edenler, hastalıkla ilgili eğitim 

almamış olanlar, iş yükü artanlar ve kadınlar ruhsal travma açısından risk grubunu oluşturmaktadır. Bu 

nedenle salgınla mücadelede sağlık çalışanlarının ruhsal ve sosyal açıdan desteklenmesi önem 

kazanmaktadır. Özellikle hastalarla yakın teması olan hekimlere uzman kişiler tarafından online ya da 

yüz yüze görüşmelerle psikolojik destek sağlanması, çalışma saatleri ve iş yükünün azaltılması 

psikolojik dayanıklılığı arttırabilir. Bunun yanı sıra salgının geç dönem psikolojik etkilerini ortaya 

çıkarmak ve salgına hazırlık çalışmalarında sağlık insan gücü altyapısını doğru planlayabilmek için ileri 

araştırmalara gereksinim vardır. 
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İBTİDAİ SİNİFLƏRDƏ MƏNƏVİ DƏYƏRLƏRİN FORMALAŞDIRILMASI 

(4-cü sinif Azərbaycan dili dərsliyi əsasında) 

FORMATION OF SPIRITUAL VALUES IN PRIMARY SCHOOLS 

(Based on 4th grade Azerbaijani language textbook) 

 

 

Gülşən Kamal qızı 

ADPU-nun kiçik elmi işçisi 

 

Açar sözlər: mənəvi dəyərlər, təhsil, tədris, dərslik, müəllim-şagird 

“Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nda prioritet məsələlərdən biri 

yeni məzmunun yaradılmasıdırsa, deməli, mənəvi dəyərlərin məzmunda əks olunmasına vacib amil kimi 

baxılmalıdır. Dəyərlərə gündəlik vəzifə kimi yanaşılması təhsilin qarşısında duran müasir çağırışlara 

doğru istiqamət almaq kimi nəzərdə tutulmalıdır. Bunun mahiyyəti isə aşağıdakı kimi açıqlanır: 

 •şəxsə aid dəyərlər;  

•sosial qruplara aid dəyərlər;  

• milli dəyərlər;  

• ümumbəşəri dəyərlər. 

 Heç kimə sirr deyildir ki, qeyd olunan dəyərlərin hamısı insanlarda təhsilvermə prosesi vasitəsi ilə 

formalaşdırılır.  

Tələb aydındır: Təhsil elə təşkil olunmalıdır ki, şagirdlərimiz bilikli, savadlı olsun, gələcək həyatda 

layiqli yer tutsunlar və eyni zamanda, ölkəmizin rifahı naminə töhfə vermiş olsunlar. Təhsilin əsas 

prinsiplərindən biri, əldə edilmiş biliklərin həyati bacarıqlara çevirmək bacarığı formalaşdırmaqdır. 

“Bunun üçün tədris proqramları və dərsliklər milli məzmunda qurulmalı, təlim dilindən asılı olmayaraq, 

bütün tip məktəblərdə tətbiq edilməlidir” (Ə.Ağayev). Bilikli, savadlı cəmiyyətdə xoşagəlməz hallara 

yol verilməzdır... Şagirdlərimiz vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmaqla,  Vətənə bağlı olmuş olurlar 

ki, dövlətçiliyimizin maraqlarını, müstəqilliyimizi hər şeydən üstün tutan vətənpərvər vətəndaş ərsəyə 

gəlmiş olur. Şagirdlərin vətənpərvər, milli ruhda tərbiyəsi, mənəvi dəyərlərin formalaşdırılması biliklə, 

savadla eyni əhəmiyyətə malik məsələdir. Bu dəyərlər hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçün hər şeydən 

üstün olmalıdır. Elə etməliyik ki, gələcək nəsildə bu istiqamətdə inkişaf etsin. Vətənə olan bağlılıq, 

milli-mənəvi dəyərlərin inkişafı istiqamətində həm ailə, həm də məktəb paralel fəal iş aparılmalıdır.  

Şagirdlərin formalaşmasında dərsliklərin danılmaz rolu var. Dərslik tədris zamanı həm müəllim, həm 

də şagird fəaliyyətində mayak rolunu ifadə edir. Ümumtəhsil məktəblərinin 4-cü sinif “Azərbaycan dili” 

(tədris dili kimi) fənni üzrə dərlikdə vətənpərvərlik, dostluq, əməksevərlik, vicdan və s. kimi mənəvi 

dəyərləri özündə ehtiva edən mövzular yer alıb. Dərslikdə səhifə 46-da Sevil Hüseynlinin “Bayrağım” 

mətnində vətənpərvərlik, dövlət atributuna ehtiram, səhifə 64-də “Halal pul” adlı rəvayətdə 

əməksevərlik, halallıq, səhifə 118-də Azərbaycan xalq əfsanəsi əsasında tərtib edilmiş “Üç mirvari” adlı 

mövzuda dostluğun əhəmiyyətindən, səhifə 172-də İsmayıl Şıxlının “Məni itirməyin” adlı hekayəsində 

vicdan hissindən, səhifə 174-də “Ən böyük dövlət”adlı rəvayətdə sağlamlığın ən böyük dövlət, dəyər 

olduğu vurğulanır. Adı çəkilən mövzuların tədrisi şagirdlərdə mənəvi dəyərlərin kök salmasında, 

düzgün, məntiqli formalaşmasına baris nümunədir.  

 

Keywords: moral values, education, teaching, textbook, teacher-student 

If one of the priority issues in the "State Strategy for the Development of Education in the Republic of 

Azerbaijan" is the creation of a new content, then the reflection of moral values in the content should be 
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considered as an important factor. Approaching values as a daily task should be seen as a way to respond 

to the modern challenges facing education.  

The essence of this is explained as follows: 

• personal values; 

• values of social groups; 

• National values; 

• universal values. 

It is no secret that all these values are formed in people through the educational process. 

The requirement is clear: Education should be organized in such a way that our students are 

knowledgeable, educated, take a worthy place in the future and at the same time contribute to the welfare 

of our country. One of the main principles of education is to develop the ability to turn acquired 

knowledge into life skills. "For this purpose, curricula and textbooks should be developed in the national 

context and applied in all types of schools, regardless of the language of instruction" (A.Agayev). 

Unpleasant situations are inadmissible in a knowledgeable, educated society. By educating our students 

in the spirit of patriotism, they become attached to the Motherland, and a patriotic citizen is born who 

puts the interests of our statehood and independence above all else. The education of students in the 

patriotic, national spirit, the formation of moral values is an issue of equal importance with knowledge 

and literacy. These values must be above all for every citizen of Azerbaijan. We must ensure that the 

next generation develops in this direction. Both the family and the school must work in parallel to 

develop patriotism and national and moral values. 

Textbooks have an undeniable role in the formation of students. The textbook expresses the role of a 

beacon in the activities of both teachers and students during teaching. Patriotism, friendship, diligence, 

conscience, etc. are taught in the 4th grade of secondary schools on the subject of "Azerbaijani language" 

(as the language of instruction). There are topics that include moral values such as. In the textbook, on 

page 46, in the text of Sevil Huseynli's "My Flag", patriotism, respect for the state attribute, on page 64, 

in the legend "Halal money", diligence, halal, on page 118, on the topic of "Three pearls" based on the 

Azerbaijani folk legend, On page 172, Ismayil Shikhli's story "Don't lose me" is based on conscience, 

and on page 174, the legend "The Greatest State" emphasizes that health is the greatest state and value. 

The teaching of these topics is an example of the correct and logical formation of moral values in 

students. 

 

 “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nda prioritet məsələlərdən biri 

yeni məzmunun yaradılmasıdırsa, deməli, mənəvi dəyərlərin məzmunda əks olunmasına vacib amil kimi 

baxılmalıdır. Dəyərlərə gündəlik vəzifə kimi yanaşılması təhsilin qarşısında duran müasir çağırışlara 

doğru istiqamət almaq kimi nəzərdə tutulmalıdır. Bunun mahiyyəti isə aşağıdakı kimi açıqlanır: 

 •şəxsə aid dəyərlər;  

•sosial qruplara aid dəyərlər;  

• milli dəyərlər;  

• ümumbəşəri dəyərlər. 

 Heç kimə sirr deyildir ki, qeyd olunan dəyərlərin hamısı insanlarda təhsilvermə prosesi vasitəsi ilə 

formalaşdırılır.  

Tələb aydındır: Təhsil elə təşkil olunmalıdır ki, şagirdlərimiz bilikli, savadlı olsun, gələcək həyatda 

layiqli yer tutsunlar və eyni zamanda, ölkəmizin rifahı naminə töhfə vermiş olsunlar. Təhsilin əsas 

prinsiplərindən biri, əldə edilmiş biliklərin həyati bacarıqlara çevirmək bacarığı formalaşdırmaqdır. 

“Bunun üçün tədris proqramları və dərsliklər milli məzmunda qurulmalı, təlim dilindən asılı olmayaraq, 

bütün tip məktəblərdə tətbiq edilməlidir” (Ə.Ağayev). Bilikli, savadlı cəmiyyətdə xoşagəlməz hallara 

yol verilməzdır… Şagirdlərimiz vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmaqla,  Vətənə bağlı olmuş olurlar 



P
R

O
C

EE
D

IN
G

S 
B

O
O

K
 

12th International Conference on Culture and Civilization 
Azerbaijan State University of Culture and Arts 

Lahıc, Ismailli, Azerbaijan 
June 21-22, 2022 

 
 
148 

ki, dövlətçiliyimizin maraqlarını, müstəqilliyimizi hər şeydən üstün tutan vətənpərvər vətəndaş ərsəyə 

gəlir. Şagirdlərin vətənpərvər, milli ruhda tərbiyəsi, mənəvi dəyərlərin formalaşdırılması biliklə, savadla 

eyni əhəmiyyətə malik məsələdir. Bu dəyərlər hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçün hər şeydən üstün 

olmalıdır. Elə etməliyik ki, gələcək nəsildə bu istiqamətdə inkişaf etsin. Vətənə olan bağlılıq, milli-

mənəvi dəyərlərin inkişafı istiqamətində həm ailə, həm də məktəb paralel fəal iş aparılmalıdır.  

Şagirdlərin formalaşmasında dərsliklərin danılmaz rolu var. Dərslik tədris zamanı həm müəllim, həm 

də şagird fəaliyyətində mayak rolunu ifadə edir. Ümumtəhsil məktəblərinin 4-cü sinif “Azərbaycan dili” 

(tədris dili kimi) fənni üzrə dərlikdə vətənpərvərlik, dostluq, əməksevərlik, vicdan və s. kimi mənəvi 

dəyərləri özündə ehtiva edən mövzular yer alıb. Dərslikdə səhifə 46-da Sevil Hüseynlinin “Bayrağım” 

mətnində vətənpərvərlik, dövlət atributuna ehtiram, səhifə 64-də “Halal pul” adlı rəvayətdə 

əməksevərlik, halallıq, səhifə 118-də Azərbaycan xalq əfsanəsi əsasında tərtib edilmiş “Üç mirvari” adlı 

mövzuda dostluğun əhəmiyyətindən, səhifə 172-də ndə vicdan hissindən, səhifə 174-də “Ən böyük 

dövlət”adlı rəvayətdə sağlamlığın ən böyük dövlət, dəyər olduğu vurğulanır. Adı çəkilən mövzuların 

tədrisi şagirdlərdə mənəvi dəyərlərin kök salmasında, düzgün, məntiqli formalaşmasına baris 

nümunədir.  

Hər bir vətənini sevən kəs onun müstəqilliyini, dövlətçiliyini və atributlarını göz bəbəyi kimi sevib 

qorumaq borcudur! Vətən təəssübkeşliyi, müqəddəs hiss olan vətənpərvərlik də uşaq yaşalrından 

formalaşdırılmalı, aşılanmalıdır. Məhz, bu istiqamətdə ümumtəhsil məktəblərinin 4-cü sinif 

“Azərbaycan dili” (tədris dili kimi) fənni üzrə dərlikdə Sevil Hüseynlinin “Bayrağım” mətnində kiçik 

yaşlı məktəblinin dilindən qələmə alınmış  uğrunda canından keçmiş, şəhidlərimizin yadigarı üçrəngli 

bayrağımıza olan məhəbbəti təsvir olunur. Bu hekayədə müəllif və dərslik tərtibatçıları bir daha 

valideynləri uşaqlarına qarşı diqqətli olmağa, onların maraq və istəklərini nəzərə alıb, düzgün istiqamətə 

yönəltməyə səsləyir. Oğlunun bayrağa həvəsini, sevgisini bilən ata balaca vətənpərvərə 28 may 

Respublika günündə hədiyyəsi ilə bayrama bayram ovqatı qatmış olur. Ata oğluna bayraq, bir dəst əsgər 

paltarı və oyuncaq silah alır. Buna sevinən balaca “əsgərin” dilindən qələmə alınan parça: 

... Nəhayət, arzuma çatdım. İndi mənim də bayrağım var idi. Tez-tez onu oxşayır, üzümü ay-ulduzuna 

sürtür, dönə-dönə öpür, onunla danışırdım: “Sevimli bayrağım, kaş tez böyüyüb əsgər olaydım, səni 

başım üzərinə qaldırıb şanlı Vətənimizi xain düşmənlərdən qoruyaydım”. 

Deyəsən, atam mənim bayraqla söhbətimi eşitmişdi. 28 May - Respublika Günü yetişəndə o mənə əsgər 

paltarı və oyuncaq silah da aldı. Sevincimin həddi-hüdudu yox idi. Tez əsgər paltarımı geyindim, 

tüfəngimi çiynimdən aşırdım, bayrağımı qaldırıb əsl əsgər kimi qışqırdım: 

- Eheey, vətənimin, müstəqilliyimin düşmənləri! Nə qədər ki bu bayraq əlimdədir, heç biriniz vətənimə 

soxula bilməzsiniz [1.,s.46 ]... 

Bu hekayənin tədrisi gələcək nəslin təxəyyülündə vətənin onlara əcdadlarından ərmağan və əmanət 

olduğu tərənnüm olunur. Məhz, cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin vurğuladığı kimi ...qucaqda gələn 

körpələr tank belində qayıtdılar. 30 illik intizara oyuncaq silahla oynayan, xəyal quran uşaqlarımız vaxt 

yetişəndə odlu silaha sarılıb Vətənimizi  xain düşmən tapdağından azad etdilər, onların başına od 

ələdilər! 

Mənəvi dəyərlər hər bir insanın şəxsiyyət kimi tamamlanmasında labüd şərtdir! Zəhmetkeş, 

əməksevərlik kimi xüsusiyyətin dəyərini atalar da verib: “İş insanın cövhəridir”, “İşləməyən dişləməz” 

kimi deyimləri ilə insanlığı halal əməyə səsləyiblər. Dərsliyin “Əməksevərlik” adlı III bölməsində 

“Halal pul” başlıqlı hekayə buna misaldır. Tənbəl oğula sahib müdrik ata mirasını övladına qoymamaq 

fikrinə düşür. Çünki, atalar demiş, yaxşı oğul neylər ata malını,  yaman oğul neylər ata malını!  

Bir kişinin oğlu o qədər tənbəl idi ki, dunyada tayı tapılmazdı. Artıq böyüyüb yekə oğlan olmuşdu, hec 

bir iş görmək istəmirdi. İndiyə kimi bir qəpik də pul qazanmamışdı. Nə qədər ki atasının qollarında 

qüvvət, dizlərində taqət vardı, oğlunu yedizdirirdi. Ata qocalıb əl-ayaqdan düşəndə arvadını cağırdı və 

dedi:– Bütün var-dovlətimi başqasına verəcəyəm. Oğluma isə hec nə qoymayacağam. O, tənbəldir, hec 

nəyə yaramır. Özu qazana bilməyən oğul ata malının da qədrini bilməz[1.,s.64 ]... 
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Ata oğluna halal zəhməti ilə pul qazanmaq təklifini qoyur. Əks təqdirdə, var-dövlətini başqasına 

verəcəyini bildirir. Vəziyyətin ciddiliyini görən ana oğluna öz zəhməti ilə pul qazanmaq zəruriyyətdə 

olduğunu deyir. Beləliklə, oğul bir həftə halal zəhməti ilə bir az pul qazanmaqla atanın etimadını qazanır. 

Dostluq haqda çox deyimlər, şeirlər var. Uzaqgörən ağsaqqallar, ağbirçək analar daim övladlarını dost 

qədri bilib, dəyər verməyə çağırış ediblər: 

Bir olsa yoldaşın, dostun əməli 

Daşdan su çıxarar onların əli. 

Nifaq olan yerdə fəlakət də var, 

Səadət günəşi birlikdə doğar. (Nizami Gəncəvi) 

4-cü sinif Azərbaycan dili dərsliyinin 5-ci “Dostluq” adlı bölməsində Azərbaycan xalq əfsanəsi əsasında 

“Üç mirvari” adlı hekayədə baba ilə Gülbalanın dialoqundakı məqamlar nəinki, şagirdlərə, həm də hər 

yaşdakı oxucuya dəyərli ismarıcdır. Hekayədə dostluğun insanlığa əhəmiyyəti, zəruriliyi məharətlə 

eyham olunur. Kiçikyaşlı məktəblilərin təfəkküründə, idrakında mənəvi xüsusiyyətlərin cücərməsinə, 

kök salmasına zəmin yaradır.  

Əfsanədə var-dövlət, xoşbəxtlik və dostluq adlı üç inci seçimi qarşısında qalan Gülbalaya babası belə 

kömək edir: 

...Gülbala yenə soruşdu: – Bəs dostluq, doğruluq necə, baba? – Dostluq hər zaman sənin karına gələ 

bilər. Var-dövlətini itirib yoxsullaşanda həqiqi dost qolundan yapışar, dayaq olar. Qoymaz ki, sən 

boynuna torba salaraq ona-buna əl açıb dilənəsən. Doğru dost son tikəsini də səninlə bölüşər. Sənsiz 

boğazından bir qurtum su da keçməz!.. Piri babanın müdrik misallarını diqqətlə dinləyən Gülbala sal 

qayaya qalxdı. Dostluq, doğruluq incisini götürüb bağrına basdı və aşağı düşdü, qaça-qaça evlərinə 

apardı [1.,s.118 ]. 

Bəşəriyyətin xilaskarı, insanlığı, imanı formalaşdıran vicdandır! Ali dəyərləri ədalətlə idarə edən də 

məhz vicdandır! Qədim Yunan filosofu Aristotel demişdir: “İradənə hakim ol, lakin vicdanına əsir ol!” 

Dərslikdə İsmayıl Şıxlının “Məni itirməyin” adlı hekayəsində odun və suyun təbii xüsusiyyətləri şimşək 

və sel kimi təsvir olunur. Müəllif od və su timsalında hər bir kəsi qüvvəsini, bacarığını vicdanla idarə 

etməyə, insanlığa xidmətə səsləyir: 

...O gundən Od, Su və Vicdan yoldaş oldular. Sonsuz səhralara su verdilər, şaxtalı, 

boranlı diyarlara istilik gətirdilər. Harada insan gördülər, dayandılar, onların məskən 

saldıqları yerləri suladılar, evlərində ocaq qaladılar, ürəklərə sevinc gətirdilər. İndi 

isə ayrılmaq vaxtı idi. Vicdan əlini dostlarının ciyninə qoyub soruşdu: 

– İşdir, birdən bir-birimizi itirsək, necə tapışacağıq? 

Su gülə-g\ülə dilləndi: 

– Harada çəmənlik, yaşıllıq görsəniz, məni orada axtarın. 

Od dedi: 

– Harada ocaq, bacalardan burulub çıxan tüstü görsəniz, bilin ki, oradayam. Bəs 

səni itirsək, necə tapaq, ay Vicdan? 

Vicdan köksünü ötürüb üfüqlərə baxdı və titrək səslə dilləndi: 

– Amanın bir günüdür, məni itirməyin, itirsəniz, tapa bilməzsiniz [1.,s.172 ]. 

“Ən böyük dövlət”adlı rəvayətdə cavan oğlanla dünyagörmüş daşyonanın dialoqundan da görünür ki, 

insan üçün ən böyük sərvət onun Yaradandan bəxş olunmuş əzalarıdır. Var-dövlət həsrəti çəkib məyus 

olan cavana daşyonan onun nə qədər zəngin olduğunu anladır: 

...Daşyonan dedi: 

– İndi görürsən ki, sən necə dövlətlisən?! Bəs 
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nə üçün şikayətlənirsən? Mənə inan, insan üçün 

ən böyük dövlət qüvvət və sağlamlıqdır. Bunları 

heç bir pulla almaq olmaz! 

Qoca bunu deyib öz yolu ilə getdi. 

İbtidai sinif şagirdlərinə əli, ayağı olan və malik olduğuna dəyər verərək yararlanmaq bacarığını 

formalaşdırmaq əsas qayələrdəndir. Mənəvi dəyərlərimizi qoruyub gələcək nəsllərə ötürmək başlıca 

vəzifəmizdir! 

 

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 

1. Azərbaycan dili 4. Ümumtəhsil məktəblərinin 4-cü sinif üçün “Azərbaycan dili” (tədris dili 

kimi) fənni üzrə dərslik. Bakı-2019. 

 



P
R

O
C

EE
D

IN
G

S 
B

O
O

K
 

12th International Conference on Culture and Civilization 
Azerbaijan State University of Culture and Arts 

Lahıc, Ismailli, Azerbaijan 
June 21-22, 2022 

 
 
151 

QADINLIĞIN VƏ QADIN İSMƏTİNİN SİMVOLU – KƏLAĞAYI 

SYMBOL OF WOMEN AND WOMEN'S NAME - KALAGAI 

 

AYNUR AFƏT qızı QAFARLI 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 

“Türk araşdırmaları” bölməsinin kiçik elmi işçisi 

 

Kəlağayı milli geyimlərimizi tamamlayan baş örtüyü kimi əsrlərdən-əsrlərə, nəsillərdən-nəsillərə 

keçərək günümüzə qədər gəlib çatmışdır. Hal-hazırda da qadınlarımız müxtəlif rəngli, haşiyəli, nazik 

ipək sapdan toxunmuş dördkünc formalı baş örtüyünü öz üzərilərində sevgi ilə daşıyırlar. Təbriz, Gəncə, 

Şamaxı, Şəki, Naxçıvan şəhərlərində ta qədimdən yüksək keyfiyyətli kəlağayılar istehsal olunurdu. 

Tədqiqatlar göstərir ki, Şəkidə ipəkçiliyin tarixi hələ miladdan əvvəlki dövrlərə təsadüf edir. Şəki uzun 

illər Azərbaycanda, eləcə də Qafqazda ipəkçiliyin mərkəzi olmuşdur. XIX əsrdə dünyada ən böyük 

ipəksarıma fabriki məhz Şəkidə fəaliyyət göstərmişdi. Şəki ipəyi nəinki Azərbaycanda, həmçinin Şərq 

ölkələrində, Avropada, Rusiyada da tanınır və yüksək qiymətləndirilirdi.  

Kəlağayının üzərində ağac və ya metal qəlib vasitəsilə həkk olunmuş naxışlar qüdrəti və dərin mənası 

hesabına yüz illərdir ki, dəyişilməz olaraq qalmaqdadır. Hər bölgənin kəlağayısı digərindən əsasən, 

haşiyəsindəki ornamentlərə görə fərqlənir. Kəlağayı istehsalında fərqli bitki növlərindən –  zəfəran, 

qarağat, narınc, cır alma, sumaq, zirinc və başqa bitkilərdən boyaqlar hazırlanır. Kəlağayının haşiyəsi, 

bəzən isə xonçası (ortası) basmanaxış üsulu ilə həndəsi və nəbati naxışlarla bəzədilirdi. Naxışlar 

içərisində daha çox butalar üstünlük təşkil edir ki, bu da Buta – Azərbaycan ornament sənətində ən çox 

yayılmış bəzək elementlərindən biridir. Şəki və Basqal kəlağayıları içərisində “Saya buta”,  “Şah buta”, 

“Küsülü buta”, “Qoşa buta”, “Qotazlı buta” və “Xırda buta” çeşnilərindən daha çox istifadə olunur. 

“Albuxarı”, “Abi”, “Heyratı”, “Soğanı”, “İstiotu”, “Yeləni” adlı əlvan kəlağayılar da vaxtı ilə Yaxın 

Şərq və Qafqaz xalqları arasında böyük şöhrət qazanmışdı. 

 Bir sözlə, qız-gəlinləri həm gün istisindən, həm də soyuqdan qoruyan zərif kəlağayı onlara həmçinin 

də gözəllik gətirən və ismət simvolu sayılan bir baş örtüyüdür. Bu kəlağayılarda aşıqların və şairlərin 

iftixarla tərənnüm etdikləri utancaq və ürkək baxışlar, işvəkar təbəssümlər, qadın simasının gözəllik 

cizgiləri, isməti, həyası gizlənmişdir. Gözümü açandan evimizdə kəlağayı görmüşəm, ağğappaq, 

bənövşəyi yelənli, ipək kimi yupyumşaq... Kəlağayı naz-qəmzəli, şux yerişli Azərbaycan qadınlarının 

bənzərsiz gözəlliyinə xüsusi bir sirr, müəmma qatmışdır. Yaşlı və qoca qadınlar kəlağayını dingə, yaxud 

çalma bağlayır, cavan qız-gəlinlər isə örpək kimi istifadə edirdilər.  

Qadınlar yas mərasimində qara, toy mərasimində isə əlvan naxışlı kəlağayılar örtərdilər. Bu ənənə bu 

gün də davam edir. Kəlağayı qədim adətlərimizin ayrılmaz tərkib hissəsi kimi öz rəngləri ilə səadət, 

bədbəxtlik xeyir və şər kimi funksiya daşımışlar. Gəlin köçən qızın başına ağ kəlağayı örtmək, gəlin 

arabasının və ya maşınının qabağına ağ, soğanı, narıncı, zoğalı kəlağayılar bağlamaq, hüzn və matəm 

günlərində isə evlərin qarşısından qara kəlağayılar asmaq, niyyət baş tutduqda ziyarətgahlara kəlağayı 

bağışlamaq kimi adətlərimiz buna nümunədir. 

Belə ki, UNESCO-nun Qeyri-Maddi Mədəni İrs üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin 2014-cü il noyabrın 

26-da keçirilən iclasında Azərbaycan kəlağayı sənəti “Kəlağayı simvolizmi və ənənəvi sənəti” adı ilə 

UNESCO-nun Qeyri-Maddi Mədəni İrsin Reprezentativ Siyahısına daxil edilmişdir. 

Açar sözlər: ipək kəlağayı, mədəni irs, baş örtüyü, milli-mənəvi dəyərlər, əl hasilatı.  

 

ABSTRACT 

Kalagai were passed down from generation to generation, from generation to generation as a headdress, 

ending with our national costumes. Even today, our women love to wear a rectangular headdress of 

different colors, framed, made of thin silk thread. High-quality kalagai has been produced in Tabriz, 
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Ganja, Shamakhi, Sheki and Nakhchivan since ancient times. Research shows that the history of 

silkworm breeding in Sheki dates back to BC. For many years, Sheki was the center of silk production 

in Azerbaijan, as well as in the Caucasus. In the 19th century, the world's largest silk factory operated 

in Sheki. Sheki silk was known and highly valued not only in Azerbaijan, but also in Eastern countries, 

Europe and Russia. 

The patterns engraved on the kalagai by means of wooden or metal molds have remained unchanged for 

hundreds of years due to their power and deep meaning. The future of each region differs from the others 

mainly due to the ornaments on the border. In the production of kalagai, dyes are made from different 

types of plants - saffron, currant, orange, crab apple, sumac, barberry and other plants. The border of the 

kalagai and sometimes the khoncha (middle) were decorated with geometric and floral patterns. Butas 

dominate among the patterns, which is one of the most common decorative elements in Buta - 

Azerbaijani ornamental art. Among the Sheki and Basgal kalagays, the most widely used varieties are 

Saya buta, Shah buta, Kusulu buta, Qosha buta, Gotazli buta and Khirda buta. The colorful kalagays 

called "Albukhari", "Abi", "Heyrati", "Onani", "Istiotu", "Yeleni" also gained great fame among the 

peoples of the Middle East and the Caucasus. 

 In short, the delicate veil that protects brides from both the heat of the day and the cold is a headscarf 

that brings them beauty and is considered a symbol of chastity. The shy and timid looks, the businesslike 

smiles, the beauty features of the female face, the chastity and the shyness, which are proudly sung by 

the ashugs and poets, are hidden in these galaxies. When I opened my eyes, I saw a blanket in our house, 

white, purple, soft as silk... The future has added a special mystery to the unique beauty of the graceful, 

cheerful Azerbaijani women. Older women tied their kalagai to a ding or a turban, and young brides 

used it as a blanket. 

Women wore black at mourning ceremonies and colorful veils at weddings. This tradition continues 

today. As an integral part of our ancient traditions, kalagai with their colors have served as happiness, 

misfortune, good and evil. Examples include covering the bride's head with a white veil, tying white, 

onion, orange, and cornflower veils in front of the bride's cart or car, and hanging black veils in front of 

houses on days of mourning and mourning. 

Thus, at the meeting of the Intergovernmental Committee for the Intangible Cultural Heritage of 

UNESCO on November 26, 2014, the art of kalagai of Azerbaijan was included in the Representative 

List of Intangible Cultural Heritage of UNESCO under the title "Symbolism and traditional art of 

kalagai". 

Keywords: silk kalagai, cultural heritage, head covering, national-moral values, handicrafts. 

 

Kəlağayı – Azərbaycanda qadınlara məxsus müxtəlif rəngli, haşiyəli, nazik ipək sapdan toxunmuş 

dördkünc formalı baş örtüyüdür. Qərb zonası bu nəfis örtüyü “çarqat” adlandırır. Gözəllik, sədaqət, 

ehtiram, ismət, ləyaqət rəmzi olan kəlağayı özündə Odlar Yurdu Azərbaycanın qədim tarixini, adət-

ənənələrini, mədəniyyətini yaşatmaqla, onun milli kimliyini də əks etdirir. Kəlağayı milli geyimlərimizi 

tamamlayan baş örtüyü kimi əsrlərdən-əsrlərə, nəsillərdən-nəsillərə keçərək günümüzə qədər gəlib 

çatmış yeganə qadın geyimlərindən olmaqla, hal-hazırda da qadınlarımız onu ya baş örtüyü olaraq, ya 

da aksessuar olaraq üzərində sevgi ilə daşıyır. Təbriz, Gəncə, Şamaxı, Şəki, Naxçıvan şəhərlərində ta 

qədimdən yüksək keyfiyyətli kəlağayılar istehsal olunurdu. Bir çox bölgələrdə istehsal olunmasına 

baxmayaraq, kəlağayı şimal qərbdə yerləşən İsmayıllı rayonun Basqal qəsəbəsində və Şəki şəhərində 

daha geniş yayılmışdır.  

Kəlağayının  hazırlandığı bu unikal parçanın yaranması da özü böyük prosesdir, tarixi isə çox qədimdir. 

Azərbaycanda ipəkçilik ta qədim zamandan təşəkkül taparaq böyük inkişaf yolu keçmişdir. Tədqiqatlar 

göstərir ki, Şəkidə ipəkçiliyin tarixi hələ miladdan əvvəlki dövrlərə təsadüf edir. Şəki uzun illər 

Azərbaycanda, eləcə də Qafqazda ipəkçiliyin mərkəzi olmuşdur. XIX əsrdə dünyada ən böyük 

ipəksarıma fabriki məhz Şəkidə fəaliyyət göstərmişdi. Şəki ipəyi nəinki Azərbaycanda, həmçinin Şərq 

ölkələrində, eləcə də Avropada, Rusiyada da tanınır və yüksək qiymətləndirilirdi.  
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Kəlağayının üzərinə naxışlar ağac və ya metal qəlib vasitəsilə vurulur. Kəlağayının yeləni (haşiyəsi), 

bəzən isə xonçası (ortası) basmanaxış üsulu ilə həndəsi və ya nəbati naxışlarla bəzədilir. Kəlağayıda əks 

olunan naxışlar özündə böyük məna ehtiva edir. Bu naxışlar qüdrəti və dərin mənası hesabına yüz illərdir 

ki, dəyişilməz olaraq qalır. Hər bölgənin kəlağayısı digərindən əsasən, haşiyəsindəki ornamentlərə görə 

fərqlənir. Müxtəlif rəng çalarlarından istifadə olunan həndəsi naxışların gözəlliyi bitki motivləri ilə 

həmahənglik təşkil edir. Müxtəlif bitki növlərindən –  zəfəran, qarağat, narınc, cır alma, sumaq, zirinc, 

alça, palıd, böyürtkən və başqa bitkilərdən boyaqlar hazırlanır. Kəlağayının haşiyəsi, bəzən isə xonçası 

(ortası) basmanaxış üsulu ilə həndəsi və nəbati naxışlarla bəzədilirdi. Bu və ya digər şərbaflıq 

mərkəzinin kəlağayıları ornamentlərinə görə bir-birindən seçilirdi. Naxışlar içərisində daha çox butalar 

üstünlük təşkil edir ki, bu da Azərbaycan ornament sənətində ən çox yayılmış bəzək elementlərindən 

biridir.  

Bununla yanaşı, “buta” kəlağayının bəzədilməsində hər zaman əsas element olmuşdur. Şəki və Basqal 

kəlağayıları içərisində “Saya buta”,  “Şah buta”, “Küsülü buta”, “Qoşa buta”, “Qotazlı buta” və “Xırda 

buta” çeşnilərindən daha çox istifadə olunur. “Albuxarı”, “Abi”, “Heyratı”, “Soğanı”, “İstiotu”, 

“Yeləni” adlı əlvan kəlağayılar da vaxtı ilə Yaxın Şərq və Qafqaz xalqları arasında böyük şöhrət 

qazanmışdı. 

Bildiyimiz kimi, hansı geyim forması olursa olsun, o, bir və ya ən çoxu iki-üç adda ola bilər. 

Gördüyümüz kimi kəlağayı həm forma, həm də ad baxımından çoxsaylıdır. Bu geyim növünə verilən 

adlar insanda maraq doğurur. Çoxunda da “buta” sözünün işlənməsi Azərbaycan-Türk qadının öz 

butasına sədaqətinin rəmzi olaraq başa düşülür. Əlbəttə, biz buta sözünə ən çox Azərbaycan xalq 

dastanlarında rast gəlirik. Burada Aşiq öz Məşuquna Tanrı tərəfindən verilən buta ilə (vergi ilə) qovuşur. 

Bu aşiqlik Tanrı tərəfindən verildiyi üçün Aşiq bu yolda çox-çox əzablı yollardan keçsə də, axırda öz 

sevgisınə çatır.  

Deməli, burada kəlağayı adlarında buta sözünün işlənməsi bizə əsl sevgidən, eləcə də milli-mənəvi 

dəyərlərə malik olan sevginin qadın-ana dəyərindən xəbər verir. Burada “buta” sözünün önündə işlənən 

ayrı-ayrı sözlərdə çox mətləblərdən bizləri xəbərdar edir. Onların bir neçəsinin adında olan simvolik 

mənaları açmaqla biz öz fikrimizə işıq sala bilərik. Məsələn, “Saya buta” adlanan kəlağayıdakı saya 

sözünün hərfi mənasını açaraq deyə bilərik ki, saya sözünün hərfi mənası iki cür olur: Birinci mənası 

kölgə, o biri mənası isə adi, yəni sadə... Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, bu kəlağayı növü adi 

vəziyyətlərdə, belə demək mümkünsə, evdar xanımların istifadə etdiyi baş örtüyüdür. Çünki saya 

sözünün hərfi mənasında olan kölgə və adi, yəni sadə mənaları bizə belə deməyi əsas verir. Başqa bir 

kəlağayı adının mənasına fikir verək: “Şah buta”. Şah sözü, şübhəsiz, hər birimiz üçün anlaşılan sözdür. 

Görünür, bu kəlağayı bütün kəlağayı növlərinin başında duran növ kimi yaranmış, ondan yuxarı 

təbəqəyə malik olan aristokrat xanımlar istifadə etmişlər. “Küsülü buta” kəlağayı adı da maraq 

doğurandır. Burada küsülü sözünü bir neçə mənada izah etmək olar. Qadının öz taleyindən və yaxud da 

dünyadan incikliyi mənasında. Bu inciklik də, əlbəttə, bir neçə səbəbdən ola bilər. Qadının hər hansı bir 

yaxınını vaxtsız itirməyindən, ya da müəyyən yas mərasimində iştirak etməsindən və s. Bu növ 

kəlağayıda butalar bir-birinin əksinə, sanki küsülü anlamında verilir. Buta sözü ilə bağlı olan digər 

kəlağayı adlarının da mənalarını açsaq, biz onların hər birinin adında bu cür simvolik mənaların 

olduğunu görəcəyik. Bundan başqa özündə “buta” sözünü təcəssüm etdirməyən kəlağayı adları da 

maraqlıdır. “Albuxara”, “Heyratı”, “Soğanı”, “İstiotu” və s. Bildiyimiz kimi aşıqlar, müğənnilər də 

başlarına buxara papaq qoyurlar. “Heyratı” isə bir muğamın adı ilə bağlıdır. Bunlar isə namusun və 

sevginin rəmzidir. Kəlağayıya verilən “Soğanı” və ya “İstiotu”  adlarının hərfi mənası onların acılıq 

rəmzi olması ilə bağlı ola bilər. Başqa bir izahda isə bu kəlağayı adları onların daşıdığı adların rəngi ilə 

əlaqələndirilə bilər. Bu da bizə belə bir nəticəyə gəlməyə  bizə əsas verir ki, kəlağayı adlarının hərfi 

mənasını tam çılpaqlığı ilə açmağın özü bir elmi məqalənin mövzusudur. 

Hal-hazırda ölkəmizdə kəlağayı toxuculuğu işini davam etdirən sənətkarlar çoxdur. Həmçinin 

Azərbaycanda milli dəyərlərimizi yaşadaraq zərif kəlağayı örtən qadınlarımız bu örtükdə daha cazibəli 

və füsunkar görünür, gözəlliklərinə gözəllik qatırlar. Bir sözlə, zərif kəlağayı qadınlara gözəllik gətirən 

və ismət simvolu sayılan bir baş örtüyüdür. 
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Bu kəlağayılarda aşıqların və şairlərin iftixarla tərənnüm etdikləri utancaq və ürkək baxışlar, işvəkar 

təbəssümlər, qadın simasının gözəllik cizgiləri, isməti, həyası gizlənmişdir. M.P.Vaqifin qoşmasında da 

kəlağayılı qız-gəlinlər belə vəsf olunmuşdur: 

Kəlağayı gülgəz, libası əlvan, 

Bir güli-rənadır mənim sevdiyim.  

və ya şairin ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinfi üçün «Ədəbiyyat» fənni üzrə dərsliyinə salınan “Hayıf 

ki yoxdur” qoşmasında deyildiyi kimi: 

                                        ...Kəlağayı əlvan qəssaba qıyqac, 

                                           Altından cunası hayıf ki yoxdur (2;71). 

misrasında da kəlağayının Azərbaycan qadınlarının gözəlliyini tamamladığını, kişilərin də bu örpəyə 

sevgi və ehtiramla yanaşdığı açıq-aydın görünür. 

Gözümü açandan evimizdə kəlağayı görmüşəm, ağappaq, bənövşəyi yelənli, ipək kimi yupyumşaq... 

Nənəm Nazxanım xanım toy-düyünlərə gedəndə bu kəlağayısını taxıb süslənərdi. El-obanın matəm 

günündə isə qara kəlağayısını taxıb elin dərdinə şərik olardı.  

Kəlağayı naz-qəmzəli, şux yerişli Azərbaycan qadınlarının bənzərsiz gözəlliyinə xüsusi bir sirr, 

müəmma qatmışdır. Yaşlı və qoca qadınlar kəlağayını dingə, yaxud çalma bağlayır, cavan qız-gəlinlər 

isə örpək kimi istifadə edirdilər. Bu zərif ipək kəlağayılar zərif qız-gəlinləri həm gün istisindən, həm də 

soyuqdan qoruyur. 

 Bu ənənə bu gün də davam edir. Kəlağayı qədim adətlərimizin ayrılmaz tərkib hissəsi kimi öz rəngləri 

ilə səadət, bədbəxtlik, xeyir və şər kimi funksiya daşımışlar. Gəlin köçən qızın başına ağ kəlağayı 

örtmək, gəlin arabasının və ya maşınının qabağına ağ, soğanı, narıncı, zoğalı kəlağayılar bağlamaq, hüzn 

və matəm günlərində isə evlərin qarşısından qara kəlağayılar asmaq, niyyət baş tutduqda ziyarətgahlara 

kəlağayı bağışlamaq, şikəstlərə, kasıblara kəlağayı pay vermək kimi adətlərimiz buna nümunədir. Hələ 

uşaqlıqdan kəlağayı örtən xanımlara həsədlə baxmış, özümü nə vaxtsa onların yerində olmağı 

arzulamışam. Kəlağayıya olan sevgim tükənməz və əbədidir. Bu sevginin nəticəsi olaraq, Kəlağayıya 

həsr etdiyim şeiri nəzərinizə çatdırıram. 

 

KƏLAĞAYIM 

Səni örtüb cavan, qarı, 

Ay elimin milli varı. 

Şəkimizin yadigarı, 

Nənələrdən qalan payım, 

Kəlağayım. 

 

Daim sənlə öyünmüşəm, 

Mən bəxti çox yeyinmişəm. 

Nə vaxt səni geyinmişəm, 

Gözəllikdə yoxdur tayım, 

Kəlağayım. 

 

Qürurusan ataların, 

Yellənirsən narın-narın. 
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Üstündəki butaların, 

Tarix kimi qədim, qayım, 

Kəlağayım. 

 

Eşqə mayak, gur işıqsan, 

Sən bir sülhsən, barışıqsan. 

Qadınlara yaraşıqsan, 

Qoy vəsfini elə yayım, 

Kəlağayım. 

 

Nur səndədir, ziya səndə, 

Abır səndə, həya səndə, 

Bəzək səndə, saya səndə, 

De, hansını deyim, sayım, 

Kəlağayım. (1; 174-175) 

    

Milli xüsusiyyətlərimizin əsas daşıyıcılarından biri olan kəlağayımızı bir qadın olaraq üzərimizdə 

daşımaqla daim təbliği ilə məşğul olmalıyıq. Çünki bu sirli örpəyimizdə nənələrimizin nəfəsi, doğmalıq 

hərarəti hələ də duyulur və kəlağayımız var olduqca bu nəfəs də duyulacaq, ruhumuz bu doğma 

hərarətdən qidalanacaqdır... 

Başqa bir şeirimdə isə kəlağayıya olan sevgimi kəlağayılı gözələ xitabən belə bildirmişəm: 

Küsüşmüşük, barışdır 

  

Kəlağayılı gəlin,  

Dopuda piti gətir.  

Zəfəranın bol eylə,  

Yayılsın evə ətir.  

 

Gözəldir bu gün hava,  

Qoy sevinsin yurd-yuva.  

Düz süfrəyə paxlava,  

Noğul, bamiyə, fətir.  

 

Olsun mürşidim, pirim,  

Açsın, qoynuna girim,  

Yazım bir məktub verim,  

Təcili yara yetir.  
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Utanıram yaşımdan,  

Öz həddimi aşımdan. 

Çıxıb gedir başımdan, 

Deyəsən, ağlım itir.  

 

Samovarı alışdır,  

Küsüşmüşük, barışdır.  

Sevdaları qarışdır,  

Məclisi şirin bitir (1; 55).  

  

Basma naxış üsulu ilə naxışlanan Şərq motivli haşiyəli kəlağayılar ölkəmizin sərhədlərindən kənarda da 

şöhrət qazanmışdır. Bu ipək məhsulları yerli sakinlərin, qonaqların və turistlərin zövqünü oxşamış, bu 

sənət nümunələri sərgilərdə, yarmarkalarda nümayiş etdirilmişdir. Kəlağayı sənətinin Azərbaycan 

xalqının milli-mənəvi dəyərlər sistemində və adət-ənənələrimizdə ən mühüm mədəniyyət nümunəsi 

olduğu beynəlxalq səviyyədə öz təsdiqini tapmışdır. Belə ki, UNESCO-nun Qeyri-Maddi Mədəni İrs 

üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin 2014-cü il noyabrın 26-da keçirilən iclasında Azərbaycan kəlağayı 

sənəti “Kəlağayı simvolizmi və ənənəvi sənəti” adı ilə UNESCO-nun Qeyri-Maddi Mədəni İrsin 

Reprezentativ Siyahısına daxil edilmişdir. 

Açar sözlər: ipək kəlağayı, mədəni irs, baş örtüyü, milli-mənəvi dəyərlər, əl hasilatı.  
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ÖZET 

İnsanlığın tarihine dair bilgimiz, resimle başlar. Tarihin henüz yazıyla kayıt altına alınamadığı çağlarda 

mağara duvarlarına çizilen resimler sanat kaygısı gütmekten çok, insanoğlunun duygu ve düşüncelerinin 

ilk ifadeleri olma özelliği taşırlar. Bugün bildiğimiz anlamda yazının yani alfabenin nüvesini oluşturan 

bu şekiller bize, ilkel insanların da görsel algılama ve görsel iletişim yeteneklerine sahip olduğunu ve 

yazıyla resmin en primitif hâllerinden bugüne dek -bu durum bazı dönemlerde tersine dönse de- bir 

devam-değişim ilişkisi içinde olduğunu kanıtlar.  

Görsel sanatlar-yazı, imge-söz veya resim-şiir ilişkisi, Antik Çağ Yunan filozoflarından günümüz sanat 

eleştirmenlerine kadar hem felsefenin hem sanatın konusu olmuş ve pek çok farklı bakış açısı altında 

incelenmiştir. Bu ilişki kimi zaman Antik Yunan şairi Simonides’in “Şiir konuşan resimdir ve resim 

susan şiir” veya Romalı şair Horatius’un “Şiir resme benzer” sözlerinden anlaşıldığı üzere bir eşitlik 

fikriyle kimi zaman ise L. da Vinci’nin “İnsanın adı mı yoksa imgesi mi?” ikiliğinden imgeyi tercih 

etmesi gibi bir üstünlük iddiasıyla sonuçlanmıştır.  

Tarih boyunca mağara duvarlarından tuvale, tuvalden kâğıda aktarılan şiir ve resim, zaman zaman ayrı 

kollardan gelişimlerini sürdürseler de birbiri üzerindeki etki ve yansımaları daima devam etmiştir. 

Günümüzde birbirine esin kaynağı olmaya devam eden bu iki sanat dalının etkileşimi, yoğun 

duygulanımlar ve izlenimler içeren çok farklı ürünlerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. 

Çalışmamıza, Türk şiiriyle Türk resminin buluşturan, Ege Üniversitesi tarafından desteklenen ve bu ay 

(Haziran 2022) tamamladığımız 21951 IP numaralı Şiirden Baskı Resme Yansımalar adlı Bilimsel 

Araştırma Projesi (BAP) kaynaklık etmektedir. Proje kapsamında 40 farklı sanatçı, Cumhuriyet dönemi 

Türk şiirine ait özenle seçilmiş 40 şiiri, kişisel izlenimlerine dayanarak baskı resme aktarmışlardır. Bu 

çalışmada söz konusu resimlerden birkaçı, projenin geneli hakkında bilgi verecek şekilde ekfrasis 

yöntemiyle incelenecektir. Ekfrasis, görsel sanat yapıtlarının sözle/yazıyla temsil edilmesine olanak 

sağlayan metinlerarası bir yöntemdir. Amaç, tarihin ilk çağlarından beri insanın kendini ifadesinin farklı 

yolları olan resim ve yazının insan empresyonunda yarattığı buluşma noktalarını keşfedebilmek ve 

görsel sanat eserleriyle yazınsal metinler arasında kurulan ilişkilere bir katkı sunmaktır.  

Anahtar Kelimeler: Şiir, baskı resim, sanat, ekfrasis. 

 

ABSTRACT 

Our knowledge on human history begins with painting. In the ages when history could not be recorded 

by writing, the pictures drawn on cave walls have the feature of being the first expressions of human 

beings’ feelings and thoughts rather than having artistic concerns. These shapes which form the core of 

https://orcid.org/0000-0002-6256-7876
https://orcid.org/0000-0003-0317-0024
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the alphabet as we know it today, prove us that primitive human also had visual perception and visual 

communication abilities and that writing and painting have been in a continuation-change relationship 

from the earliest ages to the present day, although this situation has been reversed in some periods.  

The relationship between visual arts and writings, image and words or painting and poetry has been the 

subject of both philosophy and art, from ancient Greek philosophers to contemporary art critics and it 

has been studied under may different perspectives. This relationship is sometimes evaluated with as 

equal which we can understand from the words of the Ancient Greek poet Simonides who says that 

“Poetry is the painting that speaks and the painting is the silent poem” or the Roman poet Horatius’s 

words “Poetry is like a painting”. But it may also result to an idea of superiority of either, like L. da 

Vinci arguing “Is it the name of man or the image?” and preferring the image over the duality.  

Although poetry and painting, which have been transferred from caves walls to canvas and from canvas 

to paper throughout history, have continued their development from time to time separately, their effects 

and reflections on each other have always continued. The interaction of these two branches of art which 

keep going influence each other today, provides the emergence of very different products containing 

intense emotions and impressions.  

Our work is based on the Scientific Research Project (BAP) with IP number 21951 supported by Ege 

University and completed this month (June 2022), called Reflections from Poetry to Printmaking which 

brings Turkish poetry and Turkish painting together. Within the scope of the project, 40 different artists 

transferred to printmaking 40 carefully selected Turkish poetry from the Republic period, based on their 

personal impressions. In this study, a few pictures in question will be examined with the exphrasis 

method in order to give information about the overall project. Ekphrasis is an intertextual method that 

allows the verbal/written representation of visual art works. The aim is to discover the meeting points 

created by painting and writing, which have been different ways of self-expression of human since the 

early ages, and to contribute to the relations established between visual art works and literary texts.  

Keywords: Poetry, printmaking, art, ekphrasis. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı Abdülhamit Han döneminde inşa edilen ve halen işlerliğini sürdüren İstanbul’un, 

Beyoğlu İlçesi’nin yegâne konaklama mekânı olan Pera Palace’ın; Osmanlı’nın modernleşme 

sürecindeki yeri ve öneminin belirlenmesidir. Araştırma kapsamında literatür çalışması ve yerinde 

inceleme yapılmış, kaynaklarda geçen bazı bilgilerin doğruluğunu teyit amaçlı, ilgili resmi kurum ve 

kuruluşlara gerekli başvurular yapılmıştır.   

Pera Palace Otel’in öyküsü bir demiryolları hattı olan Orient Express’in doğu ile batıyı birbirine 

bağlayan lojistik bir köprü olarak 1888 yılında Paris-İstanbul seferine başlamasına dayanmaktadır. Batılı 

tüccarların Anadolu ve doğusuna yaptığı seyahatlerde yanlarında hususi ressamlarını taşımaları, batıda 

merak uyandıran Osmanlı günlük yaşamı ve mekanlarına dair görseller oluşmasını sağlamıştır. Ancak 

bu eserlerin ressamların sübjektif yorumlarından bağımsız tasvirler olduklarını söylemek mümkün 

değildir. Konu ile ilgili bir başka açmaz ise genellikle oryantalist bakış açıları taşıyan bu çalışmalarda 

özellikle kadın ve kadınlara özel mekânların tasvirlerinin tahayyülden yapılması ya da yalnız 

gayrimüslim halk ve yaşantısının bu eserlere konu olmasıdır. Şark kavramına dair izler taşıyan gezi 

yazıları ve romanlar da Avrupa edebiyatında yer bulmuştur. Orient Express; batılıların bir gizem olarak 

yalnız edebi ve görsel sanat ürünleri aracılığıyla bildikleri doğuyu keşfedebilecekleri bir kapının 

anahtarı olmuş bu yönüyle sıradan bir ulaşım hattı olmanın ötesinde kültürel bir değer arz etmiştir. 

Orient Express’in konuklarının İstanbul’da konaklayacağı batılı bir mekân arayışı Pera Palace ve 

Tokatlıyan Otel gibi birkaç modern konaklama mekânının açılmasına vesile olmuştur. Osmanlı’nın 

modernleşme sürecinde başkent İstanbul’un ve kozmopolit, çok kültürlü yapısı, öncül mekanları 

Beyoğlu’na özel bir misyon daha yüklemiş, tüm bu sosyo-politik gelişmeler ilçeyi Osmanlı’nın 

modernleşme ve batılılaşma konusunda vitrini konumuna taşımıştır. Konaklama mekânı ihtiyacında 

modern çözümler sunan Pera Palace Otel’i Orient Express’in konuklarına ihtişamlı ve dönemi içerisinde 

benzersiz bir mekân deneyimi sunmuştur. 

Peyami Safa’nın 1931 yılında basılan Fatih- Harbiye Romanı’ndan, 2022 yılında vizyona giren Pera 

Palace’da Gece Yarısı dizisine kadar pek çok algısal kavramsal sanat ürününe altlık oluşturan bu mekân, 

çağdaşlarına göre modern bir kimlikle yola çıkmış ancak zamansız bir mekâna dönüşmüştür. Dünya 

tarihinden pek çok ismin konakladığı yapı Osmanlı’dan günümüze Pera’da yeniden işlevlendirilmeden 

ve iç mekân tasarımı bozulmadan günümüze taşınan ender yapılardan biridir. Bu niteliğiyle de aynı 

zamanda bir şehir hafızası 

Anahtar Kelimeler: Pera Palace, İç Mimarlık, Konaklama Mekanları, Şehir Hafızası 
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ABSTRACT 

The aim of this research is to emphasize the importance of Pera Palace, the only accommodation place 

of Beyoğlu District of Istanbul, which was built during the reign of Sultan Abdülhamit Han in the the 

Ottoman Empire’s modernization process and still operates. Within the scope of the research, literature 

study and on-site examination were made, and necessary applications were made to the relevant official 

institutions and organizations in order to confirm the accuracy of some information in the sources. 

The story of Pera Palace Hotel is based on the fact that Orient Express, a railway line, started the Paris-

Istanbul expedition in 1888 as a logistics bridge connecting east and west. The fact that the western 

merchants carried their special painters with them during their travels to Anatolia and the east that 

created visuals about the Ottoman daily life and spaces that aroused curiosity in the west. However, it 

is not possible to say that these works are independent from the subjective interpretations of the painters.  

In these works, which usually have orientalist perspectives, the depictions of women and places specific 

to women are made from imagination or that only non-Muslim people and their lives are the subject of 

these works this is another dilemma. Travel writings and novels bearing traces of the concept of the 

Orient also found a place in European literature. Orient Express; It has been the key to a door where 

westerners can discover the east, which they know as a mystery only through literary and visual art 

products, and with this aspect, it has a cultural value beyond being an ordinary transportation line. The 

search for a western venue for Orient Express' guests to stay in Istanbul led to the opening of several 

modern accommodation spaces such as Pera Palace, Tokatlıyan Hotel and etc. In the modernization 

process of the Ottoman Empire, the capital Istanbul and its cosmopolitan, multicultural structure and its 

predecessor venues, Beyoğlu, assigned a special mission, and all these socio-political developments 

made the district a showcase for Ottoman modernization and westernization. Offering modern solutions 

for accommodation needs, Pera Palace Hotel offered the guests of Orient Express a magnificent and 

unique space experience in its time. 

This place, which forms the basis for many perceptual conceptual art products from Peyami Safa's Fatih-

Harbiye novel published in 1931 to the TV series Midnight in Pera Palace, which was released in 2022, 

started out with a modern identity according to its contemporaries, but turned into a timeless place. The 

building, where many names from the world history have stayed, is one of the rare structures that have 

been moved from the Ottoman period to the present day in Pera without being re-functionalized and 

without spoiling the interior design. With this feature, this building is also an element of city memory. 

Keywords: Pera Palace, İnterior Architecture, Accomodation Space, City Memory  

 

GİRİŞ 

Pera Palace Otel’in kuruluş öyküsü bir demiryolları hattı olan Orient Express’in doğu ile batıyı birbirine 

bağlayan lojistik bir köprü olarak 1888 yılında Paris-İstanbul seferine başlamasına dayanmaktadır. 

Orient Express’in seferleri başlayana kadar batılı tüccarların, Osmanlı İmparatorluğu topraklarında, 

Anadolu ve doğusuna yaptıkları seyahatlerde yanlarında hususi ressamlarını taşımaları batıda merak 

uyandıran Osmanlı günlük yaşamı ve mekanlarına dair görsel sanat ürünleri oluşmasını sağlamıştır. 

(Solnon,2019) Ancak bu eserlerin ressamların sübjektif yorumlarından bağımsız tasvirler olduklarını 

söylemek mümkün değildir. Genellikle oryantalist bakış açıları taşıyan bu çalışmalarda özellikle kadın 

ve kadınlara özel mekânların tasvirlerinin tahayyülden yapılması ya da yalnız gayrimüslim halk ve 

yaşantısının bu eserlere daha sık konu olması doğunun görselleştirilmesi hususunda bir açmazdır. Saray 

ressamlarının ise eserlerini ortaya koyarken sosyo-politik faktörlerden etkilenmiş olmaları olasıdır. 

Konu ile ilgili bir başka açmaz ise Türk romanının doğuşu 19.yy’ın son çeyreğine tekabül ettiğinden, 

genellikle şark kavramına dair izler taşıyan gezi yazıları ve romanların erken örneklerinin de Avrupalı 

ve Amerikalı edebiyatçılar tarafından yazılmış olmasıdır. Bu nedenle bu yazınların da şeffaf olduğunu 

söylemek zordur. Orient Express; batılıların bir gizem olarak yalnız edebi ve görsel sanat ürünleri 

aracılığıyla bildikleri doğuyu keşfedebilecekleri bir kapının anahtarı olmuş bu yönüyle sıradan bir 

ulaşım hattı olmanın ötesinde kültürel bir değer arz etmiştir. Orient Express’in batılı konuklarının 

konaklayabileceği dönemin yapı donatı elemanları teknolojilerine sahip hem Osmanlı’dan hem de 

batıdan izler taşıyan, konforlu bir mekân arayışı Osmanlı’nın klasik konaklama mekânı olan 
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kervansarayların yerini özellikle payitaht İstanbul’da modernist otellerin almasını sağlamıştır. 

Beyoğlu/Pera Bölgesi Batılılaşma ve modernleşme sürecinde olan Osmanlı’nın batıya açılan penceresi 

rolünü üstlenmiş ve bunda da konaklama mekanlarının büyük bir payı olmuştur. Lale Devri ile başlayan 

ancak Patrona Halil İsyanıyla sekteye uğrayan, Tanzimat Dönemi ile tekrar hız kazanan Osmanlı’nın 

modernleşme ve batılılaşma faaliyetleri ile bu konaklama mekanlarının oluşum ve gelişimi için uygun 

ortamı oluşturmuştur.  

 

KAPSAM VE YÖNTEM 

Bu araştırmanın amacı, Beyoğlu/Pera-Galata Bölgesi’nin konaklama mekanlarının oluşum ve gelişim 

sürecine genel bir bakış ortaya koymak ve Sultan Abdülhamit Han döneminde inşa edilen, işlerliğini 

sürdüren, halen tasarım dili ve anlayışını koruyan, İstanbul’un, Beyoğlu İlçesi’nin yegâne konaklama 

mekânı olan Pera Palace’ın; Osmanlı’nın modernleşme sürecindeki mekânsal yeri ve öneminin 

belirlemektir. Bu araştırmanın kapsamı; 6. Daire olarak Osmanlı’nın ilk modern belediyecilik 

anlayışının ortaya çıkışı, sefarethanelerin açılması, haliç köprüsünün yapılması, toplu ulaşımın 

başlaması, dikey yapılaşmanın ve modern mimarinin konuşlanması ve levantenlerin yerleşmesiyle 

popülarite kazanan Beyoğlu/Pera hakkında genel bilgilere yer vermek, Orient Express ve Pera Palace 

Oteli bağıntısını kurmak ve Pera Palace Otel’i modernist bir örnek olarak ele almaktır. Orient Express’in 

katkısıyla oluşan bir 19.yy konaklama mekanları tipolojisinden bahsedilirken odak noktası Pera Palace 

Oteli olacaktır. Araştırma kapsamında literatür çalışması ve yerinde inceleme yapılmış, kaynaklarda 

geçen bazı bilgilerin doğruluğunu teyit amaçlı, ilgili resmi kurum ve kuruluşlara gerekli başvurular 

yapılmıştır.  

 

BEYOĞLU/PERA-GALATA BÖLGESİ 

İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nin meşhur İstiklal Caddesi’nin o dönemdeki adı Pera’dır. Pera ve Galata 

bölgesi; İstanbul’un taş-tuğla malzeme ile oluşturulan dikey konut mimarisi olarak apartman kültürünün 

doğduğu, ilk alışveriş merkezleri olan bon marşelerin kurulduğu, ilk baloların düzenlendiği ve ilk müzik 

ve eğlence mekanlarının açıldığı bölgelerdendir. (Öztürk Yılmaz, 2007) (Solnon,2019) Art Nouveau, 

Art Deco, Neo-Klasik üslup dominant olmak üzere batılı mimari stillerin yakalandığı yapı ve cephe 

örneklerine sahiptir. Bunun yanı sıra Osmanlı Baroğu adı verilen doğu-batı sentezli bir yaklaşım da 

döneme damgasını vurmuştur. Bölgede bir arada kullanılan bu mimari yaklaşımlar eklektik özgün bir 

19.yy stilinin oluşmasını sağlamıştır. Bu yönleriyle Pera Osmanlı’nın mimari modernleşme ve 

batılılaşma sürecinde önemli yer tutmaktadır. Burada modern yapılaşmanın hızlı gelişmesinin 

nedenlerinin başında aynı zamanda bölgenin sosyo-kültürel gelişimi söz konusudur. Bölge 

sefarethanelere ve tünel gibi toplu ulaşım araçlarına yakındır. Sultan Abdülaziz Dönemi’nde inşa edilen 

ve Yüksek Kaldırım yokuşunun yoruculuğunu fark eden Fransız Mühendis Henri Gavand’ın fikri ile 

ortaya çıkan Beyoğlu-Karaköy tünel hattı İngiltere’den sonra dünyanın ikinci metrosu olarak İstanbul’da 

inşa edilmiştir. (Kayaoğlu, Candaş, Kocabal&İmrak, 2014) Bir diğer neden Büyük Londra Yangını’nda 

olduğu gibi 1831’de çıkan Pera Yangını’nda eski mimari stilin yok olmasıdır. Yangının yarattığı yıkım 

yeni bir mimari oluşum için boş saha bırakmıştır. 1836’da Tanzimat’ın öncülerinden Mustafa Reşit Paşa 

ahşap malzeme-yangın ilişkisinin yok ettiği kültür mirasına dikkat çekmiş ve daha kalıcı olan taş ve 

tuğla malzeme ile yeni bir stil oluşturulması gerekliliğini II. Mahmut’a aktarmıştır. (Solnon,2019) Bu 

yeni mimari oluşum esnasında imar faaliyetlerinin yoğunluğu, ulaşım kolaylığı, toplu ulaşım olanakları, 

pazarın hareketliliği ve kültür-sanat mekanlarının canlılığı Pera’yı Osmanlı İmparatorluğu modernleşme 

sürecinin ikonu haline getirmiştir. Bu gelişmelerin standardize bir biçimde gelişebilmesinin önünü açan, 

Tanzimat Dönemi’nde ilk modern belediye olarak adlandırılabilecek 6.Daire’nin 1857’de burada 

kurulmasıdır. Paris’teki 6. Daire örnek alındığından bu ismi taşıyan kurum aslında Osmanlı’daki ilk 

örnektir. (Önver,2019) Beyoğlu’nu cazip kılan niteliklerden bir diğeri de Galata’ya ve tarihi adaya 

yakınlığı olmuştur. 19.yy’da gezginler için oluşturulan rehberlerde genel olarak Galata, Sultan Ahmet 

ve Beyazıt bölgesi gibi tarihi yerlere yer verilmektedir. (Turan, Güzel&Baş, 2016) 1927’de ismi İstiklal 

Caddesi olarak değiştirilen Osmanlı’nın batılı yüzünün son kalelerinden Grand Rue de Pera’sının 

popüler olma nedenleri arasında Levantenlerin bu bölgeye yerleşmesi de sayılabilir. Öncelikle 

göçmenler için kullanılan bu tabir sonraları tüm azınlıklar için kullanılan bir genel isme dönüşmüştür. 
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Levanten kadınların, Müslüman kadınlara göre Tanzimat döneminde sosyal haklar yönünden daha geniş 

özgürlüklere sahip olması bölgede kadınların sosyal hayata katılımda etkin olmasını sağlamış ve 

böylelikle Müslüman kadınların da daha özgür olabilecekleri bir ortam oluşmuştur. Beyoğlu 

Osmanlı’nın modernleşme sürecinde pek çok ilke tanıklık eden bir bölgedir. Özellikle eğitim alanında 

önemli gelişmelerin yaşanması da lokasyonu özel ve değerli kılmaktadır. II. Abdülhamit Dönemi’nde 

1800’lü yılların son çeyreğinde gündüzlü ve yatılı olarak hizmet veren karma bir eğitim kurumu olan 

Müslümanların açtığı ilk özel okullardan Şems-‘ül Mekatib Mahmut Hamdi Efendi tarafından 

İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde kurulmuştur. (İgüs,2008) Beyoğlu’nda Zapyan Kız Lisesi’nde eğitim 

gören Ayşe Sıdıka Hanım ise yayında yapan ilk Müslüman pedagogtur. (Altın,2017) Pera’da 1913 

yılında otomobil galerisi de dahil olmak üzere tuhafiye, tütün mağazası, mobilya dükkanı, kitapevi, 

pulcu, çiçekçi, gözlükçü, çerçeveci,  kartpostalcı, eyerci, manifaturacı, kuş kafesi mağazası gibi çok 

sayıda ticari mekan; muhallebici, lokanta, birahane, pastahane, fırın, kasap, şarküteri, şekerci, meyhane, 

kahvehane gibi çok çeşitli yeme-içme mekanları; ayakkabı, saat, gömlek, kuyum, kundura, ipek ve yün, 

mücevherat, kürk, çorap, fes ve şapka mağazaları gibi moda mekanları; berber, güzellik salonu, manikür 

salonu, pedikür salonu, parfümeri gibi kişisel bakıma yönelik mekanlar, eczaneler, diş hekimi ve doktor 

muayenehaneleri, hastahane gibi sağlık mekanları, Odeon tiyatrosu, Cinemas Orienaux, resim atölyeleri, 

müzik dükkanları, gramofon mağazası gibi sanat mekanları; terzi, modaevi gibi butik hizmet veren 

yerler ile birtakım şirket ve dernek binaları yer almaktaydı. (Marmara,2020) Abdülhamit’in tahta çıkışı 

2 Eylül 1876’da yayınlanan The Times Gazetesi’nde 1 Eylül 1876 olarak verilmiştir. Ayrıca bu gazetede 

Abdülaziz ve büyük oğlu Şehzade Yusuf İzzeddin’den de bahsedilmektedir. Yusuf İzzedin 

sefarethanelerin yardım balolarına teşrifleri ile bilinen bir şehzadedir. Baloların vazgeçilmez 

noktalarının en önemlilerinden biri de Beyoğlu’dur. (Öztürk Yılmaz, 2007) 

 

ORİENT EXPRESS’İN GÜZERGAHI 

1872’de kurulan Fransız Demiryolu işletmesi Compagnie Internationale Des Wagons-Lits (CIWL) 

işletmesi tarafından kurulan hat ile yolcular Mısırdan yola çıkan Ürdün ve Suriye üzerinden İstanbul’a 

gelen WL Cairo Luxor Express adlı trenden WL Orient Express aracılığıyla İstanbul’dan Atina, Londra, 

Bükreş ve Paris’e devam edebilmektedir. Aktarma durağı olarak İstanbul bu yönüyle kilit bir nokta 

olarak özel bir konuma sahip olmuştur. Bu tren hattı, kıtalararası küresel toplu ulaşım düzleminde 

devrimsel bir önem arz etmiştir. An Wagons-Lits Diffusion (WLD) ise 1996 yılında Orient Express, 

Blue Train, Golden Arrow gibi önemli trenleriyle bilinen CIWL'nin eski markası ve logosu üzerindeki 

hakları lisanslama misyonuyla kurulmuştur. Şu an markanın hakları An Wagons-Lits Diffusion (WLD) 

üzerinde görünmektedir ve şirket arşivleri muhafaza etmektedir.  

 

Resim 1: CIWL Demiryolu Güzergahları, URL-1 
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‘Resim 2: Orient Express tanıtım dökümanları, URL-2 

OSMANLI’NIN MODERNİST KONAKLAMA MEKANLARI OLARAK 19.YY OTELLERİ 

Askerlerin konaklamaları için 20-30m aralıklarla yapılan ribatlar ilk konaklama mekanlarıdır. 

(Akçay&Yurtlu,2019) Osmanlı’da geleneksel konaklama mekânı geleneği 12.yy’da Selçuklu’dan beri 

süre gelen kervansaraylardır. Selçuklular ’da yazlık, kışlık ve karma olarak üç tipte yapılan 

kervansaraylar, Osmanlı’da özel evler, hanlar, bekar odaları, kurum kuruluşlara ait misafirhanelerle 

çeşitlenmiştir. (Kutan,2017) İlk örnekleri konuttan evrilme olan modernist oteller ise 1840 yılında 

Galata Kuledibi’nde açılmaya başlamış ve I.Dünya Savaş’ına kadar konaklama mekanlarının 

sayısındaki ve niteliklerindeki artış devam etmiştir.(Çelebi,2011) Orient Express’in konuklarının 

İstanbul’da konaklayacağı batılı bir mekân arayışı Pera Palace, Tokatlıyan Otel (Hotel Splendid), Park 

Otel, Hotel Bristol, Büyük Londra Oteli, Hotel D’Anglettere gibi modernist konaklama mekânlarının 

açılmasına vesile olmuştur. Bu oteller genellikle konaklama mekânı olmanın yanı sıra yeme-içme 

mekanları ve salonlarıyla, otel müşterileri dışında kimselerin de uğrak noktası olmuştur. Odalarda 

dönemin çağdaş yapı donatı teknolojilerinin kullanılması, salon ve yeme-içme mekanlarının 19.yy’ın 

yeni eğlence anlayışlarına ve dünya mutfaklarına yanıt vermesi, iç mekân çözümlerinde stil sahibi 

tercihler yapılması bu otellerin ortak noktalarındandır. Bu yapıların ortak özellikleri 19.yy Pera-Galata 

mimarisinin özelliklerini taşımalarıdır. Cephe ve yapı tasarımlarında dönemin eklektik anlayışı 

korunmuştur. 

19.yy’da alaturka mobilya tüm iç mekân organizasyonlarında yerini alafranga mobilyaya bırakmaya 

başlamıştır. (Tunç Yaşar, 2012) Oteller elektrik, telefon, kalorifer, asansör, banyo gibi dönemin modern 

kabul edilen mekânsal yapı donatılarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekmişlerdir. Levanten mimar ya da mal 

sahipleri tüm oteller için söz konusudur. İç mekân tasarımında kabuk tasarımlarında ince işçilik ve 

profesyonel atölye çalışmaları söz konusudur. Örneklerde tavan, duvar ve döşeme, yani iç kabuk bir 

bütün olarak ele alınabilmiştir. Dönemin mimarisinde, küresel bazda etkin medeniyetlerden Fransız 

tasarım nesneleri dekoratif ögeler olarak kullanılmıştır. Ağırlıklı stiller ise Art Deco, Art Nouveau, 

Osmanlı Baroğu, Neo Klasik üslubun birleşiminden oluşan özgün tarzdır. Bazı detaylarda Victoria 

Dönemi’nden de izler gözlemlenebilmektedir. 

İlk örneklerden Hotel D’Anglettere 1841 Yılı’nda hizmet vermeye başlamış, 1854 Yılı’nda Pera 

üzerinde 463 numaraya eski Prusya Elçiliği binasına taşınmış, ancak 20.yy’a gelmeden kapanmıştır. 

Baloları, festivalleri ve yeme içme mekanlarıyla adından söz ettiren otelin Avrupa’nın en pahalı oteli 

olarak günlük 18 frank olduğu, 1862 tarihli Harper’s Handbook seyahat rehberinde yer bulur. 

(Kutan,2017) Büyük Londra Oteli (Grand Hotel Des Londres) resmi web sitesine göre 1892’de Glavani 

ailesi tarafından Mimar Semprini’ye yaptırılmıştır. Hürriyet Gazetesi’nin 1 Ocak 1999 tarihli haberine 

göre ise tasarımcısı Mimar Manoussos’tur ve 1982 yılında Turizm ve Tanıtma Bakanlığı’ndan alınan 

krediyle onarıldığından söz edilmektedir. Bu bilgiler ışığında otelin birden fazla kez yeniden 

biçimlendirildiğini söylemek mümkündür. Viktorya tarzında iç mimari özelliklere ve eklektik bir yapı 

cephesine sahiptir. Bir dönem manzarası nedeniyle Belle Vue olarakta anılmıştır. 
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Resim 3: Büyük Londra Oteli (Grand Hotel Des Londres) Giriş Bölümü URL-3 

Hotel Bristol ise 1893 yılında inşa ettirilmiştir. Bugün Pera Palace Otel’e yakın bir Bristol Otel 

bulunmaktadır. Ancak Bristol Otel’in orijinal binası bugün Pera Müzesi olarak kullanılmaktadır. 

Mıgırdıç Tokatlıyan tarafından yangında zarar gören Ermeni Üç Horan Kilisesi’nin arsasına yaptırılan 

1897 yılında açılan Tokatlıyan Otel (Hotel Splendid)’in mimari Mimar Aznavur’dur. (Turan, 

Özdemir&Baş Bulut,2016) Tokatlıyan Otel Gazino, lokanta ve otelden oluşan bir konsept sunmuştur. 

Günümüzde İşhanı olarak hizmet vermektedir. (Erdem& Hanilçe,2019)  

 

Resim 4: Tokatlıyan Otel’in resimlenmiş görseli URL-4 

PERA PALACE OTEL  

Osmanlı’nın modernleşme sürecinde başkent İstanbul kozmopolit, çok kültürlü yapısı ve öncül 

mekanları Beyoğlu’na özel bir misyon daha yüklemiş, tüm bu sosyo-politik gelişmeler ilçeyi 

Osmanlı’nın modernleşme ve batılılaşma konusunda vitrini konumuna taşımıştır. Konaklama mekânı 

ihtiyacında modern çözümler sunan Pera Palace Otel’i Orient Express’in konuklarına ihtişamlı ve 

dönemi içerisinde benzersiz modernist bir mekân deneyimi sunmuştur. Günümüzde ise konuklarına 

zamansız bir mekân deneyimi sunmaktadır.  

1872’de kurulan Fransız Demiryolu işletmesi Compagnie Internationale Des Wagons-Lits (CIWL) 

işletmesi tarafından yaptırılan Pera Palace Otel aynı şirketin Otel Compagnie Internationale Des 

Grandes Hotels (CIGH) adlı alt grubu tarafından işletilmeye başlanmıştır. CIWL ve Pera Palas’ın 

logoları bu nedenle aynıdır. Orjinal Logolardan biri bugün Orient Terace adlı kafe-restaurantta yer 

almaktadır.  
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Resim 5 (CIWL) Logosu URL-5, Resim 6 Orient Terace’dan bir görünüm (Elif Özdoğlar arşivinden)  

1893-1895 yılları arasında yaptırılan Pera Palace Otel’in mimarı Fransız asıllı Levanten Mimar 

Alexander Vallaury’dir. (Freely&Freely,2022) Ancak rum metropolitliğine yapılan resmi başvuru 

sonucunda kendisinin resmi doğum kaydına ulaşılamamış, diğer kaynaklarda da ölüm bilgilerine 

ulaşılamamıştır. Bu bağlamda 19.yy’ın bu önemli mimarının eserlerinde özel bir isim kullanıyor olması 

olasıdır. 1918-1922 yılları arasında işgal güçlerinden İngiliz General Hamilton oteli karargahı olarak 

kullanmıştır. (Freely&Freely,2022) 

Otelde kullanılan mimari ve iç mimari stiller arasında Neo-Osmanlı, Osmanlı Baroğu, XVI Louis, 

Madame Pompodour (bir rokoko stili), Art Deco, Art Nouveau sayılabilir. Bu bağlamda iç mekân 

anlayışının dönemin popüler stillerinin karmasından oluşan özgün bir eklektisizm olduğu söylenebilir. 

Çeşitli boylarda porselen vazolar, yağlıboya tablolar, moda illüstrasyonları, varaklı aynalar gibi 

dekoratif ögeler otelin çeşitli mekanlarında rastlanan dekoratif sanat-tasarım ürünleridir.  

Birinci kat balkonlarının silmelerine kadar mermer kullanılan doğu cephesi dışındaki diğer cephelerde 

kireçtaşı kaplama kullanılmıştır. Plan üç eksenin kesiştiği ışıklı avlu etrafına konuşlanmış otelin 146 

odası ve 26’ı çatı katı odası mevcuttur. (Çelebioğlu&Yergün,2019) Otel iki adet bodrum kat, zemin kat, 

birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci kat ve çatı katı olmak üzere toplam dokuz kattan oluşmaktadır. 

Pera Palace 46 x 28 metre boyutunda olan dikdörtgen zemin üzerine konumlandırılmıştır. (Bulut, 2017) 

Çelebi’nin 19.yy otelleri  arasında araştırmaları sırasında, ulaşabildiği tek orijinal plan şeması ise Pera 

Palace’a aittir.  

 

Resim 7: Pera Palace Otel Giriş Kat Plan Şeması  (Çelebi,2011) 
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Resim 8: Pera Palace Otel Yatak Katı Plan Şeması (Çelebi,2011) 

Cephe 19.yy otellerinin tümünde olduğu gibi Beyoğlu’na özgü eklektik bir kimliğe sahiptir. Giriş 

cephesinde yer alan Art Nouveau rüzgarlığı en karakteristik özelliklerindendir. Girişte lobi kısmında 

sağ ve sol tarafta iki yönde de oturma grupları bulunur. Ana kapıdan girişte sağ karşıda resepsiyon sol 

karşıda ise concierge hizmetlerinin verildiği bölümler yer alır. Bu kısımda tavanlarda göbekler 

mevcuttur ve göbeklerden inen sarkıt çok kollu cam avizelerle genel aydınlatma sağlanmaktadır. 

Alınlıklarda ve sütunlarda pembe mermer kullanılmıştır. Çini panolarla süsleme yapılmıştır. Çini 

panoların üzerinde ise saatler yer alır. Gri ve bej tonlarında taş kaplamalar duvar kaplamalarında iç 

kabuk tasarımına eşlik eder. Pera Palas Oteli’nin giriş katında giriş holü, resepsiyon, concierge, balo 

salonu dışında hediyelik eşya satış dükkânı ve yeme içme mekanları da bulunmaktadır.  

Ülkenin Saray dışında ilk elektrik ve sıcak su verilen binası olmasının yanı sıra ilk elektrikli asansörüne 

de sahiptir. (Duman,2019) (Çelebioğlu&Yergün,2019) Pera Palace Oteli’nde ziyaretçiler için 

konumlandırılan bilgilendirme panosuna göre Osmanlı’nın ahşap ve dökme demirden yapılmış ilk 

asansörüdür ve Eyfel Kulesi’nden 3 yıl sonra yerleştirilmiştir. Otelin eski reklamasyon afişlerinde bu 

özelliği ön plana çıkarılmıştır. Halen kullanılır durumda olan asansörün kime yaptırıldığı bilinmemekle 

birlikte dönemin etkin firması 1853 yılında asansör üretimine başlayan ilk üreticilerinden otis tarafından 

yapılmış olabileceği ön görülebilir. Tek halatlı sistemle çalışan asansör 127 yıldır kullanılmaktadır. Beş 

kişi kapasiteli asansörün toplam ağırlık limiti 400kg’dir. (Duman,2019) Merdivenlerin ise ferforje 

korkulukları asansörün kafesi ile takım halindedir. Dökme demir korkulukların ve asansör kafesinin 

desenlerinde Art Nouveau tarzı ön plana çıkar. Üst katlara çıkan mermer basamakların rıht yükseklikleri 

düşüktür ve merdiven üzerinde döşeme örtüsü olarak halı bulunmaktadır.  
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Resim 8-9: Pera Palace Hotel asansörü ve korkulukları (Elif Özdoğlar arşivinden) 

Concierge bölümünün solundan devam edildiğinde Patisserie de Pera adlı pastahaneye ulaşılmaktadır. 

Fransız Madame Pompadour stilini andıran ancak kırmızı yerine pembe tonlarının ağırlıkta kullanıldığı, 

romantik bir iç mimari stile sahip pastahane servis ve teşhir bankosu, vitrinler ve dört kişilik masalardan 

oluşur. Bugün Pera Palace Otel içerisinde; Patisserie de Pera dışında Agatha Restaurant, Kubbeli Salon, 

Orient Bar, Orient Terrace olarak toplamda beş yeme-içme mekânı mevcuttur. Bunların yanı sıra özel 

etkinlikler için kullanılabilen bir balo salonu mevcuttur. Resepsiyonun arka kısmından ulaşılan kubbeli 

salon dekorasyon anlayışını en iyi muhafaza eden bölümler arasındadır. Yüksek tavanlı, koyu renklerin 

hakim olduğu bu salonun bazı duvarlarında kitaplıklar mevcuttur. Varaklı, oymalı, ahşap iskeletli 

sandalyeler, kumaş kaplamalı berjerler ve ahşap oymalı bazaya sahip sedirden oluşan oturma gruplarını 

ahşap ince kesitli ayak yapısına sahip masalar tamamlamaktadır. Genel aydınlatma büyük cam avizelerle 

sağlanırken, bölgesel aydınlatma için lambaderlerden faydalanılmıştır. Pencereler geniş açıklıkları ve 

yükseklikleri sayesinde etkin bir doğal aydınlatma ortamı oluşturmaktadır. Pencere kayıtları Art Deco 

tarzını anımsatmaktadır. Doğal aydınlatmanın gerektiğinde sınırlandırılması için kırmızı tafta tam boy 

perdeler tercih edilmiştir. Gri ve bej rengi taş kaplama duvar dokusu üzerinde, yağlıboya tablolar 

bulunmaktadır. Zemin örtüsü olarak halı tercih edilmiştir. İç mekânda bitki kullanımı söz konusudur.  

Orient Terrace ‘a girişte sol tarafta resepsiyonun arka kısmında kubbeli salondan geçilerek ulaşılabilir. 

Orient Terrace ise binanın 1892 yılındaki mimarisinde bulunmayan ve sonradan eklenen teras bölümüne 

konuşlanmıştır. Duvarda orijinal logo yer almaktadır. Siyah dökme demir oturma elemanlarının kırmızı 

döşeme tekstilleriyle kombinlendiği bir masa düzenine sahiptir. Masalar tek dökme demir ayak üzerinde 

taşınmaktadır. Aydınlatma Art Nouveau tarzındaki sokak lambalarıyla oluşturulmuştur. Bar ve ocak 

alanının üzerinde hava koşullarının değişimine uygun güneşlikler kullanılmıştır. Oturma grupları 

eklektik bir stile sahiptir.  

Orient Bar’ın genel görünümü İngiltere’de 19.yy’ın sonlarında erkeklerin toplandıkları popüler bir 

mekân tipolojisi olan sohbet kulüplerini andırmaktadır. Bugün bar kısmında düzenlenen edebiyat 

sohbetleri bu kanıyı doğrular niteliktedir. Döşeme kaplamasında halı tercih edilmiştir. Duvar dokusunda 

duvar kağıdı ve boya kullanılmıştır. Yağlıboya tablolar sanat ürünleri olarak mekâna değer katmaktadır. 

Kolonların üzerinde boy ayna ve ahşap kullanılarak üretilmiş kolon kaplamaları mevcuttur. Genel 

aydınlatma modern görünümlü avizelerle sağlanmış, bölgesel aydınlatma içinse lambaderler 

kullanılmıştır. Farklı sofa ve sandalyelerden oluşan farklı kombinasyonlarda oturma grupları mevcuttur. 

Agatha restaurantta ise op artı andıran siyah beyaz göz yanılsamaları art deco ve art nouveau objelerle 

tamamlanmıştır.  

Mekânı özel kılan ve çağdaşlarından ayıran özelliklerden biri de Mustafa Kemal Atatürk’ün oteli 

ziyaretleri sırasında konakladığı 101 numaralı odanın Atatürk Müze Odası olarak müze mekanına 
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dönüştürülmüş olmasıdır. Bu odanın girişinde salon kısmı yer almaktadır. Salon kısmında vitrinler, bir 

adet büfe, aynalı konsol, seccadelerin yerleştirildiği iki büyük çerçeve ve bir adet oturma grubu yer alır. 

Ahşap malzemenin yoğun kullanıldığı mekânda art nouveau saat, abajur v.b dekoratif ögelerle hayvan 

figürlü nesnelere rastlanır. Duvar kabartmalarında meandr sembolü baskındır. Döşeme örtüsü ise halıdır. 

Bu alanda Mustafa Kemal Atatürk’e ait şahsi eşyalar, döneme ait otelde kullanılan eşyalar, iki adet 

seccade, döneme dair gazete küpürleri, fotoğraflar v.b dökümanlar sergilenmektedir. İç kısımda sağda 

bir vitrin yer almaktadır. Vitrinde ve üzerinde Mustafa Kemal’e ait eşyalar, gazete küpürleri, fotoğraflar 

ve bazı yayınlar sergilenmektedir. Oymalı ahşap bir sandık depolama elemanı olarak metal ve porselen 

detaylarla bezenmiştir. Sandığın sağında ahşap bir yazı masası bulunmaktadır. Çift kişilik ahşap yatağın 

yine ahşaptan oymalı bir yatak başı bulunmaktadır. Yatağın iki yanında aplikler bölgesel aydınlatmayı 

sağlarken, yatağın solunda bulunan komidinin üzerinde de abajur yer almaktadır.  Komidinin solunda 

ise ayaklı gardrop mevcuttur.  Banyo mavi-beyaz seramikle döşenmiştir. Çağının ötesinde olan banyoda 

küvet, klozet, ayaklı lavabo ve bide vitrifiye elemanları olarak göze çarpar. Müze dileyen herkes 

tarafından ziyaret saatleri arasında gezilebilmektedir.  

 

Resim 10-11: Pera Palace Otel 101 Numaralı Oda Mustafa Kemal Atatürk Müze Odası Salon ve Yatak 

Odası (Elif Özdoğlar arşivinden) 

 

Resim 12: Pera Palace Otel 101 Numaralı Oda Mustafa Kemal Atatürk Müze Odası Banyo (Elif 

Özdoğlar arşivinden) 
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Otelin Greta Garbo Corner Room, Jacqueline Onassis Kennedy Room, Agatha Christie Room olarak üç 

adet legendary rooms konseptine ve Mata Hari Suite, Ernest Hemingway Suite, Pierre Loti Suite, Senior 

Suite, Alfred Hitchcock Suite, Presıdentıal Suite altı adet süit konseptine sahip odası bulunmaktadır. Bu 

odalar arasından isme atfedilenler isimlerini otelin ünlü konuklarından almaktadır. Pera Palace Otel 

resmi web sitesine göre Başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 

İsmet İnönü, Kral VIII. Edward, Kraliçe II. Elizabeth, Avusturya-Macaristan İmparatoru Franz Joseph, 

Şah Rıza Pehlevi, Yugoslavya Devlet Başkanı Tito, Mata Hari,  Zsa Zsa Gabor, Greta Garbo, Sarah 

Bernhardt, Alfred Hitchcock, Pierre Loti, Jacqueline Kennedy, General Franz von Papen, Ernest 

Hemingway, Cicero ve Mikis Theodorakis Pera Palace Otel’de konaklayan misafirler arasında yer 

almıştır. Bu yönüyle Otel Osmanlı yerel kültürün bir uzantısı olarak modernist konaklama mekanları 

arasından günümüze dek hizmetini sürdüren olmasının yanı sıra evrensel kültüre de değer katan bir 

mekan olarak tarihe geçmiş bir mimari ögedir.  

 

SONUÇ 

Peyami Safa’nın 1931 yılında basılan Fatih- Harbiye Romanı’ndan, 2022 yılında vizyona giren Pera 

Palace’da Gece Yarısı dizisine kadar pek çok algısal kavramsal sanat ürününe altlık oluşturan bu mekân, 

çağdaşlarına göre modern bir kimlikle yola çıkmış ancak zamansız bir mekâna dönüşmüştür. Eric 

Ambler tarafından set olarak kullanılan yapı, Osmanlı’dan günümüze Beyoğlu’nda yeniden 

işlevlendirilmeden, mekan ve iç mekân tasarım kimliği değişmeden, marka değerini de muhafaza ederek 

günümüze taşınan ender yapılarından biridir. Pera/Beyoğlu-Galata Bölgesi’nin popülaritesi bir asırdan 

fazladır devam etmektedir. Bu  süre içerisinde yapı, iki rejim, iki devlet, pek çok sosyo-politik ve sosyo-

kültürel olaya tanıklık etmiştir. Bunun yanı sıra dönemin stilini yansıtan biçimsel kimliğini, iç mekân 

organizasyonunu, barındırdığı tasarım anlayışlarını, öncül elemanlarını ve sanat eserlerini korumuştur. 

Bu niteliğiyle de aynı zamanda bir şehir hafızası unsurudur. Şehir hafızası bir kentin kültürel kodları, 

kent kimliği ve sembol yapılarının mimarisinin ve tasarım nesnelerinin bileşiminden oluşan görünmez 

bir kültür mirası unsurudur ve kültür politikalarıyla şekillenir. (Özdoğlar&Yalçın,2021) Mekanlar 

insanların ve olayların hafızalarında yer edinirler, anlamlandırılırlar ve kodlanırlar. Bu kodlamanın 

nesiller arası aktarımı çeşitli kültür katmanlarını oluşturur. Otel İstanbul şehir hafızasında 19.yy 

modernist konaklama mekânı tipolojisinde yeniden işlevlendirilmeden ve iç mekân tasarımında çok 

fazla değişikliğe uğramadan en uzun süre varlığını sürdüren örnektir ve yaklaşık yüz otuz yıllık bir 

kültüre sahiptir.  6-7 Eylül olaylarının son tanığı kelebek korse mağazasının kapanmasıyla ticari 

mekanlarda kaybolan Pera/Beyoğlu-Galata Bölgesi şehir hafızası unsurlarının konaklama mekanlarında 

devam etmesi değerli bir mimari kazanımdır. Bu bakımdan varlığını sürdüren otel bir mimari yapı 

olmanın ötesinde iki devletin izlerini taşıyan bir sanat ve kültür nesnesidir. Bu nedenle yapının 

korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması önem taşımaktadır. 
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VASİF ALLAHVERDİYEVİN “MUĞAMSAYAĞI”  ƏSƏRİNİN ÜSLUB XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

STYLE FEATURES OF VASIF ALLAHVERDIYEV'S  WORK "MUGAMSAYAGI" 

 

Şanə MƏMMƏDOVA 

Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası, Musiqişünaslıq fakültəsi, doktorant, Bakı, Azərbaycan 

ORCID ID: 0000-0001-7829-780X 

 

XÜLASƏ  

Açar sözlər: Vasif Allahverdiyev, bəstəkar, muğam, tembr 

Təqdim olunan məqalədə Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin tanınmış nümayəndəsi, Əməkdar 

incəsənət xadimi, Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti, professor, prezident mükafatçısı Vasif 

Allahverdiyevin “Muğamsayağı” əsərinin üslub xüsusiyyətlərindən bəhs edilir. Məqalədə əsərin forma-

quruluşu, səslənişi, janr mənsubiyyəti, obraz-emosional məzmunu və digər səciyyəvi cəhətləri 

işıqlandırılmışdır. Xüsusilə V.Allahverdiyevin bir bəstəkar kimi orkestrin imkanlarına mükəmməl bələd 

olması və milli alətlərlə Avropa alətlərini çox maraqlı tərzdə uzlaşdırması nəzərə çatdırılmışdır. 

Bildirilmişdir ki, “Muğamsayağı” əsəri Vasif Allahverdiyevin milli musiqinin xüsusiyyətləri ilə 

müasirliyin qovuşması istiqamətində mühüm addımı kimi dəyərləndirilə bilər. Bu əsərdə bəstəkar 

özünün millilik çərçivəsində müasir yazı texnikasına mükəmməl bələd olmasını və alətlərin tembr 

xüsusiyyərlərindən məharətlə istifadə etməsini nümayiş etdirməyə nail olmuşdur. 

 

ABSTRACT 

Keywords: Vasif Allahverdiyev, composer, mugam, timbre 

The article discusses the stylistic features of the work "Mugamsayagy" by Vasif Allahverdiyev, a well-

known representative of the Azerbaijani school of composition, Honored Art Worker, People's Artist of 

the Republic of Azerbaijan, Professor, Presidential Award winner. The article covers the form-structure, 

sound, genre, image-emotional content and other features of the work. In particular, it was noted that 

V.Allahverdiyev, as a composer, was well acquainted with the possibilities of the orchestra and 

combined national instruments with European instruments in a very interesting way. It was noted that 

the work "Mugamsayagy" can be considered as an important step by Vasif Allahverdiyev in combining 

the features of national music with modernity. In this work, the composer was able to demonstrate his 

perfect knowledge of modern writing techniques within the national context and the skillful use of the 

timbre features of the instruments. 

 

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi, Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti, 

professor, prezident mükafatçısı Vasif Allahverdiyev sənətə qədəm basdığı ilk günlərdən istedadı və 

sənətə daxilindən gələn özünəməxsus münasibəti ilə seçilən bəstəkarlardan biri olmuşdur. Bir bəstəkar 

kimi onun fərqli mövzu dairəsi və musiqisinə xas olan bədii ifadə vasitələri mövcuddur. Yüksək 

vətəndaşlıq mövqeyi, musiqidə daim doğma Azərbaycanı tərənnüm etməsi bəstəkarın yaradıcılığının 

əsas qayəsini təşkil edir. Bununla yanaşı, onu da qeyd etmək lazımdır ki, Vasif Allahverdiyev Vətən və 

Şərq obrazlarını, türkçülük məfkurəsini  Azərbaycanla, milli köklərlə birləşdirir və bu sintezdən yaranan 

mövzular onun yaradıcılığının əsas qayəsini təşkil edir. V.Allahverdiyevin konservatoriyada həm xalq 

çalğı alətləri şöbəsinin tar sinfində, həm də bəstəkarlıq fakültəsində təhsil alması onun bir bəstəkar kimi 

milli köklərə əsaslanan yaradıcılığının formalaşmasında mühüm rol oynamışdır. Tarda ifaçılıq sənətinin 

incəliklərinə bələd olan bəstəkar bu alətdə muğamın bütün xüsusiyyətlərini yaxından qavramış və 

yaradıcılıqla öz əsərlərində tətbiq etmişdir. Muğam təfəkkürü ilə bağlılıq V.Allahverdiyevin musiqisinin 

məğzini təşkil edir. Bəstəkar xalq musiqisinin digər janrları – mahnı, rəqs, eləcə də aşıq musiqisinə, 

hətta bəzi əsərlərində dini musiqinin janrlarına da istinad edərək maraqlı kompozisiyalar bəstələmişdir. 

https://orcid.org/0000-0000-0000-0000
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Ağac nəfəsli alətlər kvarteti üçün “Muğamsayağı” (Üzeyir Hacıbəyliyə həsr edilib), solo tar üçün 

“Qarabağ balladası” (müəllimi İsmayıl Hacıbəyova həsr edilib) və bir sıra başqa əsərlərində muğam və 

folklor janrlarının xüsusiyyətləri yaradıcı tərzdə həyata keçirilmişdir.  

Vasif Allahverdiyevin yaradıcılığında Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin ən səciyyəvi xüsusiyyətləri 

özünü  büruzə verir. Bəstəkar bu sahədə formalaşmış milli bəstəkarların üslubunu öyrənərək öz 

yaradıcılıq prizmasından keçirmiş və sənətdə öz cığırını açmağa nail olmuşdur. O, daim axtarışdadır, 

əsərlərinin zəngin janr palitrası bunu təsdiqləyir. Kamera musiqisi sahəsində üçhissəli simli kvarteti, 

triangolo, nağara və ağac nəfəsli alətlər kvarteti üçün üçün 2 hissəli “Muğamsayağı” əsəri, orkestr və 

zərb alətləri üçün “Türkü”, eləcə də kamera-instrumental əsərlər – violin və fortepiano üçün sonata, 

pyeslər bəstəkarın yaradıcılığında orijinal səhifələrdir.  

V.Allahverdiyevin kamera əsərləri içərisində triangolo, nağara və ağac nəfəsli alətlər kvarteti üçün üçün 

2 hissəli “Muğamsayağı” əsəri xüsusilə diqqəti cəlb edir. Əsərin Üzeyir Hacıbəyliyə həsr edilməsindən 

irəli gələrək, burada dahi bəstəkarın “Arazbarı” əsərinin intonasiyalarından və ritmik xüsusiyyətlərindən 

istifadə edilmişdir. Lakin V.Allahverdiyevin əsərində bu intonasiyalar dəyişilmiş və ilkin variantından 

çox fərqli şəkildə özünü göstərir. Bəstəkar “Muğamsayağı”da Ü.Hacıbəylinin  “Arazbarı” əsərinin 

ritmik fiqurasiyalarının müxtəlif elementlərinə əsaslanmış və özünəməxsus bir tərzdə səsləniş tərzi 

yaratmışdır. Əsərin Rahab muğamı üzərində yazılmış musiqisi eyni melodik motivin dəyişilmiş şəkildə 

müxtəlif hissələrdə keçməsinə əsaslanır. Digər tərəfdən II hissənin başlanğıc motivi Səid Rüstəmovun 

“Azərbaycan xalq rəngləri”nin ikinci dəftərindən 31 saylı “Tərkib”ə də oxşardır. Belə ki, II hissənin 

başlanğıc motivi melodik dilin xüsusiyyətləri və ritmik quruluş baxımından Hümayun muğamına daxil 

olan “Tərkib”lə yaxındır.  

Ümumiyyətlə, “Muğamsayağı”da bir neçə musiqi nümunəsinin intonasiya xüsusiyyətləri özünü büruzə 

verir. Əsərin standartlardan uzaq olan alət tərkibinə malik olması onun fərqliliyini şərtləndirən əsas 

amildir. Təbii ki, müxtəlif tembr ahənglərinə malik alətlərin səslənişlərinin bir-birinə uyğunlaşdırılması 

bəstəkarın bu sahədə maraqlı tapıntısı hesab oluna bilər.  

Ümumiyyətlə, V.Allahverdiyevin əsərlərində zərb alətlərinə üstünlük verilir və  bu baxımdan 

“Muğamsayağı”da triangolo və nağara alətinin aparıcı rola malik olması heç də təsadüfi deyildir. Zərb 

alətlərinin tembr xüsusiyyətləri  eyni zamanda bəstəkar üçün türkçülük ənənələrinin təzahürü deməkdir. 

Bu əsərdə Avropa mənşəli alətlərdən təşkil olunmuş kvartetlə milli çalğı aləti olan nağaranın sintezi 

sanki Şərq və Qərb təfəkkürünün qarşılaşdırılması, türkçülük məfkurəsi ilə müasir dövrün uzlaşdırılması 

deməkdir.  

Eyni zamanda əsərin tərkibinə zərif tembrə malik və qeyri-müəyyən yüksəklikdə olan triangolonun daxil 

edilməsi nağaranın zərbli səslənişinə də qarşı təzad yaradır.  

Onu da qeyd edək ki, Vasif Allahverdiyevi səciyyələndirən əsas xüsusiyyətlərdən biri də onun alətlərin 

tərkibinə mükəmməl bələd olması və orkestrin imkanlarından məharətlə istifadə etməsidir. Bəstəkarın 

bu istedadı “Muğamsayağı” əsərində özünü qabarıq şəkildə büruzə vermişdir. Belə ki, müxtəlif tembr 

imkanlarına, səslənmə xüsusiyyətlərinə malik olan alətləri bir əsər daxilində birləşdirməsi Vasif 

Allahverdiyevin millilik və müasirliyin qovuşması sahəsində, eləcə də fərqli musiqi mədəniyyətlərini 

təmsil edən alətlərin qovuşması sahəsində mühüm addımı kimi dəyərləndirilə bilər.  

Ümumilikdə yanaşdıqda, əsərdə təzadlı qarşılaşdırmalar üstünlük təşkil edir. Bu həm alətlərin tembr 

xüsusiyyətlərində, həm də bu müxtəliflikdən irəli gələn ümumi səslənişdə nəzərə çarpır. Musiqi 

aləmində yeniliklərə həssaslıqla yanaşan V.Allahverdiyev “Muğamsayağı”da müasir dövrün yazı 

texnikasına milli özünəməxsusluq çərçivəsində yanaşır. Yaradıcılığına daxil olan digər əsərlərində 

olduğu kimi, “Muğamsayağı”da da bəstəkar klassik ənənələr çərçivəsindən kənara çıxmadan müasirliyə 

doğru meyl edir. Klassik quruluşlu nəfəs alətləri kvarteti ilə nağaranın və triangolonun qarşılaşdırılması 

V.Allahverdiyevin müasir musiqinin yazı üslubunun mənimsənilməsi  istiqamətində addımı kimi 

dəyərləndirilə bilər. Eyni zamanda milli musiqinin ritmik xüsusiyyətlərini özündə əks etdirən nağaranın 

tembr səslənməsi əsərdə fərqli bir uyğunluq yaradır. Bəstəkar bu əsərində məntiqi təfəkkürə əsaslanaraq 

dəqiqlik tələb edən və özündə fərqli bədii məzmunu ehtiva edən qeyri-adi səsləniş tərzi yaratmağa 

müvəffəq olmuşdur. Bəstəkar milli musiqi aləti olan nağaranın ifa xüsusiyyətlərini nəzərə almış və bu, 

həm əsərin partiturasında, həm də səslənişində özünü büruzə verir. Nağara alətinin quruluşu barədə 
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musiqişünas alim, professor Abbasqulu Nəcəfzadə yazır: “Ardıcıl səsdüzümü olmadığından nağaranın 

diapazonu müəyyən deyil. Bu səbəbdən alətin notları bir xətt üzərində, ritmik fiqurasiyalar şəklində və 

bəzən şərti olaraq bas açarında yazılır” [4, s. 111]. Vasif Allahverdiyev də əsərdə nağaranın bütün bu və 

ya digər xüsusiyyətlərini nəzərə almışdır.  “Muğamsayağı” əsəri bəstəkarın alətlərin tembr 

xüsusiyyətlərinə mükəmməl bələd olmasının bariz nümunəsidir və bu cəhət bəstəkarın yaradıcılığının 

digər sahələrində də özünü büruzə verir.  

“Muğamsayağı” əsəri 2 hissəli quruluşa malikdir. Əsərin I hissəsi period formasındadır və cəmi 19 

xanədən ibarətdir. II hissə isə musiqi dili, ritmik xüsusiyyətlər baxımından I hissənin davamı kimi 

səslənir. Məhz buna görədir ki, əsərin I hissəsinin kiçik həcmə malik olması nəzərə çarpmır.  Əslində 

hissələr arasında musiqi dili və harmonik baxımdan  hər hansı kəskin təzad mövcud deyildir. Əsas 

fərqləndirici  xüsusiyyət I hissənin triangolonun, II hissənin isə nağaranın ifası üzərində qurulmasıdır.  

Kontrastlılıq əsasən hər iki hissədə alətlərin tembr münasibətlərinə əsaslanır. Eyni zamanda ağac 

nəfəslilərdən təşkil olunmuş kvartetin öz daxilində təzadlı bir səsləniş yaradılır. Sanki hər bir alət öz 

fərdi musiqi partiyasına malikdir və ümumi səslənişdə bu kəskin təzadlılıq müşahidə olunur. Nağara və 

triangolonun ifası isə bu daxili ziddiyyəti daha da kəskinləşdirir. Əsərdə ölçü dəyişkənliyinə çox rast 

gəlinir, xüsusilə əsərin I hissəsində və II hissənin əvvəlində bu daha çox nəzərə çarpır. II hissədə 

Ü.Hacıbəylinin obrazını səciyyəndirən motiv əsəri sanki çərçivəyə alır və girişlə tamamlayıcı partiya  

eyni intonasiya üzərində qurulmuşdur. II hissədə nağara alətinin üstün olması əsərə milli musiqiyə xas 

olan səsləniş effekti bəxş edir. Buradakı digər alətlər sanki nağaranın müşayiəti fonunda səslənir. 

Ümumilikdə əsərin səsləniş tərzi qeyri-adi və müəyyən qədər alətlərin bir növ qarşı-qarşıya qoyulması 

ahəngində səslənir. 

Bəstəkarın ağac nəfəsli alətləri kvartetinin klassik tərkibinə triangolo və nağaranı daxil etməsi də onun 

müasir musiqidə sintez sahəsində axtarışlarının nəticəsi kimi dəyərləndirilə bilər. Bu baxımdan Vasif 

Allahverdiyevin “Muğamsayağı” əsəri bəstəkarın yaradıcılığında millilik və müasirliyin sintezi 

baxımından da təqdirəlayiqdir.  

“Muğamsayağı” əsəri bəstəkarın kamera musiqisinin parlaq nümunələrindən biri kimi müasirliyin və 

milliliyin qovuşmasından yaranan mürəkkəb dünyəvi aləmi, ziddiyyətlər üzərində qurulan gerçəkliyi 

açan bir əsər kimi diqqətəlayiqdir. Eyni zamanda “Muğamsayağı” özünəməxsus üslub xüsusiyyətlərinə 

malik olan əsərlərdən biri kimi  Azərbaycan musiqisində milli və müasirliyin qovuşmasını əks etdirən 

əsərlər sırasına daxildir.  
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URL: https://www.youtube.com/watch?v=RAGH2au-zuo 
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İNGİLİZCENİN TÜRKİYE’DEKİ DİLSEL GÖRÜNÜME YANSIMASI: TİŞÖRT YAZILARI 

ÜZERİNE BİR İNCELEME  

ENGLISH IN THE LINGUISTIC LANDSCAPE OF TÜRKİYE: AN INVESTIGATION INTO 
PRINTED T-SHIRTS   

İsmail YAMAN 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Samsun, Türkiye 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1323-4909 

ÖZET 

Dil hayatın olağan akışı içinde hem ürettiğimiz hem de farkında olarak veya olmayarak maruz 

kaldığımız karmaşık bir sistemdir. Küreselleşen dünyamızda İngilizcenin artan etkisinin yalnızca 

yabancı dil öğretimi süreçlerine değil günlük yaşantımıza da belirgin bir yansıması vardır. Kamusal 

alanlarda bulunan görsel dil unsurlarını içeren dilsel görünüm trafik levhalarından mağaza isimlerine, 

araç markalarından sokak reklamlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Son yıllarda popüler 

kültür unsuru olarak karşımıza çıkan baskılı tişört yazıları da toplumdaki dilsel görünümü önemli ölçüde 

etkilemektedir. Bu nitel çalışmada Türkiye’de güncel olarak satışta olan farklı markaların baskılı 

tişörtlerinden alınan örneklem anonim olarak incelenmiş ve İngilizcenin bu bağlamda Türkiye’deki 

dilsel görünüme yaptığı etki irdelenmiştir.     

Anahtar Kelimeler: Türkçe, İngilizce, dilsel görünüm, kültür, dil öğretimi. 

ABSTRACT 

Language is a complex system that we both produce and are exposed to, consciously or unconsciously, 

in the ordinary course of life. The increasing influence of English in our globalizing world has a clear 

reflection not only on foreign language teaching processes, but also on our daily life. The linguistic 

landscape, which includes visual language elements in public spaces, covers a wide range from traffic 

signs to store names, from vehicle brands to street advertisements. Printed t-shirts, which have emerged 

as a popular culture element in recent years, also significantly affect the linguistic landscape in society. 

In this qualitative study, the sample taken from the printed t-shirts of different brands currently on sale 

in Türkiye was analyzed anonymously to find out the effect of English on the linguistic landscape in 

Türkiye.    

Keywords: Turkish, English, linguistic landscape, culture, language teaching. 

1. GİRİŞ

Dil olgusu insanları diğer canlılardan ayıran en önemli unsurlardan biridir. İnsanlar arasındaki iletişim 

yazılı veya sözlü üretim yoluyla gerçekleşir. İşaret dili de üçüncü bir iletişim kanalı teşkil etmektedir. 

Herhangi bir ülkede veya toplumda kullanılan dil tesadüfi olarak değil; tam aksine derin bir tarihi 

arkaplanın yansıması olarak ortaya çıkmaktadır. Bugün dünya genelinde ülkelerdeki duruma göz 

attığımızda tekdillilik (monolingualism), iki dillilik (bilingualism) veya çokdililik (multilingualism) 

örneklerini görmek mümkündür.  

Bugün dünyada yaşayan veya yaşamayan dillerin hepsi çok değerlidir. Birleşmiş Milletler’in resmi 

dilleri Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca’dır. Bu dillerin dünya genelinde kayda 

değer bir nüfuz alanı mevcuttur. Ancak, İngilizce için ayrı bir paragraf açmak gerekmektedir.  

Asırlar önce Latince, sonrasında kısmen Fransızca için ortak dil (lingua franca) statüsünden 

bahsedilebilir. Ancak bugün bazı bölgesel istisnalar haricinde dünya genelinde ortak dil statüsüne sahip 

dilin İngilizce olduğu aşikardır. Türkiye’de de İngilizce etkisini farklı bağlamlarda görmek mümkündür. 

https://orcid.org/0000-0000-0000-0000


P
R

O
C

EE
D

IN
G

S 
B

O
O

K
 

12th International Conference on Culture and Civilization 
Azerbaijan State University of Culture and Arts 

Lahıc, Ismailli, Azerbaijan 
June 21-22, 2022 

 
 
175 

Türkiye’de yabancı dil statüsüne sahip olan İngilizce 2013 yılından beri devlet okullarında 2. sınıftan 

itibaren okutulmaktadır. İngilizcenin yabancı dil olarak öğretilmesi bir milli eğitim politikası olarak 

uygulansa da İngilizce bir amaç değil iletişim aracı olarak görülmelidir. İngilizcenin çağın gereği olarak 

yeni yetişen nesle bir iletişim aracı statüsünde öğretilmesi ve İngilizcenin popüler kültür unsuru olarak 

günlük hayattaki yansımaları farklı durumlardır. Bu bağlamda, dilsel görünüm (linguistic landscape) 

kavramı çerçevesinde mevcut durumun ne olduğunu irdelemekte fayda var.  

Dilsel görünüm kavramı kamusal alanda gözlemlenebilen tüm yazılı dil unsurları olarak tanımlanabilir 

(Gorter, 2006). Tabelalar, afişler, işyeri isimleri, araç isimleri, duvar yazıları vb. tüm dil unsurları bir 

sokaktaki, mahalledeki, şehirdeki veya ülkedeki dilsel görünümü teşkil etmektedir. Son yıllarda 

yükselen bir eğilim olan yazı baskılı tişörtler de dilsel görünümün bir parçasıdır. Toplumdilbilim 

açısından incelendiğinde farklı ülkelerde ve farklı bağlamlarda insanların giydiği tişörtlerin üzerindeki 

İngilizce yazıların varlığının yorumlanması değişiklik gösterecektir (Caldwell, 2017). Türkiye 

bağlamında bir değerlendirme yaptığımızda insanların İngilizceyi günlük hayatlarında aktif bir şekilde 

kullanmalarının değil popüler kültürün bir parçası olarak bu tişört yazılarını değerlendirmek 

mümkündür.   

İngilizcenin bugün Türkiye’deki dilsel görünüme yansıması bağlamında farklı görüşlerden söz 

edilebilir. Olumlu görüşler genellikle çokkültürlülük ve küreselleşme gibi tezler etrafında 

toplanmaktadır. Ayrıca, İngilizcenin Türkiye’de dilsel görünüme yansıması dil eğitimi bağlamında bir 

fırsat ve özgün materyal olarak da ele alınabilmektedir. (bkz. http://llineltproject.com/index.html). 

Olumsuz görüşler ise genellikle dil ve kültür hegemonyası, kültürel yozlaşma ve özellikle çocuklar ve 

gençler bağlamında bilinçaltı mesaj gibi tezler etrafında toplanmaktadır. Tişört yazıları dâhil 

İngilizcenin dilsel görünümde kendini fazlaca göstermesi anadilimiz Türkçe ve öz kültürümüz üzerinde 

olumsuz etkiler doğurabileceği gerekçesiyle ciddi eleştiriler de almaktadır (Küçükbezirci, 2017). 

Türkiye’de tişört yazıları üzerine toplumdilbilimsel bir araştırma yapan Çiçek (2021) katılımcıların 

yarıdan fazlasının giydikleri tişörtlerin üzerinde bulunan yabancı dilde içeriğin anlamını bilmediklerini 

ortaya koymuştur. Bu bulgu yabancı dilde tişört yazılarının kökeninin daha çok popüler kültür olduğu 

savını desteklemektedir.       

 

2. YÖNTEM 

Bu betimsel çalışmanın amacı Türkiye’de satış yapan üç farklı popüler giyim markasının resmi internet 

sayfalarında satışa sunulan toplam 600 baskılı (yazı içerikli) tişört üzerinden nitel veri toplayıp mevcut 

dilsel görünüm üzerine değerlendirmelerde bulunmaktır.     Anonim olarak çalışmaya dâhil edilen her 

bir markadan 200 adet tişört incelenmiş ve bunların yarısı genç yarısı da çocuk kategorisinde ürünler 

olarak belirlenmiştir. Genç ve çocuk kategorisindeki ürünler de yarı yarıya (50 + 50) kız ve erkek 

ürünleri olarak belirlenmiş ve incelenmiştir. Yapılan nitel inceleme sonucunda tişört yazıları özelinde 

dilsel görünüm açısından farklı kategoriler belirlenmiş ve örneklerle yorumlanmıştır.   

 

3. BULGULAR 

Ele alınan toplam 600 tişört yazısı üzerine dilsel görünüm bağlamında yapılan inceleme toplam 13 

kategori ortaya koymuştur. İncelenen örneklemin 587 adedi İngilizce içerik sunarken geri kalan 13 

adedi Türkçe, Fransızca, Latince ve Potekizce içerik sunmaktadır.     

1. Türkçe İçerik  

İncelenen tişört yazılarında yalnızca 8 adet Türkçe içeriğe rastlanmıştır.  

• Hayal Kur 

• Hadi eğlenelim  

• Durma Dans Et  

• Akıllı olmak suç mu? 

http://llineltproject.com/index.html
http://llineltproject.com/index.html
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• Kadıköylü 

• Kral Şakir  

• En Kral Şakir  

• Kemal Atatürk  

Türkiye’de popüler giyim markaları tarafından satışa sunulan tişörtler üzerine yapılan incelemede 

toplam 600 yazı baskısı arasından yalnızca 8 adedinin Türkçe içerik sunması oldukça dikkat çekicidir. 

Bu durum tişört yazıları bağlamında dilsel görünüm açısından Türkçenin görünümünün oldukça zayıf 

olduğunu göstermektedir.      

2. Fransızca İçerik  

İncelenen içerikler arasında 3 adet tişört yazısının Fransızca olduğu tespit edilmiştir.  

• Simplicité 

• c'est la vie 

• l'amour 

3. Latince İçerik  

İncelenen içerikler arasında 1 adet tişört yazısının Latince kökenli olduğu tespit edilmiştir.  

• Carpe Diem  

 

4. Farklı Dillerin Birlikte Kullanılması  

İncelenen içerikler arasında 1 adet tişört yazısının İngilizce ve Portekizcenin birlikte kullanımına 

örnek olduğu tespit edilmiştir.   

• I wish it were real 23 de Agosto 

5. İngilizce Özel İsimler 

Yukarıda sıralanan ve örneklenen kategoriler haricinde kalan 587 tişört yazısının tamamen İngilizce 

içeriğe sahip olduğu tespit edilmiştir. Bunların da 332 adedi İngilizce özel isim içeriğine sahiptir. 

Yapılan nitel inceleme sonucu İngilizce özel isimler kategorisi de altı alt kategoriye ayrılmıştır. 

Belirlenen alt kategoriler ve ilgili tişört yazısı örnekleri aşağıda sunulmuştur.    

5.1 Coğrafi İsimler 

• Venice Beach, Las Vegas, New York City, Brooklyn vb. 

5.2 Spor İçerikli İsimler 

• NBA, Shaq, Phoenix Suns, Boston Celtics, Chicago Bulls vb.   

5.3 Kuruluş İsimleri 

• NASA vb. 

5.4 Müzik Bağlantılı İsimler 

• Pink Floyd, Rolling Stones vb. 

5.5 Marka İçerikli Yazılar 

• Pepsi Generation vb.  

5.6 Film-Çizgi Film İsimleri 

• Flintstones, Tom and Jerry, Mickey Mouse vb.   

6. Tek Kelimelik Görsel Eşleşmeli İngilizce Yazılar 
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Toplam 32 tişört yazısının özel isim olmayan tek kelimelik bir İngilizce sözcük ve ona uygun bir 

görsel içeriği sunduğu belirlenmiştir. Örneğin; 

• Illusion  

• Follow  

• Sunshine  

7. Bireysel Motivasyon Artırıcı İngilizce Mesajlar 

Toplam 154 tişört yazısının bireysel anlamda motivasyon artırıcı İngilizce slogan içeriği sunduğu 

belirlenmiştir. Örneğin;    

• Let life surprise you 

• Listen to your intuition  

• Grow green 

• Be positive 

• Fresh start 

• Every flower blooms 

• Together we rise  

• Enjoy every sunset  

• Play to win 

• Better days are coming  

• Take the risk 

• Move  

• Focus on the good  

• Dreams come true  

8. Doğa İçerikli İngilizce Yazılar 

Toplam 38 adet tişört yazısının doğa il ilgili İngilizce içerik sunduğu belirlenmiştir. Örneğin;  

• Ocean spirit  

• Save the sea 

• Save the planet  

9. Aşk İle İlgili İngilizce İçerik  

Toplam 10 adet tişört yazısının aşk ile ilgili İngilizce içerik sunduğu belirlenmiştir. Örneğin;  

• Love is so short, forgetting is so long  

• One last kiss  

10. Bireyi Tanımlamaya Dönük İngilizce Yazılar 

Toplam 45 adet tişört yazısının tişörtü giyen bireyi tanımlamaya dönük İngilizce içerik sunduğu 

belirlenmiştir. Örneğin;   

• Flower child  

• Miss trouble  

• Beautiful  

• Bad to the bone  
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11. İngilizce Mitolojik Atıflar  

Toplam 2 adet tişört yazısının İngilizce mitolojik atıf içerdiği belirlenmiştir. Örneğin;    

• Unicorn Style   

• What is your pandicorn name?  

12. İngilizce Kelime Oyunu 

Toplam 3 adet tişört yazısının İngilizce kelime oyunu içerdiği belirlenmiştir. Örneğin;   

• (not sorry) Sorry.  

• Be a nice cream  

• I'm Not Awesome I'm Awe Everything  

13. Hatalı İngilizce Kullanımı 

Toplam 3 adet tişört yazısının hatalı İngilizce içerik sunduğu belirlenmiştir. Örneğin;   

• Life is art..Everything stars with a dream. Please don’t wait for any 

instruction 

• Be kind. You can do anything in this worlds.  

• Spirit of a eagle   

 

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Türkiye’de satış yapan üç farklı popüler giyim markasının resmi internet sayfalarında satışa sunulan 

toplam 600 baskılı (yazı içerikli) tişört üzerinden toplanan nitel veri incelendiğinde toplam 13 kategori 

elde edilmiştir. Tişört yazılarındaki dil dağılımı çok baskın bir şekilde İngilizce lehine bir görüntü ortaya 

koymaktadır. Türkçe içerik sayısının çok kısıtlı olması oldukça dikkat çekicidir. İngilizce haricinde de 

az sayıda Fransızca, Latince ve Portekizce içeriğin tişörtler üzerinde dilsel görünüme dâhil olduğu tespit 

edilmiştir. İngilizce yazılar üzerine odaklanıldığında ise en fazla içeriğin İngilizce özel isimler ve ikinci 

olarak da bireysel anlamda motivasyon artırıcı İngilizce yazılar olduğu görülmektedir.  

Elde edilen bulgular ışığında İngilizcenin Türkiye’de yabancı dil olmasına ve günlük hayatta insanlar 

arasında iletişim aracı olarak kullanımının oldukça kısıtlı olmasına rağmen Türkiye’deki dilsel 

görünüme bariz bir yansıması olduğu söylenebilir. Bu durum İngilizcenin Türkiye’deki dilsel görünüme 

yansımasını inceleyen az sayıdaki diğer çalışmaların bulgularını da desteklemektedir (örn. Yaman & 

Ekmekçi, 2016; Somuncu, 2020; Yiğit, 2021).        
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ÖZET 

Dünyada meydana gelen hızlı değişimler, teknolojik ilerlemeler, artan bilgi paylaşımı, insanların 

herşeyin en iyisine ve kalitelisine ulaşma isteği gerek tüm alanlarda gerekse spor hizmeti alanında gün 

geçtikçe önemini arttırmaktadır. Bu anlamda ülkelerin kalkınmasındaki özelliklerden birisi de spora 

verdikleri önem ve başarılı olabilmek açısından tesislere verdiği değerle anlaşılmaktadır. Bu çalışmanın 

amacı özel spor tesislerinden yararlanan kadınların hizmet kalitesi algısına yönelik görüşlerinin 

incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunda Gaziantep ilinde faaliyet gösteren özel bir spor 

tesisinden yararlanmakta olan 10 kadın ile ve gönüllülük esasına uygun olarak yüz yüze görüşme tekniği 

kullanılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan mülakat yöntemi kullanılarak, elde 

edilen veriler, içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda özel spor tesislerinden 

kadınlar tesislerin güzel ve keyifli olduğunu belirtirken, personelin güleryüzlü ve ilgili olduğunu ifade 

etmiştir. Katılımcıların; spor tesisinin yerini konum olarak uygun gördükleri, fiziksel anlamda tesisi 

yeterli gördükleri ve genel alnamda tesisinin işleyişinden memnun oldukları görülmüştür. Bunun 

yanında çalışmaya katılan kadınların; sağlıklı olmak için, stres ve yorgunluğu azaltmak için, psikolojik 

anlamda rahatlamak için ve kilo vermek amacıyla spor tesisinden yararlandığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Özel spor tesisi, kadın, hizmet kalitesi. 

 

ABSTRACT 

The rapid changes in the world, technological advances, increasing information sharing, the desire of 

people to reach the best and quality of everything increase its importance day by day both in all fields 

and in the field of sports services. In this sense, one of the features of the development of countries is 

understood with the importance they give to sports and the value they give to facilities in terms of being 

successful. The aim of this study is to examine the views of women who use private sports facilities on 

the perception of service quality. In the study group of the research, face-to-face interview technique 

was used with 10 women who benefit from a private sports facility operating in the province of 

Gaziantep and on a voluntary basis. In the research, using the interview method, which is one of the 

qualitative research methods, the data obtained were analyzed by the content analysis method. As a 

result of the research, women from private sports facilities stated that the facilities were beautiful and 

enjoyable, while the staff were smiling and interested. Participants; It was seen that they found the 

location of the sports facility suitable as a location, they saw the facility as sufficient in physical terms 

and they were satisfied with the operation of the facility in general. In addition, the women participating 
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in the study; It has been concluded that he uses the sports facility to be healthy, to reduce stress and 

fatigue, to relax psychologically and to lose weight. 

Keywords: Private sports facility, Women, Service quality. 

 

INTRODUCTION 

A service is an intangible product created to satisfy consumer needs (Kuriloff et al., 1993: 247). Service 

is an abstract concept. Inventory cannot be kept, stored, standardized in any way, it passes directly from 

the producer to the consumer, and there is no relation between visuality, objectivity and ownership 

(Eleren and Kılıç, 2007). According to the definition of the American Marketing Association, service; 

They are actions that provide satisfaction of wants and needs and can be defined independently when 

marketed to end consumers and businesses regardless of the sale of a good (Ersoz et al., 2009: 20, cited 

in Filiz et al., 2010). 

We can define Private Sports Institutions as sports centers where people apply to do sports and where 

various sports activities are done together. These special sports centers, whose numbers have increased 

considerably in recent years, are seen as an effective tool for people to exercise regularly (Ramazanoğlu 

and Ramazanoğlu, 2000). 

In recent years, many studies have been carried out to measure service quality and customer satisfaction. 

The purpose of measuring service quality and customer satisfaction is to increase customer satisfaction 

and service quality by activating all units of the business to meet customer expectations. (Lapa and Başç, 

2012). For this reason, many sectors that produce goods or services attach importance to service quality 

studies and try to create awareness among their competitors (Polat et al., 2013). 

Today, as in other sectors, the level of competition between sports businesses such as gyms and fitness 

centers serving in the field of sports is also very important. In this competitive environment, sports 

centers are making great efforts to ensure their continuity, to increase their earnings, not to lose their 

customers and to add new ones to their existing customer potential. Sports businesses that know their 

customers well, meet their expectations and provide quality service become advantageous compared to 

others (Lapa and Başç, 2012). The reason for the existence of public and private sports enterprises is to 

design and provide services at the most affordable price and time, in a way that will meet the 

expectations and needs of customers about sports. For this reason, it is very important for sports 

marketing to determine customer demands and expectations so that sports services can meet customer 

needs (Ekenci and İmamoğlu 2002; Kül et al., 2011). 

The development of sports in the world and in Turkey has gained an increasing momentum in the last 

centuries. In this century, the sports sector has experienced a great increase in the number of participants, 

with the increase in income due to economic development, the clear relationship between active life and 

healthy life. This situation has made the private sports centers sector an indispensable industry (Yalçın 

et al., 2004). Private sports centers, which are considered as service businesses, can be expressed as 

places where the individual's needs such as healthy life, vitality, weight loss, and strength development 

are met (Yıldız, 2012). Private gymnasiums are one of the institutions that undertake the important tasks 

of spreading sports in every part of the society and making it possible to do it regularly throughout life, 

regardless of gender, age, education level and some physical competencies. Due to these functions and 

responsibilities, private gyms are expected to be at a level that can adequately serve their intended use 

(Bingöl and Doğan, 2010). 

With the increase in private sports centers in Turkey, it is seen that an intense competition has developed 

among businesses in this field as well. It is stated that company managers tend to product/service 

differentiation in order to gain new customers or retain existing customers among these increasing 

competitive situations (Moxham and Wiseman, 2009). The way to be successful is possible by 

increasing the quality level of the service offered to the people addressed (Yaşa, 2012). Today, sports 

facilities should always consider customer satisfaction due to their customer-centered service offering. 

In addition, the features of services such as intangibility, variability, non-storage and inseparability, 

unlike goods, make the measurement of service quality very difficult (Aksu, 2012). 
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From this point of view, this study was carried out to determine the service quality perceptions of women 

who go to private sports centers. In this context, answers to the following questions were sought. Women 

benefiting from private sports facilities; 

1. What are the opinions on the service quality of the sports facility? 

2. What are their views on the physical and environmental conditions of the sports facility? 

3.Are they satisfied with the service quality of the sports facility? 

4.What are the purposes of using the sports facility? 

 

METHOD  

The interview method, which is one of the qualitative research methods, was used in the research. 

Qualitative research is a method that offers flexible action to the researcher compared to quantitative 

research, and offers different approaches to data collection method, analysis and research design (Gay, 

Mills, & Airasian, 2006). Qualitative research is defined as research in which qualitative data collection 

methods such as observation, interview and document analysis are used, and a qualitative process is 

followed to reveal perceptions and events in a natural environment in a realistic and holistic way. 

Qualitative research is an approach that focuses on researching and understanding social phenomena in 

their environment with an understanding based on theory building (Yıldırım & Şimşek, 2013). The 

interview method is prepared in order to get the same type of information from different people by 

focusing on similar issues (Patton, 1987:111; cited in Yıldırım & Şimşek, 2013). 

Research Group  

The study group of the research consists of women who go to a private sports facility in Gaziantep. 

Maximum variation sampling, which is one of the purposive sampling methods, was used in the 

selection of the study group. According to Yıldırım and Şimşek (2013), the aim is to create a relatively 

small sample and to reflect the diversity of individuals who may be a party to the problem studied in 

this sample at the maximum level. The number of students in the sample group in this study was 

determined as 10. 

Preparation and Application of the Open-Ended Questionnaire 

In the study, a semi-structured interview form consisting of 4 items was used to collect qualitative data. 

Through the interview technique, which is frequently used in qualitative research, the researcher tries to 

understand unobservable situations such as attitudes, experiences, intentions, thoughts, mental 

perceptions, comments and reactions (Yıldırım & Şimşek, 2013). In order to prepare the interview form, 

a comprehensive literature review was conducted and the interview form was prepared. While preparing 

the semi-structured interview form used as a data collection tool, a field survey was first conducted by 

the researcher and a semi-structured interview form question pool was created, which includes questions 

that can be asked to the participants about the subject. Then, the questions created by three experts were 

examined and the semi-structured interview form was finalized. None of the participants included in the 

study were compelled to participate in the research, and the principle of confidentiality was meticulously 

complied with during the application and collection of the questionnaires. The interviews were recorded 

with a voice recorder and then these recordings were transcribed. 

Analysis of Data 

The data obtained from the interview form used in the research were recorded with a voice recorder. 

After the application, the qualitative data in the audio recordings containing the answers of the 

participants were transferred to the computer environment by the researcher. Then, qualitative data were 

analyzed by content analysis method. Content analysis technique, which is frequently used, was used in 

the analysis of the data obtained from the questions in the interview form. The aim is to reach concepts 

that can explain the collected data (Yıldırım & Şimşek, 2013). 
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RESULTS  

Table 1. Distribution of the participants' views on the service quality of the sports facility.  

Themes n % 

Nice and enjoyable place 7 41.2 

Staff is friendly and caring 6 35.3 

Very hygienic 4 23.5 

Total 17 100 

When the opinions of the participants on the service quality of the sports facility are examined in Table 

1, the majority (41.2%) stated that it is a beautiful and enjoyable place. In addition, some participants; 

They stated that the staff is friendly and interested, and that the hall is hygienically clean. 

Table 2. Distribution of the participants' views on the physical and environmental conditions of the 

sports facility. 

Themes n % 

good location 10 45.4 

physically adequate 8 36.4 

pretty safe place 4 18.2 

Total 22 100 

When the views of the participants on the physical and environmental conditions of the sports facility 

are examined in Table 2, all (45.4%) stated that they are in a good location. While 36.4% of the 

participants stated that the sports facility was physically sufficient, some participants stated that it was 

a very safe place. 

Table 3. Distribution of the participants' views on whether they are satisfied with the service quality of 

the sports facility. 

Themes n % 

I am satisfied 10 100 

Total 10 100 

When the opinions of the participants on whether they are satisfied with the service quality of the sports 

facility in Table 3 are examined, all (100%) stated that they are satisfied with the sports facility. 

Table 4. Distribution of the participants' views on the purpose of using the sports facility. 

Themes n % 

To be healthy 7 35 

To reduce stress and fatigue 5 25 

For psychological relaxation 3 15 

To lose weight 3 15 

To reduce my body aches 2 10 

Total 20 100 

When the opinions of the participants on the purpose of using the sports facility in Table 4 are examined, 

the majority (35%) stated that they use the facility to be healthy. In addition, while the participants 

(25%) stated that they use the sports facility to reduce stress and fatigue, some women; He stated that 

he used the sports facility to relax psychologically, to lose weight and to reduce body pain. 

 

DISCUSSION  

When the opinions of the participants about the service quality of the sports facility are examined, the 

majority (41.2%) stated that it is a beautiful and enjoyable place. In addition, some participants; They 

stated that the staff is friendly and interested, and that the hall is hygienically clean. From this point of 

view, we can say that the participants liked the sports facility. In the study of Yıldırım (2018), it was 
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seen that the satisfaction level of the people who use sports facilities decreased in the dimension of 

hygiene services. 

When we look at the views of the participants on the physical and environmental conditions of the sports 

facility, it was seen that all (45.4%) stated that they were in a good location. While 36.4% of the 

participants stated that the sports facility was physically sufficient, some participants stated that it was 

a very safe place. Therefore, it can be said that the participants see the sports facility as physically 

sufficient and reliable. The functionality and continuity of sports businesses and their ability to meet 

customer satisfaction depend on the quality of the personnel (Mayaka and Akama, 2007). In addition, 

the beauty of the physical conditions of the facilities is also an important issue (Karakuş, 1997; 149). 

For these reasons, sports businesses should hire qualified personnel in order to increase the quality of 

service (Ekenci and İmamoğlu, 2002; 116-132) and should not ignore the cleaning and hygiene factor 

(Thwaites and Chadwick, 2005; 332). 

When we look at whether the participants are satisfied with the service quality of the sports facility, it 

is seen that all of them are satisfied with the sports facility. In this sense, we can say that the women 

who benefit from the private sports facility are satisfied with the service quality. 

When we look at the opinions of the participants about the purpose of using the sports facility, it is seen 

that the majority of the women participating in the study benefit from the sports facility in order to be 

healthy. In addition, the participants; In order to reduce stress and fatigue, to relax in a psychological 

sense, to lose weight and to reduce body pain, it came to the forefront that he benefited from the sports 

facility. 

In conclusion, while women from private sports facilities stated that the facilities were nice and pleasant, 

they stated that the staff were friendly and interested. Participants; It was seen that they found the 

location of the sports facility suitable as a location, they saw the facility as sufficient in physical terms 

and they were satisfied with the operation of the facility in general. In addition, the women participating 

in the study; It has been concluded that he uses the sports facility to be healthy, to reduce stress and 

fatigue, to relax psychologically and to lose weight. 
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ÖZET 

Yahyâ mahlasıyla şiirler yazan iki şair Taşlıcalı Yahyâ Bey ve Şeyhülislâm Yahyâ, Osmanlı Dönemi’nin 

meşhur şairleri arasında yer alırlar. XV. yüzyılın son çeyreğinde doğduğu tahmin edilen ve 1582’de 

vefat ettiği kabul gören Yahyâ Bey; coşkulu üslubuyla kaleme aldığı şiirlerinin yanında, yiğitliği ve 

pervasız kişiliğiyle de yaşadığı devirde adından söz ettirmiştir. Ömrünü cenk meydanlarında ve şiir 

meclislerinde geçiren şairin dili sade, üslubu samimi ve akıcıdır. XVI. yüzyılın ikinci yarısında dünyaya 

gelen ve 1644’te vefat ettiği kabul edilen Şeyhülislâm Yahyâ ise devrinin hatırı sayılır âlimlerinden ve 

seçkin şairlerinden biridir. Genç yaşta ilim tahsiline başlayan şair, çeşitli medreselerde görev yaptıktan 

sonra; kadılık mesleğini icra etmiş ve şeyhülislâmlık makamında görevdeyken vefat etmiştir. 

Şeyhülislâm Yahyâ da Taşlıcalı Yahyâ gibi sade dili ve samimi üslubuyla dikkat çekmektedir. 

Aynı mahlası taşımalarının yanında, şiirlerinde kullandıkları sade dil, akıcı söyleyiş ve birbirlerine yakın 

tarihlerde yaşamış olmaları; Taşlıcalı Yahyâ Bey ile Şeyhülislâm Yahyâ’nın şiirlerinin birbirine 

karıştırılmasına sebep olmuştur. Bu karışıklık ise pek çok Dîvân nüshasında ve mecmuada, Yahyâ 

Bey’in şiirlerinin Şeyhülislâm Yahyâ adına kaydedilmesine yol açmıştır. İncelememiz neticesinde, 

Şeyhülislâm Yahyâ Dîvân’ı yayınlarında yer alan 4 gazel ve 2 beytin Taşlıcalı Yahyâ Bey’e ait olduğu 

görülmüştür. Ayrıca Şeyhülislâm Yahyâ Dîvân’ının yeni tespit edilen nüshalarında bulunan Taşlıcalı 

Yahyâ Bey’e ait 3 gazel ve 1 beyit tespit edilmiştir. 

Bildiride öncelikle Mehmet Çavuşoğlu’nun hazırladığı Yahyâ Bey Dîvân’ı hakkında bilgi verilmiş; 

sonrasında Şeyhülislâm Yahyâ Dîvân’ıyla ilgili Lütfi Bayraktutan’ın hazırladığı doktora tezinden, 

İbnülemin Mahmud Kemal İnal’ın başkanlığında hazırlanan matbu nüsha ile Rekin Ertem ve Hasan 

Kavruk’un ayrı ayrı yayına hazırladıkları Dîvân neşirlerinden söz edilmiştir. Bir sonraki bölümde ise 

Şeyhülislâm Yahyâ Dîvân’ı yayınlarında geçen Yahyâ Bey’e ait şiirler sıralanmıştır. Son olarak 

Şeyhülislâm Yahyâ Dîvân’ının yeni tespit edilen nüshalarında bulunan Taşlıcalı Yahyâ’nın şiirlerine 

yer verilmiştir. Şiirlerin kaydedilmesi sırasında, Dîvân yayınlarında ve nüshalarda yer alan şekilleri esas 

alınırken şiirler, Taşlıcalı Yahyâ Bey Dîvân’ı ile karşılaştırılarak belirlenen nüsha farklarına dipnotlarda 

işaret edilmiştir. 

Bu bildiriyi hazırlamaktaki gayemiz, başta Şeyhülislâm Yahyâ Dîvân’ı yayınları olmak üzere Dîvân’ın 

ulaşabildiğimiz yeni nüshalarında bulunan Taşlıcalı Yahyâ’nın Şeyhülislâm Yahyâ’ya atfedilen 

şiirlerini tespit ederek ortaya koymaktır. 

Anahtar Kelimeler: Taşlıcalı Yahyâ, Şeyhülislâm Yahyâ, Dîvân, Başkasına Atfedilen Şiirler. 

 

ABSTRACT 

Taşlıcalı Yahya Bey and Shaykh al-Islam Yahya, who wrote poems under the pseudonym Yahya; are 

among the famous poets of the Ottoman Period. Yahya Bey, who is estimated to have been born in the 

last quarter of the 15th century and is accepted to have died in 1582; made a name for himself in his 

time, with his bravery and fearless personality, as well as the poems he wrote with his enthusiastic style. 

The language of the poet, who spent his life in battlefields and poetry assemblies, is plain; his style is 

sincere and fluent. Shaykh al-Islam Yahya, born in the second half of the 16th century and is accepted 

to have died in 1644; is one of the notable scholars and distinguished poets of his time. The poet, who 

https://orcid.org/0000-0002-5809-6223
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entered the path of science and wisdom at a young age; worked in various madrasahs, worked as a kadi 

(müslim judge) and passed away while he was on duty of sheikh al-Islam. Shayk al-Islam Yahya, like 

Taşlıcalı Yahya, draws attention with his plain language and sincere style. 

In addition to having the same pseudonym, the fact that they lived in close periods with their plain 

language and fluent pronunciation in their poems; caused the poems of Taşlıcalı Yahya Bey and Shaykh 

al-Islam Yahya to be confused with each other. This confusion has led to the registering of Yahya Bey's 

poems in the name of Shaykh al-Islam Yahya in many Divan copies and magazines. As a result of our 

examination, it has been determined that 4 ghazals and 2 couplets in the publications of Shaykh al-Islam 

Yahya Divan belong to Taşlıcalı Yahya Bey. In addition, 3 ghazals and 1 couplet belonging to Taşlıcalı 

Yahya found in the newly found copies of the Divan of Shaykh-al-Islam Yahya were determined. 

In the paper, first of all, information was provided about Yahya Bey's Divan prepared by Mehmet 

Çavuşoğlu; then, the doctorate thesis prepared by Lütfi Bayraktutan on the Divan of Shaykh al-Islam 

Yahya, the printed copy prepared under the supervision of İbnülemin Mahmud Kemal İnal and the 

publications of the Divan prepared separately for publication by Rekin Ertem and Hasan Kavruk were 

discussed. In the next section, the poems belonging to Yahya Bey, which are found in the publications 

of Shaykh al-Islam Yahya Divan, were listed. Finally, the poems of Taşlıcalı Yahya, which have been 

found in the newly identified copies of the Shaykh al-Islam Yahya Divan, were included. During the 

recording of the poems, the forms in the Divan publications and copies were taken as the basis and the 

copy differences determined by comparing the poems with Taşlıcalı Yahya Bey's Divan were 

emphasized in the footnotes. 

As a result, our aim in preparing this paper is to identify and present the poems of Taşlıcalı Yahya 

attributed to Shaykh al-Islam Yahya, found in the new copies of Divan, especially in Shaykh al-Islam 

Yahya's Divan publications. 

Keywords: Taşlıcalı Yahya Bey, Shaykh al-Islam Yahya, Divan, Poems Attributed to Someone Else. 

 

GİRİŞ 

Osmanlı şairlerinin şiirlerinde kullandıkları mahlaslar, şiirlerin başka şairlerin eserlerinden ayrılmasına 

imkân tanırken birden fazla şairin aynı mahlası kullanması, bu imkânı kısmen ortadan kaldırmış ve 

yüzyıllar öncesinde yazılmış olan pek çok şiir, ait olmadıkları şairlere atfedilmiştir. Aynı mahlası ya da 

benzer mahlasları kullanan şairlerin şiirlerinin birbirine karıştırılması, bugüne kadar çeşitli araştırmalara 

da konu olmuştur. 

Ahmet İçli, Dâî mahlaslı şairleri konu alan ve Dâî mahlasını kullanan Seyyid Yahyâ’yı tanıttığı 

çalışmasında, şiirleri birbirine karıştırılmış Dâîler hakkında değerlendirmelerde bulunurken müşterek 

mahlas kullanımının gayri ihtiyarî bir durum olabileceği gibi bilinçli bir adım da olabileceğine dikkat 

çekmiştir.1 Osmanlı şiirindeki ortak mahlas sorununu sebepleri ve yol açtığı sorunlar üzerinden ele alan 

Mustafa Erdoğan ise müşterek mahlas kullanımına gelenekte iyi bakılmadığını ve bu durumdan 

kaçınmak için kimi zaman şairlerin mahlaslarını bile değiştirdiklerini belirtmiştir.2 Çalışmasının 

ilerleyen sayfalarında Kabûlî örneğini veren araştırmacı, Kabûlî mahlasını kullanan şairlerin de 

karıştırıldığını söyleyerek Gedizli Kabûlî’nin şiirlerinin Sirozlu Kabûlî’ye ve Şeyh Mustafa Kabûlî’ye 

atfedildiğini ifade etmiştir.3 Abdurrahman Adak ise bir şiirin başka bir şaire atfedilmesi hususunda, 

yazılışları birbirine benzeyen mahlasların yanlış istinsah edilmesi nedeniyle bir diğerine dönüşmesine 

dikkati çekerek Za‘îfî ve Za‘fî örneğini vermiştir. Araştırmacıya göre mahlasların istinsahındaki hatalar; 

birbirine benzer harflerin bir diğeri yerine kullanılması, Arap alfabesindeki noktalı bir harfin noktasız 

yazılması ya da bir harfin eksik veya fazla yazılması suretiyle ortaya çıkmaktadır.4 

                                                            
1 Ahmet İçli (2016). Dâî mahlaslı şairler ve Seyyid Yahya Dâî. Turkish Studies, 11, s. 223-224. 
2 Mustafa Erdoğan (2009). Divan şiirinde ortak mahlas sorunu ve Kabûlî Örneği. Erdem Dergisi, (53), s. 62. 
3 Mustafa Erdoğan (2009). Divan şiirinde ortak mahlas sorunu ve Kabûlî Örneği. Erdem Dergisi, (53), s. 75, 76. 
4 Abdurrahman Adak (2012). Dîvân edebiyatında mahlasların karıştırılması - Zâ‘îfî ve Za‘fî mahlaslı şairler 

örneği-. EKEV Akademi Dergisi, (50), s. 158. 
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Birbirlerine yakın tarihlerde yaşamış olan Taşlıcalı Yahyâ (ö. 1582) ile Şeyhülislâm Yahyâ (ö. 1644)’nın 

da mahlaslarının aynı olması, söyleyişlerindeki akıcılık ve dillerinin sadeliği; şiirlerinin birbirine 

karıştırılmasına yol açmıştır. Bu nedenle pek çok Dîvân nüshasında ve mecmuada, Taşlıcalı Yahyâ’nın 

şiirlerinin Şeyhülislâm Yahyâ adına kaydedildiği görülmektedir. Amacımız, başta Şeyhülislâm Yahyâ 

Dîvân’ı yayınları olmak üzere Dîvân’ın yeni tespit edilen nüshalarında yer alan Taşlıcalı Yahyâ’nın 

Şeyhülislâm Yahyâ’ya atfedilen şiirlerini ortaya koymaktır. Bu amaçla öncelikle her iki şairin daha 

evvel hazırlanmış olan Dîvân yayınlarından söz edilerek, sonrasında bu yayınlarda tespit edilen ve 

Taşlıcalı Yahyâ’ya ait olup Şeyhülislâm Yahyâ’ya atfedilen şiirlere yer verilmiştir. Çalışmamızın son 

bölümünde ise Şeyhülislâm Yahyâ Dîvân’ının yeni tespit edilen nüshalarında bulunan Taşlıcalı Yahyâ 

Bey’in şiirleri yer almaktadır. 

Şiirlerin çalışmamıza kaydedilmesi sırasında, Dîvân yayınlarındaki ve nüshalardaki şekilleri esas 

alınmıştır. Bu şiirler, Taşlıcalı Yahyâ Dîvân’ı ile karşılaştırılarak tespit edilen nüsha farkları dipnotlara 

kaydedilmiştir. 

 

1. DÎVÂN YAYINLARI 

1.1. Taşlıcalı Yahyâ Bey Dîvân’ı Yayınları 

Taşlıcalı Yahyâ Bey Dîvân’ı 1977’de Mehmet Çavuşoğlu tarafından yayımlanmıştır. Dîvân’ın tenkitli 

metnini hazırlayan yazar, çalışmasında 6 temel nüshanın5 yanında, bazı şiirlerde de 7 farklı nüshadan6 

daha faydalanmıştır. Bu özenli çalışmanın sonrasında Dîvân nüshalarının Çavuşoğlu yayınında 

kullanılan nüshalarla sınırlı olmadığı görülmüş ve yeni tespit edilen nüshaların değerlendirilmesi 

neticesinde Dîvân; nesre çevirisi ve seçme sözlüğüyle birlikte tarafımızdan doktora tezi olarak 

hazırlanmıştır. Eserin son hazırlanan bu metninde 34 kaside, 46 musammat, 1 müstezâd, 2 mesnevi, 517 

gazel, 20 kıta, 1 nazım ve 2 beyit bulunmaktadır (Bozyiğit, 2021). Bildiriye konu olan şiirlerin 

tenkidinde, söz konusu doktora tezinden istifade edilmiştir. 

1.2. Şeyhülislâm Yahyâ Dîvân’ı Yayınları 

İlk olarak Hasan Kavruk tarafından yüksek lisans, ardından Lütfi Bayraktutan tarafından doktora tezi 

olarak hazırlanan Şeyhülislâm Yahyâ Dîvân’ı, biri eski harflerle olmak üzere üç kez kitap hâlinde 

basılmıştır. Lütfi Bayraktutan, çalışmasında 12 yazma nüsha ile İbnülemin Mahmud Kemâl İnal’ın 

başkanlığında hazırlanan matbu nüshayı kullanmış; 6 kaside, 383 gazel, 1 tahmis, 24 kıta, 18 nazım, 5 

rubai, 65 beyit ve 1 mesneviden oluşan bir metin ortaya koymuştur. 

Dîvân neşirlerinden ilki İbnülemin Mahmud Kemal İnal’ın başkanlığında Süleyman Nazif, Cenap 

Şahabeddin, İsmail Hakkı ve Osman Kemal tarafından hazırlanmıştır. Eski harflerle basılan bu neşirde 

4 kaside, 1 mesnevi, 1 tahmis, 349 gazel, 3 tarih, 24 kıta, 4 rubai ve 47 beyit bulunmaktadır (Ertem, 

1995, s. XIV). Eserde metin kurulurken hangi nüshaların kullanıldığı belirtilmemiştir. Dîvân, 5 

Ramazan 1334 / 6 Temmuz 1916’da İstanbul’da Matbaa-i Âmire’de basılmıştır (Karavelioğlu, 2010, s. 

38). 

Dîvân neşirlerinden ikincisi Rekin Ertem’e aittir. Yazar 1995’te yayınladığı eserinde, İnal neşrini esas 

almış ve bu neşirdeki bütün şiirleri, İstanbul kütüphanelerinde yer alan 34 yazma ile karşılaştırarak 

kontrol etmiştir. Yaptığı mukayese neticesinde 6 kaside, 451 gazel, 1 tahmis, 41 kıta, 33 nazım, 10 rubai, 

141 beyit ve 1 mesneviyi kayıt altına almıştır. 

                                                            
5 İstanbul Ünv. Yazma Eserler K. İbnülemin Mahmud Kemal, No: 3002; Fatih Millet K. Ali Emîrî Efendi Manzum 

Eserler, No: 516; Fatih Millet K. Ali Emîrî Efendi Manzum Eserler, No: 517; Süleymaniye K. Zagreb, Nr. 71; 

Edirne Selimiye Kitaplığı Bâdî Efendi, No: 2172; Kahire Darü’l-Kütübü’l-Mısriyye’den Fotokopi, Priştine 

Albanolojiki İnstitut, Fotokopi No: 81. 
6 Fatih Millet K. Ali Emîrî Efendi Manzum Eserler, No: 554; İstanbul Ünv. Yazma Eserler K. İbnülemin Mahmud 

Kemal, No: 3630; İstanbul Ünv. Yazma Eserler K. No: TY 2982; Süleymaniye K. Halet Efendi, No: 248; 

Süleymaniye K. Reşid Efendi, No: 853 M.; Nuruosmaniye K. No: 4962; Prof. Dr. Ali Nihad Tarlan’ın özel 

kitaplığındaki mecmua. 
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Dîvân’ın son yayını ise yurt içinde ve dışında toplam 63 nüsha tespit eden Hasan Kavruk’a aittir. Metin 

tesisinde, belirlediği dört nüsha7 ile İnal neşrini esas alan yazar, bunların yanında 15 nüshanın8 da 

muhteva taramasını yaparak ilk beş nüshada bulunmayan şiirleri çalışmasına eklemiştir. Böylece 6 

kaside, 450 gazel, 1 tahmis, 26 kıta, 16 nazım, 4 rubai, 65 beyit ve 1 mesneviden oluşan bir Dîvân neşri 

hazırlamıştır. 

 

2. ŞEYHÜLİSLÂM YAHYÂ DÎVÂN’I YAYINLARINDA TESPİT EDİLEN TAŞLICALI 

YAHYÂ BEY’İN ŞİİRLERİ 

Şeyhülislâm Yahyâ Dîvân’ıyla ilgili hazırlanan 1 doktora tezi ve 2 Dîvân neşrinin incelenmesi 

neticesinde, Şeyhülislâm Yahyâ’ya atfedilip Taşlıcalı Yahyâ Bey’e ait olan 4 gazel ve 2 beyit tespit 

edilmiştir. Bu şiirler, ait oldukları yayınlarla birlikte aşağıda sıralanmıştır. 

2.1. Lütfi Bayraktutan Yayını, s. 28; Hasan Kavruk Neşri, s. 62: 

Bayraktutan yayınında 28. sayfada, Kavruk neşrinde 62. sayfada bulunan gazel; Lütfi Bayraktutan’ın 

doktora tezinde H1 Nüshası adı verilen Süleymaniye Kütüphanesi, Hamidiye 1125/3 numarada kayıtlı 

Dîvân nüshasının 4b sayfasında yer alırken Hasan Kavruk neşrinde M Nüshası olarak anılan 

Süleymaniye Kütüphanesi Halet Efendi Mülhakı 145 numaralı nüshanın 6a sayfasında kayıtlıdır. 

1. 

Mefā῾ilün fe῾ilātün mefā῾ilün fe῾ilün 

Müctes + – + – / + + – – / + – + – / + + – 

1. göñül açılmaz ėrişmez derūna rāḥat-ı rūḥ9 

 seḥerde lāle gibi içmeyince cām-ı ṣabūḥ10   (Dîvân: G. 43/1) 

2 bahār ėrişse olur her şükūfe bir miftāḥ 

 kilīd-i ‘işreti gülşende ḳılmaġa meftūḥ   (Dîvân: G. 43/2) 

3. yudum elümi şerāb-ı mecāzīden tevbe11 

 be-ḥaḳḳ-ı cām-ı ḥaḳīḳat be-ḥaḳḳ-ı rūḥ-ı naṣūḥ12  (Dîvân: G. 43/3) 

4 olursa tīġ-ı firāḳıyla şerḥa şerḥa tenüm13 

 nigāra derd-i derūnum olur o dem meşrūḥ14   (Dîvân: G. 43/4) 

5. tenine yāre urup tīġ-ı hecr-ile yaḥyā15 

 şehā ölümlük olaldan raḳīb olur mecrūḥ16   (Dîvân: G. 43/5) 

                                                            
7 Süleymaniye Kütüphanesi Hâlet Efendi Mülhakı, No: 145; Ankara Üniversitesi DTCF M. Ozak I No: 772; Atıf 

Efendi Kütüphanesi No: 2117; Süleymaniye Kütüphanesi Hamidiye, No: 1125/3. 
8 DTCF M. Ozak, No: I/82; DTCF M. Ozak, No: I/159; DTCF M. Ozak, No: I/132; DTCF M. Con., No: I/608; 

DTCF M. Ozak, No: I/1054; Süleymaniye K. Hacı Mahmud Efendi, No: 3371/1 (Yk. 1-46); Süleymaniye K. 

Darü’l-mesnevi Şeyh Murad, No: 425; Süleymaniye K. Hamidiye, No: 1085/4; Süleymaniye K. Lala İsmail, No: 

503; Süleymaniye K. Halet Efendi, No: 667; Topkapı K. Bağdat, No: 168; Topkapı K. Hazine, No: 974; Konya 

Mevlana Müzesi K. A. Gölpınarlı Yaz., No: 40; Fatih K., No: 3888/1 (Yk. 1-57); Vatikan Torco, No: 121. 
9 derūna: bedene D. 
10 içmeyince: almayınca D. 
11 yudum elümi şerāb-ı mecāzīden tevbe: bu dem olur mı şerāb-ı mecāzdan tevbe B, hezār tevbe mey-i maʿnevīden 

ayruġına D. 
12 be-ḥaḳḳ-ı cām-ı ḥaḳīḳat: şerāb ʿaḳluma gelmez D. 
13 olursa tīġ-ı firāḳ ile: firāḳı tīġı ile oldı D; firāḳıyla: firāḳ ile B; tenüm: göñül D. 
14 olur o dem: olup durur K, degül-midür D. 
15 tenine yāre urup tīġ-ı hecr-ile: cerāḥat-i elemiyle ḥabībüñ ėy D. 
16 şehā ölümlük olaldan: ölümlüsi olalıdan D. 
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2.2. Lütfi Bayraktutan Yayını, s. 129; Hasan Kavruk Neşri, s. 267: 

Gazel, Lütfi Bayraktutan’ın çalışmasında 129. sayfada, Kavruk neşrinde 267. sayfada bulunmaktadır. 

Bayraktutan yayınında M Nüshası olarak sözü edilen İbnülemin Mahmut Kemal İnal neşri, sayfa 210’da 

yer alan gazelin Kavruk neşrindeki tek kaynağı da yine Kavruk yayınında B Nüshası olarak ifade edilen 

İnal neşridir. 

2. 

Fe῾ilātün fe῾ilātün fe῾ilātün fe῾ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. gelüñüz ʿışḳ-ile dīvāne vü şeydā olalum 

 yaḳalar çāk ėdelüm ḫalḳa temāşā olalum   (Dîvân: G. 276/1) 

2 açalum ṭavr-ı niyāz ile göñül āyinesin17 

 göz göre maẓhar-ı envār-ı tecellā olalum   (Dîvân: G. 276/2) 

3. vėrelüm gendümüze mihr-i maḥabbetle vücūd18 

 ẕerreler gibi bugün biz daḫı peydā olalum19   (Dîvân: G. 276/3) 

4 acı dil vėrdügine ḳalmayalum nādānuñ 

 ėy göñül ʿārif iseñ gel berü deryā olalum   (Dîvân: G. 276/4) 

5. kimi cān naḳdini alsun kimi dil ėy yaḥyā 

 varup ol çeşmi ḥarāmīlere yaġmā olalum   (Dîvân: G. 276/5) 

2.3. Lütfi Bayraktutan Yayını, s. 152; Hasan Kavruk Neşri, s. 320: 

Gazel Bayraktutan yayınında 152. sayfada, Kavruk neşrinde 320. sayfada bulunmaktadır. Kaynağı 

Bayraktutan yayınında B Nüshası, Kavruk neşrinde ise T Nüshası olarak sözü edilen Topkapı Sarayı 

Kütüphanesi, Bağdat 168 numarada kayıtlı Dîvân nüshasıdır. Gazel söz konusu nüshanın 34b sayfasında 

yer almaktadır. 

3. 

Mefā῾īlün mefā῾īlün mefā῾īlün mefā῾īlün 

Remel + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. uçurdum murġ-ı cānı āşiyān-ı ʿālem-i tenden 

 ḫalāṣ oldum ġam-ı hicrān-ile ġavġā-yı ʿālemden20  (Dîvân: G. 310/1) 

2 ben ol serv-i revāna āḫiret ḥaḳḳın ḥalāl ėtdüm 

 ḳıyāmetde daḫı rencīde-ḫāṭır olmasun benden  (Dîvân: G. 310/2) 

3. uyurken öpmek olurdu seni ėy ġonce-leb ammā 

 elüm varmaz benüm bir gül ḳoparmaġa bu gülşenden21 (Dîvân: G. 310/3) 

4 nigārā naḳş-ı taṣvīrüñ gözümden olmadı ḫālī22 

 ḫayālüñ çıḳmadı bir laḥẓa bu cāy-ı muʿayyenden23  (Dîvân: G. 310/4) 

                                                            
17 ṭavr-ı: ṭūr-ı D; ile: içre D. 
18 mihr-i: mihr ü D. 
19 biz: bir B; biz daḫı: mihr-ile D. 
20 ʿālemden: düşmenden D. 
21 benüm: - B, K. 
22 nigārā: nigār-ı B, K. 
23 çıḳmadı: gitmedi D. 
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5. bulınmaz bī-vefā ʿālemde bir gün yüzlü ėy yaḥyā24 

 sen andan rāżī vü ḫoşnūd olasın ol daḫı senden25  (Dîvân: G. 310/5) 

2.4. Hasan Kavruk Neşri, s. 437: 

Kavruk yayınında 437. sayfada bulunan gazel, aynı yayında C Nüshası olarak ifade edilen Ankara 

Üniversitesi DTCF M. Ozak I No: 82’de kayıtlı nüshadan alınmıştır. 

4. 

Mefʿūlü fā῾ilātü mefā῾īlü fā῾ilün 

Muzāriʿ – – + / – + – + / + – – + / – + – 

1. ḥammām gibi odlara yaḳup bu çākeri 

 ḳanuma girdi girmedi ḥammāma ol perī26   (Dîvân: G. 476/1) 

2 ḫalvetde nūr görmek ise ḳaṣdı zāhidüñ 

 ḥammām içinde görsün o māh-ı münevveri   (Dîvân: G. 476/3) 

3. bir himmet eyleñ ola ki ḥammāma gire yār 

 ėy başı ḳaba yalıñ ayaḳ rūm erenleri    (Dîvân: G. 476/2) 

4 ḥammām içini beñzedirüm cāy-ı maḥşere27 

 kim olur anda şāh gedānuñ berāberi    (Dîvân: G. 476/4) 

5. yaḥyā ṣu ḳoymaġ içün ayaġına ol mehüñ 

 gūyā ki ṭās ėdindi felek mihr-i enveri   (Dîvân: G. 476/5) 

2.5. Rekin Ertem Neşri, s. 302: 

Beyit, Rekin Ertem neşrinde 302. sayfada yer almaktadır. Ertem yayınında şiirlerin alındığı nüshalar 

belirtilmediğinden beytin yer aldığı nüsha da tespit edilememiştir. 

5. 

Fā῾ilātün fā῾ilātün fā῾ilātün fā῾ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. oḳuma nādāna ėy yaḥyā ṣaḳın eşʿāruñı28 

 şiʿrden yėgdür ḫar-ı lā-yefheme zīrā şaʿīr   (Dîvân: G. 133/7) 

2.6. Hasan Kavruk Neşri, s. 509: 

Beyit, Kavruk yayınında 509. sayfada bulunmaktadır. Söz konusu beytin ait olduğu nüsha Kavruk 

neşrinde kayıtlı olmadığından tespit edilememiştir. 

                                                            
24 ʿālemde: dünyāda D. 
25 rāżī vü ḫoşnūd: şākir ü rāżī D. 
26 K nüshasında beytin mısraları birbirinin yerine yazılmıştır. 
27 beñzedirüm: beñzedürin D. 
28 eşʿāruñı: dīvānuñı D. 
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6. 

Mefā῾īlün mefā῾īlün mefā῾īlün mefā῾īlün 

Remel + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. uçurdum murġ-ı cānı āşiyān-ı ʿālem-i tenden 

 ḫalāṣ oldum ġam-ı cānān ile ġavġā-yı düşmenden29  (Dîvân: G. 310/1) 

 

3. ŞEYHÜLİSLÂM YAHYÂ DÎVÂN’ININ YENİ TESPİT EDİLEN NÜSHALARINDA 

BULUNAN TAŞLICALI YAHYÂ BEY’İN ŞİİRLERİ 

“Şeyhülislâm Yahyâ Dîvân’ının Yeni Tespit Edilen Nüshaları ve Şairin Neşredilmemiş Şiirleri”30 isimli 

makalemizle Şeyhülislâm Yahyâ Dîvân’ının 29 yeni nüshası tespit edilmiştir. Bu nüshalardan 17 yurt 

dışı nüshasına31 ulaşmak mümkün olmazken Dîvân’ın 9’u yurt içinde bulunan toplam 12 nüshası32 şekil 

ve muhteva bakımından incelenmiştir. Yeni tespit edilen nüshaların incelenmesi neticesinde ise 

Şeyhülislâm Yahyâ’nın daha önce hiçbir yerde neşredilmemiş 2 kasidesi, 2 gazeli, 1 kaside ve 4 farklı 

gazele eklenmesi gereken toplam 8 beyti, 1 nazmı ve 1’i Farsça olmak üzere 7 müfredi tespit edilerek 

araştırmacıların istifadesine sunulmuştur (Bozyiğit, 2022, s. 366). 

Tespit edilen yeni nüshalardan Ankara Millî Kütüphane 06 Mil Yz A 6254, Manisa İl Halk Kütüphanesi 

Akhisar Zeynelzade Koleksiyonu 45 Ak Ze 172 ve İzmir Millî Kütüphane 1447 numaralı 3 nüshada; 

Taşlıcalı Yahyâ Bey’e ait 3 gazel ve 1 beyit tespit edilmiştir. Bu şiirler de nüsha bilgileriyle birlikte 

aşağıda sıralanmıştır. 

3.1. Ankara Millî Kütüphane 06 Mil Yz A 6254, 4b: 

1. 

Fā῾ilātün fā῾ilātün fā῾ilātün fā῾ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. nėçe bir ḳan aġlayam hecrüñle baġrum ḫūn olup 

 aña ḳaldı kim düşem ṣaḥrālara mecnūn olup   (Dîvân: G. 26/1) 

2 yaşumı nīl eyleyüp lāyıḳ-mıdur şehrüñde ben33 

 tunca gibi gözlerüm yumup gezem maḥzūn olup34  (Dîvân: G. 26/2) 

                                                            
29 cānān: hicrān D. 
30 Esra Bozyiğit (2022). Şeyhülislâm Yahyâ Dîvân’ının yeni tespit edilen nüshaları ve şairin neşredilmemiş şiirleri. 

Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, 6 (1), 316-377. 
31 İngiltere Milli K. No: Or. 7221; Fransa Milli K. Mazarin/Regius, No: 1418; Mısır Milli K., No: S 4779; Mısır 

Milli K. Talat, No: 123; Mısır Milli K. Talat, No: 258; İngiltere Bodleian K. MS Turk. d. 46/1; ABD Princeton 

Ünv. K. Garrett Collection Yahuda Series Ottoman Turkish, 1496Y; ABD Princeton Ünv. K. Garrett Collection 

Yahuda Series Ottoman Turkish, 2073Y; Almanya Milli K., Ms.or.fol.4088 Staatsbibliothek; Almanya Milli K., 

Ms.or.oct.2506; Avusturya Milli K., Mxt. 418; Bosna-Hersek Gazi Hüsrev K., No: 2494; Bosna-Hersek Gazi 

Hüsrev K., No: 2745; Bosna-Hersek Gazi Hüsrev K., No: 3259; Bosna-Hersek Gazi Hüsrev K., No: 6809; Bosna-

Hersek Gazi Hüsrev K., No: 4007; KKTC K., No: Selimiye Camii 20/2. 
32 Ankara Millî Kütüphane 06 Mil Yz A 6254, 06 Mil Yz A 6188 ve 06 Mil Yz A 5848; Almanya Leipzig 

Üniversitesi Kütüphanesi B. or. 013, Cod. Turc. 093 ve Cod. Pers. 41-02; İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler 

Kütüphanesi NEKTY10442, NEKTY10883 ve NEKTY10993; İzmir Millî Kütüphane’de 1447, Sadberk Hanım 

Müzesi Kütüphanesi Hüseyin Kocabaş Kitaplığı 338, Manisa İl Halk Kütüphanesi Akhisar Zeynelzade 

Koleksiyonu 45 Ak Ze 172. 
33 ben: kim D. 
34 gözlerüm yumup: boynumı burup D. 
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3. ḳandasın ėy serv-i gülzār-ı leṭāfet ḳandasın 

 cüst ü cū eyler seni iki yaşı ceyḥūn olup35   (Dîvân: G. 26/3) 

4 açılup ḫūrşīde ḳarşu lāle-i ḥamrā gibi 

 gözlerüm senden yaña baḳsa n'ola pür-ḫūn olup  (Dîvân: G. 26/4) 

5. yārden yüz bulmadum ḳıldum taṣavvurdan ziyān 

 ṭāḳatüm ṭāḳ oldı ėy yaḥyā ḳara maġbūn olup  (Dîvân: G. 26/7) 

3.2. Manisa İl Halk Kütüphanesi Akhisar Zeynelzade Koleksiyonu 45 Ak Ze 172, 26a: 

2.36 

Fā῾ilātün fā῾ilātün fā῾ilātün fā῾ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. ḳorḳaram mest eyler cām-ı ecel bīmār iken37 

 göreyim yārüm seni bir daḫı ʿaḳlum var iken38  (Dîvân: G. 343/1) 

2 yüregüm döymez ki varup ḳarşudan āh eyleyem39 

 mūcib-i fetḥ-i kelām u bāʿis-i güftār iken40   (Dîvân: G. 343/2) 

3. ẕerrece mihr ü vefā vü luṭf u iḥsān ėtmedüñ41 

 ėy ṭabīb-i cān devā ḳıl derdüme nāçār iken42   (Dîvân: G. 343/3) 

4 āh kim ġaflet şerābı ḫalḳı maġrūr eyledi 

 gendüzin aʿlā ṣanur her kişi bī-miḳdār iken43  (Dîvân: G. 343/4) 

5. cān-ı şīrīn acısın ṭuymazam ėy yaḥyā eger44 

 yāri görsem çıḳmaduḳ cāndan ümīdüm var iken45  (Dîvân: G. 343/5) 

3.3. Manisa İl Halk Kütüphanesi Akhisar Zeynelzade Koleksiyonu 45 Ak Ze 172, 36a: 

3.46 

Fe῾ilātün fe῾ilātün fe῾ilātün fe῾ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. getür ol cāmı ki derd ehline ḥālet getüre47 

 gider ol ṣoḥbeti kim saña nedāmet getüre48   (Dîvân: G. 379/1) 

                                                            
35 seni iki yaşı: gözüm yaşı seni D. 
36 Bu şiir, nüshada derkenara kaydedilmiştir. 
37 ḳorḳaram mest eyler: ḳorḳarın bī-hūş ėde D. 
38 göreyim yārüm: göreyin bārī D; var: yār D. 
39 ḳarşudan: ḳarşuña D. 
40 u: - Z. 
41 u: - Z. 
42 derdime: derdüme D; nāçār: dermān Z. 
43 gendüzin: gendini D. 
44 ṭuymazam: ṭuymazdum D; ėy: - Z. 
45 yāri: yār Z. 
46 Bu şiir, nüshada derkenara kaydedilmiştir. 
47 cāmı: cām Z; ḥālet: dermān Z. 
48 nedāmet: meẕellet D. 
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2 vuṣlat oldur ki anuñ olmaya ardınca firāḳ49 

 aña şād olma ki ṣoñında nedāmet getüre50   (Dîvân: G. 379/2) 

3. secdeye vara niyāz ehli hemān dāl gibi 

 ol elif-ḳad ki ḳıyām ėtmege ḳāmet getüre   (Dîvân: G. 379/3) 

4 yāre mestāne varan şevḳ-ile dīvāne gelür 

 ʿışḳ odur ādemi mest ėlte melāmet getüre   (Dîvân: G. 379/4) 

5. adın ėşitmeg-ile oldı ḳulaḳdan ʿāşıḳ 

 yüzüni görmege yaḥyā nėce ṭāḳat getüre51   (Dîvân: G. 379/5) 

3.4. İzmir Millî Kütüphane 1447, 59b: 

4. 

Fā῾ilātün fā῾ilātün fā῾ilātün fā῾ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. oḳuma nādāna ėy yaḥyā ṣaḳın eşʿāruñı52 

 şiʿrden yėgdür ḫar-ı lā-yefheme zīrā şaʿīr53   (Dîvân: G. 133/7) 

 

SONUÇ 

Taşlıcalı Yahyâ Bey (ö. 1582) ve Şeyhülislâm Yahyâ (ö. 1644), Osmanlı şiirinin iki önemli şairidir. Bu 

bildiri ile her iki şairin Dîvân yayınları incelenmiş, Şeyhülislâm Yahyâ Dîvân’ı yayınlarında yer alan 

Taşlıcalı Yahyâ Bey’e ait 4 gazel ve 2 beyit tespit edilmiştir. Yine Şeyhülislâm Yahyâ Dîvân’ının yeni 

tespit edilen nüshalarında bulunan 3 gazel ve 1 beytin Taşlıcalı Yahyâ Bey’e ait olduğu ortaya 

koyulmuştur. 

Lütfi Bayraktutan’ın hazırladığı doktora tezinde metin bölümünde 28. sayfada bulunan 35 numaralı 

gazel, 129. sayfadaki 214 numaralı gazel ve 152. sayfadaki 254 numaralı gazel; Hasan Kavruk neşrinde 

62. sayfada yer alan 38 numaralı gazel, 437. sayfadaki 410 numaralı gazel, 320. sayfada bulunan 296 

numaralı gazel, 267. sayfadaki 243 numaralı gazel ve 509. sayfada müfretler arasında yer alan bir beyit 

ile Rekin Ertem neşrinde 302. sayfada yine müfretlerin arasında kayıtlı olan bir beyit, Taşlıcalı Yahyâ 

Bey’e aittir. 

Şeyhülislâm Yahyâ Dîvân’ının yeni tespit edilen nüshalarının incelenmesi neticesinde ise 3 yeni 

nüshada toplam 3 gazel ve 1 beytin Yahyâ Bey’e ait olduğu görülmüştür. Bu şiirler Ankara Millî 

Kütüphane’de 06 Mil Yz A 6254 numarada kayıtlı nüshanın 4b sayfasında yer alan bir gazel, Manisa İl 

Halk Kütüphanesi Akhisar Zeynelzade Koleksiyonu 45 Ak Ze 172 numaralı Dîvân nüshasının 26a ve 

36a sayfalarında bulunan birer gazel ile İzmir Millî Kütüphane 1447 numaradaki Dîvân nüshasının 59b 

sayfasındaki bir müfrettir. 

Sonuç olarak, Şeyhülislâm Yahyâ Dîvân’ıyla ilgili yapılacak çalışmalara katkı sağlamak amacıyla 

hazırladığımız bu bildiri ile Şeyhülislâm Yahyâ Dîvân’ı yayınları ve yeni tespit edilen nüshalarında 

karşımıza çıkan toplam 7 gazel ve 2 beytin Taşlıcalı Yahyâ Bey’e ait olduğu tespit edilmiştir. 

                                                            
49 olmaya: - Z. 
50 nedāmet: melālet D. 
51 yüzüni: yüzini D. 
52 eşʿāruñı: dīvānuñı D. 
53 lā-yefheme: lā-yefḥama İ. 
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ÖZET 

Bildiri konusu olan Hikâyet-i Garîbe’nin müellifi Kusûrî’nin asıl adı Ömer’dir. Antep mahkemesinde 

uzun süre başkâtiplik yapmıştır. 1140/1727’de Antep’te vefat eden Kusûrî’nin vefatına “rıhletü’l-âşık” 

tarihi düşürülmüştür (Akbayar 1996: 1352). Kusûrî, 16 Muharrem 1127/ 23 Ocak 1715’te Antep 

mahkemesi başkâtipliği görevine atanmış, ölümüne kadar bu görevde kalmıştır (Yakar 2013).   

Kusûrî’nin edebi kişiliğiyle ilgili olarak Râmiz, ondan kusursuz ve güzel söz söyleyen şair diye bahseder 

(Erdem 1994: 249) ve onun şiirleri tahmis etme kabiliyeti olduğunu vurgular. Tezkire yazarı Sâlim ise, 

edâsının hoş olduğunu, Nâbî’nin bir gazelini tahmis ettiğini ve gazellerine nazireler yazdığını söyler. 

(Salim 1315: 569). Yakar ise, Kusûrî’nin, bilhassa tarih yazmadaki maharetini vurgulayıp onun, 

Antep’teki cami, hamam ve çeşme gibi yapılarda en fazla tarih manzumesi bulunan şair olduğunu belirtir 

(Yakar 2013). 

Yaptığımız araştırmada, Kusûrî’nin bildiri konusu olan ve daha önce yapılan çalışmalarda sözü 

edilmeyen Hikâyet-i Garîbe adlı manzum bir hikâyesini tespit ettik. Kusûrî’nin bugüne kadar varlığı 

bilenmeyen, bu sebeple de bilim dünyasının haberdar olmadığı Hikâyet-i Garîbe adlı eserinin yazma 

nüshası İBB Atatürk Kitaplığı Yazma Eserler Bel_Yz_K_1290_07’de kayıtlıdır. H. 1126/M. 1714’te 

yazılan eser Kaside-i Bürde Tercümesi,  Nâbî’nin Hayrâbâd, Hayriyye adlı eserleri ile çeşitli manzum 

ve mensur metinlerin yer aldığı mecmuanın 109b-111a yaprakları arasındadır. Çift sütunda 25 satır 

olarak yazılan eser 63 beyit olup aruzun mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün kalıbıyla yazılmıştır.  

Kusûrî, Hikâyet-i Garîbe’nin aslının Dürrü’l-Mecâlis adlı eserde Farsça ve nesir formunda yazılmış 

olduğunu belirtir. Hikâye, Hz. Davud zamanında fakir bir anne-oğul ile varlıklı bir kişi arasında geçen 

ders verici ilginç ve hikmetâmiz bir olayı didaktik bir üslûpla anlatır. Kusûrî, bu hikâyeyi okuyanların 

zevk alabilmesi için Türkçe nazma aktardığını, manzumeyi okuyanların/duyanların kendisine dua 

etmesini beklediğini ve eseri 1126/1714’te tamamladığını ifade eder. Bu bildiride söz konusu hikâye ilk 

kez Latin harflerine aktarılacak ve manzume bilim dünyasının dikkatlerine sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kusûrî, Hikâyet-i Garîbe, Manzum Hikâye, 18. Yüzyıl Türk Şiiri.   

 

ABSTRACT 

The real name of Kusûrî, the author of Hikâyet-i Garîbe, which is the subject of the paper, is Ömer. He 

served as chief clerk at the Antep court for a long time. The death of Kusûrî, which was in 1140/1727 

in Antep, was noted as "rıhletü'l-aşık". Kusuuri was appointed as the chief clerk of the Antep court on 

16 Muharrem 1127/ 23 January 1715, and remained in this position until his death (Yakar 2013). 

Regarding Kusûrî's literary personality, Ramiz refers to him as a poet who speaks flawlessly and 

beautifully (Erdem 1994: 249). He emphasizes that Kusûrî has the ability to tahmis / quintet poems. 

Tazkira writer Sâlim, on the other hand, says that his tone is pleasant, that he tahmised / wrote a ghazal 

of Nâbî and that he wrote nazires for his ghazals. (Salim 1315: 569).Yakar, on the other hand, 

emphasizes that Kusûrî is an adept poet, especially in writing history. He states that he is the poet who 

has the most historical poetry in structures such as mosques, baths and fountains in Antep. (Yakar 2013) 

In our research, we have identified a poetic work of Kusûrî called Hikâyet-i Garîbe, which is the subject 

of a paper and was not mentioned in previous studies. The manuscript copy of Kusûrî's Hikâyet-i Garîbe, 
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whose existence was not known until today and therefore the scientific world was not aware of, is 

registered in İBB Atatürk Library Manuscripts Bel_Yz_K_1290_07. H. 1126/M. The work written in 

1714 is among the pages 109b-111a of the journal, which includes Kaside-i Bürde Translation, Nâbî's 

Hayrâbâd, Hayriyye and various verse and prose texts. The work, written in double columns and 25 

lines, has 63 couplets and is written in the form of aruz mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün. 

Kusûrî states that the original of Hikâyet-i Garîbe was written in Persian and in prose form in the work 

called Dürrü'l-Mecâlis. The story, in a didactic style, narrates an interesting and wise instructive incident 

between a poor mother-son and a wealthy person in the time of Hz David. Kusûrî states that he 

transferred the verse to Turkish so that those who read this story could enjoy it, that he expects those 

who read/hear the poem to pray for him, and that he completed the work in 1126/1714. In this paper, 

the aforementioned story will be translated into Latin letters for the first time and the poem will be 

presented to the attention of the scientific world by being written in contemporary Turkish and prose. 

Keywords: Kusûrî, Hikâyet-i Garîbe, Verse Story, 18th Century Turkish Poetry. 

 

GİRİŞ 

Hikâye türü Türk edebiyatının çeşitli dönemlerinde farklı adlarla yer alır. Dede Korkut hikâyelerinde 

“boy” olarak yer alırken hikâye anlatmak da “boy boylamak” olarak adlandırılır. Arapçada hikâye 

kelimesi yanında “kıssa” da yer kullanılır. Kıssa, Türk edebiyatında hikâye yerine daha çok dinî nitelikli 

hikâyeler, özellikle peygamber hikâyeleri için kullanılmıştır. Ayrıca megâzi, semîr, mesel, makâme, 

hurâfe, ustûre, lâtife, nâdire, târih, destân, efsâne, sergüzeşt kelimeleri Türkçe metinlerde hikâye 

karşılığında kullanılan kelimelerdir (Yağcı, 2002, s. 148-149). 

Klâsik Türk edebiyatında hikâyeler genellikle külliyatlar içinde yer alır. Bedâyiü’l-âsâr, Nihâlistân veya 

Acâibü’l-meâsir ve Garâibü’n-nevâdir gibi adlandırılmış eserler ile “Külliyât-ı Hikâyât” veya 

“Hikâyât”, “Rivâyât” gibi eserler bu eserler arasındadır. Hikâye külliyatlarının yanında Nizâmî‟nin 

Mahzenü’l-esrâr adlı eseri ile çeşitli mesnevilerde de hikâye örnekleri yer alır. (Aksoyak, 2003, s. 97).  

Yukarıda bahsi geçen eserler dışında bir şairin çeşitli formlarda yazılan şiirlerini ihtiva eden divanlarda 

da manzum hikâyelere rastlanır. Şeyh Galib Divanı’nda tamamı mesnevi nazım şekliyle yazılmış sekiz 

hikâye bulunmaktadır. Nedim Divanı’ında yer alan bazı kasideler neredeyse birer kısa manzum hikâye 

olarak düşünülebilir. Bu konuda çalışmalar yapan Tunca Kortantamer, onu Türk hikâyeciliğinin ilk 

büyük isimleri arasında saymak gerektiğini söyler (1993, s. 412). Nedim Divanı’ndaki bazı gazellerin 

de hikâye özelliği gösterdiği bilinmektedir. Bunların içinde en meşhuru Nedim’in “var içinde” redifli 

gazelidir (Macit, 1997, s. 349-350). Bu bildirinin konusu olan ve Kusûrî tarafından yazılan Hikâyet-i 

Garîbe de kaside nazım şekliyle yazılmış küçük bir hikâyedir.  

Hikâyet-i Garîbe’nin Şekil Özellikleri  

Hikâyet-i Garîbe’nin nazım şekli kaside olup 63 beyittir. Manzum hikâyeler genellikle mesnevi nazım 

şekliyle yazılır. Buna karşın Kusûrî’nin kaside nazım şeklini tercih etmesi dikkat çekicidir. Manzume, 

klasik bir kaside nazım şeklinde bulunması gereken bölümleri ihtiva etmez. Manzume doğrudan 

hikâyeyi anlatmaya başlar; dua mahiyetinde iki beyitle ve hatime sayılabilecek bir beyitle tamamlanır.  

Katalog kayıtlarında Seyf Mazhar Buharî’nin Dürr-i Mecâlis adlı Farsça manzum eserinden Türkçe’ye 

nazmen çevirilen bir hikâye olduğu yazılıdır. Adı geçen eserin Türkiye yazma kütüphanelerinde birkaç 

nüshası vardır. İncelediğimiz İstanbul Üniversitesi Yazma Eserler Kütüphanesi NEKFY00813’de 

kayıtlı nüsha mensurdur.   

Hikâyet-i Garîbe’nin Kaynağı ve Yazılma Sebebi 

Kusûrî ra‘nâ kıssa olarak nitelendirdiği hikâyeyi yazma sebebini şu beyitle açıklar:  

 

Bu ra‘nâ kıssayı Dürrü’l-Mecâlis Fârisî yazmış 

Velî elfâz-ı nesr ile değil kalbe neşât-âsâr  
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Ben anuñ zîb-i meclis olmasın manzûm revâ gördüm  

Anı Türkî ile nazm eyledüm tâ zevk ide ahyâr  

Hemân kasdum bu ki kim gûş iderse bir du‘â idüp  

Diyeler ki Kusûrî bendeñi ‘afv eyle yâ Gaffâr  

Beyitlerde de görüleceği üzere Kusûrî bu hikâyeyi aslı Farsça olan Dürrü’l-Mecâlis/Dürerü’l-Mecâlis 

olan eserden aldığını, orijinal metninin mensur formda kaleme alınmasından dolayı neşât-âsar 

olmadığını, bu sebeple hikâyeyi manzum formda Türkçe’ye tercüme etmeyi uygun gördüğünü vurgular. 

Bunu yaparken de maksadının hikâyeyi duyanların kendisine “Ey Allah’ım, bu hikâyeyi nazma aktaran 

Kusûrî kulunu affet” diye dua etmeleri olduğunu yazar. 

Kusûrî, hikâyenin son beytinde yazılış tarihini de not etmiştir. Buna göre Hikâyet-i Garîbe 4 Zilhicce 

1126/1714’te yazılmışır.  

Düşenbe güni ‘aşr âhiri zevi’l-Hicceden râbi‘ 

Sene biñ yüz yigirm’altı olur târîh hedâ izhâr  

Hikâyenin Kahramanları  

Hikâyenin ana kahramanları Hz. Davud zamandanında yaşamuş zahide bir kadın ile oğlu, halk arasında 

reis denilen zengin bir kişi ve İsrailoğullarının uğurlu saydıkları bir öküzdür. Hz. Davud ve Cebrail de 

hikâyenin diğer kahramanlarıdır.  

Zaman ve Mekân   

Hikâye Hz. Davud’un peygamberliği zamanında yaşanmıştır. Olayın mekanı, Hz. Davud’un 

peygamberliği döneminde İsrailoğullarının yaşadığı Kudüs ve civarıdır. Hikâyede Mısır ve Şam’ın da 

adları zikredilmektedir.  

Günümüz Türkçesi Hikâyet-i Garîbe 

Rivayet edilir ki bir gün İsrailoğullarından bir kavim Hz. Davud’a gelip: “Kalben emin olmamız için 

kıyamet alâmetlerinden birini Allah bize açıkça göstersin” dediler.  

O kavim içinde deve ve koyun bakan oldukça fazla mala sahip, halkın reis dediği, zengin bir kişi vardı. 

Bu kişinin rengârenk, hoş görünümlü bir öküzü vardı. İsrailoğulları bu öküzü uğurlu ve mübarek 

sayarlardı. Bu öküze bir taş ya da yumruk vurana aynıyla karşılık verilmesi, bu öküzü öldürenin 

öldürülmesi konusunda yemin ettiler.  

O zamanda, zahide, fakir bir kadın oğlu ile mağarada yaşardı. Mağaranın etrafında suyu leziz bir çeşme 

ve kenarında -her gün yemeleri için iki adet güzel meyve veren- bir nar ağacı vardı. Zahide kadın ve 

oğlu yıllardır bu nar ağacının meyvesinden başka bir şey tatmamışlardı. Oğlan bir gün: “Anne pazarı bir 

görsen… Nice nimetler, et görüp kalbim titredi. Bizim bu mağarada nasibimiz neden bir nar olsun”. 

Annesi: “Oğlum, Allah’ın verdiğini küçük görme. Hemen şükret ki Allah sana verdiği nimeti 

ziyadeleştirsin” dedi. 

Oğlan sustu. İbadet ettiler. Sabah olduğunda baktılar ki nar ağacında meyveden eser yok. Annesi: 

“Gördün mü oğlum, Allah nimetini kesti” dedi. Samimi bir kalple Allah’a tevbe edip ağlayarak 

yalvardılar.  

Bu sırada o meşhur öküz mağara içine geldi. Fasih bir dille selam verdi. Anne ve oğlu bu duruma 

şaşırdılar. Öküz: “Ben size Allah tarafından bir nasip olarak gönderildim. Durmayın, beni kesin.” dedi. 

Kadın: “İmdat, bu reisin öküzüdür, zinhar yapmayın. Bunu keseni kesmeye yemin edilmiştir.” Öküz: 

“O boş sözdür. Ben size Allah’tan bir müjdeyim. Hiç beklemeyin; bugün kesip yiyin beni” dedi. Oğlan 

öküzü kesip çabucak yüzdü ve: “Beklemeye ne gerek var. Allah nimetini gösterdi” dedi. Öküzün etinden 

kebap yapıp yedi ve tekrar Allah’a hamd etti.     
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Vakit akşam oldu. Öküz sahibinin evine dönmedi. Hizmetçiler toplanıp reisin huzuruna vardılar. “Öküz 

yok” dediler. Bu haberi duyan herkes şehri kapı kapı dolaştılar. Ancak öküzü bulamadılar.  

Hiç kimse öküzün zahide kadının yaşadığı mağaraya gideceğini düşünmedi. Çünkü uğurlu sayılan o 

öküzü çalmak ya da gasp gibi kötü bir fiil mümkün değildi. Bu haldeyken bir sebze satıcısı gelip öküzü 

zahide kadının oğlunun kestiğini söyledi. Bunu işiten herkes mağaraya koştu. Orada öküzün dersini, 

kesilmiş kafasını ve bir miktar etini gördüler. “Öküzü kim kesti” diye sordular. Oğlan: “Ben kestim, 

lâkin bu iş zalimlik değil” dedi.   

Halk: “Dava Hz. Davud huzurunda görülür” dediler ve toplanıp feryat ile Hz. Davud’un huzuruna 

geldiler. Öküzün sahibi reis ayağa kalkıp: “Ey Allah’ın resulü, bu oğlanı kesip biz de ahdimizi yerine 

getirelim” dedi. Hz. Davud oğlana: “Reisin malını niçin kestin, söyle herkes duysun” dedi. Oğlan: “O 

öküz gelip, beni kesin dedi ben de kestim” dedi. Reis: “Yalan söylüyor, Ey Allah’ın resulü. Hiç öküz 

insan gibi konuşur mu bunca sözü” dedi. Hz. Davud: “Allah’ın muradı söz konusu olunca konuşması 

caizdir” dedi.  

Hz. Davud kadına dönüp: “Bu işin aslı nedir, sen nar yerdin, bu öküz neden kesildi” diye sordu. Kadın 

hikâyeyi Hz. Davud’a anlattı. Hz. Davud kadını dinledi ve reise: “Gel bunu affet. Ben sana kendi 

malımdan yüz altın vereyim. Yeter ki bu kadın oğlu için üzülmesin” dedi.  

Reis: “Benim mala ihtiyacım yok. Bana lazım olan şey hükmün yerine getirilmesidir” dedi. Hz. Davud 

başını eğdi ve tefekkür etmeye başladı. O anda Hz. Cebrail Allah’ın selamı ile müjdeci olarak geldi ve: 

“Senden önce, kıyamet alâmetlerinden biri açık olsun diye bir alâmet istemişlerdi. Rabbin, yarın tüm 

kavmi toplamanı istedi. Allah bu davayı o vakte havale etti” dedi. 

Hz. Davud kavmine haber verdi ve yarın herkesin toplanmasını tembihledi. Haberi duyan herkes hazır 

oldu. Sabah olup ahali uyandığında büyük bir sahraya kürsü kuruldu. Hz. Davud kürsüye çıkıp 

Zebur’dan ayetler okudu. Dua vaktinde reisi huzuruna getirtti.   

O anda Cebrail geldi ve reise: “Sesli olarak söyle; hatırlıyor musun, eşin öldüğünde Mısır’da kiracıydın. 

Zengin bir hoca sana yardım etmişti. Aç gözlülük edip onu bir gece katlettin. Suçu diğer insanlara atıp 

bütün malına el koydun. Sonra Şam’a gelip onun malı ile büyük reis oldun. İsrailoğulları ya da başka 

kavimdensin diye kimse seni dışlamadı. İşte bu oğlan senin katlettiğin şahsın oğludur.  O kadın da eşidir. 

Öküz onların kendi malıdır. Öküzü onlara biz gönderdik; konuşturduk ki sırlar çözülsün. Yediğin ne 

varsa hepsi onlarındır. Onlar dilerse Allah senin katline hükmetti” dedi.  

O cahil adam bu sözleri işitip “Haşa, ben kimseyi öldürmedim ve malını almadım” dedi. O anda dili 

tutuldu. Fasih sözle iki eli işin nasıl olduğuna şehadet ederek: “O şahsı tutup boğazladın; malına el 

koydun” dedi. Ayağı “gittim”, gözü “gördüm” diye şehâdet etti. Neticede dilden başka ne azası varsa 

şehadet ettiler.  

Oğlan bu hali görünce: “Allah’ın lütfu ile doğruluğumuz ortaya çıktı” diye hemen şükür secdesine 

kapandı.  Hz Davud oğlana “ Oğlum Allah izin verdi. Dilerseniz kısas gereği reisi öldürün. Eğer 

affederseniz de Allah size yüz kat karşılığı sevabını verir” dedi. Oğlan ise  “Kısas istemem, bizim için 

halk içinde utanılacak bir duruma düşmemek kâfidir” dedi.   

Hikâyenin bitiminden sonra Kusûrî iki beyitte dua etmektedir. Duada “Ey Allah’ım, sen bizi iki dünyada 

zelil olmaktan halas et. Bizi affeyleyip lütfunla günahlarımızı gizle. Atalarımızı, cetlerimizi, akraba ve 

ahbaplarımızı da affet. Duamıza âmîn diyenlerin son nefeste imanını kendilerine dost eyle” ifadeleri yer 

almaktadır. Yukarıda da belirtildiği gibi Kusûrî kaleme aldı bu küçük ibretlik hikâyeyi Farsça yazılmış 

Dürrü’l-Mecâlis adlı eserden alarak 1126/1714’te nazmen tercüme ettiğini vugulayarak sonlandırır.  

 

SONUÇ  

Bu bildiri ile daha önce üzerinde çalışılmış Tuhfe-i Kusûrî Tazmîn-i Şâhidî adlı eseri olduğunu 

bildiğimiz Kusûrî’nin bilinmeyen küçük bir hikâyesi de tanıtılmış ve hikâyenin Latin harfli metni ilk 

kez yayımlanmıştır. Kusûrî’nin eseri küçük bir hikâye olsa da şekil ve muhteva bakmından dikkat çekici 

bir hüviyete sahiptir. Bu çalışma şairin edebi yönünün daha iyi tanınmasına ve Kusûrî’nin tahkiyeli eser 

yazma konusundaki yeteneğine dair veriler sunması bakımından da önem arzetmektedir. Ayrıca 
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Kusûrî’nin bu manzum hikâyesi, mesnevi dışında kalan manzum hikâyelerin tanzimat döneminden önce 

de var olduğuna, 18. yüzyılın ilk çeyreğinde de küçük manzum hikâye yazıldığına delalet etmektedir.  

Hikâyet-i Garîbe’nin Latin Harfli Metni 

[mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün] 

1. Rivâyetdür Benî İsrâ’il’üñ kavmi gelüp yekbâr  

 Didiler Hazret-i Dâvûd’a bir gün nic’olur âsâr 

2. ‘Alâmât-ı kıyâmetden birisin dâr-ı dünyâda  

 Ziyâde itminân içün Hudâ kılsun bize izhâr  

3. Vâr idi içlerinde ulu bir kimse re’îs idi  

 Deve koyun bakar at sâhibi idi katı mâldâr  

4. Var idi bir öküzi hoş nümâyiş var ise kaç renk 

 Cihânda cümlesi mevcûd idi cildinde her bir târ 

5. Benî İsrâ’il’iñ kavmi sayarlardı anı meymûn 

 Mübârek ‘add iderlerdi kudûmun bakmasın her bâr 

6. ‘Umûmen âhd ü peymân idiler bu öküze her kim  

 Ura bir taş ya bir yumruk uralar kendüye mi‘yâr  

7. Anı öldüreni öldürmek ola yirine zecri  

 İdüp icrâda nusret biri ‘afv itmeye bir efkâr  

8. Var idi ol zamân içinde hem bir zâhide hâtûn  

 Bir oğlı ile kendi mesken itmişler idi bir gâr 

9. Var idi gâruñ etrâfında bir çeşme suyı a‘zeb 

 Kenârında bitüp bir nâr ağacı virür idi nâr  

10.      Be-her yevm üzerinde iki dâne mîve-i zîbâ 

                    Olurdı ekl içün peydâ bu idi kût-ı pür-esrâr 

11.      Niçe sâl olmuş idi gayrı nesne tatmamış bunlar  

 Didi bir gün ol oğlan iy ana görseñ hele bâzâr  

12.      Ne ni‘metler ki gûnâgûn görüp et ditredi kalbüm 

 Niçe bir biz bu gâr içre nasîbimüz ola bir nâr 

13.      Didi anası oğlum itme Mevlâ virdigin tahkîr 

 Hemân şükr it Hudâ ide ziyâde ni‘metin her bâr  

14. Sükût itdi girü oğlan ‘ibâdet itdiler bunlar  

 Sabânın bakdılar yokdur agaçda mîveden âsâr  

15. Didi anası gördüñ mü oğul Hak ni‘metin kesdi  

 İdüp tevbe hulûs ile Hudâ’ya yalvarurlar zâr 

16. Bu aralıkda ol meşhûr öküz geldi bu gâr içre  

 Fesâhatla selâm virdi bular şaşdı görüp hemvâr 
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17. Didi ben size Hak’dan tîb nasîbüm zebh idüñ turmañ 

 Didi hâtûn meded bu ol re’îsüñ gâvıdur zinhâr  

18. Bunu zebh ideni zebh itdürülmek ‘ahd olunmuşdur 

 Öküz didi o boş sözdür size Hak’dan benem beşşâr  

19. Turuñ zebh eyleyüp yiñ beni bugün eylemeñ te’hîr 

 Turup oğlan anı zebh eyledi tîz yüzdü sellâhvâr 

20. Didi te’hîre bâ‘is ne Hudâ gösterdi çün ni‘met  

 Çıkardı et kebâb itdi yiyüp hamd eyledi tekrâr 

21. Bu cânibden çün ahşâm oldı gelmez hâneye ol gâv   

 Müşevveş oldı huddâmı re’îse vardı her kim var  

22. Didiler kim bakar yokdur derildi gûş iden ahbâb 

 İdip teftîşe ikdâmı iderler şehri dâr-bâ-dâr  

23. Kimesne hâtır itmez ki vara zâhide hâtûna  

 O gâva gasb yâ sirkat ne mümkin eyleye bedkâr  

24. Bu hâl içinde bir sebze-fürûş irüp haber virdi  

 Ki gâvı zebh idüpdür zâhidüñ oğlı degül inkâr 

25. İşiden itdi istî¤âd varurlar cümle ol gâra  

 Görürler kanı hem cildi kafası lahmi bir mikdâr  

26. Gulüv itdi bu kavm ol dem kim itdi zebhine ikdâm 

 Didi oğlan ki ben itdüm velî zulmâ degül ol kâr  

27. Didiler Hazret-i Dâvûd öñinde görilür da‘vâ 

 Derilüp cümlesi feryâd ile vardı kılup ihzâr  

28. Re’îs olup mürâfi‘ didi hükm it yâ nebîyya’llâh 

 Bunu zebh idelüm biz de olavuz ‘ahdimize yâr  

29. Nebî didi niçün zebh eyledüñ sen re’îsüñ mâlın 

 Husûsan cümlenüñ menkûrı ola idesin ikrâr 

30. Didi oğlan gelüp ol gâv didi ki zebh idüñ itdüm 

 Re’îs feryâd idüp dir gör cevâb-ı kizb eyâ muhtâr 

31. Hîç insân gibi söyler mi öküz bunca kelâmdur bu  

 Didi Dâvûd murâdu’llâh olunca câ’iz istikrâr 

32. Dönüp hâtûna dir bir aslı olmak var eyit tahsîl 

 Nedür bâ‘is ki zebh oldı bakar sen hod yir idüñ nâr 

33. Hikâyet itdi hâtûn mâcerâyı diñledi Dâvûd 

 Dönüp didi re’îse gel bunı ‘afv eyle kıl îsâr  

34. Virem ben kendi mâlumdan yüz altun kıymetin gâvuñ 

 Tek ol mestûre hâtûn çekmesün oğlı içün âzâr  
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35. Re’îs eydür benüm yok ihtiyâcum almağa kıymet 

 Baña matlab hükümdür eylemek ‘âhde vefâ her bâr 

36. Başın aşağa saldı Hazret-i Dâvûd tefekkürle 

 O demde geldi Cebrâ’il selâm-ı Hak ile beşşâr 

37. Didi senden mukaddem bir ‘alâmet istemişlerdi 

 ‘Alâmât-ı kıyâmetden biri olsun diyü izhâr  

38. Didi Rabbiñ ki yarın ictimâ‘ itsün kamu kavmi 

 Bu da‘vâyı hem ol vakte havâle eyledi Kahhâr  

39. Bu ahvâli haber virdi hemân dem kavmine Dâvûd  

 Olundu cümleye tenbîh ferdâ cem‘ ola ihzâr  

40. İşiden oldı âmâde sabâh oldı dirildiler  

 Çıkup bir ‘âlî sahrâya kuruldı kürsî-i izkâr  

41. Çıkup kürsîye Dâvûd okudı âyât Zebûr’dan hoş 

 Du‘â vaktinde hasmını getürdi öñüne iy yâr  

42. O dem Cibrîl irişdi dir re’îse cehr ile söyle  

 ‘Aceb hâtırda mı ol vakt Mısır’dan oldıñuz seyyâr 

43. Sen anda bir kiracı kimse idüñ öldügin yoldaş 

 Şu bir mâldâr hvâce kendüye olmış idüñ ensâr  

44. Tama‘ kalbüñ ihâta itdi katl itdüñ anı bir şeb 

 İdüp kavm içine bühtân kamu mâlını alduñ bâr  

45. Gelüp Şâm’a anuñ mâlı ile a‘lâ re’îs olduñ 

 Dimedi saña kimse âl-i İsrâ’il yâhûd ağyâr  

46. Bil ol şahsı ki katl itdüñ bu oğlan sulbi oğlıdur 

 O hâtûn zevcesidür yokdur özge vâreti ihsâr 

47. Olaruñ kendi mâlıdur öküz biz eyledük irsâl 

 Makâle bir getürdük tâ ki zâhir ola bu esrâr  

48. Ne var ise yedügin mâl ü emlâk anlaruñdur hep 

 Dilerlerse kısâsuñ katle hüküm itdi seni Cebbâr  

49. İşidüp ol sözi ol merd-i câhil didi ki hâşâ 

 Ben âdem öldürem yâ kimsenüñ mâlın alam zinhâr  

50. O demde dili tutıldı fasîh kavl ile iki yed  

 Şehâdet eylediler ki belî böyle olupdur kâr  

51.      O şahsı bir tutup boğazlayup kabz eyledüñ mâlın  

 Ayağı didi ben gitdüm gözi gördüm diyü ikrâr  

52.     Netîce dilden gayrı ne deñlü var ise a¤zâ 

                    Birin birin şehâdet itdiler ola bu ‘âlem târ  
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53.      Ta‘accübde kalup mahlûk olur a‘yânları muhkem  

 Dili kâdir iden gûyâ her a‘zâya vire güftâr  

54.      Bu hâli gördi oğlan secde-i şükr eyledi derhâl  

 Ki Allâh itdi lutfı sıdkımuz oldı mübeyyen kâr  

55.      Didi oğlana Dâvûd Hazreti oğlum senüñdür mâl 

 Alup vir anaña sümnün yedi sehmi seniñ mikdâr  

56.      Dilerseñüz kısâsın Hak izin virdi helâk eyleñ 

 Ve ger ‘afv itseñüz Mevlâ virür ecrin size sad bâr  

57.      Didi oğlan kısâsın eyledüm ‘afv istemem bir yol 

 Bize kâfîdir ol ki halk içinde olmaduk pür-‘âr  

58.      İlâhî sen hâlâs it iki ‘âlemde mezelletden  

 Bizi ‘afv eyleyüp lutfuñla ol zenbümüze Settâr  

59.      Dahı âbâ vü ecdâd akrabâ ahbâbımuz ‘afv it 

 Şu kim âmîn diye îmânın it âhir nefesde yâr  

60.      Bu ra‘nâ kıssayı Dürrü’l-Mecâlis Fârisî yazmış 

 Velî elfâz-ı nesr ile degül kalbe neşât-âsâr  

61.      Ben anuñ zîb-i meclis olmasın manzûm revâ gördüm  

 Anı Türkî ile nazm eyledüm tâ zevk ide ahyâr  

62.      Hemân kasdum bu ki kim gûş iderse bir du‘â idüp  

 Diyeler ki Kusûrî bendeñi ‘afv eyle yâ Gaffâr  

63.      Düşenbe güni ‘asr âhiri zevi’l-hicceden râbi‘ 

 Sene biñ yüz yigirm’altı olur târih hedâ izhâr  

Sene 1126/1714 
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ABSTRACT 

Aphra Behn was born in 1640 as a daughter of a Lieutenant, raised by an important colonial family, and 

went to Surinam with his father. After her father’s death, Behn became very poor. She began spying for 

the English government, which allowed her to travel and learn about cultures other than her own. Thus, 

she enriched her literary works through personal experiences by combining them with her wit, her 

fondness to work on different genres within different issues such as religion, race, and class distinction. 
What distinguishes her as a literary character is that she was one of the first women to attempt to earn 

money through her literary skills in 17th century. By writing Oroonoko, Behn was able to make the 

voice of black people heard in a powerful way. Not only did she pave the way for women to be 

recognised as an author dealing with the critical problems of humanity, but she also used a novel to draw 

attention to a dark, forgotten, and unrecognised aspect of humanity, the effects of which are still felt 

today in colonial and post-colonial studies. Moreover, her close encounters with colonialism and the 

slave trade inspired her to immortalise what she saw in Oroonoko, and it was unavoidable for her to tell 

about what she saw in Surinam and Coramantien (today’s Ghana). Nonetheless, when Oroonoko is 

examined in terms of form, theme, and characterization, it is clear that it falls short of being a compact 

novel. What is really important for Oroonoko is not its genre, but what it deals with as a prose-formed 

work. This study will explore how Aphra Behn’s Oroonoko, one of the first examples of prose fiction, 

represents race distinction as a critical problem from a female author’s gaze as well as how it deals with 

slavery criticism in 17th century. 

Keywords: Aphra Behn, Oronooko, slavery criticism, colonial studies, 17th century prose fiction. 

 

“All round me the white man, above the sky tears at its navel, the earth rasps under my feet, and there 

is a white song, a white song. All this whiteness that burns me”. (Frantz Fanon, “The Fact of 

Blackness”) 

 

It is difficult to ascertain a precise date for the emergence of the novel as a literary genre.  Some critics 

believe that there was no real novelist before Daniel Defoe, while others claim that Samuel Richardson's 

Pamela is the first example of the English novel. Certainly, this ambiguity is worth discussing and 

evaluating, but there emerges a critical question, what is the place of Oroonoko in English literature by 

Aphra Behn? If Oroonoko is examined in terms of form, theme, and characterization, it is clear that it 

falls short of being a compact novel. Its significance as one of the first prose literary works from a female 

perspective delving into slavery criticism, however, cannot be oversimplified. According to Ferguson 

(1992), “Oroonoko, or the Royal Slave (1688) by Aphra Behn made the splashiest and most influential 

contemporary public statement generated a paradigm for British colonialist discourse” (p. 339). As a 

result, Oroonoko can be considered one of the first prose fictions written by a female pen in the 17th 

century, denouncing colonialism in the most powerful way.  

Aside from her poems, drama works and an epistolary novel Love Letters Between a Nobleman and His 

Sister, Aphra Behn did her best by writing Oroonoko, which became a focal point for literary critics and 

is still studied by literary societies today.  Behn is supposed to be born (her life is mysterious and 

undocumented, so information about her life is speculative and based solely on historical knowledge 

and her literary works) in 1640 as the daughter of a Lieutenant from a prominent colonial family and 

moved to Surinam as a child with his father. After her father’s death, she became very poor. In one of 
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her earlier plays, it is stated that she identifies herself as a woman who was “forced to write for bread, 

and not ashamed to own it” (qtd. in Goucher 2022, p.149). She then began spying for the English 

government, giving her the opportunity to travel and learn about cultures other than her own. Thus, she 

enriched her literary works with her experiences by combining them with her wit, her proclivity to work 

on different genres within different issues such as religion, race, and class distinction, and her ability to 

create works that her era’s readers preferred. 

What distinguishes Behn as a literary character is that she was one of the first women to make a living 

from literature in the 17th century. Moreover, she was so courageous to talk about class distinction, 

human rights, women issues in those days while she was working for the English government at the 

same time. When the circumstances under which she created her works are considered, it is easy to see 

how difficult it was for Behn to emerge as a female literary figure. More importantly, she brought 

woman to the forefront by rescuing her from the depths of history as a woman activist, author and 

breadwinner. As Woolf (1989) points out, “[a]ll women together ought to let flowers fall upon the grave 

of Aphra Behn, which is most scandalously, but rather appropriately, in Westminster Abbey, for it was 

she who earned them the right to speak their minds” (p. 66).  

Not only did Behn pave the way for women to be recognised as women who opposed patriarchal 

oppression systems such as slavery, but she also called attention to a dark, forgotten, and unrecognised 

point of humanity with a novel whose effects on colonial and post-colonial studies continue to this day. 

By writing Oroonoko, Aphra Behn risked being blamed by the English government for criticising and 

denouncing Great Britain’s colonialist treatment of black people. Her close encounters with colonialism 

and the slave trade inspired her to immortalise what she wrote in Oroonoko. It was unavoidable for her 

to tell about what she saw in Surinam and Coramantien (today’s Ghana). Iwanisziw (1998) clarifies the 

historical conditions of Behn as: 

 

Behn’s credit, drawn in 1688 upon her existing reputation as a writer, her loyalty to the crown, and her 

claim to have sojourned in Surinam and known such a victim, purchases her a stake in the national 

enterprise, which was, of course, the establishment of England as an imperial power upheld by public 

credit largely developed as a result of large-scale colonial commercial transactions. That she produced 

a novel thematically indebted to the colonial project is hardly incidental. (p.93)  

      

As seen above, Behn experienced multiple difficulties while writing Oroonoko. Her writing attempt was 

regarded as Behn’s revenge for King Charles II of England, who did not pay her the money she deserved 

for her spying duty and instead imprisoned her. Her thoughts were also fragmented as a result of her 

experiencing the oppression of institutional forces with which she was entangled. Nonetheless, she dared 

to write about blaming colonialism as a female author whose ancestors were of a colonial family. 

Spengemann (1984) quotes that “his Misfortune was, to fall in an obscure World, that afforded only a 

Female Pen to celebrate his Fame” (p.405). Behn feels sorry for her main character Oroonoko because 

she believes he will be neglected because Behn is a female author and a member of a colonial family. 

It is necessary to address the novel’s full title: Oroonoko or the Royal Slave. A True History for it 

includes many sub-meanings. Behn implies that it doesn’t matter whether you call the character by his 

own name or the label ‘royal slave’ because it doesn’t change his fate or conditions. Furthermore, the 

phrase “royal slave” is a contradiction in itself; under normal circumstances, a person cannot be both 

royal and a slave. Oroonoko’s royalty stems from his kinship with Coramantien king and his well-

educated position in science, language, and morals. Nonetheless, it is insufficient to save him from his 

fate. Furthermore, Behn refers to her work as a true history in order to heighten the make-believe effect 

and draw attention to the realized but underappreciated realities of her day. What the reader remembers 

after reading Oroonoko is how colonialism and slavery harmed millions of black people, killed 

thousands, and corrupted the silver lining of all. As Jablonski (2021) claims,  
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consistently negative associations with black and darkness influenced philosophers David Hume and 

Immanuel Kant to consider Africans as less than fully human and lacking in personal agency. Hume and 

Kant’s views on skin color, the integrity of separate races, and the lower status of Africans provided 

support to diverse political, economic, and religious constituencies in Europe and the Americas 

interested in maintaining the transatlantic slave trade and upholding chattel slavery. (p.437) 

 

The main point of Oroonoko is clear: Behn strongly opposes colonialism, which condemns African 

slaves to harsh and brutal life conditions by British slave traders. What bothers Behn the most is the 

constituted order and social rules of slave owners to legitimise and normalise discrimination against 

black people by asserting that they are only to overwork in coal mines, tobacco and sugar fields; with 

no language, religion, or right, so colonists' unfair power is problematized. Behn, on the other hand, is 

a member of this colonist society, and her royal family worked for the continuity of social order. Perhaps 

it is for this reason that Behn (1993) speaks in praise of slaves as a form of redemption or confession:  

 

but in the water one would think they were gods of the rivers…And for shooting, what they cannot take, 

or reach with their hands, they do with arrows, and have so admirable an aim that will split almost 

hair…So that they being, on all occasions, very useful to us, we find it absolutely necessary to caress 

them as friends, and not to treat them as slaves. (p. 1869) 

 

Oroonoko begins in Cormantien, where he was a royal prince and the grandson of Cormantien’s 

king.  then it shifts to Surinam, South America, where he becomes a royal slave. Despite the fact that he 

is described as a hero, warrior, and pure romantic, it is clear that Oroonoko has no way out of being a 

black, being an Other. His royalty and sophisticated presence are insufficient to conceal his otherness 

as a result of his ethnic identity. As Sollors (1990) claims, “ethnic identity […] is logically and 

historically the product of the assertion that ‘A is an X because he is not Y’- a proposition which makes 

it remarkably easy to identify Xness” (p.288). His over-determined Xness blocks all the solutions he 

attempts to create for himself.  

Another significant point in the novel is Oroonoko’s name and what runs through the reader's mind. As 

Iwanisziw (1998) asserts that “Oroonoko, cannot be divorced from the economic history of the tobacco 

of the same name, variously spelled orinoco, oronocco, and oronoko. This type of tobacco belongs to 

the species nicotiana tabacum” (p.77). Because it contains nicotine, this tobacco has a narcotizing effect. 

As a result, one can conclude that the hero's name was purposefully chosen, and Behn may imply that 

his name is a kind of tranquillizer for his sorrowful and wretched life after being sold as a slave in 

Surinam. Furthermore, at the end of the novel, Oroonoko wishes to smoke before his death, which may 

be related to his name and his desire to ease his pain. When he leaves Coramantien, his name changes 

to ‘Caesar’, which is a royal name referring to the Roman dictator leader Julius Caesar. The change in 

his name also reflects Oroonoko’s material and moral conflict as a “royal slave”. Although he is given 

the name of a historical royal character, it makes no difference to his dramatic ending. He is unable to 

free himself from slavery and lacks the power to exact revenge on British slave owners. Moreover, one 

of the most important aspects of Oroonoko is the description of his death, in which his body is ripped 

apart after torture, which represents the corrupting effect of colonialism. His sufferings demonstrate how 

the made up disequilibrium between British colonists and black slaves causes death, sorrow, and 

suffering. His horrific execution reflects not only slaves' fear and despair, but also the abuse of colonial 

institutions' power. 

There is no doubt that Aphra Behn’s main goal is to blame colonialism while telling a fictionalised 

version of her real experiences. However, there are a few points in Oroonoko that cause the reader's 

ideas to flow. In some parts of the novel, Behn shifts from pity to rage, begins to depict Oroonoko as a 

wild man, and reflects her fear of him, despite the fact that she describes him as a man of European 

appearance, establishing a clear distinction between the royal slave and the other African slaves: 
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The most famous statuary could not form the figure of a man more admirably turned from head to 

foot…His nose was rising and Roman, instead of African and flat…There could be nothing in nature 

more beautiful, agreeable and handsome…Nor did the perfections of his mind come short of this person, 

for his discourse was admirable upon almost any subject…whose soul and body were so admirably 

adorned. (Behn 1993, p.1870) 

What surprises the reader throughout the novel is the dramatic shift in Behn’s feelings toward Oroonoko. 

She admires him at first and tells about his great appearance, truthful attitudes, and admirable knowledge 

of language and politics, but by the end, when Oroonoko attempts to gain his freedom, her thoughts turn 

the other way. Although Behn uses her pen to condemn the colonialist regime and express sympathy for 

the poor slaves, her ideology is defined by her family and the society in which she lives. Her trapped 

position between colonialist society and her conscience creates a contradiction between the novel's 

beginning and ending points. Although Oroonoko does not directly put her in danger, his haggard 

attitude toward obtaining his freedom frightens the author.  According to Achebe (1995), 

 

to the colonialist mind it was always of the utmost importance to be able to say: ‘I know my natives’, a 

claim which implied two things at once: (a) that the native was really quite simple and (b) that 

understanding him and controlling him went hand in hand – understanding being a precondition for 

control and control constituting adequate proof of understanding. (p. 58) 

 

When Oroonoko loses control, he goes to a dark place where his attempts cannot be seen clearly, he 

becomes a potential offender, and Behn’s compassion and understanding for him fades. When carefully 

read, it is clearly seen that Aphra Behn (1993) uses the pronoun ‘we’ to distinguish the African natives 

and the white British people: “we were in many mortal fears about some disputes the English had with 

the Indians” (p. 1897). However, she uses the pronoun ‘they’ when the point is depiction of torture, 

especially to the main character: “When they thought they were sufficiently revenged on him, they 

untied him, almost loss of blood from a thousand wounds all over his body” (p. 1905). Throughout the 

work, shifting pronouns refer to her position between her humanistic ideas and her British reality. 

Although she is eager to put an end to the cruelty to African slaves, she is overcome by her fear of being 

exposed to any harm or loss when she places these slaves in the ‘other’ position. 

Another inconsistency occurs when Oroonoko pretends that his beloved Imoinda is dead, but she (her 

name changes to Clemene) is among the slaves of Trefry, an English slave owner. When Trefry 

compliments her beauty, Oroonoko wonders why he does not force her sexually because she is a slave 

woman. When he discovers that Clemene is his beloved Imoinda, he offers Trefry gold in any amount 

Trefry desires, or as many slaves as Trefry desires. Despite the fact that he is the one who fights for 

slaves’ rights, he dares to make a gift to those poor people and has no qualms about giving Trefry advice 

about the slave woman. At that point, his royalty manifests itself, establishing a class distinction between 

Oroonoko and the other blacks. Oroonoko’s ease with these sentences stems from his upper-class status 

among blacks; before becoming a slave, he sold many slaves to British colonists. 

Colonialism continues to be a problematic issue for humanity because it embodies racial and color 

differences between humans. For centuries, African blacks, in particular, have faced discrimination; 

unfortunately, learned helplessness has stuck with them. As a result, Oroonoko has been one of the first 

representations of the problematic issues of blackness and slavery. England actively began colonialism 

at the end of the 16th century and rose to become the world’s leading slave trader at the beginning of 

the 19th century. It is estimated that approximately 20 million African black people were transported 

for slavery under terrible conditions. They were treated as non-human beings with no rights, sold like 

animals in slave bazaars, oiled to make them more desirable, auctioned off, and slave owners paid no 

attention to their sufferings because it was cheaper to get a new slave than to keep a slave alive. They 

were not allowed to attend church in Britain because they were thought to be devoid of religion and law, 

much like a monster. They were treated as if they were properties or chattels, lacking of soul, idea, and 

feeling. The imperialists only thought about how to benefit the most from them. As Bressler (2007) says, 

“forced labour of the colonized became the rule of the day, and thus the institution of slavery was 
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commercialized” (p. 236). Even a window for breathing was a luxury for black slaves who lived in tiny 

prisons with only small openings for air and light. Death rates increased so dramatically during 

seasoning periods (harvest periods) that the exact number of dead blacks is unknown. Many non-

governmental organizations arose toward the end of the 18th century, denouncing colonialism, blaming 

imperialism, and advocating for human rights. Millions of people were asked to stop consuming slave-

produced goods such as tobacco. Slavery was declared a sin after a short time, but it was not prohibited 

until the end of the nineteenth century. All of the human suffering caused by the events described above 

is vividly depicted in Aphra Behn’s 1688 publication of Oronooko. Regarded as the source of English 

novel by many critics, Oroonoko raised concern over African slaves with its new narrative form It is 

based on Behn’s personal experiences, giving it the sense of a memoir summarising the main character 

Oroonoko’s real life. The book has been translated into many languages, performed on stages around 

the world, and served as an inspiration for many literary works, touching the hearts of millions of people 

with its heart-breaking story. 

In sum, although there are obvious contradictions between the narrator and the characters in the novel, 

it is clear that Aphra Behn, as a 17th century woman author, did her best to condemn colonialism and 

the slavery regime in British society. If Oroonoko is to be accepted as one of the first examples of an 

English novel, it is normal for the book to have some shortcomings in terms of genre, plot, and 

characters. As Urgan (2006) points out, “Aphra Behn is of vital importance that she is the first English 

author who deals Africans’ suffering because of cruel European colonists and rejects slavery with a 

humanistic attitude” (p. 872) (my trans.). As a result, rather than reviling her novel, literary critics should 

consider her era's conditions, her position as a female pen, and her lack of exposure to many novel 

samples because she did not have much opportunity to analyse how a total and compact novel should 

be. Oroonoko, written by a female pen in the 17th century, denounces colonialism and rejects slavery 

and discrimination at its core, and it should be appreciated for that reason alone. 
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ÖZET  

Mevlânâ’nın metafizik anlayışının varlık ve yokluk kavramları üzerine kurulu olduğu görülür. 

Genellikle o, yokluğu iki anlamda kullanılır: Birincisi varlığın çelişiği anlamında mutlak yokluk iken 

ikincisi ise “mümkün varlık” anlamında izafî yokluktur. Bu ikinci anlamda yokluk âlemin meydana 

gelmesinin pasif nedenidir. Çünkü âlem Tanrısal varlığın bir yansıması olarak onda gözükür. Varlığın, 

mümkünler üzerinden ortaya çıkan çoklu görünümü aslında bir yanılsamaya neden olarak çokluğun 

gerçekten var olduğu izlenimini doğurur. Oysaki bir denebilecek ne varsa Tanrısal iken çok denebilecek 

bütün şeyler özünde âleme ait olup gerçekte var değildir. Âlemdeki bütün mevcutlar kendilerince bu 

hakikate katılırken bir tek insan kendi varlığının Tanrı’ya ait olmadığı cehaletine kapılır. İşte bu durum 

insanın bütün üzüntü ve mutsuzluğunun nedenidir. Mevlânâ tasavvuf metafiziğinde yaygın olarak kabul 

edilen “Tanrı’nın âlemi kendini bilmek istediği için yarattığı” fikrine kaildir. O, bu fikir ile varlığın 

birliği fikrini birleştirince evrenin feyiz ve tecelli yoluyla Tanrı’dan taştığı düşüncesine ulaşır. Buna 

göre Tanrı’dan ilk sudur eden varlık akıldır. Onun bazen can ve ruh gibi kavramları akıl kavramıyla eş 

anlamlı olarak kullandığı görülür. Bunun yanında dikkatli bir okuyuş onun varlığı dereceli ve mertebeli 

bir yapı içerisine konumlandırdığını ortaya koyabilir. Aklın zirvesi aşkı, aşkın zirvesi ise Tanrı’nın 

varlığında yok olmayı gerektirir. Şu hâlde onun sudûr teorisinin mütemmimi olan urûç fikrine daha çok 

vurgu yaptığı görülür. Buna göre şeyler sıralı ve düzenli bir şekilde yükselerek daha üstün varoluş 

aşamalarını hazırlar. Yani oluş ve bozuluş âlemi diyalektik bir yapı içerisinde var olur. Buna göre en üst 

mertebede insan-ı kâmil yer alır. O hem zuhurun ikincil merkezi hem de urûç hareketinin kendisi 

vasıtasıyla Tanrı’ya ulaştığı son mertebedir. Bu seviyede insan Tanrı’nın ahlakıyla ahlaklanarak O’nun 

cemalinin bir tecellisi haline dönüşür. Hâsılı Mevlânâ’ya göre insanın Tanrı karşısında alternatif veya 

paralel bir varlığı yoktur. Aksine insandan beklenen şey Tanrı’ya âşık olması başka bir deyişle O’nda 

fenaya erip benliğini bir anlamda yok etmesidir. Bu aynı zamanda insanın gerçekten var olmaya 

başlaması demektir.   

Anahtar Kelimeler: İslâm Felsefesi, Mevlânâ, Metafizik, Varlık, Yokluk.   

 

ABSTRACT 

It is seen that Rūmī’s understanding of metaphysics is based on the concepts of existence and non-

existence. Generally, he uses non-existence in two senses: The first is absolute non-existence in the 

sense of the contradiction of existence, and the second is relative non-existence in the sense of “possible 

existence”. In this second sense, non-existence is the passive cause of the creation of the world, because 

the world appears on it as a reflection of the divine being. The multiple appearance of existence, which 

emerges through the possibilities, causes an illusion, and gives the impression that the multiplicity really 

exists. However, while everything that can be said to be one is divine, all things that can be said to be 

multiple belong to the universe and do not actually exist. While all beings in the universe participate in 

this truth in their own way, only human being falls into the ignorance that his own existence does not 

belong to God. This is the cause of all human sadness and unhappiness. Rūmī adheres to the idea that 

“God created the earth because he wanted to know himself”, which is widely accepted in Sufi 

metaphysics. When he combines this idea with the idea of the unity of existence, he arrives at the idea 

that the universe emanates from God by virtue and manifestation. According to this, the first being that 

springs from God is the mind. It is seen that he sometimes uses concepts such as soul and spirit 

https://orcid.org/0000-0001-9420-5186
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synonymously with the concept of mind. In addition, a careful reading may reveal that he places the 

existence in a gradual structure. The pinnacle of intellect requires love, and the pinnacle of love requires 

annihilation in the existence of God. Therefore, it is seen that he puts more emphasis on the idea of 

ascension (urūj), which is integral to the theory of emanation. Accordingly, things rise in a sequential 

and orderly manner and prepare for higher stages of existence. In other words, the realm of formation 

and decay exists in a dialectical structure. Thus, the perfect human being is at the highest level. It is both 

the secondary center of manifestation and the final stage through which the ascension movement reaches 

God. At this level, a person becomes a manifestation of His beauty by being moralized with the morality 

of God. In short, according to Rūmī, man does not have an alternative or parallel existence before God. 

On the contrary, what is expected from a person is to fall in love with God, in other words, to fall in 

love with Him and destroy his self in a sense. It also means that man begins to truly exist. 

Keywords: Islamic Philosophy, Metaphysics, Rūmī, Existence, Non-existence. 

 

GİRİŞ  

Mevlânâ dünya çapında tanınan bir ârif, mutasavvıf ve metafizikçidir. O; düşüncelerinin derinliği, çok 

yönlü kişiliği, toplumsal nüfuzu, aşk ve irfanı, şairliği, Mesnevî gibi bir şahesere sahip olması ve bu 

eserini herkesin kendince anlayabileceği şekilde yazmış olması gibi özellikleriyle öne çıkar. Bu 

özelliklerden sonuncusu dikkat çekicidir. Zira felsefe, irfan ve tasavvuf metafiziğinin zor konularını 

farklı seviyede insanların anlayabileceği şekilde aktarmak oldukça zor bir iştir. Buna göre o, felsefe ve 

irfanın teknik dilini fazlaca kullanmaz. Aksine hikâyeler, örnekler, benzetmeler ve sembollerle bezeli 

bir anlatım yöntemi benimser. Ancak şunu da hatırlatmak gerekir ki ehli olmayana onun yöntemi sıkıcı 

geldiği gibi onun derin metafizik konular hakkındaki nihai görüşlerini satır ve dizelerin arasına gizlediği 

görülür. Öyle ki bunları ancak tasavvuf düşüncesi ve metafiziğini bilenler fark edebilmektedir.   

Mevlânâ Anadolu’nun metafizik, düşünce, inanç, kültür ve sanat yönünden gelişmesine katkı yapmış 

önemli şahsiyetlerden birisidir. Onun metafizik düşüncesi varlık anlayışına dayanır. Ona göre varlığın 

bilgisi sadece düşünce ve akıl yoluyla değil manevi tecrübe, keşif ve müşahede ile elde edilir. Hatta bu 

elde ediş bizi metafiziğin zirvesine yani varlığın birliğini tecrübe etmeye ve aşka ulaştırır. O, aşkı 

sevgilide yok olmak şeklinde anlar. Bu yok oluş kişiyi gerçek var oluşa götürmektedir. Başka bir 

ifadeyle aşk; aklın ve varlığın en yetkin derecesine ulaşmaktır.  

Mevlânâ’nın evren anlayışının varlığın tecellisi ve zuhuru prensibi üzerine kurulu olduğu görülür. Bu 

anlayışın adı konmamış bir sudûr teorisini netice verdiği söylenebilir. Mutlak varlığın tecellisi âlemi 

ürün verir ve böylece metafizikçilerin dile getirdiği var oluşun iniş yayı meydana gelir. Onun varlığın 

iniş yayından ziyade varlığın çıkış yayına daha çok ilgi gösterdiği görülür. Bunun muhtemel sebebi 

insanın şu anda çıkış yayı üzerinde bulunuyor olmasıdır. İniş yayı varlığın yokluğa doğru zuhur ve tecelli 

etmesini, çıkış yayı ise varoluştan salt varlığa doğru yükselişi temsil eder.   

 

VARLIK VE YOKLUK 

Mevlânâ metafiziğinin merkezinde, bütün her şeyin kendisinden kaynaklandığı ancak kendisi başka bir 

şeye dayanmayan Mutlak varlık fikri bulunur (Mevlânâ, 1990b, 1/131). Mutlak varlık, “kendisi 

açısından var veya yok olarak değerlendirilemeyen imkân” üzerinden âlemi meydana getirir (Mevlânâ, 

1990b, 1/139). Şöyle ki, varlık yokluğun zıttıdır ve zıtlar birbirini gösterir (Mevlânâ, 1990b, 1/257). 

Varlığın yokluğun zıddı olması dış dünyada yokun yok olması anlamına gelirken zihinde ise yokluğun 

var olması anlamına gelmektedir. Şu hâlde Mutlak varlık dış dünyada gizlenemezken zihinde, zihnin 

onu mahiyet sahibi mümkün mevcutlar sebebiyle doğrudan tecrübe edememesi sebebiyle gizlenir.  Bu 

durum varlığın zihinde perdelenmesine sebep olur. Yani zihinde varlık yoklukta saklıdır (Mevlânâ, 

1991, 6/282). Hâsılı Mevlânâ’nın yokluk kavramıyla kastettiği anlamlardan birisi imkândır. Bu anlamda 

yokluk, varlığın çelişiği değil varlık sayesinde ortaya çıkan potansiyellik ve bir tür boşluktur. Bu 

anlamda yokluğun varlığın zıddı olması karşıtlık anlamında bir zıtlıktır. Zira zihinde bir araya gelmesi 

imkânsız olan varlık ve yokluk hiçbir şekilde dış dünyada bir araya gelemez (Muzaffer 2021, 138).  
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Mevlânâ yokluğu boş bir aynaya, Mutlak varlığı ise aynaya bakan kişiye temsil eder. Yani varlık ancak 

yokluk aynasında gözükür ve yansır. Çünkü ayna dolu olduğu müddetçe yansıtma işini tam olarak 

yapamaz. Konunun anlaşılabilmesi için Mevlânâ başka benzetmelere başvurur. Örneğin terzinin sanatını 

icra edebilmesi için kendisine getirilen kumaşın dikilmemiş olması lazımdır (Mevlânâ, 1990b, 1/257). 

Keza Mutlak varlığın yokluk üzerinde işini yapması; insanın boş arsaya ev yapmasına, temiz kâğıda 

yazı yazmasına ve ekilmemiş araziye fidan dikmesine benzer (Mevlânâ, 1991, 5/161).   

Mevlânâ’ya göre Mutlak varlığın ilâhî ihsanı gereği, mevcutlar örneksiz olarak varlıktan vücut 

kazanırlar yoksa var olan tekrar tahsil ediliyor değildir (Mevlânâ, 1991, 5/85). Bunun gibi mekân da 

mekânsızlıktan meydana gelir (Mevlânâ, 1990b, 2/47). O, Mesnevî’nin altıncı cildinde bir tür varlık 

mahiyet ayrımı yapar. İnsanın varlık bilgisine benlik bilinci üzerinden ulaşabileceğini ancak bu bilginin 

Mutlak varlığın kendisini olamayacağını söyler. Bu noktada insan gerçek varlıkla mevhûmî varlığı 

birbirine karıştırmamalıdır. Mevhûmî varlık asıl varlık için bir aracıdır. Asıl varlığın idraki için benlik 

ve senliğin zuhuru gereklidir ancak aynı zamanda bu durum insanın gerçeğe ulaşması önündeki en 

büyük engeldir (Mevlânâ, 1991, 6/299).  

İnsanın içine düştüğü en büyük gaflet, varlığın ve varlığa bağlı yetkinliklerin insanın kendisinden 

kaynaklandığı sanısına dayanır (Mevlânâ, 1990b, 1/258). Bu sanıdan kurtulmanın nihai yolu insanın 

aslında zâtının (mâhiyetinin) yokluk içerisinde olduğunu idrak etmesidir (Mevlânâ, 1991, 6/233). 

İnsanın yokluk karşısında korkuya kapılmasının asıl sebebi hayal ve vehmin onu tesir altına almasıdır. 

Bunların en tehlikelisi, insanın mevhûmî varlığına âşık olmasıdır. Bu aşk hali bir tür sarhoşluğa neden 

olur. Eğer insan bu sarhoşluktan kurtulursa Mutlak varlığın hakikatini, şeylerin mâhiyetlerini derk 

edebilir ve şaşkınlık verici şeyleri apaçık bir biçimde görebilir (Mevlânâ, 1991, 6/117). Yokluğunun 

farkına varan insan gerçek varlığa ve böylece de yüksek insanlık mertebelerine ulaşır. Dolayısıyla böyle 

bir insan diğer insanlara lider olursa kâr zarar hesabına girmez veya Tanrı’yı sınamaya kalkışmaz 

(Mevlânâ, 1991, 6/157). Tanrı’nın mümkün âleme varlık vermesi gibi o da halka ihsandan başka bir 

şeyde bulunmaz (Mevlânâ, 1990b, 1/139).   

Tanrı’nın zıddı yoktur. Öyleyse Tanrı’nın gizlenmesinin nedeni onun zıddının olmamasıdır (Mevlânâ, 

1990b, 1/191). Mevlânâ’nın Tanrı ispatlamasında sıddıkîn, ontolojik, imkân, hudûs, gaye-nizam ve 

hareket delili gibi delilleri kullandığı görülür (Tunagöz, 2013, 366-387). Kapısı çalınan birisinin “Evde 

kimse yok” demesinin onun evde olduğuna delil olması gibi ateistin inkârı da Tanrı’nın varlığına 

delildir. Bu, tıpkı bir toplantıdaki münazaracıların beraberce toplantıya delil olmasına benzer. Şu hâlde 

âlemdeki her şey varlıkları yönüyle hep beraberce O’na delildir (Mevlânâ, 1990a, 271). Çünkü Tanrı’nın 

varlığı dışında şeylerin şeylikleri gerçek bir varlığa sahip değildir. Mevlânâ bunu “yok” kavramıyla 

ifade eder. Bu kadar açık bir gerçeğin çoğunluk tarafından fark edilememesi veya bazıları tarafından 

reddedilmesinin nedeni mevcutların yetersizliği ve körlüğüdür. Başka bir tabirle Tanrı bir güneş gibi 

olmasına rağmen cisimler âlemi kör olduğundan O’nun karşısında eriyip yok olmamaktadır (Mevlânâ, 

1990b, 1/42).  

Mevlânâ varlığı cevherle ilişkilendirir (Mevlânâ, 1990a, 113). Cevherle araz arasındaki ilişki tavuk 

yumurta ilişkisi gibidir (Mevlânâ, 1990b, 2/75). O, varlığı cevher olması açısından bayrağa, mevcutları 

ise bu bayrak üzerindeki resimlere benzetir. Dolayısıyla dalgalanan bir bayrakta resimler hareket ediyor 

zannedilir oysaki hareket eden bayraktır (Mevlânâ, 1990b, 1/48).  

 Mevlânâ aklı “can” dediği ontolojik mertebenin altına yerleştirir. Bu durumda can aklın kaynağı olur 

ve akıl cana karşı hayranlık ve şaşkınlık duyar. Akıl kendinden aşağıda olanların varlık nedeni iken 

epistemolojik açıdan ise öznedir (Mevlânâ, 1990b, 1/120). Felsefi olarak ifade etmese de onun teşkîke 

kail olduğu görülür. Buna göre varlığın en yetkin derecesi Tanrı’ya aittir. Bütün varoluş bu yetkinliğin 

bir tür izharıdır. Halkın dinle imtihanının gayesi de budur (Mevlânâ, 1990b, 4/286).   

 

VARLIĞIN BİRLİĞİ (VAHDETÜ’L-VÜCUT) 

Mevlânâ’ya göre iman ve küfrün ötesinde öyle bir nokta vardır ki onu ancak fenaya erişenler 

kavrayabilir (Mevlâna, 1986, 71). Anlaşılan orada zıtlıklar yok olup salt birlik gerçekleşmektedir. Şu 

hâlde insana düşen görev bu birliği idrak etmesidir. Bunun için insanın, zihinsel açıdan bir tür ikilik 

fikrine neden olan benlik algısını aşması gerekir. Aksi durumda benlik hakikati yok eden acı bir zehir 



P
R

O
C

EE
D

IN
G

S 
B

O
O

K
 

12th International Conference on Culture and Civilization 
Azerbaijan State University of Culture and Arts 

Lahıc, Ismailli, Azerbaijan 
June 21-22, 2022 

 
 
213 

gibidir (Mevlânâ, 1991, 5/82). Yine Tanrı karşısında varlık iddiasında bulunmak günahların en 

büyüğüdür. Bu günah, insanın birlik fikrinden uzaklaşarak zaman sarmalı içerisinde çokluk fikrine 

kapılmasından başka bir şey değildir. Bu fikir onu gaflete götürür ve böylece insan kendisine kurmaca 

bir evren inşa eder. Bu durum insanı gelecek hayatından gafil kılarsa bu, onun için yokluğa doğru bir 

kayıştır (Mevlânâ, 1990b, 1/171). Şu hâlde gafletten uyanıp sahte benliklerini yok edenler ancak var 

olabilirler (Mevlânâ, 1991, 6/61).  

Mevlânâ varlıkta ikilik veya çokluk görmeyi şaşılığa benzetir (Mevlânâ, 1990b, 4/284). İnsanın 

şaşılığının anlaşılması için Mevlânâ bir hikâye anlatır. Buna göre bir usta şaşı olan çırağından depodaki 

şişeyi getirmesini istenir. Şaşı “hangisini getireyim” diye sorunca usta “birini kırıp diğerini getirmesini” 

söyler. Bu durumda şaşı şişelerden birini kırar ve iki şişenin de yok olduğunu görür (Mevlânâ, 1990b, 

1/105). Hikâyeye göre insanın mevhûmî varlığını yok etmesi şaşılığını iyileştirmesine benzetilir. İnsanın 

mevhûmî varlığı kesif bir madde gibidir ki o, bir anlamda geceye ve karanlığa benzer. Bu durumda 

ateşin odunu ve çırayı yakıp aydınlığa dönüştürmesi gibi insanın da mevhûmî varlığını bilinç, ilim ve 

aşkla yakıp yok etmesi gerekir. Başka bir deyişle dış dünyadaki nesnelerin oluşturduğu çokluğun 

kimyasal tepkimelerle birleştirilmesi gibi ârifin kendi mevhûmî varlığını yok etmesi elzemdir (Mevlânâ, 

1990b, 1/242).   

Mevlânâ varlığın birliğini idrak edemeyenlerin durumunu ortaya koymak için birtakım benzetmelere 

başvurur. Buna göre vahdet-i vücudu anlamayan bir kişi, sudaki görüntüsünden ürken file veya su 

kuyusunda yansımasını gören aslana benzer (Mevlânâ, 1990a, 37). İkinci benzetme Mesnevî’de uzunca 

bir hikâyeyle anlatılır. Buna göre tavşanın oyununa gelen aslan, su kuyusundaki yansısını düşmanı sanır 

ve kuyuya atlayarak boğulur (Mevlânâ, 1990b, 1/106). Bunun gibi insanların neredeyse tamamı asıl ile 

ferî olanı ayırt edemeyerek “çokluğun mutlak gerçek olduğu” hatasına düşüp başkalarıyla kavga, niza 

ve dövüşe kalkışır. Yani bütün bozukluk, sakatlık ve kötülüklerin kaynağı enaniyet ve ikilik görüşüdür 

(Mevlânâ, 1990b, 1/242). Şu hâlde her bir insanın kendi âlemine iki benin sığmayacağını bilmesi ve 

bunlardan birini yok etmesi gerekir. Tanrı’nın benliği yok edilemeyeceğine göre insan kendi mevhûmî 

benliğini yok etmelidir (Mevlânâ, 1990a, 38).  

Muhammed İkbal benliğin yok edilmesi fikrini kabul etmez. O, bu düşüncenin mutasavvıfların 

sonsuzluğun gerçek niteliğini yanlış anlamalarından kaynaklandığını dile getirir. O sonlu ve sonsuz 

benlikler arasında kopukluk, niteliksel veya niteliksel ayrılık değil dile getirilmesi zor bir farklılık 

görmemektedir. Bu yüzden sonlu benliğin sonsuz benlikten hem ayrı hem de ona sımsıkı bağlı olduğu 

söylenebilir (İkbal, t.y. 163). 

Mevlânâ kulluk ikrarı yapılsa dahi benlik içeren önermeleri tevhide aykırı görür. Çünkü varlık insanın 

aklını başından, utancını gönlünden alıp onu adam akıllı sarhoş eden bir şeydir. İşte İblis bu sarhoşluğa 

kapıldığı için varlık kavgasına girişmiş ve Âdem’e karşı kibirlenip Tanrı’ya karşı gelmiştir (Mevlânâ, 

1991, 5/158-161). Şu hâlde benliği gerçek benlik sahibine nispet etmek tevhittir ki bunun ifadesi “Ene’l-

Hak”tır. Hallac-ı Mansûr’un “Ene’l-Hak” demesi “Ben Hakk’ın kuluyum” demekten tevhide daha 

yakındır. Çünkü Hallâc “Ene’l-Hak” diyerek Hak’tan başka varlığın olmadığını dile getirmiştir. Ona 

göre insanın gerçek benliği Tanrı’dandır ve asıl küfür bunu inkâr etmektir (Dînânî, 2020, 357). “Ene’l 

Hak” demek aslanın önünde ceylan gibi av olmaktır (Mevlânâ, 1990a, 68, 295). Yani “Ene’l-Hak” 

meleklerin ilâhî iradede yok oluşu gibi kendinden geçmektir.  

Mevlânâ’ya göre melekle İblis arasındaki fark meleğin teshir ve fenayla benliğini fâilde yitirmiş 

olmasıdır. İblis’in hatası mevhûmî benliğine gerçeklik tanımasıdır. Muhammed İkbal’in de işaret ettiği 

gibi insanın kabul edip göklerin ve yerin reddettiği emanet benlik bilincidir (İkbal, t.y. 123). Bu bilinç -

ki cüzi aklı da temsil eder- öyle bir emanettir ki kabul edenin kendisini bütünden ayırt edip birlik fikrinin 

yok olmasına neden olur. Bunun düzeltilip gerçek işlevine kavuşması cüzi akıl sahibinin aşka düşüp 

varlığından vazgeçerek küllî akılda yok olmasıyla mümkün olur. Yani Hakk ve hakikate ermenin yolu 

yine aklın kemâlinde saklıdır (Mevlânâ, 1990b, 1/158). Cüzi akıl dünyevi teori ve pratiklerde yetkili 

olsa da hal ilmi küllî aklın işidir. Çünkü ancak küllî akıl varlıkta fani olmakla ortaya çıkar. Cüzi aklını 

bu dünyada küllî akılda yok edemeyenler bunu ancak ölümle başarabilirler (Mevlânâ, 1990b, 1/158). 

Hak’tan kopuk olarak oluşturulan benlik bilinci ahlaken de başa beladır. Sen dilini kullananlar 

benliklerine hapsolmuş aşktan habersiz kişilerdir (Mevlânâ, 1991, 6/61). 
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Aslında aşkın nedeni varlığın kendisidir. Varlık öyle bir lezzete sahiptir ki ona bürünen her şey âşık olur 

(Mevlânâ, 1990b, 1/48). Şu hâlde varlık hem aşkın öznesi hem de nesnesidir. Bu yüzden gerçek 

müminler bütün mevcutları Tanrı’nın sıfatlarının bir tecellisi olarak algılar, O’na âşık olur, O’na 

ulaşmaktan başka bir şey hedeflemezler (Baykan, 2017, 173-174).   

Aşkın iki yönünün olduğu söylenebilir: Birincisi idrakle alakalıyken ikincisi ontolojiktir. İkincisi 

açısından aşkın zirvesine çıkanlar zuhur ve sudȗra bağlı zorunlu bir belirlenimle O’na en yakın 

olanlardır (Mevlânâ, 1992, 5/1991.) Aynı şekilde maşukun âşığını sevmesi gibi Tanrı’da âlemi sever ve 

ister (Mevlânâ, 1990b, 1/139). Âyette şöyle buyrulur: “Ey İnananlar! Aranızda dininden kim dönerse 

bilsin ki, Allah onların yerine başka bir millet getirir. Allah onları sever, onlar da Allah’ı sever. Onlar 

inananlara karşı alçak gönüllü, inkârcılara karşı güçlü, Allah yolunda cihad eder ve yerenin yermesinden 

korkmazlar.” (Mâide, 5/54) Âyetten anlaşılacağı üzere Tanrı’nın âleme olan sevgisi âlemin Tanrı’ya 

olan sevgisinden öncedir.  Ayrıca insan türü ve bilhassa türün seçkin fertleri Allah aşkının zirvesine 

ulaşırlar. (Bakara, 2/165) Çünkü onlar varlığın birliğine şahit olurlar. 

Mevlânâ, kelime şehadeti “Tanrı’dan başka varlık yoktur” şeklinde anlar ve asıl tevhidin bu anlayışta 

gizli olduğunu söyler (Mevlânâ, 1991, 6/180). Yine insanın gerçek anlamda birliğe erebilmesi için ölüm 

tecrübesini yaşaması gerekir. Bu anlamda ölüm kötü bir şey olmadığı gibi ilâhî rahmetin bir gereğidir 

(Mevlânâ, 1991, 6/212).  

Mevlânâ’ya göre insan, varlık yokluk diyalektiğinde sürekli olarak halden hale, bir varlık mertebesinden 

diğerine geçer durur. Her bir mertebe bir sonrasına nispetle bir tür ölüm ve doğumdur. Buna göre insan 

cansızlar âleminde bitkiler âlemine, oradan hayvanlar âlemine ve oradan da nefis ve akıl âlemine geçer. 

Temyiz yeteneğiyle yükselişine devam eden insan sonunda birlik makamına ulaşır. Zira o âlemde iz ve 

işaretler yok olup gider; tıpkı sahilde ayak izlerinin suda kaybolması gibi. Şu hâlde insan bu dünyada 

belli bir dönem varlığa kavuşsa da sonunda Mutlak varlıkta yok olur (Mevlânâ, 1991, 5/68). Bu durumu 

Mevlânâ şöyle ifade eder: “Tanrı tapısını arayan Tanrı geldi mi yok olur.” (Mevlânâ, 1990b, 3/381).  

 Tanrı karşısında insan varlık ve yokluk gerilimi içerisinde bu dünyada yaşamını sürdürür. O ya benlik 

bilincini korur ve rasyonel olarak anlam arayışları içerisindedir. Bu durumda o, ıstıraplar içerisinde 

kıvrandırır durur. Ya da kendinden geçer ki bu durumda o bir hiçtir (Gökdağ ve Cengiz, 2021, 237). En 

doğrusu insanın Tanrı’da yok olarak var olmayı hedeflemesidir.  

Mevlânâ’nın vahdet-i vücut anlayışıyla panteizmi karıştırmamak gerekir (Tunçbilek, 2008, 23). 

Buradaki vahdetin epistemolojik ve psikolojik bir olgu olduğu söylenmiştir (Aydın, 2007,79). Bir açıdan 

kabul edilebilir olan bu yorum varlığın birliğinin gerçekliği hakkında şüpheye neden olmaz. Çünkü 

Mevlânâ’nın varlık anlayışında Mutlak ve mümkün ayrımı söz konusudur. Ayrıca varlık mertebeli bir 

yapıya sahiptir.  

 

TANRI ÂLEM ANLAYIŞI 

Mevlânâ Tanrı ve âlem ilişkisini ikili bir anlam katmanı içerisinde sunar. Birincisi daha çok avama 

yönelik bir anlatı izlenimi verir. O, vehmin baskın geldiği kitlelerin daha çok somut anlatıyı anladığını 

bildiğinden âlem ile Tanrı arasındaki ilişkiyi bütün parça ilişkisi üzerinden izah etmeye çalışır.  İkincisi 

ise havasa yönelik anlatıdır ki buna göre âlem cevher karşısında araz gibidir yahut da âlem sudaki köpük 

gibidir (Mevlânâ, 1991, 6/394). Âyette buyurulduğu gibi: “O, gökten su indirdi de dereler kendi 

ölçülerince dolup aktı ve sel üste çıkan köpüğü aldı götürdü. Süs eşyası veya yararlanılacak bir şey elde 

etmek için ateşte erittikleri şeylerden de böyle köpük olur. İşte Allah, hak ile batıla böyle misal getirir. 

Köpüğe gelince sönüp gider. İnsanlara yararlı olan ise yerde kalır. İşte Allah, böyle misaller verir.” 

(Ra’d, 13/17)    

Mevlânâ, Hz. Ali’nin de dile getirdiği üzere Tanrı’nın âlemle ne maddi birliktelik içerisinde ne de 

mekânsal ayrılık içerisinde olmadığını söyler (Seyyid Razi, 2001, 36). Öyleyse Tanrı âlem birlikteliği 

olsa olsa keyfiyetsiz, sebepsiz ve illetsizdir (Mevlânâ, 1990b, 3/108). Bu, Tanrı’nın dışında başka bir 

sebep ve etkinin işe dâhil olmaması şeklinde anlaşılabilir. Öyleyse Tanrı hayat ummanına, âlemdeki 

mevcutlar ise balıklara benzetilebilir. Yani âlem Tanrı ile var ve diridir.  
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Mevlânâ âlemi evlere vuran güneş ışığına benzetir. Bu ışık güneşe nispetle gerçek, eve nispetle geçici 

ve görelidir. İşte âlem de Tanrı’ya göre böyledir. Onun güzellikleri Tanrı’ya nispetle gerçek kendine 

nispetle geçici ve görecedir (Mevlânâ, 1990a, 93). Tanrı’nın nuru hep nurdur ancak lambadaki ışığın 

oluşmasında cam, fitil ve yağ gibi farklı donanımlar kendisini gösterir (Mevlânâ, 1990b, 3/101). İşte 

böylece âlemdeki mevcutlar iki yöne sahiptir. Tanrı’ya nispetle şeyler akıllı, bilgili ve itaatkâr iken halka 

nispetle ölü gibidir (Mevlânâ, 1990b, 6/71).   

Âlemin varlığı ilâhî ihsanın bir ürünüdür (Mevlânâ, 1991, 5/85). Âlem yaratılmadan önce bilgi olması 

itibarıyla Allah ilminde saklıdır (Çınar, 2007, 217). Yaratma emir ve halk olarak ikiye ayrılır. Emre 

dayanan yaratma eşsiz ve örneksizdir (Mevlânâ, 1990b, 1/131). Örneğin can (ilâhî ruh) emre dayalı 

yaratmanın bir ürünüdür ve melekler dahi onu bilemez. Çünkü o Tanrı tarafından doğrudan verilir 

(Mevlânâ, 1965, 71). Âlemin yaratılış süreci akılla başlar (Mevlânâ, 1990b, 4/159). Bu açıdan ilk varlık 

İlk Akıl da denilen Nur-u Muhammedî’dir (Bolay, 1987, 167). Bu yüzden Hz. Muhammed “Sen 

olmasaydın gökleri yaratmazdım” fermana muhatap olmuştur. Şu hâlde O, yaratılışın gerçekleşmesinde 

ontolojik ve kozmolojik olarak en kıymetli mevkie sahiptir (Mevlânâ, 1991, 6/167). İnsan-ı kâmil bir 

seferlik mevcut olan bir varlık değil sürekli olarak mevcuttur. Şu hâlde insan-ı kâmil yani küllî akıl 

sürekli olarak var olmalıdır. Bu sebeple Hz. Peygamber velilerin şahı Hz. Ali’ye “akıl” diye seslenmiştir 

(Mevlânâ, 1990b, 1/299). Akıl ve melek aynı cinstendir. Hatta Mesnevî’nin bir yerinde akıl cana nispetle 

üstün varlık olarak tanımlanır (Mevlânâ, 1990b, 4/176, 261). Bir sohbetinde o, Süleyman peygamberi 

Tanrı’ya, hüthüt kuşunu akla, Belkıs’ı da nefse benzetir (Mevlânâ, 1965, 54).   

Mevlânâ birçok sembol kullanır ki bunlardan birisi de gölgedir. O, aklı Tanrı gölgesi olarak kabul eder 

(Mevlânâ, 1990b, 4/171). Bu kadim sembole göre âlem imkânın karanlığını temsil etmektedir. Öyleyse 

Tanrı karşısında âlem paralel ve ayrık bir gerçeklik alanına (kabiliyet) sahip değildir. Yani âlem ne salt 

yokluktur ne de Tanrı karşısında ontolojik bir gerçekliktir. İşte tam olarak bu arada olmak hali âleme 

karşılık gelir. Âlem mutlak bir varlığa sahip olmadığına göre sebep ve vasıtalara da mutlaklık verilemez. 

Öyleyse bütün sebepler Tanrı’ya bağlıdır ve O, ilk sebeptir. Tanrı’yla bağlantısız olarak değerlendirilen 

bütün sebepler birer hayal veya vehimdir (Mevlânâ, 1991, 5/129-130; Mevlâna, 1986,128). 

Kanaatimizce Mevlânâ sebepleri ve sebeplik yasasını reddediyor değildir; çünkü sebeplik âlemin 

Tanrısal kökenini ortaya koyar.  

Tasavvuf metafizikçileri sebeplerin Tanrısal kökenlerini yani varlık olmaları yönünden Tanrı’ya ait 

olduklarını söyler. Bu noktada insan özel bir konuma sahiptir. Çünkü o, Tanrı dışında başka bir şeye 

aracı olmaz. Şu hâlde insan hem bilinç seviyesinde hem de ontolojik olarak sebepleri aşabilir (Mevlânâ, 

1990b, 5/141). Mevlânâ’nın bu görüşünde açık bir şekilde Fârâbî’nin etkisi görülür. 

Anlaşılan sebeplik konusu önemlidir çünkü sebeplerin reddi durumunda panteizm gerçekleşir. Oysaki 

metafiziksel bir öğreti olan vahdet-i vücut anlayışında Tanrı âlem arasında derece farkı mevcuttur. Buna 

göre Tanrı sebep, âlem ise sonuçtur. Bu ilişki âlemin en aşağı derecesinde yer alan son mevcuda ulaşana 

kadar devam eder. Yine sebeplerin inkârı durumda nübüvvet de gerçekliğini yitirir. Çünkü peygamberler 

Tanrı ile âlem arasında birer vasıta ve aracıdır (Mevlânâ, 1990b, 4/239). 

Mevlânâ varlığın zuhurunu/kendisini açmasını tecelli olarak değerlendirir. Ancak insan bu tecelliye tam 

olarak mazhar olabilir. İnsandan kasıt Tanrı’nın ahlakıyla ahlaklanan kişidir (Mevlânâ, 1991, 6/49). 

İnsanın vahdete ermesi kendini Tanrı’ya vermesiyle olur. Kutsî hadiste bildirildiği üzere nafilelerle 

Tanrı’ya yaklaşan kişi Tanrı’nın gözü, eli ve gönlü olur (Mevlânâ, 1990b, 4/7). Bir hadis-i şerife göre 

“Allah, Âdem’i kendi suretinde yaratmıştır.” (Buhari, İstizan 1; Müslim, Bir, 115) Âlimlerin bir kısmına 

göre, hadiste geçen “suretihi”deki zamir Allah’a râcidir. Öyleyse insan hem mükemmellik hem de 

tamlık yönünden Tanrısal bir varlıktır. Diğer bir anlatıyla insan âlemin bir özetidir (Mevlânâ, 1990b, 

3/101).  

İnsana âlemin özeti olması yönüyle küçük âlem, âleme ise büyük insan denir. Diğer bir açıdan insan 

kâinat ağacının meyvesidir. Öyleyse evrenin yaratılışından maksat insandır. İnsan asıl ve cevher iken 

âlem araz ve tali olandır. Bu durumda âlem insan için istenendir (Mevlânâ, 1991, 5/291). Örneğin 

görünüşte dal meyveyi var kılıyor gibi görünse de aslında dalı mevcut kılan meyvedir. Çünkü bahçıvan 

ağacı meyve elde etmek için dikmiştir. Yine mana bakımından, baba çocuktan doğmuştur; öyleyse mana 

bakımından âlem insandan meydana gelmiştir (Mevlânâ, 1990b, 4/43). 
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Zamansal yönden ağacın önce meyvenin sonra gelmesi gibi insan da zamansal açıdan sonra gelir. Şöyle 

ki, Mevlânâ genel olarak mevcutları melekler, insan ve diğerleri olmak üzere üçe ayırır. Melekler nurdan 

meydana gelmiş olan Tanrısal varlıklardır. Onların kendilerinde bir iradeleri olmayıp tamamıyla 

Tanrı’da yok olmuşlardır. Bir açıdan onlar salt akıldır ve dolayısıyla şehvetten uzaktırlar. İkincisi cansız, 

bitki ve hayvan gibi diğer mevcutlardır. Bunlar bilgiden ve yüce bir iradeden yoksundur. İnsan ise 

cismanî ve ruhanî yönüyle bütün âlemin bir özeti gibidir (Kocatürk, 1986, 384-385). Mevlânâ insanı 

küçük bir şehre benzetir (Aşkar, 2010, 253). Başka bir benzetmeye göre insanın dünyayla bağlantısı 

tıpkı ham meyvenin olgunlaşıncaya kadar dalla bağlantısı gibidir. Olgunlaşan meyvenin daldan kopması 

gibi insan da olgunlaşınca dünyadan ayrılır (Mevlânâ, 1990b, 3/104).  

Mevlânâ genel bir taksim ile varlık âlemini mana ve sûret diye ikiye ayırır. İnsan mana ve sureti 

birleştiren tek varlıktır (Dînânî, 2020, 288). Anlaşılan Mevlânâ madde suret teorisine kendi üslup ve 

yöntemi aracılığıyla katılır. Buna göre erlik suyu insanın maddi nedeni iken insanlık onun sûrî nedenidir. 

Bu ikisinin birleşmesiyle insan meydana gelir. Yine cin ateştendir ancak bütün ateşler cin değildir 

(Mevlânâ, 1991, 5/323). Tanrı’nın âleme konumu ise bedene göre can gibidir. Zira beden; iyiyi, kötüyü, 

canın tesiriyle kabul eder (Mevlânâ, 1990b, 1/141).   

Mevlânâ tabiatta diyalektik bir tekâmül hareketi yanında etki ve edilgi kategorilerinin işlev sahibi 

olduğunu düşünür. Anlaşılan o, kategorileri dış dünyayı oluşturan yapı taşları olarak düşünmektedir. 

Örneğin o, gökyüzü ile yeryüzünü yine erkek ile kadını birbirini tamamlayan parçalar olarak 

değerlendirmektedir. Bunu her şeyin çift olarak yaratıldığı şeklinde ifade eder. Çiftler madde ve sûret 

gibi birleşerek yeni mevcutların ortaya çıkmasına vesile olmaktadır (Mevlânâ, 1991, 6/152).   

Yaratılış (halk) âlemi zıtlar üzerinden diyalektik bir şekilde birbirlerine dönüşerek mevcut olur 

(Mevlânâ, 1991, 6/45). Bu açıdan evreni meydana getiren şeyler arasındaki uyuşmazlıklar bütün dikkate 

alınınca uyumun temel sebebidir. Buna göre ilk önce cansızlıktan canlılığa geçiş gerçekleşir. 

Cansızlıktan bitkiliğe geçen bir mevcut sonrasında hayvan ve insan olur. İnsanlıktan melekliğe geçiş 

cansızlıktan bitkiliğe geçişe benzer (Mevlânâ, 1990a, 32; Mevlânâ, 1990b, 3/319).   

İnsanın tekâmül hareketinin amacı, varlığının kendine nispetinin yokluk, Mutlak varlığa nispetinin 

hakikat olduğunu idrak etmesidir (Mevlânâ, 1990b, 4/46). Keza şeyler varlık yokluk (imkân) 

ilişkisinden mevcudiyet kazandığı için göreli olarak diğer mevcutlara fayda sağlayıp zarar verirler 

(Mevlânâ, 1991, 5/344). Mevcutlardaki fayda yönü varlığa, zarar yönü ise yokluğa döner.  Âlemdeki 

kötülük maddenin bir lâzımıdır. Bundan kurtuluş yoktur fakat Tanrı bundan hoşnut değildir. Tıpkı 

hekimin hastalığı istemesine rağmen ondan hoşnut olmaması gibi. Hastalık olmasa hekim olmaz, ondan 

razı olsa yine ona hekim demeyiz (Mevlânâ, 1990a, 274). 

Hâsılı Mevlânâ nezdinde Tanrı, rasyonel düşüncenin fevkinde bir varlıktır. Mevlânâ’nın bu fikrinin 

filozofların varlığın mâhiyeti olmadığı fikriyle mutabık olduğu görülür. O, vahdet-i vücut fikrini 

savunur ve onun bu savunusu panteist yorumlara mümkün olduğunca uzaktır. Zira o, her ne kadar cennet 

ve cehennem gibi metafizik hakikatleri Tanrı’nın cüzleri olduğunu söylese bile nihayetinde O’nun 

karşısında her şeyin yokluğa karıştığını kabul etmektedir (Mevlânâ, 1990b, 2/238).  

  

SONUÇ 

Mevlânâ’nın varlık anlayışının temelinde İbnü’l-Arabî’nin vahdet-i vücut fikri vardır. Bununla beraber 

onun Eflâtunculuk, Meşşâîlik, İbn Sînâcılık ve İşrâkîlikten etkilendiği söylenebilir.  Bunlardan sadece 

Eflâtun’un adını ansa da eserleri okununca bu etki kendisini açıkça gösterir.  Onun varlık meselesinde 

bilindik anlamda bölümlemeler yapmadığı aşikârdır. Buna rağmen onun genel kabul gören üçlü ve 

mantıkî varlık ayrımını kabul ettiğini gösteren anlatımları mevcuttur. Bunlara göre varlık; Mutlak varlık, 

mümkün varlık (izafi yokluk) ve mutlak yokluk olarak üçe ayrılır. Asıl olan ve gerçekte var olan Mutlak 

varlıktır. Mümkün varlık cüzi ve izafî varlıklara karşılık gelip kendileri açısından yok iken Mutlak varlık 

sayesinde mevcutturlar. Başka bir deyişler Mutlak varlık, imkânı kullanarak görünme ve bilinme imkânı 

kazanırken âlemdeki mümkünler ise ancak ve ancak Mutlak varlık ile mevcut olabilmektedir. Buna göre 

varlığın birliği (vahdet-i vücut) öğretisi iki şekilde izah edilebilir: Birincisi âlemin gerçek bir varlığı 

yoktur. Âlem olsa olsa bir gölge ve görüntüden ibarettir. İkincisi âlem Mutlak varlığa ait olduğundan 
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dolayı gerçektir. İkinci çıkarım sadece psikolojik ve epistemolojik bir çıkarım değil ontolojik ve tecrübe 

edilmiş bir gerçektir.   

Mevlânâ’nın irfanın -yani tasavvuf metafiziğinin- insan anlayışını devam ettirdiği görülür. Buna göre 

insanın mevcutlar içerisinde özel bir yeri vardır. Çünkü o hem uyanıklık ve bilincin hem de gaflet ve 

delaletin zirvesinde yer alır. İnsan sahip olduğu benlik bilinci sayesinde bu yeteneğe sahip olur. Mevlânâ 

uyanıklığın zirvesini aklın da kemali olan aşkta görürken gafletin zirvesini ise varlığın birliğini 

anlamamak nedeniyle ortaya çıkan ikilik ve çokluk fikrinde görür. İşte bunun için kelime-i şehadet 

hayati bir öneme sahiptir. Şehadet kelimesi havas tarafından Allah’tan başka varlık olmadığı şeklinde 

yorumlanırken avam onu sayısal anlamda algılar. Hâsılı insanın aklını başından alıp sarhoş edip hakikati 

görmesine en büyük engel kendi varlığı ve benliğidir. Benlik iki tarafı keskin bir kılıç gibidir. İnsan 

ancak akıl ve aşk yoluyla varlığının gayesine ulaşabilir.   
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ÖZET  

Anadolu’nun her köşesinde Geleneksel Türk Sanatları çeşitli alanlarda kendine yer bulmuş ve 

gelişmiştir. Bu gelişim içerisinde birbiri ile olumlu anlamda etkileşim halinde olmuşlardır. Değişen 

alanlar kendi sınırları içerisinde motif birliği ile birbirine bağlanmıştır. Manevi değerlerin yaşatıldığı 

toplumlarda ortak kültürel bağlara sahip olan motifler; soyut ve somut olarak ürünlerin üzerinde yer 

almıştır. Aynı motifin farklı şekillerde stilize edilerek ahşapta, kâğıtta, bakırda, taşta, kumaşta, halı ve 

kilimlerde kullanılması ve yan yana gelmesi esnasında bir kompozisyon içerisinde ya da bağımsız olarak 

yer alması geleneksel sanatların estetik gücünü ortaya koymaktadır. Bu anlamda motif çeşitliliği 

açısından halı ve kilimlerimiz oldukça zengindir. Kullanılan motiflerin dokuma tekniğine uygun olarak 

şekillendiği değiştiği ve zenginleştiği bir gerçektir. Bitkisel, hayvansal ya da geometrik motiflerin halı 

ve kilimlerimizde kullanımı oldukça yaygındır. Bunların arasında yiğitliği, erkekliği, gücü ve cesareti 

sembolize eden koçboynuzu motifi yaygın bir şekilde kullanılmıştır. 

Koçboynuzu motifinin Hatay yöresi Geleneksel Türk Sanatlarında sıklıkla kullanıldığı incelenen 

örneklerde açıkça görülmektedir. Birçok medeniyetin asırlar boyu bu topraklardan gelip geçtiği ve her 

değişen dönemde sanatsal olarak bu şehre bir şeyler bıraktığı geleneksel sanatlarının çeşitliliğinden 

anlaşılmaktadır. Ayrıca ham madde bakımından Asi nehrinin olumlu açıdan kattığı faydalar ile zengin 

bir yer olan bu ilde halı, kilim, ipek dokumacılığı, taş, bakır, mozaik ve ahşap işçiliği, kalaycılık, 

ayakkabıcılık, ney yapımı ve bitkisel örücülük gibi pek çok alanda ürün üretildiği tespit edilmiştir. 

Koçboynuzu motifi; bu ilde ön planda yer alan bastonlarda, bitkisel örücülükte, seramik eserlerde, halı, 

kilimlerde, bakır işçiliğinde ve aba dokuma örneklerinde sıklıkla kullanılmıştır. Tespit edilen örneklerin 

çoğuna şehir merkezinde yer alan tarihi kapalı uzun çarşıda ulaşılmıştır.  Koçboynuzu motifi incelenen 

örneklerde stilize edilerek, farklı renklerde ve boyutta kullanıldığı görülmüştür.  

Bu bildiride medeniyetler şehri Hatay yöresinde tespit edilen örnekler fotoğraflanmış, genel olarak 

koçboynuzu motifinin hakkında bilgiler verilmiş, gelecek kuşaklara görsel ve yazınsal kayıt olarak kalıcı 

nitelikte kaynak oluşturulmuştur.  

Anahtar kelimeler: Halı, kilim, Hatay, koçboynuzu, motif 

 

ABSTRACT  

Traditional Turkish Arts have found a place and developed in various fields in every corner of Anatolia. 

In this development, they interacted positively with each other. The changing areas are connected to 

each other by the unity of motifs within their borders. The motifs that have common cultural ties in 

societies where the same spiritual values are kept alive; abstractly and tangibly took place on the 

products. The use of the same motif on wood, paper, copper, stone, fabric, carpets and kilims by being 

stylized in different ways and taking place in a composition or independently during juxtaposition 
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reveals the aesthetic power of traditional arts. In this sense, our carpets and kilims are very rich in terms 

of motif diversity. The use of herbal, animal or geometric motifs in our carpets and kilims is quite 

common. Among them, the ram horn motif, which symbolizes valor, masculinity, strength and courage, 

was widely used.  

It is clearly seen in the samples examined that the ram's horn motif is frequently used in the Traditional 

Turkish Arts of the Hatay region. It is understood from the diversity of their traditional arts that many 

civilizations have passed through these lands for centuries and left something artistic to this city in every 

changing period. In addition, it has been determined that in this province, which is rich in raw materials 

with the positive benefits of the Asi river, products are produced in many fields such as carpet, rug, silk 

weaving, stone, copper, mosaic and woodworking, tin making, shoemaking, ney making and herbal 

knitting. Ram horn motif; It is frequently used in canes, herbal knitting, ceramic works, carpets, rugs, 

copper work and aba weaving samples, which are in the foreground in this province. 

Most of the detected samples were reached in the historical covered long bazaar in the city center. It was 

seen that the ram horn motif was stylized and used in different colors and sizes in the samples examined. 

In this paper, examples found in the city of civilizations, Hatay region were photographed, information 

about the ram horn motif in general was given, and a permanent source was created as a visual and 

literary record for future generations. 

Keywords: Carpet, kilim, Hatay, ram horn, motif 

 

1-GİRİŞ  

Toplumların manevi değerlerini oluşturan geleneksel sanatlar her yerde farklılıklar içerir. Coğrafi 

işaretler yöreden yöreye değişiklik gösterse de vardığı nokta aynıdır. Bu bahsi geçen sembollerin, 

işaretlerin, motiflerin ya da damgaların karakteristik olması da bulunduğu yerle alakalıdır. Ayrıca bu 

motifler her toplumda kendine özgü imza niteliğinde sanat anlayışını oluşturmuştur.  

Anadolu’da göçebe hayatın içerisinde doğal hammaddeden yaşamsal kaynak oluşturma ve günlük 

ihtiyaçların giderilmeye çalışılması çabası geleneksel sanatların temelini atmıştır. Beslediği keçi ve 

koyundan doğal yün ile halı ve kilim, bakıp büyüttüğü ağaçlardan bitkisel lif ile hasır, sepet vb. eşyalar, 

ayrıca besi hayvanının derisinden, dövdüğü bakırdan kap kacak elde etmişlerdir. Yaşam koşullarıyla 

zenginleşen geleneksel sanatlarımız beraberinde estetik yönden değişen motifleri de geliştirmiş ve 

kullanım yerine göre form olarak değiştirmiştir. Farklı geleneksel sanatlarda kullanılsalar da aynı ifade 

de buluşan anlamlarla yüklenmişlerdir. Halı ve kilimlerimiz motif birliğinin ve kompozisyonun sağlam 

temeller üzerine oturtulduğu alanlarımızdandır. Günümüzde bile anlamına, ifade edilmek istenen mesaja 

tam anlamıyla hakim olamadığımız motiflerimiz bile vardır. Günlük hayatın içerisinde yaşadığı çileyi, 

coşkuyu, sevinci, üzüntüyü, arzularını ve korunma gibi genel duyguları sembollerle halı ve 

kilimlerimizde bulmak mümkündür.  

 

2-HALI ve KİLİMLERİMİZDE YER ALAN KOÇBOYNUZU MOTİFİ ve ÖRNEKLERİ 

Konargöçer hayatın getirdikleri, yaşam koşulları ve iç içe geçmiş hem sanat hem zanaat olgusu kendi 

içinde şaheserler yaratmıştır. İhtiyaçlar karşılanırken zarafet ve sanat estetiği bir kenara bırakılmamıştır. 

Bu bütün kriterler yerine getirilirken halı ve kilimlerimiz motifleriyle ve güzellikleriyle tarihte yerlerini 

almışlardır.  

Dokuma tekniğine bağlı olarak stilize edilen her motif aynı zamanda dokuyucunun inanç ikliminden 

sembolik anlamlar da yüklenerek kilim ve vb. düz dokumalarda hayat bulmuştur (Soysaldı, 2009: 3).  

Halı sanatı, başından beri sıkı sıkıya Türklere bağlı olarak gelişmiştir. Bu bakımdan denilebilir ki, halı 

dünya medeniyetine Türklerin bir hediyesidir. İlk düğümlü halıların üçüncü yüzyıldan evvel Orta 

Asya’da Türkler tarafından yapılmaya başlandığı bugün artık kabul edilmiş bir gerçektir (Aslanapa, 

1972: 5). Halı sahip olduğu deseni ile mesajlar içeren, kitap misali okunabilecek anlamlarla yüklü bir 

eserdir (Aytaç, 2007: 27). Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar Türk kadınının 2-3 bin yıllık becerilerinin 

sadece düğüm atarak dokuma oluşturmadığı, o beceriye kültürü ve inanç sistemiyle beraber yüreğini de 
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eklediğini, günümüz reklamcılarından bile daha ince, daha hassas, sanat kaygısı olan bir anlayışla, 

ikonografik anlamlarla dolu mesajlar aktardığı bilinmektedir (Aytaç, Aksoy, 2004: 42). 

Halı ve kilim dokumacılığında gücü, yiğitliği, mertliği ve erkekliği simgeleyen koçboynuzu motifinin 

kullanımı çok eskilere dayanmaktadır. Sadece bir simge ya da motif olarak kullanılmamış, günlük 

hayatın içerisinde kurban geleneğiyle de koçun ayrı bir yeri olduğu bilinmektedir.  

Koçboynuzu motifi adeta Türk kültürünün bir mührü gibi hâlâ Anadolu’dan Altaylar’a kadar olan çeşitli 

mezar taşlarında ve halı-kilimlerde varlığını sürdürmektedir. Ayrıca Anadolu’da geleneksel anlayışa 

göre dokunan halı ve kilimlerdeki hakim damga koçboynuzudur. Türk halı-kilimlerinin genel 

karakteristik özelliğini de koçbaşı damgaları oluşturmaktadır (Aksoy, 2012: 18). Ayrıca bu motif 

bereketin, kahramanlığın, gücün ve erkekliğin sembolik olarak kullanılır. Boynuzlu yanış, boynuzlu, 

koçlu yanış, gözlü koçbaşı olarak da adlandırılır. Frigya’nın başkenti Gordion’un Polatlı Ankara 

yakınlarındaki büyük tümülüsün de bulunan M.Ö. 800 yılına ait bronz koçbaşı ve mezar taşlarına 

oyulmuş boynuzların kıvrımları bir spirali andırmaktadır ve sonsuzluk anlamına gelir (Erbek, 1987: 11). 

Anadolu dokumalarında gözlenen koçboynuzu ya da koçbaşı motifi yiğitlik, doğruluk, mertlik ile 

bereket, kahramanlık, güç ve erkeklik sembolü olarak adlandırılmaktadır (Durul, 1987: 104). Bir başka 

kaynakta ise bu motifin “doğurganlık simgelemek için kullanıldığı” ifade edilmiştir (Erbek, 1990: 81). 

(Resim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12). 

    

Resim 1, 2: Çorum yöresine ait koçboynuzu motifli halı, ayrıntı (Begül Arıöz 2022) 

    

Resim 3, 4: Niğde (Yahyalı) yöresine ait koçboynuzu motifli halı yastık, ayrıntı (Begül Arıöz 2022) 
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Resim 5, 6: Konya (Karapınar) yöresine ait koçboynuzu motifli halı, ayrıntı (Begül Arıöz 2022) 

     

Resim 7, 8: Konya (Karapınar) yöresine ait koçboynuzu motifli kilim (cicim), ayrıntı (Begül Arıöz 

2022) 

      

Resim 9, 10: Hatay (Antakya) yöresine ait koçboynuzu motifli kilim, ayrıntı (Begül Arıöz 2021) 
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Resim 11, 12: Muğla (Fethiye) yöresine ait koçboynuzu motifli kilim, ayrıntı (Begül Arıöz 2022) 

 

3-HATAY EL SANATLARI  

Yaşanılan bölgenin verimliliği hayat kalitesini, üretimini, sanatsal hammaddeyi doğrudan olumlu ya da 

olumsuz etkilemektedir. Hatay yöresi iklim koşulları, toprak verimliliği ve zengin yer altı kaynakları 

sayesinde kendini oldukça geliştirmiş bir şehirdir. Asi nehrinin şehre verdiği imkânlar da göz ardı 

edilemez.  

Hatay’da özellikle mozaik alanında ülke çapında çalışmalar yapan el sanatları ustaları olduğu gibi, defne 

sabunu ve cimem (hasır tabak) da bu alanlarda en çok bilinen el sanatları olmuştur. Ancak Hatay ve 

çevresinde üretilmekte olan el sanatlarının çeşitliliği dikkat çekicidir. Hatay’da başlıca taş işçiliği, ahşap 

işçiliği ve bitkisel lif işçiliği, toprak ve cam işçiliğine dayalı el sanatlarına rastlamak mümkündür 

(Çoruh, 2011: 326).  

3.1. Bitkisel Örücülük: Suyun bolluğu, iklim koşullarının ılımanlığı ile bitkisel lif çeşitliliği fazladır. 

Bu zenginlik sayesinde yörede örücülük üzerine günümüzde halen üretim yapılmaktadır. Temel olarak, 

arpa, yulaf, çavdar ve buğday gibi bitkilerin saplarından faydalanılmaktadır. Üretilen ürünler ise; yörede 

tabak şeklinde çeşitli boyutlarda ve desenlerde yapılan cimem adı verilen bir yöreye özgü bir üründür. 

Bunun yanında ayrıca sepet, pazar çantası, nihale, kafes ve süs eşyası gibi çeşitli ürünler de 

yapılmaktadır (Resim 13, 14). 

     

Resim 13, 14: Cimem ve sepet (Begül Arıöz, 2022) 

3.2. Halı ve Kilim Dokumacılığı: Yörede hava sıcak ve nemli olduğu için halı dokumacılığı çok fazla 

yaygın olmasa da kilim dokuma örnekleri mevcuttur. Üç kuşak kilim dokumacılığı yapan tarihi uzun 

çarşıda Abdullah Akar usta bu mesleği babadan devralarak devam ettirmektedir. Ayrıca Reyhanlı 

kilimleri yörede meşhurdur. Bunlara ek olarak Hatay Arkeoloji Müzesi envanterine kayıtlı 8 adet kilim 

dokuma örneği depoda saklanmaktadır (Resim 15, 16, 17).  
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Resim 15, 16, 17: Hatay (Antakya) kilim örnekleri (Begül Arıöz, 2022) 

3.3. Ağaç işleri: Bitkisel örücülük ile birlikte ağaç işlerinin de gelişmiş olması pek muhtemeldir. Kapalı 

çarşıda bu alandan el yapımı birçok örnek satılmakta ve yapılmaktadır. Yemek kültürü ile beraber 

değişik şekillerde kalıplar ve kaşıklar ön plandadır. Yöreye özgü çeşitli şekillerde içi dişi olarak oyulmuş 

kömbe kalıpları bulunmaktadır. Bunların yanında havan, baston, sehpa, tahta oyuncaklarda yer alır 

(Resim 18, 19, 20).  

     

Resim 18, 19, 20: Kömbe kalıbı, sehpa, tahta kaşık, baston, havan (Begül Arıöz 2022) 

3.4. Taş işçiliği (Serpantin Taşı): Havası suyu kadar bereketli bu toprakların taşları da özel, işlenmeye 

ve şekil verilmeye müsaittir. Bunlardan en ünlüsü serpantin taşıdır. Antakya merkezde yer alan Harbiye 

ilçesine özgü bir taştır. Antakya İli ile iç içe geçmiş bu taş 2350 yıldır kullanılmaktadır. Kullanım alanı 

çeşitlidir. Takı, mühür, yazı plakası, süs eşyası, küçük heykel yapımı gibi sayılabilir. Antakya Arkeoloji 

Müzesi’nde de serpantin eserlere sergilenmektedir (Resim 21, 22). 

    

Resim 21, 22: Taş işçiliği (Serpantin Taşı) örnekleri (Begül Arıöz 2022) 

3.5. İpek Dokumacılığı: İl merkezinde, Harbiye ve Samandağ’da ipek dokumacılığı ve ürün satışı halen 

yapılmaktadır. Harbiye ve Samandağ’ın önceleri köyleri de dahil her evde dokuma tezgahı 
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bulunmaktaydı. Dokuma için Kamçılı tezgâhlar kullanılmaktadır. Çeşitli günlük eşyalar, örtüler, giyim 

başlıca üretilen ürünler arsında sayılabilir. İl merkezinde bu el sanatı yaşatılmaya çalışılmakta bunun 

için de, çeşitli seminerler, paneller ve Expo gibi turistlerin ve halkın çokça ziyaret yerlerinde atölyeler 

kurulmuştur (Resim 23, 24, 25).  

         

Resim 23, 24, 25: İpek Dokumacılığı örnekleri (Begül Arıöz 2022) 

 

4-HATAY YÖRESİ KOÇBOYNUZU MOTİFLİ EL SANATLARI ÖRNEKLERİ 

El sanatları temeli zengin bir il olan Hatay turistlik bir yer olma özelliği ile de ön plandadır. Birçok 

medeniyetin bir arada yaşaması zengin bir kültürün varlığını desteklemektedir. Koçboynuzu motifi 

yörede oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bakırcılıkta, kilim dokumacılığında, ağaç 

oymacılığında, taş işçiliğinde yörede kullanılan geleneksel kıyafetlerde bu motif oldukça sıklıkla tercih 

edilmiştir (Resim 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37). 

      

Resim 26, 27: Koçboynuzu motifli bakır işleme cezve ve baston (Begül Arıöz 2022) 
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Resim 28, 29: Koçboynuzu motifli kilim kapılık ve çanta (Begül Arıöz 2022) 

   

Resim 30, 31: Koçboynuzu motifli serpantin taşı kolye ve koçbaşı (Begül Arıöz 2022) 

    

Resim 32, 33: Koçboynuzu motifli sütun kaidesi ve buhurdanlık (Begül Arıöz 2022) 
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Resim 34, 35: Koçboynuzu motifli sim işli şalvar takımı ve kısa don (Begül Arıöz 2022) 

    

Resim 36, 37: Koçboynuzu motifli sütunlu lahit ve saat (Begül Arıöz 2022) 

 

5-SONUÇ  

Hatay yöresinin el sanatlarının çeşitli olması; ham maddenin zenginliği, bitki örtüsünün çeşitliliği ve 

farklı kültürlere ev sahipliği yapması başlıca temeller arasında sayılabilir. Zengin el sanatlarının varlığı 

beraberinde çok çeşitli motif birliğinden de söz ettirmektedir. Bu çeşitliliğin içinde koçboynuzu motifi; 

geleneksel kıyafetlerde taş işçiliğinde, kilim dokumacılığında, ahşap işlerinde, bakırcılıkta temel bir 

motif olarak kullanılmıştır.  

Yörede günlük kullanım ve hediyelik eşyalarda, geleneksel kıyafetlerde, lahitlerde, buhurdanlık, sütun 

başlarında, kilim çanta ve kapılıklarda, bakır cezvede ve baston örneklerinde bu motif tespit edilmiştir. 

Kullanım yerine göre ebatları değişkenlik göstermektedir. Stilize edilerek ya da doğal hali ile 

kullanılmıştır. Renk olarak kullanılan hammaddeye göre farklıdır. Kapalı çarşıda, hediyelik eşya satan 

yerlerde, halkın günlük kullanımında olan materyallerde ve Hatay Arkeoloji Müzesi’nde bu motifin 

kullanıldığı örnekler oldukça fazladır. Tarih öncesinden günümüze kadar kullanıldığı ve halen tercih 

edilen bir motif olduğu açıkça ortadadır. Medeniyetini sağlam temellerde koruma altına alan Hatay ili 

her alanda olduğu gibi el sanatlarına ve bunu oluşturan öğelere sahip çıkmış ve devamlılığı sağlamak 

adına geleceğe aktarma yolunda ilerlemektedir. 
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ÖZET 

Bu məqalədə Azərbaycanın ilk “xalq şairi” fəxri adına layiq görülmüş Səməd Vurğunun yaradıcılığında 

Vətən sevgisi mövzusuna toxunulmuşdur. Səməd Vurğunun gənc yaşlarında ictimai fəaliyyəti və şairin 

həmin vaxt hökm sürən ağır siyasi vəziyyətə baxmayaraq xalqın ədəbiyyatı, mədəniyyəti və təhsilinə 

olan diqqət və qayğısı oxucuya çatdırılır.  

Səməd Vurğun yaradıcılığı, Səməd Vurğun şeirləri dedikdə ilk ağla gələn Vətən mövzusudur. Tədqiqat 

zamanı şairin Vətəninə olan vurğunluğunu yaradıcılığının bütün dövrlərində izləyirik. Səməd Vurğun 

poeziyası başdan-başa doğma vətəninin əsrarəngiz təbiətinin, zəngin mədəniyyətinin, ədəbiyyatının, 

qədim tarixinin, qəhrəman oğul və qızlarının tərənnümünə həsr edilib. Səməd Vurğunun bu qəbildən 

olan şeirlərini araşdırarkən aydın olmuşdur ki, onlarda yalnız tərənnüm deyil, həm də şair təəssübkeşliyi 

vardır. Məqalədə qeyd edilmiş bir şeirin yazılma tarixçəsi bu məqamın açılmasına əsas nümunədir.   

Tədqiqat işində əsas diqqət yetirilən məsələlərdən biri də Səməd Vurğunun ilk gənclik illərində 

Azərbaycanın böyük mədəniyyət mərkəzlərindən olan Gəncə şəhəri ilə bağlılığı və bu şəhərin onun həm 

ictimai, həm pedaqoji, həm də ədəbi fəaliyyətində təcəssümünə yönəlmişdir. Araşdırma zamanı 

müəyyən edilmişdir ki, görkəmli şairin Gəncəyə bağlılığı seminariyada oxuduğu vaxt aşiq olduğu Dürrə 

adlı xanımın həyatına əbədilik iz salmış eşqi sayəsində olmuşdur. Səməd Vurğunun işləmək üçün 

birdəfəlik Gəncəyə gəlişi  1927-ci ilə təsadüf edir. O, 1929-cu ilədək şəhərdə müxtəlif məktəblərdə 

müəllimlik etmiş, Yazıçılar Cəmiyyətinin Gəncə şöbəsində işləmiş, “Qızıl Gəncə” jurnalında şeirlərini 

çap etdirmişdir. Gəncədə ikən Ömər Faiq Nemanzadə, Əli Razi Şamçızadə, Əli Nəzmi, Əhməd Cavad 

kimi görkəmli ziyalılarla da yaxından tanış olmuşdur. Məqalədə eyni zamanda Səməd Vurğunun 

poeziyasında Gəncə şəhərini xatırladan, şəhərin rəmzi olan “dahi şair Nizami Gəncəvi”, “Göy-göl”, 

“Kəpəz”in adı keçən misralarından nümunələr gətirilmişdir. Səməd Vurğunun ədəbi irsinin tədqiqata 

cəlb olunması nəticəsində belə qənaətə gəlinmişdir ki, Səməd Vurğun yaradıcılığı Vətənin gözəl 

təbiətinə, insanlarına heyranlığı, onun mədəniyyətinə, ədəbiyyatına, tarixinə, adət-ənənələrinə hörməti 

təcəssüm etməklə yanaşı, eyni zamanda insan oğlunun Vətəninə duyması gərəkən ülvi məhəbbəti də 

özündə ehtiva edir. 

Məqalədə Səməd Vurğunun həyat və fəaliyyəti ilə əlaqədar Ulu Öndər Heydər Əliyev də olmaqla dəyərli 

fikirlərə, əsas materiallarla bağlı qardaşı Mehdixan Vəkilovun “Ömür dedikləri bir karvan yolu” 

kitabına, eyni zamanda Səməd Vurğunun özünün bədii yaradıcılığına istinad edilmişdir.   

Açar sözlər: Səməd Vurğun, Vətən, Gəncə, çinar, şeir 

 

ABSTRACT 

This article discusses the theme of patriotism in the works of Samad Vurgun, who was awarded the 

honorary title of "The poet of the nation" for the first time in Azerbaijan. The public activity of Samad 

Vurgun at a young age and the poet's attention and care for the literature, culture, and education of the 

nation, despite the difficult political situation prevailing at that time, have been reflected in this article.  

The theme of homeland attracts attention while studying the works and poems of Samad Vurgun. The 

poet's passion for his homeland is observed in all periods of his work. The poetry of Samad Vurgun is 

entirely dedicated to the mysterious nature, rich culture, literature, ancient history, and heroes of his 

homeland. Examining Samad Vurgun's poems in this regard, it became clear that they have not only 
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expression of admiration, but also poetic fascination. The writing history of a particular poem mentioned 

in the article is a key example of this nuance. 

One of the main point in the research is Samad Vurgun's connection with Ganja, one of the great cultural 

centers of Azerbaijan, and the embodiment of this city in his social, pedagogical and literary activities 

during the early years of his youth. It should be underlined that the attachment of famous poet to Ganja 

was due to the love of lady Durra, whom he fell in love with while studying at the seminary, which left 

an eternal mark on his life. The poet's one-time visit to Ganja coincided with 1927. Until 1929, he had 

been a teacher at various schools in the city, worked at the Ganja branch of the "Society of Writers", 

and published his poems in the "Golden Ganja" journal. While living in Ganja, he got acquainted with 

prominent intellectuals such as Omar Faig Nemanzade, Ali Razi Shamchizade, Ali Nazmi, Ahmad 

Javad. At the same time, the article contains examples from the poems of Samad Vurgun, reminiscent 

of the city of Ganja, "genius poet Nizami Ganjavi", "Goy-gol", "Kapaz". As a result of studying the 

literary heritage of Samad Vurgun, it is concluded that Samad Vurgun's creativity embodies the 

admiration for the beautiful nature of the country, its people, respect for its culture, literature, history 

and traditions, as well as the sublime love that the human being should feel for his homeland.  

The article refers to valuable thoughts about the life and activities of Samad Vurgun, including the views 

of National Leader Heydar Aliyev, the poet's brother Mehdikhan Vakilov's book "What they call life is 

a caravan route", as well as Samad Vurgun's own artistic work. 

Keywords: Samad Vurgun, Ganja, homeland, plane tree, poem 

 

Şeirə, sənətə və onda əks etdirdiyi Vətənə, insana olan sevgisinə “Vurğun” olan Azərbaycanın ilk xalq 

şairi Səməd Yusif oğlu Vəkilov XX əsr Azərbaycan tarixinə şair, dramaturq, tərcüməçi, ictimai xadim 

kimi adını yazdırmış ən böyük şəxsiyyətlərdən biridir. Ölkədə çarizm zülmü, cəmiyyətə, xüsusilə də 

ziyalılara qarşı yönəlmiş vəhşiliyi hökm sürdüyü bir vaxtda 28 yaşlı gənc şair dövrün ən kəskin silahının 

tuşlandığı Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının məsul katibi seçilmişdir. Hansı ki, bu qurumun hər iki 

rəhbəri Məmməd Kazım Ələkbərli və Seyfulla Şamilov kimi ziyalılar repressiyaya qurban getmişdilər. 

Bəzən yaşamasan bilmərsən ifadəsinə müraciət etmək lap yerinə düşür. Həmin vaxt Səməd Vurğunun 

üzərinə düşən yükün ağırlığını dərk etməyən insanlar onu gərəksiz ittihamlarla günahlandırsalar da, o 

dövrü yaşamadan düzgün dəyərləndirmək çox çətindir. Bütün baş verən faciələr şairə təsir etmirdimi? 

Əlbəttə edirdi. O zamankı hadisələrə qarşı gələrək bilərəkdən uçuruma getmək mümkün idi. Ancaq ən 

doğru yol, diqqətli olub ədəbiyyatımızı, mədəniyyətimizi, təhsilimizi daha bir itkiyə məruz qoymamaq 

idi. Vətəninə, xalqına, dəyərlərinə bağlı olan Səməd Vurğun öz fəaliyyətini məhz bu məqsəd üzərində 

qurmuşdu. Təsadüfi deyil ki, müstəqil Azərbaycan qurucusu Ulu Öndər Heydər Əliyev Səməd Vurğun 

şəxsiyyətini təsvir edərkən deyir: “Biz bu günümüzə görə - xalqımızın mədəniyyətinin, ədəbiyyatının, 

elminin, təhsilinin ümumi səviyyəsinin qalxmasına görə Səməd Vurğuna minnətdarıq” 

[http://samedvurgun.az/az/semed-vurgun/haqqinda-sozler].  

Səməd Vurğun necə ki, elmə, müəllimliyə getdiyi yolda ilk addımını atan zaman ətrafındakıları ağlı ilə 

heyrətləndirmişdir, eləcə də sonrakı fəaliyyəti və bədii yaradıcılığı şairi xalqa sevdirmişdir. 

1918-ci ildə Firidun bəy Köçərli tərəfindən təsis edilmiş Qazax müəllimlər seminariyasının 6 illik 

təhsilini bitirdikdən sonra Səməd Vurğun bədii yaradıcılıqla yanaşı Gəncədə, Qubada, Qazaxda pedaqoji 

fəaliyyətlə də məşğul olmağa başlamışdır. Həmin vaxt kədəri yalnız nakam eşqilə bağlı olan, 

ümumilikdə isə kövrək, pak, həssas qəlbi ilə həyata gülümsəyərək yaratdığı söz xəzinəsi ilə xalq 

arasında sevilən şair 1924-1928-ci illər arasında “Səməd Vəkilov”, “Səyyad”, “Küsgün”, “Səməd 

Vurğun” və s. imzalarla şeirlər yazmışdır [Vəkilov M. 1986, s.73].  

Şairin seminariyada oxuduğu vaxt aşiq olduğu Dürrə adlı xanıma olan sevgisi onun el arasında “Dəli 

şair” kimi tanınmasına səbəb olmuşdu. Nakam məhəbbəti ilə bağlı olan bu ad Səməd Vurğunun həyatına 

elə sirayət etmişdir ki, o 1928-ci ildə Gəncədə olarkən “Dəli şair” adlı bir poemanı da qələmə almağa 

başlamış, ancaq bu işi tamamlamamışdır [Səmədov A. Dəli Kür qəzeti, 8 iyul, 2006, s.6]. Səməd 

Vurğunun həyat və yaradıcılığı haqqında qardaşı Mehdixan Vəkilovun xatirələrində oxuyuruq ki, 

Səmədin Gəncə ilə bağlılığı da məhz həyatına əbədilik iz salmış eşqi sayəsində olmuşdur [Vəkilov M. 

1986, s. 84, 85]. Müəllif qeyd edir ki, Səməd Vurğunun ən sevdiyi yer “Sərdar Bağı” adlanan böyük, 
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gözəl xiyaban idi. O, uca çinarların altında oturar və Gəncə qalasının divar xarabalıqlarına baxa-baxa 

xəyala dalardı.      

Səməd Vurğunun işləmək üçün birdəfəlik Gəncəyə gəlişi  1927-ci ilə təsadüf edir. O, 1929-cu ilədək 

şəhərdə müxtəlif məktəblərdə müəllimlik etmiş, Yazıçılar Cəmiyyətinin Gəncə şöbəsində işləmiş, “Qızıl 

Gəncə” jurnalında şeirlərini çap etdirmişdir. Gəncədə ikən Ömər Faiq Nemanzadə, Əli Razi Şamçızadə, 

Əli Nəzmi, Əhməd Cavad kimi görkəmli ziyalılarla da yaxından tanış olmuşdur.  

Həmin dövrdə baş verən ictimai-siyasi hadisələrin təsiri ilə ədəbiyyat sahəsində baş verən yüksəliş, 

mübahisələr və coşğun müzakirələr nəticəsində meydana gələn yeni ideologiya Səməd Vurğun kimi, 

Əhməd Cəmil, Həmid Araslı, Mir Cəlal və digər gənc, istedadlı şair və yazarların ictimai və ədəbi 

fəaliyyətində, düşüncə tərzində, hadisələrə baxış bucağında bir yenilik, sıçrayış yaratmışdı. O zaman 

gənc ziyalılar Maarif evində təşkil edilən ədəbi məclislərdə yığışar və orada şeirlər oxunar, nitqlər 

söylənərdi. Belə bir qaynar ədəbi mühitdə ədəbiyyata, yaradıcılığa, yazıb-yaratmağa can atan şair həvəsi 

coşmaya bilməzdi. Şeir və sənətin cəmiyyətdə yaranmış yeni dünyagörüşünə uyğunlaşması, həqiqi 

poeziya nümunələrinin yaranması və şəhərin ədəbi mühitinin inkişafı üçün çiyin-çiyinə çalışan iki ziyalı 

- Mir Cəlal Paşayev yoldaşı Səməd Vurğunla bağlı xatirələrində qeyd edir ki, Vurğun yaratmaq, yazmaq, 

günü-gündən böyüyən doğma, izdihamlı şəhərin qaynar ictimai həyatında fəal çalışmaq həvəsi ilə 

yanırdı.... yığıncaqlarda Vurğunun gur, yeni, cazibəli şair səsi eşidilir və surətlə yayılırdı [Vəkilov M. 

1986, s.94].  

Səməd Vurğun həm ədəbi yaradıcılığı həm də ictimai fəaliyyəti ilə yeni bir cəmiyyətin qurulmasına, 

gələcəyə yönəlik inkişafın vüsət almasına, bununla bərabər baş verənləri düzgün qiymətləndirə biləcək 

dərin təfəkkürə, düşüncəyə malik olan gənclərin yetişməsi üçün maarifin güclənməsinə çalışır, 

yorulmadan məqsədyönlü nitqlərlə çıxışlar edirdi. Mehdixan Vəkilovun “Ömür dedikləri bir karvan 

yolu” kitabında oxuyuruq ki, “....1928-ci il dekabrın 11-də Gəncə qəza icraiyyə komitəsi tərəfindən 

Səməd Vəkilovun adına verilmiş 65 nömrəli mandatdan görünür ki, o, 1,2,3 və 4№-li I dərəcəli 

məktəblərin vəziyyətini və fəaliyyətini yoxlamaq üçün ezam edilmişdir” [Vəkilov M. 1986, s.94-95].  

Səməd Vurğun cəmiyyətin saflaşmasına, onun hər cür cinayətlərdən, rüşvətdən, ikiüzlülükdən azad 

olmasına çalışırdı. Buna görə içində olan narahatlığı bədii düşüncəsi ilə dilə gətirir, şeirlər yazırdı. 1931-

ci ildə qələmə aldığı “Tikanlı sözlər” [Səməd Vurğun. 2005. I c. s.122-124] adlı şeirində şair Salyanda, 

Qazaxda, Gəncədə şahidi olduğu xoşagəlməz halları sadalayır və bütün bunların onu heç açmadığını 

söyləyir. Şəhərə “Söylə, şəhər” deyə müraciət edərək bu cinayətlərin ona yaraşmadığını deyir. 

Səməd Vurğun yaradıcılığı, Səməd Vurğun şeirləri dedikdə ilk ağla gələn Vətən mövzusudur. Əvvəldə 

də şairin həyat və yaradıcılığı ilə bağlı toxunduğumuz məsələlər də dolayısı ilə məhz ziyalının Vətən 

sevgisini, onun qoynunda boy atan gənc nəslin gələcəyindən narahatlığını və bu istiqamətdə yorulmadan 

çalışdığını göstərən məqamları əks etdirirdi. Ədibin Vətəninə olan vurğunluğunu yaradıcılığının bütün 

dövrlərində izləyirik. Ədəbiyyatşünas professor Yaşar Qarayev haqlı olaraq qeyd edir ki, “Vurğun 

sözünün özünü Vətən, poeziya sözlərinə qaynayıb-qarışmış şəkildə görürük” [Səməd Vurğun. 2005. I 

c. s.15]. Həqiqətən də Səməd Vurğun poeziyası başdan-başa doğma vətəninin əsrarəngiz təbiətinin, 

zəngin mədəniyyətinin, ədəbiyyatının, qədim tarixinin, qəhrəman oğul və qızlarının tərənnümünə həsr 

edilib.  

Səməd Vurğunun Vətənin nemətlərinə, onun təbiətinə həsr etdiyi şeirlərində bəzən bir təəssübkeşlik 

hissi duyulur. Şair narahat olduğu müəyyən məsələlərə görə məhz təbiətə müraciət edir. O, oxucusuna 

çatdırmaq istəyir ki, Vətənin təbiəti və onda var olan hər şey xalqın nemətidir, onun təmsil edənidi, 

şöhrətidir. Onları qorumaq hər bir vətəndaşın borcudur. Şairin “Çinarın şikayəti” adlı şeirinin yazılma 

tarixi haqqında xatirələrini qələmə alan Ənvər Qasımovun  məqaləsində [Qasımov Ə. Ədəbiyyat və 

incəsənət. 14 aprel 1973. s.12] oxuyuruq ki, Gəncədə tramvay yolunun çəkilməsi ilə bağlı kəsiləcək olan 

qocaman çinar ağaclarına toxunulmasın deyə əlindən gələni edən Səməd Vurğun onları “qədim 

Gəncənin şöhrəti” adlandırır. Daha sonra isə bu hadisəylə bağlı özünün dediyi kimi təbiətə qarşı qaba 

rəftarın qarşısını almaq üçün şair səsini ucaldaraq 1936-cı ildə qələmə aldığı şeirində çinarı - kökü 

yurdun torpağına bağlı olan qədim tarixə malik qəhrəman bir elin timsalı kimi tanıdır. 
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Başımda oynamış yüz boranlı qış...  

Sanma ki, qüdrətim, gücüm qalmamış,  

Bax, ayrılmamışam öz kötüyümdən!..  

Qəhrəman bir elin timsalıyam mən... [Səməd Vurğun. 2005. I c.  s.230] 

 

Səməd Vurğunun bütün ömrü boyu Vətən sevgisinə xidmət edən poetik düşüncəsinin məhsulu olan 

şeirlərində başı qarlı uca dağları, rəngarəng gül-çiçəkli bağları, incə belli, alagözlü qızları, at belində 

qılınc oynadan ərənləri, təmiz havalı, sərin sulu sıx meşələri, gen düzləri olan və şair könlünün ayrıla 

bilmədiyi Vətənin hər qarışı öz əksini tapmışdır.  

Səməd Vurğun həm ədəbi, həm də ictimai fəaliyyətində Azərbaycan tarixinə qəhrəmanlığı, şücaəti, 

igidliyi ilə adı düşmüş, Vətən övladlarını yüksək qiymətləndirmişdir. O, həm şair kimi qələmə aldığı 

əsərlərində, həm də ictimai xadim, ziyalı kimi iştirak etdiyi tədbirlərdəki hərarətli çıxışlarında həmin 

qəhrəmanların adlarını hörmətlə, dönə-dönə vurğulamışdır. Bu igidlərin öz güclərini Vətənin əzəmətli 

dağlarından, saf sularından, ulu babalarının söz incilərindən aldığını qeyd etmişdir. Şair 1941-ci ildə 

Gəncədə baş tutmuş ümumşəhər mitinqində II Dünya müharibəsində qəhrəmanlığı ilə seçilən İsrafil 

Məmmədov haqqında danışarkən qeyd edir ki, “Böyük Nizaminin vətənində yetişmiş İsrafil Qoşqar və 

Kəpəz dağlarının əzəməti ilə böyümüş, Xaçbulaq yaylaqlarının durna gözlü bulaqlarından su içmişdir. 

O, azadlıq və səadətin böyük nemətini öz babası olan Nizami Gəncəvinin şeir incilərindən almışdır...” 

[Bayramov A. 2006. s.162]. 

Xalq şairi şeirlərində Vətəninin hər bir qarışını tərənnüm etmiş, müxtəlif şəhər və kəndlərin adlarını 

çəkmişdir. Doğma Azərbaycanın ayrı-ayrı ərazilərinə xas olan, həmin yerlərin özünəməxsus rəmzi 

varlıqlarını sadalayaraq ustalıqla təsvirini vermişdir. Beləcə, ilk gənclik illərində ədəbi-pedaqoji 

fəaliyyətinin keçdiyi gözəl təbiətə, qədim tarixə malik Gəncə şəhəri də Səməd Vurğun yaradıcılığında 

kökü vətən torpağına bağlı olan çinarlar, əzəmətli Kəpəz dağı, göllər gözəli Göy-göl, söz sənətinin dahisi 

Nizami Gəncəvi və sərinliyi ilə insanı xoşhal edən kəhrizin varlığı ilə səciyyələnir. Şair Azərbaycan 

şeirində 

 

Göy yaylaqlar belinə qalx,  

Kəpəz dağdan Göy gölə bax!.. [Səməd Vurğun. 2005. I c. s.178] 

 

deyərkən, Azərbaycan balası şeirində isə 

 

Şair Nizaminin gözəl vətəni,  

Qoynunda bəsləyib böyütdü səni, 

Oxşadı alnını ulduzlu göylər, 

Açdı qucağını gül üzlü səhər. 

Bir yanda Xaçbulaq, bir yanda Qoşqar, 

Bizim dünya görmüş o qoca dağlar, 

Kəpəzin, Göy gölün təmiz havası, 

Qayalar üstündə qartal yuvası, 

O dağlar mülkünün min çoban səsi, 

Kəhriz başındakı çinar kölgəsi 

Sənin qismətinə düşdü əzəldən; [Səməd Vurğun. 2005, II c. s.74] 



P
R

O
C

EE
D

IN
G

S 
B

O
O

K
 

12th International Conference on Culture and Civilization 
Azerbaijan State University of Culture and Arts 

Lahıc, Ismailli, Azerbaijan 
June 21-22, 2022 

 
 
232 

 

söylərkən Azərbaycanın dilbər guşələrindən biri Gəncə göz önündə canlanır.  

Səməd Vurğun yaradıcılığı Vətənin gözəl təbiətinə, insanlarına heyranlığı, onun mədəniyyətinə, 

ədəbiyyatına, tarixinə, adət-ənənələrinə hörməti təcəssüm etməklə yanaşı, eyni zamanda insan oğlunun 

Vətəninə duyması gərəkən ülvi məhəbbəti də özündə ehtiva edir. Şairə görə bu sevgini duyan insan 

“könül”, Vətənsə bu könülün var olduğu “can”dır.  

 

El bilir ki, sən mənimsən, 

Yurdum, yuvam, məskənimsən, 

Anam, doğma vətənimsən. 

Ayrılarmı könül candan?  

Azərbaycan, Azərbaycan! [Səməd Vurğun. 2005. I c. s.176] 
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ÖZET 

Şair bir toplumun vicdanıdır. Kaleme aldığı kelimeler, bir insanın hayatını değiştirecek kadar 

etkileyicidir. Bu yazıda Hoca Nefes Musaid’in hayatı hakkında, eserleri, şiirleri kolayca anlaşılır bir 

şekilde açıklanmıştır. Halk arasında çok değere sahip olan Hoca Nefes Musaid, Türkmen edebiyatının 

parlak cevheridir. Şiirleri halk tarafından çok beğenilmiştir. Mısralarında kullandığı kelimeler, 

Türkmence dilinin zenginliğiniyansıtmaktadır. Şair hakkında yazma amacımız, Türkmen şairlerinin 

unutulmaması düşüncesidir. Manevi zenginliğimizi hayatta tutmak, şüphesiz vazifemizdir. Hoca Nefes 

Musaid; şiirlerinde kalıplara, biçimlere çok önem vermiştir. Savaş nedeniyle kendi topraklarından 

uzaklaşarak Pakistan’a gidiyor. Pakistan’da yaşamış olduğu sürece sosyal faaliyetlere katılıp hizmete 

orada devam ediyor. Yıllar sonra kendi toprakları olan Afganistan’a dönüyor. Yaşamının sonuna kadar 

ömrünü orada halk arasında geçiriyor. Şiirlerinisade bir dil ve üslupla şekilde yazmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Hoca Nefes Musaid, Türkmen Edebiyatı, Türkmence, Afganistan.  

 

ABSTRACT 

The poet is the conscience of a society. All the words they write are so impressive that they can change 

a person's life. In this article, his works, poems about the poet's life are explained in an easily 

understandable way.Khoja Nefes Musaid, who has great value among the people, is the brilliant gem of 

Turkmen literature. His poems were liked by the public. The words he used in his verses mean that the 

Turkmen language is so rich. My purpose of writing about the poet is that Turkmen poets are not 

forgotten. It is our duty to keep our spiritual wealth alive. In his poetry, Khoja Nefes Musaid gave great 

importance to patterns and forms. Because of the war, he moves away from his own land and goes to 

Pakistan. As long as he lived in Pakistan, he participates in social activities and continues to serve there. 

Years later, he returns to his own land, Afghanistan. He spends his life there until the end. In poems, the 

meaning of the word is written simply. 

Keywords: KhojaNefesMusaid, Turkmen Literature, Turkmen, Afghanistan. 

 

GİRİŞ 

Afganistan’da farklı milliyetler yaşamaktadırlar. Afganistan Türkmenleri, çoğunlukla Afganistan’ın 

kuzeyinde yaşamaktadırlar.  Alfabe yazı yöntemi sağdan sola yazılmaktadır. Eğitime duydukları ilgiden 

dolayı uzakta olsalar da şehre gelip öğrenim görmektedirler.  

Afganistan’da savaşların devam etmesi, hayat durumunu çok etkilemiştir. Bazen hayat geçimini 

sürdürmek için okuldan uzaklaşmak zorunda kalıyorlar. Şair, bu durumları anlayıp halkın derdini, 

duygularını, yaşadıklarını ele alarak şiirlerinde yer verir. 

Halk arasında yaşayan şairimiz gibi daha pek çok yazar ve şairimiz vardır. Maalesef karışıklıktan dolayı 

sözlerini kaleme alamamışlar. Duygulu ve vatansever şairlerimiz; Devlet Geldi Fedayı, Molla Rüstem 

Muhlis gibi ilim ve eğitim yolunda koşmuş ve halkın eğitilmesini istemişlerdir.  
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Hoca Nefes Musaid, doğduğu köyde hocalık yapmış ve çok öğrenci yetiştirmiştir.Allah’ın kelamı olan 

Kuran-ı Kerim’i öğrenip talebelerine ders vermiştir. Kura-ı Kerim’in yanı sıra çok dini kitap okumuştur. 

Allah sevgisi, merhameti, İslam dinini halka iletip milleti aydınlatmaya çalışmıştır.  

Hayat geçimini çiftçilikle sağlayan bir ailede dünya gelen hürmetli şairimiz, ilmikendi köyünde 

öğrenmiştir. Küçük yaştan itibaren şiire düşkün olan Hoca Nefes Musaid, 24 yaşından sonra şiir 

yazmaya başlar. Şiir yazmaya başlamadan önce çoğunlukla Türkmen şairi Mahdum Kulu Fıragi adlı 

şairimizin şiirlerini okurmuş. Şiir dünyasına girme noktasında ondan etkilemiştir.  

Birçok ülkeyi ziyaret etmiş ve edebiyat bilgilerine sahip olmuştur. Kendi edebiyatından da bahsetmiştir. 

Arabistan’a gitmiş ve Kâbe’yi ziyaret etmiştir.Musaid, şiirlerinde gazel ve terci-i bent gibi çeşitli 

nazımbiçimleri kullanmıştır. Gazellerini ve diğer şiirlerini şiir bölümünde göreceksiniz.  

Kaleme aldığımız bu yazı, üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde şairin hayatı hakkında bilgi 

verilmektedir. İkinci bölümde eserleri ele alınmaktadır. Üçüncü bölümde ise şiirleri yer almaktadır.  

 

HAYATI 

Türkmen şairi Ruz Muhammet oğlu Hoca Nefes Musaid, 1940 yılında Jawzjan ili Hoca Dukuh ilçesi 

KatteSaltaq (Büyük Selçuklu) köyünde doğdu. Okulda Hazret Mahdum Gulu Fıragi’nin şiirleriyle 

ilgilenmeye başlamış ve 24 yaşında şiir bestelemeye başlamıştır. Başta Kur’an-ı Kerim olmak üzere dini 

kitapların çoğunu okuyup bitirdikten sonra hocaları tarafından kendisine hoca unvanı verilmiştir. Şiirleri 

Göreş ve Güneş dergilerinde, bazı gazetelerde ve Türkmenistan devlet televizyonunda yayımlanmıştır.  

Türkmen şairi Mahdum Kulu Fıragi hakkında FıragiBabam adlı şiiri: 

Fıragi Babam 

 فراغی بابام

 مـــــــونگ لرچه اثرين ميراث غالديران

 بــــــيـــــــــــوك مخدوم قلى فراغى بابام

 تركمـــــــنــــينگ آدينى عرشه غالديران

 بــــيــــــــــــوك مخدوم قلى فراغى بابام

Binlerce eseri bize miras koyan 

Büyük Mahdum Kulu Fıragi babam 

Türkmen’in adını ta göklere kaldırdı 

Büyük Mahdum Kulu Fıragi babam 

 

*** 

 تـلـنـدلى داناى عــــــــــصر وزمان دور

 هر ســــــــــــــــوزينده درگهر نهان دور

 حقيقت دان فيلســــــــــــــوف جهان دور

 بيوك مــــخــــــــــــدوم قلى فراغى بابام

 

Asrın, zamanın Yetenekli bilgilisidir 

Her sözünde cevher gizlidir 

Hakikatte dünyanın filozofudur  

Büyük Mahdum Kulu Fıragi babam   
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Hoca Nefes Musaid; Türkmenistan, Suudi Arabistan, Tacikistan, Kazakistan, Pakistan, Kırgızistan, 

Rusya Federasyonu ve Özbekistan’a gitmiş ve Türkmen kültürünü, edebiyatını oralardaaktararak büyük 

bir başarıya ulaşmıştır. Ayrıca bulunduğu yerlerinedebiyatından ve kültüründen haberdar olmuştur. 

Şimdiye kadar Safarname, Yürek Coşkunu ve Hoca Nefes Musaid şiirleri adlı üç eseri bulunmaktadır. 

Musaid, o dönemlerde Afganistan’daki savaşlardan dolayı Pakistan’a gidiyor ve Mahdum Gulu Fıragi 

derneğinde aktif birisi olarak çalışmaya devam ediyor. Şiirlerinin ne kadar nitelikli olduğu beyitlerini 

okuduğumuzda güzel duygu sağlayan mısralarından anlaşılıyor. Musaid, Aralık 2015 yılında vefat 

etmiştir.1 

 آدم زاد تا قاچان غافل يوررسن

 گچدي عزيز عمرينگ حياءقيل إيندي

گيررسنبيرگون بوالر دار لحده   

 توتغين اسبابينگي تيار قيل إيندي

Âdem-zâdtâ kaçan gâfil yürürsün 

Geçdiazîzömring hayâ kıl indi 

Bir gün bolar dârü’-hadde girersin 

Tutgınesbâbıngıtiyâr kıl indi 

 

Ey Âdemoğlu, daha ne kadar gafil olacaksın 

Geçti aziz ömrün, artık biraz haya eyle. 

Bir gün olur sen de kabre gireceksin 

Esbâbını önceden hazır kıl 

 

ESERLERİ 

Şiir Toplumu 

Afganistan’da savaşın yıllarca devam etmesi, çok zorluklar yaşanmasına ve insanların hasret içerisinde 

yaşamasına neden olmuştur. Karmaşıklıklar sebebiyle Afganistan halkı, özellikle de Türkmen halkı, 

kendi ana vatanından ayrılıp başka ülkelere göçmek zorunda kalmıştır.  

Bununla birlikte imkânsız şartlar içinde olsak da halkımıza, vatanımıza duyduğumuz sevgi ve saygı hiç 

eksilmedi. Bu durumlar ise insanı derinden etkiler. Ben ise düşüncemi, duygularımı, halkımızın 

durumunu, yürek acısı gibi fikirlerimi kaleme almak istedim. Şiirler Toplumu adlı eserde ele alınan en 

önemli konular ise halk sevgisi, Türkmen halkının istek ve arzuları, zorlukla geçirilen zamanlar, 

özellikle de halkın eğitimden uzaklaşıp cahil kalma korkusu gibi başlıklar altında toplanabilir. Amacım, 

vatanından uzaklaşan vatandaşlarımın gaflet uykusundan uyanıp kendi ülkelerine sahip çıkmalarııdır. 

Kendi topraklarından uzaklaşıp zorluklarla yaşamanın ne kadar zor olduğunu çok iyi bilirim.Bu yüzden 

de çetin yolları aşıp ülkelerine dönmeleri ve geleceklerine sahip çıkmalarıdır.2 

Şair, bu eserinde kendisini halkına karşı yüksekte görmek ya da üstün görmek hatasına düşmemiştir. 

Aksine kalbindekii duygularını halkına ve vatanına duyduğu sevgiden dolayı açığa vurguluyor. 

Dil,insanların duygularını, düşüncelerini bildirmek için sözcükler ya da işaretler aracılığıylayaptıkları 

anlaşma ve öteki kişilerle iletişimi sağlayan araçtır. Bu vesile ile Ana Dilim adlı başlık,altında 

duygularını şöyle anlatmıştır:  

Ana Dilim 

 آنه دیلیم          

                                                            
1Hoca NefesMusaid, Şiirler Toplumu, Mahdum Gulu Fıragi Kültür Derneği Yayınları,yayım yeri 2000. s.1-4. 
2Hoca NefesMusaid, Şiirler Toplumu,Mahdum Gulu Fıragi Kültür Derneği Yayınları, 2000. s.3-5. 
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 بويلريم بوکولدی ياد اولکه لرده

 آيرالغينگ درياسينی بويالديم

 ساغ بول، انه ديليم باقی بويسانجيم

 سن منگ يوره گيمی ی يکه غويمادينگ

 

Boylarım büküldü yabancı ülkelerde 

Ayrılığın deryasını(deniz) hissettim 

Sağ ol anne dilim baki onurum 

Sen benim yüreğimi yalnız bırakmadın 

 

 ٭٭٭٭٭

 کا سيريليپ چيقدينگ غيندان قليچ دک

 کا قيزيل گل بولدينگ کا ياشيل ياپراق

 ايکا بولونينده ترکمن توپراغی

 انه ديليم بولدينگ، بولونمز توپراق

 

Gâh sürünerek çıktın kılıç gibi 

Bazen kırmızı gül, bazen yeşil yaprak oldun 

Türkmen toprağı sen ikiye bölündün 

Anne dilim oldun bölünmez toprak 

 

Safarname (Seyahat Mektubu) 

Afganistan’ın Şibirgan şehrinde dünyaya gelen kıymetli şairimiz, zor günleri görmesine rağmen pes 

etmeyip okuma yazmayı önce cami hocasından öğrendi. Gençken halk arasında yaşayıp bilim 

adamlarıyla buluşmuş ve onların öğütlerinden ve bilgilerinden faydalanmıştır. Şiirlerine önce Allah’a 

hamdederekbaşlar. Yurdundan uzaklaşmasınıve uzun süre hasret kalmasını bir beyitte şöyle açıklıyor: 

Herkese kendi vatanı yurdudur. Bazen gülersin bazen ise ağlarsın ama başka yurtlarda senin sözüne bile 

önem vermezler. Bahar çiçek açmaz diyor. Ayrı topraklarda kendini yabancı hissedersin.3 

Türkçenin büyük şairi Yunus Emre,bir şiirinde “İlim, kendini bilmektir.Sen kendini bilmezsen, bu 

okuduklarının ne faydası var?” diyerekokuma ve yazmanın ne kadar önemli ve hangi amaca yönelik 

olması gerektiğini ortaya koyuyor. Musaid de şiirlerinde ilim ile ilgili bazı değerlendirmelerde 

bulunmuştur. Söz gelimi bir şiirinde şöyle buyuruyor: 

 

 علم فرض دور هر مسلمان انسانه

 خواه خاتون، خواه ارکک پيرو جوانه

 بو سوز دور پيغمبر دان نشانه

 نچون بيز علم سيز مسلمان بويوب

                                                            
3Hoca NefesMusaid, Safarname,Mahdum Gulu Fıragi DerneğiYayınları, 2002, s1-3. 
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Her Müslüman’a ilim öğrenmek farzdır 

Eğer hatun, erkek, ihtiyar, genç olsun 

Bu söz peygamberimizden kalmıştır 

Niçin ilim öğrenmeden Müslüman büyüyelim. 

 

Yürek Coşkunu 

Duygularını kalemle sayfalara sığdıran şairin her kelimesi altın gibi kıymetlidir. Çok değerli sözleri 

gelecek nesillere yadigâr kalmıştır. Bu eserinde dönemin milli duygularının uyanışı, özgürlük uğrunda 

mücadele etmek, kahramanlık, vatan sevgisi gibi düşüncelerle yola çıkarak yaşayan halkın geleceğinin 

parlak olmasını arzu etmiştir.   

Şiirlerinde yüzden fazla gazel ve kaside bulunmaktadır. Eskiden devam eden kahramanlık, padişahlık, 

beylikler gibi büyük tarihi miras kalması gurur vericidir. Böylece eskiden ders çıkararak milletin 

kahramanlıkları yeniden dilden dile ulaşıp asırlar boyunca dillere destan olsun istemiştir.4 

 

ŞİİRLERİ 

Türkmen’im 

 ترکمنم

 ملتم سن تاقچان يورجك بوخيل سرســـان بوليپ

 افتخارينگني يتيردينگ غوري آدم ســـــــان بوليپ

 بويله حال يورمك بولرمي بي علم نادان بـــــوليپ

 توت آتا بابانگ يوليني دابينگ اونتمه خان بـوليب

بويسانجينگي ياتمه بوخيل نيم جان بوليپسقالگيل   

 

Milletim sen ne zamana kadar dağınık yürüyeceksin 

Eski onurunu yitirdin kuru bir adam gibi 

Böyle cahil yürümek sana yakışır mı? 

Dede, babalarının yolunu tut unutma han olup 

Onurunu sakla yarım cansız gibi uyuma 

 ٭٭٭٭٭

 غولدايپ بيربيرينگي يوله دوشـــــيپ منزل يتينگ

 اوغوز خان اوغلي بوليپ باباالرينگ يولين توتينگ

 بو جهالت بي علم ليك رشته ســـــين برباد ايدينگ

 عثمانلى سلجوق لر دك گينگ جهان بنيـــاد ايدينگ

 اصلينگا باق تركمنم اوزينگ تانى انســــــان بوليپ

 

Birbirinize sahip çıkıp yola çıkarak menzile ulaşın 

Oğuz han oğlu olup onların yolunu takip edin 

Bu cahilliği kökünden koparıp yıkın 

Osmanlı, Selçuklu devleti gibi cihanı aydınlatın 

                                                            
4Hoca NefesMusaid, Yürek Coşkunu,Afganistan Türkmenleri Kültür Derneği Yayınları, Mezar-i Şerif2011, s.2-

4. 
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Aslına bak ey Türkmen’im kendini tanı insan olup 

 ٭٭٭٭٭

بولدينگيزساده دورسن پاك يوراكلي پارچه پارچه   

 هر سـواش ميدان آرأ يوزالپ مونگ الپ ئولدينگيز

 جهــــل ونادانليق بيلن ايلينگني برباد قـــــيلدينگيز

 كيم گناهكار كيم جوابكار ايندى ياغشـي بيلدينگيز

 بس دور إيندى تركمنم ياشــــــاماق بيســـان بوليپ

 

Sade ve temiz yüreklisin parçalara bölündünüz 

Her savaş meydanında yüz, bin kişi öldünüz 

Cahilliklerinizle kendi yurdunuzu yıktınız 

Kim suçlu, kim cevaplayacak artık öğrendiniz 

Yeter artık ey Türkmen’im değersiz yaşamanız 

 

 ٭٭٭٭٭

 

 علم اوقوديپ چاغه لريني حــق حقوقـــينگى تاني

آياغنـــگه قال قنيياتماسين غفلت بســــــــاطينده   

 اتحاد يولين دوزيپ دوست بيله دشـــمانينگ تاني

 بولسه خوار ايالييپ غربت ده ســـــــاقالر الر سني

 ايل ديوپ آغالر " مساعد" ديده سى گــريان بوليپ

Çocuklarınıza ilim öğretip hak, hukukunu öğren 

Gaflet içinde yatma ayağa kal hadi 

İttifak kurup, birleşip dost ile düşmanını tanı 

Seni hor eyleyerek gurbette yaşatırlar 

Halkım deyip ağlar Musaidgözyaşı dökülüp 

 

 ٭٭٭٭٭

Aşağıdaki şiirde gençliğin geçtiği ihtiyarlık dönemi başladığını açıklar: 

Basıp Başladı 

 باسیب باشالدی

 اوتدى غايناب جوشان يگيت ليك چاغالر

 غرى ليغينگ يوكى باسيب باشـــــــالدى

 رنگ به رنگ گل آچان ميـوه لى باغالر

 سولوب يفراقالرى دوشوب باشـــــالدى

Kaynayıp, coşup o gençlik çağlar geçti 

İhtiyarlık yükü basıp başladı 

Türlü renkli çiçek açan meyveli bağlar 

Soldu yaprakları dökülmeye başladı 
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***** 

 بهار فصلى اوتوب يتوشدى غيشـــــــالر

 ساچ سقال آغاريب لق بولدى ديشـــــالر

 بيله اويناب آوسان يقين دنگ دوشــــالر

 سفر رختين توتوب گوچيب باشـــــالدى

Bahar mevsimi geçti kış oldu 

Saç, sakal ağardıdişler zayıf oldu 

Birlikte oynayan, büyüyen yakın dostları 

Yolculuk kıyafetini toplayıp göçmeye başladı 

***** 

 

 اول يگيت چاغالريم گچدى ســـريمدين

 تورماغـــــــــيم قين بيراوتيران يريمدين

 مال وملكيم برچه ســـــــــــيم وزريمدين

 كونگل ملول بولوب گچيب باشــــــالدى

Yiğitlik çağlarım başımdan geçti 

Oturduğum yerimden kalkmak zor oldu 

Mal ve mülk tüm pahalı eşyalarımdan 

Gönül melül olup geçip başladı 

 

***** 

 دنيا لولى خاتـــــــــــــــون ايكن بيلماديم

 فكر اديب دوغـــــــــــــرى يوله گيلماديم

 يگيت ليك ده حقه قــــــــــل ليق قيلماديم

 ايندى ديزدين قوت غاچيب باشــــــالدى

Dünya bir aklı dengesi bozulmuş kadına benzermiş anlamadım 

Düşünüp doğru yola gelmedim 

Yiğitlik çağımda hakka kulluk etmedim 

Dizlerim gücünü kaybetmeye başladı  

***** 

 اللى آلتاقدم غويوب دورســــــــــــــــاليم

 هنوز بدتر بولوب آرتيب دور فعلــــــيم

رحم اتماســـانگ يا ذوالجالليماوزينگ   

 باشدين عقل هوشـــــيم اوچيب باشالدى

Sağlıklı olmak için elli taviz taktım 

Henüz amelim kötü olup çoğaldı 

Eğer kendin merhamet etmezsen ya Zülcelâllım 
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Başımdan aklım uçup gitmeye başladı 

 

***** 

ماين پشمانشويله بد ايشـــــــــــــالره قيل  

 گيجه گونديز دينـــمان چاپار من هريان

 ساغ سولومدين گليب توپولوب شــــيطان

دهادك آغزين آچيب باشـــــــــــــالدىژا  

 

Kötü işleri yapıp pişman olmayıp 

Gece gündüz her tarafa koşarım 

Sağ ve solumu şeytan çevirdi 

Ejderha gibi ağzını açmaya başladı 

 

***** 

 مساعددييرچوخدور آه وفـــــــــــغانيم

 حسرت اليه باتميش بول شــــرين جانيم

 رحيم ســـــــــــــــن همراه اتگيل ايمانيم

 فلك ينگسيز دونيم بچيب باشـــــــــالدى

Musaid der ah ve figanım çoktur 

Bu şirin canım çamur hasretine batmış 

Merhamet edersin imanı bana yolcu et 

Felek yensiz donumu biçmeye başladı     

 

***** 

Hoca Nefes Musaid 

 خواجه نفس مساعد

***** 

Tereddütsüz 

 وادریغ

 فـــــانـــــى دنيا ده هميشه غــــــمده بولدوم وادريغ

 اوتدى عمروم بيلماديم آرمانده بــــــولـــدوم وادريغ

بـــــولــــــــــدوم وادريغدايما غافل يوريب جانانده   

 قــيلماين يادى خــــدا دوران ده بـــــولــدوم وادريغ

 بول عزيز عمروم گچيب حيران ده بولدوم وادريغ

Fani dünyada her zaman üzüntülü oldum tereddütsüz 

 Geçti ömrüm bilmedim heveste oldum hiç tereddütsüz  

Her daim gafil olup cananda oldum tereddütsüz 
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Allah’ı anmadım devran içinde oldum tereddütsüz 

Bu değerli ömrüm geçti şaşırdım tereddütsüz 

 

***** 

 دنيا ده بيرايش بتيرماى اوتگاريب عــــمروم عبث

 مال وملكيم بولســــــه ديبان تيلموريب جان درقفس

هوسآخرت اســـــــــبابــينى توتماى يوگورديم بوال  

 هيچ وقت مال ايه سى بولماى بوعمروم گچدى بس

 اوتدى غربت ده گــــــونيم گريانده بولدوم وادريغ

Dünyada bir iş yapmayıp ömrümü boşuna geçirdim 

Mal ve mülküm olsun diye telmurip (kafeste) bekledim 

Ahret aracını tutmayıp hevesle koştum 

Hiçbir zaman mal ve mülke sahip olmayıp bu ömrüm geçti 

Günüm gurbette geçti gözyaşı içinde oldum tereddütsüz 

 

***** 

 گاه اونده گاه مــــــونده بللى بــــــولماى مــــنزليم

 قيلماديم طاعت عبادت ياندوريب جـــــــان و دليم

 آخرت سارى چكيلســـــــــام يوق قوليمده حاصليم

يوقدور اوش گون رحم اتيب توتسه قوليمهيچ كشيم   

 نيالئين واحســـــــرتا پشـــــــمانده بولدوم وادريــغ

Gah orda, gah burada menzilim belli olmadı 

Böyle durup ibadet etmedim ey canım 

Kıyamet gününde sorarlarsa hiç hasılım yoktur 

O güne gitmeye hiç cesaretim yoktur merhamet eyleyip tutsa kolumu 

***** 

 اوتدى دوشــــــــيمدين بودنيا نچه ماه وسال بولوب

 بى ثمر گچـــدى يگيت ليك چاغى قيل وقال بولوب

 حالينه آغــــــــالر مساعد ايندى بيرپيرزال بولوب

 اول اميد رحمت ايـالر هم پريشــــان حال بولوب

بولدوم وادريغيا رحيم سن رحم قــيل درمانــــده   

Bu dünya geçti sanki ay ve yıl gibi 

Yiğitlik çağım boşuna geçti boş sözler ile 

Musaid kendi haline ağlar bir ihtiyar olup 

Bu üzüntülü halimle o merhamet eyler 

Merhametlisin, merhamet eyle çok yoruldum tereddütsüz 

***** 
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Ayakta Dur artık 

 آیاغینگا غال ایندی

 تاقچان غــفـــــــلت ده ياتجاق اوخاليوب

 گوتار باشينگ آياغينگا غـــــــــال ايندى

 مونچه ياتماق بولمز غمـــــچى الر اييب

 تورغيل اوزگه الره بــــــولمه يال ايندى

Ne zamana kadar cahillikte uyuyacaksın 

Başını kaldır ayağa kalk artık 

Bu kadar yatmak olmaz kırbaçlar yiyip 

Kalk artık yabancılara yem olma 

*** 

 بيربيرينگى دوغــــــــــانليق ده ياد اديب

 گونگل اوئين غـــــــمــدين آل آزاد اديب

 عمرينگنى گچرمـــــــــه سن برباد اديب

 نصـــيـــحـــتــيــــــم قوالغينگا آل ايندى

Birbirinizi dostlukta hatırlayıp 

Gönül evini hüzünden kurtarıp  

Ömrünü geçirme sen yıkıp  

Öğüdümü kulak sal artık 

*** 

 ياتمه نام بولســــــــه شول ديب بد حالــــده

 اوزاق توتمــــه اوزينگ هر قيل وقـــال ده

 بوالشـــــــــيب يورمـــه گيل نادانليق يولده

ـلـيپ آل ايندىعــصـــــــــــرلرأيالندى بـي  

Uyuma olsun diye şu halde 

Kendini uzaklaştırma her konuşmalardan 

Cahillik yolunda bulaşıp yürüme 

Asırlar geçti öğren artık 

*** 

 يگيت لره اوگيت برينگ يول آچـــــــسون

 دانالر آغزيندين در گهر ســـــــــــــاچسون

غاچسونبرله شينگ لرسيــــزدان نادانليق   

 شولـــــــدور اتا بابانگ يــــولين بيل ايندى

Yiğitlere öğüt verin yol açsın 

Akıllı olup ağzından cevher yaysın 

Birleşin sizden cahillik kaçsın 

Bu dur ata babalarınızın yolu bil artık 

*** 

 اتـفـاق بـــولـينگ لر مصــــــلحت تاپـيـپ

گ يــــــولـــــينى ياپـيـپبــويله نادانـلغـيـن  

 هريرده حــقينــــگ بار ايزيندين چــاپـيپ

 تانى حـــــقـــوقـــــــــينگ تاپيپ آل ايندى

Birbirinizle İttifak kurun danışıp  

Cahillik yolunu kapatıp 

Her yerde hakkın var izleyip koşup 



P
R

O
C

EE
D

IN
G

S 
B

O
O

K
 

12th International Conference on Culture and Civilization 
Azerbaijan State University of Culture and Arts 

Lahıc, Ismailli, Azerbaijan 
June 21-22, 2022 

 
 
243 

Hakkını tanı ve bul da al artık 

*** 

 توتاشـيــــب اوت دوشـــــدى جانهيوركلر 

 ادا بـــــولـــدوم دوســـــــــــتلر من يانـايانـه

 ديير اوزگريلــــــــدى زمـــــــــانه )مساعد(

 تورغيل اوزخلقينگه خــــــــــدمت قيل ايندى

Yürekler yanıp ateş duştu cana 

Eda oldum ben yana yana 

Musaid der gerildi zamane 

Kalk kendi halkına hizmet kıl artık 

*** 

Türkmen Oğlu 

 ترکمن اوغلی

 سواد سيز بى بهره قـــويـديالر سنــــــــى

 اياق آستى بولدينگ ســــــن تركمن اوغلى

 ييلالر خدمت اتـدينگ حاصـــــــلينگ قنى

 خوارليق ده ياشادينگ ســن تركمن اوغلى

Cahil, faydasız koydular seni 

Ayakaltı oldun sen Türkmen oğlu 

Yıllar hizmet ettin ne biçtin 

Horlukta yaşadın sen Türkmen oğlu 

***** 

 يمان يولده سنــــــــــــــى اونگه سورارالر

 سنــيـــنـــگ تمـــــاشانـگه قراب دورارالر

 آخر سنـــــــــــــــــى اورتـه آليب اورارالر

نگ سن تركمن اوغلىنامه اوچون آلــدانـدي  

Zor günlerde seni öne iterler 

Seni uzaktan izleyip dururlar 

Sonunda seni ortaya tutup vururlar 

Sen niye aldandın Türkmen oğlu 

***** 

 تاقــچان ســــــــن بودورميشده زار آغالب

 نادانـــلـــيـــق دان يورك بغرينگى داغالب

دوغانـــيـــنـــــگ قولينى باغالباولدريب   

 ياده ايميت بولدونگ ســـــن تركمن اوغلى

Sen ne zamana kadar bu hayatta ağlayıp  

Cahillikten yürek bağrını dağlayıp 

Öldürüp kardeşini kolunu bağlayıp 

Ya da yem oldun sen Türkmen oğlu 

 

***** 

زار دورآدينگ تركمن ايــشــيــنـگ آه بيله   

 نادانـلـيـق آفتى جانـــيــنــگــــــــــده باردور

 حق پا يالنسه همـــــــــــه سندين بيزار دور

 شونده هم بيلمادينگ ســـــــن تركمن اوغلى

Adın Türkmen yaptığın ah ve zardır 
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Cahillik afeti bedeninde vardır 

Hak dağıtımında hepsinden nefrete 

Yine de bilmedin sen Türkmen oğlu 

***** 

 هر يگـيـتـدينگ يــــوزالر آدمينگ باشــــــى

 هريانه قراســـــام تركمـنـيـنـگ الشـــــــــــى

 يــقــيــن باريب گــــــــــورسام دشيالن دوشى

 تيره هدف بــــولدونگ ســــــن تركمن اوغلى

Her yiğidin yüzlerce adamın başında 

Her tarafa bakarsam Türkmen’in naşı 

Yakından gidip baksam yaralıdır 

Oka hedef boldun sen Türkmen oğlu  

***** 

 قــــچان غه چه غـــــافل هريان چاپارســــــن

 اوزعـيـبـيـنـگى قـــــــچان اوزونگ ياپار سن

 عــاقل بـــولسنـــــگ بـيربـيرينگى تاپارســـن

ايــزينگه ســـــن تركمن اوغلىآيالنـــغــيــــل   

ne kadar gafil her tarafa yürürsün 

Kendi ayıbını ne zaman kendin yaparsın 

Akıllı olursan birbirinizi taparsınız 

Kendine gel sen Türkmen oğlu 

***** 

 يـــوراك تـــوتاشيب اوت دوشـــــــــــدى جانه

ــــــولدى زمانهفـكر ايالگــــيل عجب بـــــــــــ  

 بـــيــلســــــــانگ زهر زقــــوم قـوشولدى نانه

 تارت قولينگ زهر دان ســــــن تركمن اوغلى

Yürek yanıp ateş düştü cana 

Düşünsene garip oldu zamana 

Bilirsen zehir atıldı yemeğe 

O zehirden elini çek sen Türkmen oğlu 

***** 

الر بــــــولمز بـــيـــــــــچارهاتــفـاق بـــــوالن   

 بيرالشــــــــينگ الر اوزونگ توتـيـب دوباره

 قــيـــلما اوزيــــقـــــانگـــنــى ســـــن پاره پاره

 تاپـــــغــــيـــل بيربيرينگى ســن تركمن اوغلى

Birleşenler olmaz çaresiz 

Birleşiniz kendinizi tutup yine 

Sen kendi kanını yırtma 

Birbirinizi bulun siz Türkmen oğlu 

***** 

 مساعددان بــوســـوز سيــــــــــــزه نصيحت

 يـــــــيالرينى گيچــردينگ چكيب كوپ زحمت

 ايندى مـــــوندين بـــــويان بولمانگ الر بدبخت

 آلــغــيــل نصـيـحـتـيـم ســــــــــن تركمن اوغلى

Musaid’den bu size öğüt 

Yıllarını çok zahmet edip geçirdin 
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Bundan sonra sefil olmayın 

Bu öğüdümü al sen Türkmen oğlu 

 

***** 

Vefasız Dünya 

 دنیا بی وفا

 آدم اوغــلــــى ياتــمه غــــافل بيرگــــــــــونى نوبت يتار

 آخـــرت اسبابــيـــــــــــنى توت بولمه گون گون دان بتار

عــــــيش وعشرت اتسانگ عمرينگيز برباد اوتارمونده   

 ياتمه غــــــــيل اويقــــــو بيالن قيمت لى وقت الدين گيتار

 آه اورســـــــــانگ ناله قيـــــــلسانگ دادينگا كيمدور يتار

Adam oğlu gaflette uyuma bir gün sıra sana gelir 

Ahret yolunu tut günden güne köyü olma 

Eğlenmek ile insanlık ömrünüzü yıkar geçersiniz 

Gaflet uykusuna dalma değerli zamanın elinden gider 

Ah kılsan yalvarsan yardımına kim yeter 

 

***** 

 بول عزيز عمــــرينگ گچيريب ياتمه گيل غفلت ده سن

 تـــــور خدانــــــى ياد اديب بول گيل دمى طاعت ده سن

 بــــــوفساد دنيا بيالن يـــــورمه بــــــوخيل عادت ده سن

 ورنه محشر گــــــــــــونالرى شرمنده ليك حالت ده سن

 تــيـــز توت اســــبابــــيــنگى دورمه قراب كاروان گيتار

Bu kıymetli ömrünü geçirip gaflet içinde uyuma 

Kalk da Allah’ı anıp zamanını ibadet ile geçir 

Bu kötü dünyaya sen alışma  

Öyle yapmazsan mahşer gününde sen utanırsın  

Eşyalarını topla durma kervan gider 

 

***** 

 بى وفــــا دنيا اوچـــون سن يوز يره اورسانگ اوزينگ

 آخـــــرى تاشالب گيتار سن غـــــوم بيالن دولرگوزينگ

ــــــتيماس بيرسوزينگدادو وايال ديســــــــانگ هيچ اش  

 دارلحد ايــــچره قــــــويغانده سولر گلـــــــدگ يوزينگ

 قـــــــوم وخويش واقربا همه سنى تاشـــــــــالب گيتار

Vefasız dünya için kendini yüz yere vursan da 

Sonunda bırakıp gidersin gözün üzüntü ile dolar 
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Her ne kadar yalvarsan da hiç kimse sözünü duymaz 

Seni kabre koyduğunda yüzün gül gibi solar 

Komşu, akraba hepsi seni bırakıp gider 

 

***** 

 اوقاسنــــگ باش وقت نمازى روزانگى توتسانگ ينه

 ايالگاى تانگرى شــــــــــــــفاعت اول محمد مصطفى

وفاتورگــــوزينگ آچ اويــقــــودين بيلگيل بودنيا بى   

 يغالب آيــتــــور بو .مساعد. رحـــــــــم قيل يا ربنا

 بوله ســـــه لطف وكـــــــــــرم شرمنده من حالم بتر

Beş vakit namazını kılsan oruç tutsan yine  

Muhammed (s.a.v) sizi şefaat eder 

Uyan gözünü aç bu dünya vefasızdır 

Ağlayıp söyler Musaid merhamet et ya Rabbena 

Lütf u kerem eyle olmazsa halimden utanırım  

***** 

Devran gelir 

 دوران گیالر

 گونگلوم صـــــــــبرات ملول بولمه

 ارته تازه دوران گـــــــــــيــــــالر

 غم بيالن ساراليب ســــــــــــــولمه

 بيرآرزولى آرمان گـــــيـــــــــالر

Gönlüm sabır eyle canını sıkma  

Yarın yeni devran gelir 

Üzüntü ile sarı olup sola 

Bir umutlu arzular gelir 

 

*** 

 ســــــــــــــــنگا يار بوالر خدايم

 خوشلــيق ده ياشـــــــارسن دايم

 آزاد بوالر منزل گـــــــــــــاهيم

 عزت و حرمت كان گــــيــــالر

Allah sana yar olur 

Daima mutlulukta yaşarsın 

Özgür olur bu menzilim 

Saygı, sevgi çok gelir 
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*** 

 بلند داغ الر يره يكســــــــــان

 بولــــــسه گراك دور بى گمان

 غرشـــــــــى الره برماز امان

 ياشه يخشى دوران گــــيـــالر

Büyük dağlar yer ile bir olur 

Olur, bu hiç şüphesiz 

Karşılık verenlere huzur vermez 

Sen güzel yaşa devran gelir 

 

*** 

 بودنيانى مــــــــــــــحكم توتان

 تورت گـــــــون مقصدينه يتان

 خلـقـيـنى بـيـگانه ســــــــــاتان

 يورك دولى آرمان گــــيــــالر

Bu dünyayı sıkı tutan 

Dört gün hedeflerine ulaşan 

Halkını yabancılara satan 

Yürek dolu hasret gelir 

*** 

 بوگون زورگــــوى بوالن آدم

 بيلگيل اونگا بوالر مــــــــاتم

 ايچــــــده دوليب غــــصه وغم

 حال الرى پريشان گـــــيـــالر

Bugün zorbalık yapan adam 

Bunu bil bir gün ona matem olur 

Canı gam, hüzünle dolup 

Halleri perişan gelir   

*** 

 يورگيل اتانگ يولين توتــيب

 ياشـــــــالرى مكتب اوقوتيب

 وقت گچيرمه اوخالب ياتيب

 اونده پشيمان كان گــــيــــالر

Babaların yolu takip edip yürü 

Çocukları okul gönderip 

Zamanını uyuyarak geçirme 

Öyle yapmazsan çok pişmanlık gelir 
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*** 

 مســــــاعد سن بيكار ياتمه

 هيچوقت اوزخلقينگ اونوتمه

 دوغرى سوزينگ دريغ اتمه

 شونده نور وايمان گـــيـــالر

Musaid sen boş oturma 

Hiçbir zaman halkını unutma 

Doğru sözde tereddüt etme 

Şunda nur ve iman gelir 

*** 

 خواجه نفس مساعد

Hoca Nefes Musaid 

 

SONUÇ 

Şairin şiirlerini baştan sona kadar okuyunca kullandığı kelimelerin çok anlaşılır olduğunu göreceksiniz. 

Hayatında taşıdığı inancı, Allah sevgisini derin ve etkili bir biçimde şiirleriyle insanlara duyurmaktadır. 

Ayrıca her zaman“Allah’a olan umudunuzu kaybetmeyin.” diye beyitlerinde vurgulamıştır. Özellikle de 

eğitime çok değer vermiş; aynı zamanda çocuklara, gençlere hitap ederek okumalarını önermiştir. Şairin 

şiirlerinde tespit ettiğimiz çok önemli bir husus da halkı her zaman uyandırmaya çalışması, cahillikten 

uzak durmalarını hatırlatmasıdır. Hoca Nefes Musaid, her ne kadar zor günleri görse de hiçbir zaman 

pes etmemiştir. Asıl amacıinsanların doğru yola gelmeleri, barış içinde yaşamaları, birbirlerine sevgi ve 

saygıyla davranmalarıdır. Halkı bu amaçlar doğrultusunda yönlendirmiş ve adaletin tesis edilmesini 

istemiştir.Ayrıca Afganistan Türkmenlerin kültürünü ve sanatını canlandırmaya gayret etmiştir.  

Şairle ilgili bilgiler, kendi eserlerinden yola çıkılarak açıklanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla kaleme aldığı 

tüm beyitler incelenmiştir. Yazdığı şiirlerde özellikle vatanına ve halkına duyduğu sevgi dikkat 

çekmektedir. Bu duygulardan hiçbir zaman uzaklaşmamıştır. Verdiği öğütlerlebüyüklere,gençlere ve 

çocuklara vatan sevgisinin önemini kavratmaya çalışmıştır. Amacı, onları gaflet uykusundan 

uyandırmak olmuştur. Eserleri titizlikle incelenirse hem Türkmence dilini hem de kültür ve sanat 

zenginliğini anlattığı görülecektir.  
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ÖZET 

Son zamanlarda bilim ve teknolojideki hızlı değişim ve gelişimin sosyal alanlara da çok yönlü 

yansımalarının olduğu görülmektedir. Bu bağlamda örgütlerin etkili yönetilmesi ve çalışanların örgütün 

çıkarlarını gözeten bilinçli birer vatandaş olması yani örgütsel vatandaşlık davranışı sergilemesi yeni bir 

rekabet üstünlüğü sağlayan kavram olarak ortaya çıkmıştır. Örgütsel Vatandaşlık Davranışları (ÖVD) 

kurumun verimliliğinin daha da artması ve işlerin daha iyi yapılması amacına hizmet eden bir kavram 

olarak dikkat çekmektedir. Özel eğitim kurumlarında değişen teknoloji, rekabet ve veli talepleri ile 

öğretmenler daha fazla mesai, daha çok emek vererek çalıştıkları örgüte farklı değerler katmaya 

çalışırlar. Böylece her yıl bir önceki yıla göre daha çok öğrenci sayısı ve daha başarılı öğrenci profili 

elde etmeye çalışarak hem kurumlarını hem de kendilerini mesleki ve maddi açıdan doyuma ulaştırmaya 

çalışırlar. Bu durum, örgütsel vatandaşlık davranışlarını üst düzeyde benimsenmesi ve sergilenmesini 

gerektirir. Özel kurumlardaki eğitim ve çalışma anlayışının rekabet edebilecek niteliklere ulaşabilmesi 

bakımından ÖVD artık daha çok önemsenen bir kavram haline gelmiştir. 

Bu araştırmanın amacı özel okul öğretmenlerinin örgütsel vatandaşlık davranışları algılarını ve bu 

davranışları sergilerken hissettiklerini çalışanlar perspektifinden incelemektir. Öznel deneyimlerden 

faydalanılan bir araştırma olmasından dolayı bu çalışmada, nitel yöntemlerin bir uygulama biçimi olan 

fenomenoloji deseni seçilmiştir. Katılımcıların belirlenmesi esnasında amaçlı örnekleme, ölçüt 

örnekleme ve kolay ulaşılabilir örneklemeden yararlanılmıştır. Katılımcılar Konya il merkezindeki bir 

özel okulda çalışan beş öğretmenden oluşmaktadır. Katılımcıların görüşlerini elde etmek için 

demografik bilgi formu ve on sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak veri 

toplanmış ve analiz edilmiştir. 

Çalışmada örgütsel vatandaşlık davranışları ve bu davranışların alt boyutları olan özgecilik, nezaket, 

sportmenlik, vicdanlılık ve sivil erdem boyutları dikkate alınmıştır. Özel okul öğretmenlerinin örgütsel 

vatandaşlık davranışının özgecilik boyutunu olumlu biçimde algıladıkları ve bunu yardımseverlik 

duygusuyla ifade ettikleri belirlenmiştir. Katılımcıların örgütsel vatandaşlık davranışının nezaket 

boyutunu kurumu ve arkadaşlarını destekleyici bir unsur biçiminde algıladıkları ve bu amaçla azami 

düzeyde çaba sarf ettikleri belirlenmiştir. Öğretmenlerinin örgütsel vatandaşlık davranışının sportmenlik 

boyutunu olumlu algıladıkları ve buna uygun davrandıkları belirlenmiştir. Öğretmenlerinin örgütsel 

vatandaşlık davranışının vicdanlılık boyutunu olumlu biçimde algıladıkları ve bunu düzenlilikle ifade 

ettikleri belirlenmiştir. Görüşlerini bildiren özel okul öğretmenlerinin örgütsel vatandaşlık davranışının 

sivil erdem boyutunu kurum ve öğrenci için fayda sağlayacaksa olumlu algıladıkları ve buna uyum 

sağlayacakları belirlenmiştir. Sonuç olarak, araştırma kapsamındaki özel okul öğretmenlerinin örgütsel 

vatandaşlık davranışlarını olumlu biçimde algıladıkları ve bu davranışların alt boyutlarına uygun 

biçimde davrandıkları belirlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Özel Okul, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Öğretmen Algıları. 
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ABSTRACT 

It has been observed that the rapid change and development in science and technology recently have 

multifaceted reflections on social fields. In this context, the effective management of organizations and 

the fact that employees are conscious citizens who take care of the interests of the organization, that is, 

exhibiting organizational citizenship behavior, has emerged as a new concept that provides a 

competitive advantage. Organizational Citizenship Behaviors (OCB) draws attention as a concept that 

serves the purpose of increasing the efficiency of the institution and doing things better. With the 

changing technology, competition and parent demands in private education institutions, teachers try to 

add different values to the organization they work with by giving more time and more effort. Thus, they 

try to achieve higher student numbers and a more successful student profile each year compared to the 

previous year, and try to satisfy both their institutions and themselves both professionally and 

financially. This situation requires the adoption and display of organizational citizenship behaviors at a 

high level. OCB has become a more important concept now that the education and working approach in 

private institutions can reach competitive qualifications. 

The purpose of this research is to examine private school teachers' perceptions of organizational 

citizenship behaviors and how they feel while exhibiting these behaviors from the perspective of 

employees. Since it is a research that makes use of subjective experiences, phenomenology design, 

which is an application form of qualitative methods, was chosen in this study. During the determination 

of the participants, purposive sampling, criterion sampling and easily accessible sampling were used. 

Participants consist of five teachers working in a private school in the city center of Konya. Data were 

collected and analyzed by using a demographic information form and a semi-structured interview form 

consisting of ten questions to obtain the views of the participants. 

In the study, organizational citizenship behaviors and sub-dimensions of these behaviors such as 

altruism, courtesy, sportsmanship, conscientiousness, and civic virtue were considered. It was 

determined that private school teachers perceived the altruism dimension of organizational citizenship 

behavior positively and expressed it with a sense of benevolence. It was determined that the participants 

perceived the courtesy dimension of organizational citizenship behavior as a supportive element to the 

institution and their friends, and they made maximum efforts for this purpose. It was determined that 

teachers perceived the sportsmanship dimension of organizational citizenship behavior positively and 

acted accordingly. It was also determined that the participants perceived the conscientiousness 

dimension of organizational citizenship behavior positively and expressed this as regularity. It was 

determined that private school teachers who expressed their opinions perceived the civic virtue 

dimension of organizational citizenship behavior positively if it would be beneficial for the institution 

and the student, and they would adapt to it. As a result, it was determined that private school teachers 

within the scope of the research perceived organizational citizenship behaviors positively and behaved 

in accordance with the sub-dimensions of these behaviors. 

Keywords: Private School, Organizational Citizenship Behavior, Teacher Perceptions. 

 

GİRİŞ 

Toplumun sosyal, ekonomik gelişiminde, örgütlerin verimliliği ve etkililiğinde insan faktörünün etkisi 

göz ardı edilemez. Son zamanlarda yapılan araştırmalar incelendiğinde bilim ve teknolojideki hızlı 

değişim ve gelişimin sosyal alanlara da çok yönlü yansımalarının olduğu görülür. Değişimler sonucu 

ortaya yeni bir rekabet alanı çıkmıştır. İşletmeler arası rekabet hızla artmış ve insanlar işletmelerin 

merkezindeki çekirdek konumuna gelmiştir (Yücel ve Demirel, 2012). Rekabet sınırlarının ortadan 

kalktığı günümüzde çekirdeği güçlendirmek işletmeler için kolaylıkla rekabet avantajı üretebilir 

(Nezakati, Asgari, Karimi & Kohzadi, 2010). Örgütsel vatandaşlık literatüründe “güçlendirme’’ 

kavramı uzun zamandır üzerinde çokça durulan bir kavramdır (Conger & Kanungo, 1988; Johnson & 

Thurston, 1997). Örgütlerin iş görenlerini güçlendirmesiyle ilgili çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu 

anlamda eğitim örgütlerine yönelik çalışmalar da yapılmıştır.  

Eğitim sürecinin en önemli özelliği, temel girdi ve çıktısının insan olmasıdır (Bozgeyikli, Avcı ve 

Navruz, 2017).  Eğitim sistemi mensupları yeni neslin ideal bir şekilde yetişmesi için yoğun çaba sarf 
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etmektedir. Bozgeyikli vd. (2017), gelecek neslin yetiştirilmesinde bu sürecin önem arz ettiğini, son 

zamanlarda hızla değişen, gelişen bilim ve teknoloji alanının da eğitimde bazı değişikliklere sebebiyet 

verdiğini ve bununla örgüt çalışanlarının rol ve sorumluklarında değişimlerin görüldüğünü belirtmiştir. 

Bu bakımdan sosyal bir varlık olan insanı temel unsur olarak ele alan eğitim örgütleri de değişim 

sürecinden etkilenmiş ve bunun sonucunda öğretmenlerin rol ve sorumlukları da değişmiştir.  

 Eğitim sürecinin temel bileşenlerinden biri de öğretmenlerdir. Ülkemizde öğretmenler, eğitim aldıkları 

yükseköğretim kurumlarından mezun olduktan sonra çalışmak amacıyla özel okullar veya devlet 

okullarına başvurur. Devlet okullarında çalışabilmek için öğretmenlerin Kamu Personeli Seçme 

Sınavında (KPSS) ve sonrasında yapılan mülakatlarda yeterli puanı almaları gerekir. Millî Eğitim 

Bakanlığı (MEB) kontrolündeki özel okullar ise öğretmenleri kendi belirledikleri kriterlere göre seçerek 

çalıştırır. Devlet okullarında öğretmenler devlet memuru olarak çalışırken özel okullarda ise işçi 

statüsünde çalışırlar. Yoğun rekabetin yaşandığı özel sektörde öğretmenler, asli görevlerinin ötesinde 

çok daha yoğun ve özverili çalışmalıdır ki bağlı oldukları kurum diğer kurumlardan daha üstün olsun 

(Bozgeyikli ve Şat, 2014). Bu yüzden özel okullarda çalışan öğretmenlerin, rekabet kuralları gereği 

kendilerini sürekli geliştirmeleri gerekir. Rekabete dayalı çalışma ortamında, öğretmenlerden sadece 

eğitim öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmeleri özel kurumlar için yeterli olmaz. Bunların yanı sıra, 

kurumsal rekabetin gereği olan veli ve öğrencilerin kuruma ilgisini yükseltecek nitelikteki etkinlikleri 

de yapmaları gerekir. Öğretmenler, gönüllülük esaslı bu davranışları sergilemelidir ki kurum içi rekabet 

ortamında öne çıkabilsinler.  

Özel okulların kalıcılığını öğrenci sayısı ve kazanç miktarı belirler. Kalıcılık bunlarla doğru orantılıdır. 

Özel okullarda öğrenci sayısı değişkenlik gösterebilir. Teknolojinin gelişmesiyle her alanda artan 

rekabet özel okullara da yansımıştır. Bu yüzden özel okulların öğrenciye ayırdığı zaman kaliteyi belirler 

ve kurum çalışanlarının, veli ve öğrencilerle daha çok ilgilenmesini gerektirir. Bütün bunlar bir ücret 

karşılığında yerine getirilir (Bozgeyikli ve Şat, 2014). Özel okul öğretmenleri, yönetmeliklerdeki görev 

ve sorumlulukların yanı sıra okulun öğretmenden beklediği diğer özel görevleri de yerine getirmek 

zorundadır. Günümüz örgütleri, iş tanımlarında yer almayan gönüllülük esaslı işler istemekte ve bu 

mantalitede personele ihtiyaç duymaktadır (Bozgeyikli ve Şat, 2014). Özel okulların rekabet ortamında 

sürekli değişen koşullar altında üstünlük kurmak için sadece asli iş tanımlarına bağlı kalmadan, 

gönüllülük esaslı çalışacak öğretmenlere olan ihtiyacı giderek artmaktadır.  

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı 

İlk olarak 1930’lu yıllarda Barnard tarafından ele alınan örgütsel vatandaşlık davranışı (ÖVD) kavramı, 

biçimsel rol davranışı dışında kalan “rol dışı davranışlar” olarak ifade edilmiştir (Karaman ve Aylan, 

2012). Bu kavram, Dennis Organ (1983) tarafından yönetim bilimi alan yazınına kazandırılmıştır. 

Literatürde örgütsel vatandaşlık davranışının çeşitli biçimlerde tanımlandığı görülür.  ÖVD resmi ödül 

sisteminde açık olarak yazılı olmayan ve bir bütün olarak örgütün etkinliğini artıran, isteğe bağlı bireysel 

davranıştır (Karaman ve Aylan, 2012). Örgütsel vatandaşlık davranışı, örgütün yazılı ödül sisteminde 

belirgin biçimde yer almayan ya da tanımlanmayan ve bir bütün olarak örgütün fonksiyonlarının 

etkinliğine katkıda bulunan ve isteğe bağlı bireysel fazladan rol davranışıdır (Bateman ve Organ, 1983). 

Podsakoff, Mackenzie, Paine ve Bachrach (2000) ise çalışanın görev ve iş tanımlamalarında mecburi 

olmayan, görev performansı dışında değerlendirilen, yerine getirilmediği takdirde yaptırım uygulamayı 

gerektirmeyen ve daha çok bireysel tercih sonucu ortaya konan davranışlar olarak tanımlamıştır. Bir 

diğer tanıma göre ÖVD, çalışma ortamına sosyal ve psikolojik biçimde olumlu katkıda bulunan ve 

örgütün amaçlarına ulaşmasına yardımcı olan gönüllülük esasına dayalı bireysel davranışlardır (Sezgin, 

2005). Bu tanımların dikkat çektiği ortak husus, ÖVD’nin ödül sisteminde açıkça yer almaması ve 

gönüllük esaslı fazladan çalışma olmasıdır. Her ne kadar gönüllülük esaslı olsa da aslında rekabet 

şartlarının gereği olarak çalışanlar, işlerini kaybetmemek için örgütün istediği fazladan görevleri yerine 

getirmeyi bir zorunluluk olarak da görmektedirler. 

Organ (1989), örgütsel vatandaşlık davranışının boyutlarını beş başlık altında toplamıştır. Bunlar 

özgecilik, nezaket, sportmenlik, vicdanlılık ve sivil erdem biçiminde sıralanabilir. Bu boyutların her biri 

çalışanın örgütle ve çalışma arkadaşlarıyla olan bağının niteliğini ortaya çıkarmada rol oynar. 



P
R

O
C

EE
D

IN
G

S 
B

O
O

K
 

12th International Conference on Culture and Civilization 
Azerbaijan State University of Culture and Arts 

Lahıc, Ismailli, Azerbaijan 
June 21-22, 2022 

 
 
252 

1) Özgecilik: Özgeci yani diğerlerini düşünen bir çalışan, diğer çalışma arkadaşlarına ve işe yeni 

başlayanlara gönüllü olarak yardım eder. Yapılan işle ilgili ortaya çıkan problemlerin çözümünde etkin 

rol alır. Diğer çalışma arkadaşlarına herhangi bir karşılık beklemeden yardımcı olur (Avcı, 2015). 

Özgecilik, bir çalışanın diğer bir çalışana yaptığı işi tamamlayabilmesi ve karşılaştığı problemlerin 

üstesinden gelebilmesi ve başarılı olabilmesi için gönüllü biçimde yardım etmesidir. Aynı iş ortamındaki 

arkadaşların başarısını artırmaya yönelik bu davranışlar, örgütteki iş birliğini güçlendirerek grup 

etkinliğine ve örgütsel amaçlara ulaşılmasına katkı sağlar (Demirel, Seçkin ve Özçınar, 2011). 

2) Nezaket: Belli bir örgütteki görev ve sorumlulukları nedeniyle çalışanların sürekli birbirleriyle 

iletişim halinde olmaları, birbirlerinin işleri ve kararlarından etkilenmeleri nedeniyle gösterdikleri 

olumlu davranışlar nezaket olarak tanımlanmaktadır. Etkili iletişim becerisi, örgüt içinde başarı ve 

koordinasyonu sağlar. Örgüt içinde çalışanlar birbirleriyle etkili iletişim sayesinde bilgi ve tecrübe 

alışverişinde bulunurlar. 

Nezaket boyutunda çalışanların birbirlerini haberdar etmesi, hatırlatması ve faydalı bilgileri paylaşması 

söz konusudur. Böylelikle ortaya çıkması muhtemel problemler önlenebilir. Çalışanlar örgütte zaman 

ve imkânları verimli kullanarak görevlerin daha etkili biçimde yerine getirebilir (Avcı, 2015). 

3) Sportmenlik: Bir örgütte ortaya çıkması kaçınılmaz rahatsızlıklar ve dayatmalar karşısında şikâyet 

etmeden ve bunu olumlu bir tavırla karşılayarak tahammül etme istekliliğinde bulunmak sportmence bir 

davranıştır (Allison, Voss ve Dryer, 2001). Sportmenlik, örgütteki çalışanların gerginliğe neden 

olabilecek davranışlardan kaçınmaları, sürekli şikâyet etmekten uzak durmaları ve birbirlerine karşı 

hoşgörülü olmalarını ifade eder. Çalışanların yaşanan sorunları fazla abartmamaları, işle ilgili 

yakınmalarla zaman geçirmemeleri ve birbirlerine saygılı davranmaları sportmenliğe uygundur. 

Sportmenliğin temelinde işin kurallarına uymak yatar. Böylece, kurallar gereği yapılması gerekenleri 

yapmaya özen göstermek söz konusudur. 

4) Vicdanlılık: Vicdanlılık, örgüt üyelerinin kendilerinden beklenen en az düzeydeki resmi rol 

davranışından biraz daha fazlasını gönüllü olarak sergilemelerini ifade etmektedir (Organ, 1988). 

Vicdanlılık, biçimsel veya resmi rolden ayırması en zor olan davranış türüdür. Vicdanlılığın ÖVD olarak 

kabul edilmesinin nedeni her çalışandan örgütün kural, düzenleme ve iş süreçlerine daima uygun hareket 

etmesi beklenirken aslında pek çoğunun buna uygun davranmamasıdır (Podsakoff vd., 2000). 

Vicdanlılık boyutu daha somut biçimde iş görenin kendinden beklenilen asgari rol davranışlarının 

ötesinde, gönüllü olarak görevlerini yerine getirmesini ifade eder. Tam vaktinde işe gelme, çalışma 

zamanını etkili kullanma ve iş ortamında belirlenen kurallara gönülden uyma gibi davranışları kapsar. 

5) Sivil erdem: Örgütün politik faaliyetlerine katılmaya yönelik etkinlikler sivil erdem boyutu olarak 

ifade edilmektedir (Deluga, 1994). Sivil erdem, örgütün çıkarlarını en üst düzeyde gözeterek, mesleki 

ve sosyal anlamda görevleri destekleme, faaliyetlere gönüllü olarak katılma ve örgütle yakından 

ilgilenme davranışlarını içerir. Örgütün politika ve karar verme süreçlerine gönüllü olarak katılma, 

düzenlenen toplantı, tartışma, müzakere ve hizmet içi eğitimlere devam etme, örgütün tehditlerini ve 

fırsatlarını gözden geçirme, sosyal etkinliklere katılma ve destek olma gibi davranışlar, ÖVD’nin sivil 

erdem boyutunda yer almaktadır (Allison vd., 2001). 

Örgütsel vatandaşlık davranışları ve alt boyutları bir örgütün hedeflerine ulaşabilmesi için doğrudan 

katkı sağlayacak nitelikler arz etmektedir. Bir hizmet örgütü olan okullarda da örgütsel vatandaşlık 

davranışları okulun eğitim ve öğretim hedeflerine ulaşabilmesi için hayati önem taşır. Zira girdisi ve 

çıktısı insan olan okul örgütünde üzerinde çalışılan temel kavram davranıştır. Bu örgütün hammaddesi 

adeta davranıştır denilebilir. Eğitimin nihai gayesi insanın kendi yaşantısından hareketle davranış 

değişikliği meydana getirmektir. Toplumun arzu ettiği davranış türlerinin öğretildiği yer olarak okul 

örgütü istendik davranışları kazandırırken bünyesindeki insan sermayesinin davranışlarının da istendik 

olmasına gerek duyar. Yani yönetici, öğretmen ve diğer personelin okul örgütünde istendik davranışları 

benimsemiş biçimde faaliyet göstermeleri gerekir. Bu noktada örgütsel vatandaşlık davranışlarının 

algılanma ve sergilenme biçimleri incelemeye değer niteliktedir. Çünkü örgütsel vatandaşlık 

davranışları ve alt boyutları sadece örgütün amaçlarına ulaşmasını değil aynı zamanda toplumun da arzu 

ettiği insani duyarlılık ve medeniyet seviyesine ulaşabilmesine ön ayak olacak mahiyettedir. Eğitim ve 

öğretim ortamının iyileştirilmesi ve öğrencilerin istenilen başarılara ulaşabilmesinde okuldaki örgütsel 
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vatandaşlık davranışları önemli rol oynar. Bu bakımdan öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışı 

algıları ve bu davranışlara ilişkin görüşlerinin de örgütsel hedeflere uygun olması gerekir. 

Okullardaki öneminden dolayı ÖVD bazı davranışlarda değişikliğe sebep olmaktadır. Bu davranış 

değişiklikleri kurumun geleceğini olumlu etkilemektedir. Günümüz örgütleri görevlerinde titiz ve dakik 

davranan, denetim yapılmadığı anlarda dâhi kurallara uyan, iş arkadaşlarına gönüllü olarak yardım eden, 

mecbur olmadığı halde ek görevler alan, dedikodudan uzak durup kurum sırlarına önem veren 

çalışanlara daha fazla ihtiyaç duymaktadır (Karaman, Yücel ve Dönder, 2008). Bu anlayışa sahip 

çalışanlar üyesi oldukları örgütü ve kurumu sorumluluk sahibi birer vatandaş olarak daha çok 

benimsemiş kişilerdir. Böylelikle kendi çıkarları ile kurumun çıkarlarını aynı gören bir örgüt kimliğiyle 

hareket ederler. Bu nitelik onların, iş verenlerce daha çok aranmasına ve tercih edilmesine neden olur.   

Örgütsel Vatandaşlık Davranışları, günümüzde örgütlerin verimliliğinin arttırılması amacıyla yapılan 

çalışmalarda ele alınan bir kavramdır. Son yıllarda örgütsel vatandaşlık davranışlarıyla ilgili alan 

yazında yapılan çalışmaların sayısı ve çeşitliliği de artış eğilimindedir. Öğrenci, başarı ve okul ilişkisi 

ile ÖVD (Allison vd., 2001; Dipaola ve Hoy, 2005), adalet algısı, iş tatmini ve ÖVD (Gürbüz, 2008; 

Mert, 2010; Kaplan, 2011; Yıldız ve Bilir Güler, 2018), ÖVD ve liderlik (Çetin, Korkmaz, Çakmakçı, 

2012), ÖVD (Karaman, Aylan, 2012), ÖVD ve psikolojik güçlendirme (Yücel ve Demirel, 2012), ÖVD 

ve ilgili değişkenler (Uslu, Balcı ve Uslu, 2012), ÖVD ve örgütsel sinizm (Erdoğan ve Bedük, 2013), 

ÖVD ve iş hayatında yalnızlık algısı (Karaduman, 2013), ÖVD ve psikolojik dayanıklılık (Bozgeyikli 

ve Şat, 2014), ÖVD ve psikolojik sermaye (Bozgeyikli, Avcı ve Navruz, 2017), eğitim örgütlerinde 

ÖVD ve inovasyon (Çetin ve Metlilo, 2020), öğretmenlerin örgütsel adalet algıları ile ÖVD (Güneş ve 

Küçüksüleymanoğlu, 2020) son zamanlarda yapılan çalışmalar arasındadır. 

Bu araştırmanın amacı özel okul öğretmenlerinin örgütsel vatandaşlık davranışları algılarını ve bu 

davranışları sergilerken hissettiklerini çalışanlar perspektifinden incelemektir. Buradan elde edilecek 

bulguların öğretmenler arası iletişim ve örgüt ikliminin iyileştirmesine katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. Öte yandan özel okullarda çalışan öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık algılarının 

incelenmesi suretiyle aynı konuda yapılacak çalışmalara zemin oluşturmaya katkı sağlanacaktır. Ayrıca 

özel okul öğretmenlerinin ÖVD kavramını nasıl algıladıklarına dair somut bulgulara da ulaşılacaktır. 

ÖVD sergileyen, deneyimleyen özel okul öğretmenlerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen bu çalışma ile 

alana katkı sağlanması düşünülmektedir. 

 

YÖNTEM 

Nitel bir araştırma olan bu çalışmada, özel okul öğretmenlerinin örgütsel vatandaşlık davranışları 

fenomenoloji deseninde incelenmiştir. Fenomenoloji, epistemolojik anlamda kişisel bilgi ve öznellik 

paradigmasına dayanmaktadır. Kişisel bakış açısı ve yorumlama ön plandadır. Bu nedenle, öznel 

deneyimi anlamak, insanların motivasyonları ve eylemleri hakkında bilgi edinmek ve kabul edilen 

varsayımların ve geleneksel bilgeliğin karmaşasının önüne geçmek için kullanılır (Lester, 1999). 

Fenomenoloji bireyin kişisel dünya görüşüyle ve olayları yorumlamasıyla ilgilenmektedir. 

Fenomenolojik araştırmalarda araştırmacı olayları kişinin yaşadığı şekilde ele almalı ve kuramsal 

düşünce yaklaşımından uzak durmalıdır. Fenomenolojik yaklaşımlar aslında katılımcıların 

davranışlarını incelemenin yanı sıra insan doğası hakkında yeni bilgiler edinmeye çalışmaktadır 

(Çekmez, Yıldız ve Bütüner, 2012). Bu fenomenoloji deseninde “örgütsel vatandaşlık davranışı” 

fenomen olarak ele alınmıştır ve bu fenomenin (olgu) özel okul öğretmenlerinin dünyasındaki yerine 

odaklanılmıştır.   

Çalışma Grubu  

Araştırmanın çalışma grubu 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, Konya il merkezindeki bir özel 

okulda çalışan beş öğretmendir. Araştırma kapsamında veri toplamak amacıyla gerekli izinler alınmıştır. 

Etik kurul izni, Şubat 2022’de Konya Selçuk Üniversitesi’nden 21-07.02.2022 sayılı yazı ile alınmıştır. 

Araştırma sonuçlarında çeşitliliği sağlayabilmek için, araştırmada farklı branşlarda görev alan 

öğretmenler seçilmiştir. Fenomenolojik araştırmalarda çalışma gruplarındaki katılımcılar fenomeni ya 

doğrudan deneyimlemeli ya da deneyimlerini ifade edebilmelidir (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Bu 

doğrultuda araştırmanın çalışma grubunu özel okullarda görev yapan beş katılımcı oluşturmuştur. 
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Katılımcıların belirlenmesi esnasında amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme ve kolay 

ulaşılabilir örnekleme yöntemlerinden yararlanılmıştır. Araştırma amacına dayalı olarak katılımcıların 

özel okullarda öğretmenlik yapıyor olması ölçüt olarak belirlenmiş ve bu ölçütü sağlayan gönüllü 

katılımcılarla çalışma gerçekleştirilmiştir. 

Veri Toplama Araçları 

Fenomenoloji araştırmalarda, görüşme temel veri toplama yöntemidir (Yıldırım ve Şimşek, 2011; Saban 

ve Ersoy, 2016). Bu araştırma kapsamında veri toplamak amacı ile nitel araştırmalar için veri toplama 

araçlarından olan görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşme süreci, fenomene ilişkin önemli bilgilerin 

öğrenilmeye çalışıldığı heyecan verici fırsat olarak tanımlanmaktadır (Vagle, 2014; Saban ve Ersoy, 

2016). Bu araştırma için veri toplamak amacıyla yapılan görüşmelerde araştırmacılar tarafından 

oluşturulmuş “Demografik Bilgi Formu” ve on sorudan oluşan “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” 

kullanılmıştır. Demografik Bilgi Formu aracılığı ile katılımcıların cinsiyet, yaş, eğitim durumu, çalıştığı 

branş ve hizmet yılı ile ilgili bilgiler toplanmıştır. Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu, özel okul 

öğretmenlerinin örgütsel vatandaşlık davranışları algılarını belirlemek amacıyla on adet açık uçlu 

sorudan oluşmaktadır. Görüşme sorularının belirlenmesi sürecinde örgütsel vatandaşlık davranışını 

ölçen Podsakoff, MacKenzie, Moorman ve Fetter (1990) ve Moorman (1991) tarafından geliştirilen ve 

Polat (2007) tarafından Türkçeye uyarlanan “Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği” ile Çınar 

(2013:122-123) tarafından geliştirilmiş olan “Örgütsel Adalet ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı 

Ölçekleri” dikkate alınmıştır. Görüşmeler katılımcıları ziyaret etmek suretiyle yüz yüze yapılmıştır. Her 

bir görüşme ortalama otuz dakika sürmüştür. Görüşme sırasında katılımcılardan izin alınarak ses kaydı 

yapılmıştır. Görüşmelere ilişkin ses kayıtları daha sonra yazıya geçirilmiş ve elde edilen verilerin analizi 

yapılmıştır. Verileri toplamak için katılımcılara örgütsel vatandaşlık davranışını sergilerken hissettikleri 

duyguları belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen on soru yöneltilmiştir. Bu sorular:  

Özgecilik boyutu için;  

1-İş yükü fazla olan arkadaşlarınızın gerektiğinde derslerine girme konusunda yardımcı olur musunuz? 

Eğer yardımcı olursanız bu konuda ne hissedersiniz? 

2-Okulda yeni göreve başlamış arkadaşınıza çalışmalarında yardımcı olur musunuz? Eğer yardımcı 

olursanız bu sırada ne hissedersiniz? 

Nezaket boyutu için,  

1-İşinizle ilgili alacağınız kararlarda okul yöneticilerinize danışır mısınız? Eğer danışırsanız danışmadan 

önce, danışma esnasında ve sonrasında ne hissedersiniz?  

2-Öğretmen arkadaşlarınızla aranızda çıkabilecek olası problemleri önlemek adına elinizden geleni 

yapar mısınız? Olası problemi engelleyemezseniz ne düşünürsünüz?  

Sportmenlik boyutu için,  

1-İş yerinde küçük sorunların daha büyük sorunlara yol açacağını düşünür müsünüz? Bu küçük sorunları 

çözmek için neler yaparsınız? 

2-İş ve uygulamayla ilgili çalışmalarda şikâyette bulunur musunuz? Şikâyette bulunursanız bunlar hangi 

konularda olur? 

Vicdanlılık boyutu için,  

1-İş yerinde okul yöneticiniz olmasa dahi işlerinizi düzgün ve düzenli bir şekilde yerine getirir misiniz? 

Eğer getiriyorsanız neler hissedersiniz? 

2- Derslerinize teneffüsleri uzatmadan ve de geç kalmadan girer misiniz? Derslerinize zamanında 

girmediğinizde ne düşünürsünüz? 

Sivil erdem boyutu için,  

1-Okuldaki toplantılara ve etkinliklere katılır mısınız? Katılıyorsanız bu toplantılardan fayda 

sağladığınızı düşünür müsünüz? 



P
R

O
C

EE
D

IN
G

S 
B

O
O

K
 

12th International Conference on Culture and Civilization 
Azerbaijan State University of Culture and Arts 

Lahıc, Ismailli, Azerbaijan 
June 21-22, 2022 

 
 
255 

2-Okulda yaşanan değişimlere karşı kendinizi ve arkadaşlarınızı cesaretlendirip bu değişimleri destekler 

misiniz? Bu değişimler size ne hissettirir? 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Seçilen öğretmenlerle yüz yüze yapılan görüşmeler sonucunda veriler kayıt altına alınmıştır. İlk olarak 

sorular öğretmenlere sorulmuş daha sonra bu soruların cevapları çözümlenmiştir. Görüşmelerde ses 

kaydı alınmıştır. Katılımcılar K1, K2, K3, K4, K5 şeklinde isimler verilerek kodlanmıştır.  Bu ses 

kayıtları çözümlenerek yazılı dokümanlara dönüştürülmüştür. Araştırmaya katılan öğretmenlerin 

görüşme formundaki sorulara verdiği cevaplar sistemli bir şekilde bir araya getirilerek içerik analizi 

sürecine geçilmiştir.  

 

BULGULAR 

Çalışma grubundaki öğretmenlere ait bazı demografik veriler aşağıdaki tabloda görülmektedir. 

Katılımcıların dördü kadın biri ise erkek öğretmendir. Yaşlar 28 ile 39 arasında değişmektedir. Bir 

öğretmen yüksek lisans eğitimi almışken dört öğretmen lisans eğitimi düzeyindedir. Öğretmenlerin 

alanlarına göre dağılımı ise iki Biyoloji ve birer tane Coğrafya, Kimya ve Matematik biçimindedir. 

Mesleki kıdem 2 ile 20 yıl arasında değişmektedir. 

Tablo 1. Çalışma Grubuna İlişkin Betimleyici Bilgiler 

Katılımcılar Cinsiyet Yaş Eğitim Düzeyi Branş Kıdem (Yıl) 

K1 Kadın 28-33 Lisans Biyoloji 2-5 

K2 Kadın 34-39 Lisans Matematik 11-20 

K3 Kadın 28-33 Lisans Coğrafya 6-10 

K4 Kadın 28-33 Yüksek Lisans Biyoloji 6-10 

K5 Erkek 28-33 Lisans Kimya 6-10 

Özgecilik boyutu için elde edilen bulgular  

1. İş yükü fazla olan arkadaşlarınızın gerektiğinde derslerine girme konusunda yardımcı olur 

musunuz? Eğer yardımcı olursanız bu konuda ne hissedersiniz? 

İş yükü fazla olan arkadaşlarının gerektiğinde derslerine girme konusunda, 5 katılımcı da olumlu cevap 

vermiştir. Bu durumu kabul ederken K1, arkadaşının zor duruma düşmemesi rahatlaması amacıyla dersi 

aldığını, K5 yarın bir gün kendisinin de işi çıkabileceğini arkadaşını kırmamaya çalışacağını, K4 evli ve 

çocuklu ise yükünü almak için ve de maddi getirisinden dolayı kabul edeceğini, K2 arkadaşına yardım 

ve öğrencinin zorda kalmaması gerektiği, K3 ise öğrenciye konuyu anlatmak amacında olduğu ve 

arkadaşına destek olabilmek için yardımcı olacağını belirtmiştir. 

Hissettikleri açısından ele alındığında ise K1, K2, K4, K5 yardımcı olmaktan mutluluk duyacaklarını ve 

daha da ötesi K2, huzurlu olacağını ifade etmiştir. K3 ilk olarak üzüntü duyacağını çünkü o kişinin 

ailesine ve sosyal ilişkilerine yeterince zaman ayıramadığını daha sonra özel sektörün rekabet içerdiğini 

ama karşısındaki insanın bu yardımı talep ediyorsa en sonunda olumlu bir algı oluşturacağını ifade 

etmiştir. 

Tablo 2. İş Yükü Paylaşımına Ait Bulgular 

 

Tema Alt tema Katılımcı Frekans 

Yardımseverlik Rahatlama K1 1 

 İşi düşme K5 1 

 Mutluluk K1, K2, K4, K5 4 

 Huzur K2 1 

 Üzüntü K3 1 
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2. Okulda yeni göreve başlamış arkadaşınıza çalışmalarında yardımcı olur musunuz? Eğer 

yardımcı olursanız bu sırada ne hissedersiniz? 

Tüm katılımcılar okulda yeni göreve başlamış arkadaşına çalışmalarında yardımcı olacağını ifade 

etmiştir. K3, K4 ve K5 zümreleri ise müfredat paylaşımı gibi konularda daha çok paylaşımda 

bulunacağını ifade etmiştir. Bunun dışında K1 ve K2 öğrenci öğretmen diyaloğu konusunda yardımcı 

olacağını ifade etmiştir. K3, K4, K5 kurum tanıtımı, işleyiş yapısı, dikkat edilmesi gereken okul 

kuralları, yapılmış ve yapılacak etkinlikler gibi konularda bilgi verilmesinde yardımcı olacağını ifade 

etmiştir. 

Okulda yeni göreve başlamış arkadaşına çalışmalarında yardımcı olma konusunda hissettikleri açısından 

ele alındığında ise K3, K4, K5 mutluluk duyacaklarını ifade etmiştir. K1 ve K3 kendilerini öğretmen 

gibi hissettiğini ve öğretmenin haz verdiğini ifade etmiştir. K2 bu durumun huzur verdiğini ifade 

etmiştir. K2 ve K5 öğrenciyi daha da yakından tanımanın onu pozitif etkileyeceğini ve o yüzden bilgi 

paylaşımının daha da iyi olması gerektiğini ifade etmiştir. 

Tablo 3. Yeni göreve başlamış çalışma arkadaşına yardım etmeye ait bulgular 

 

Tema Alt tema Katılımcı Frekans 

Yardımseverlik İletişim K1, K2 2 

 Kurum tanıtımı K3, K4, K5 3 

 Mutluluk K3, K4, K5 3 

 Öğretme hazzı K1, K3 2 

 Huzur K2 1 

Nezaket boyutu için elde edilen bulgular  

1. İşinizle ilgili alacağınız kararlarda okul yöneticilerinize danışır mısınız? Eğer danışırsanız 

danışmadan önce, danışma esnasında ve sonrasında ne hissedersiniz?  

K5 işiyle ilgili alacağı kararlarda okul yöneticilerine danışacağını ifade etmiştir. K1, K2, K3 ve K4 ise 

danışılması gereken bir konu ise danışacağını ifade etmiştir. Danışılması gereken konu başlıkları 

birbirinden farklılık gösteriyordu K1 ek ders için, etkinlik yapmak için danışacağını ifade etmiştir. K2 

öğrenci ile ilgili bir durum da ilk kendisi halledebilirse danışmayacağını eğer öğrenci ile ilgili durumu 

aile ile de halledemediyse en son okul yönetimiyle halledeceğini ifade etmiştir. K3 için ders işlenişi, 

konunun anlatımı gibi konularda sormayacağını ancak ders saatini belirlerken idareciler ile 

konuşacağını, K4 ise rutin soru çözüm, etütler ve özel dersler dışında ekstra yapılan derslerle ilgili soru 

soracağını öğrenci ile yapılan etkinliği sormayacağını ifade etmiştir. 

Hissettikleri açısından ele alındığında ise K3, K4 ve K5 mutluluk duyacağını ifade etmiştir. K1 pek bir 

hissiyatının olmadığını olumsuz cevap alsa da açıklama yapıldıktan sonra sorun etmeyeceğini ifade 

etmiştir. K2 ise bir insana dokunmadığını o dokunduğu insanın birçok insana daha dokunacağını ifade 

etmiştir. 

Tablo 4. İş ile İlgili Yöneticilere Danışmaya Ait Bulgular 

Tema Alt tema Katılımcı Frekans 

Danışmak Ek ders K1, K4 2 

 Etkinlikler K1 1 

 Mutluluk K3, K4, K5 3 

 Huzur K2 1 

 Ders saati K3 1 
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2. Öğretmen arkadaşlarınızla aranızda çıkabilecek olası problemleri önlemek adına elinizden 

geleni yapar mısınız? Olası problemi engelleyemezseniz ne düşünürsünüz? 

K1, K2, K3, K4 ve K5 öğretmen arkadaşlarıyla arasında çıkabilecek olası problemleri önlemek adına 

elinden geleni yapacağını dile getirmiştir. K1 ve K4 problem anında sessiz kalmayı tercih etmiştir, K1 

çok aşırı derecede saygısızlık görmediği sürece anında kavga etmeye veya tartışmaya yönelen bir insan 

olmadığını ifade etmiştir. K2 olabildiğince problemlerden uzak durmaya çalışacağını ama problem 

çıkarsa da kendinden de ödün vermek istemeyeceğini çünkü bu noktalarda karakterini oluşturan 

prensipleri olduğunu ve bu noktalardan ödün vermek istemediğini dile getirmiştir. K3 ve K5 sorun 

çıkmaması adına elinden geleni yapacağını en fazla vakit geçirdikleri yerin eğitim kurumu olduğu ve bu 

yüzden sosyalleşmenin ne kadar önemli olduğunu ifade etmiştir. K3 hem bedensel hem de sözlü iletişim 

ile yaklaştığını ifade etmiştir. K5 ise yapısı gereği çok problem çıkarmayı sevemediğini öğretmenlerin 

belli bir olgunluğa ulaştığını ifade etmiştir. 

Düşünceleri sorulduğunda K1 üçüncü bir kişiden iletişim konusunda destek alacağını bu üçüncü kişinin 

idare olmadığını ikisini tanıyan bir kişi veya rehberlik olduğunu ifade etmiştir. Yanlış anlaşılmanın 

düzelmesini istediğini ifade etmiştir. K2 problemi çözmeye çalışacağını her problemin mutlaka bir 

çözümü olduğunu ve net sonuç isteyip ortada kalmak istemediğini, olumlu veya olumsuz çözüme 

kavuşması gerektiğini çünkü çözülmeyen her sorunun karşısına tekrar geleceğini ifade etmiştir. K3 içsel 

anlamda bir kızgınlık yaşayacağını ama bunu da hemen dışa vurmayacağını çünkü karşısındaki kişinin 

iç hayatında ne yaşadığını bilmediğini ailevi veya sağlıkla ilgili bir problemi olabileceğini bu yüzden 

zaman tanıdığını bu süreçte selam verdiğini ancak karşılık alamazsa zamanla bunu bırakacağını dile 

getirmiştir. Sonsuz hoş görü yapamayacağını karşıdan adım gelmiyorsa ilerleyemeyeceğini dile 

getirmiştir. K4 genel anlamda çözüm aradığını ama bu çözümde karşısındakinin tavrının çok önemli 

olduğunu ifade etmiştir. Karşısındakinin iletişimi koparmak istediğini hissettiğinde onun için asla bir 

çaba göstermeyeceğini ama durum tam tersiyse onunla iletişimi koparmamak için elinden geleni 

yapacağını söylemiştir. K5 kendisini kötü hissedeceğini ve bu yaşanan olumsuzluğun ortama 

yansıyacağını böyle bir durumun iş bırakmaya kadar gideceğini çünkü huzurun her şeyden önce 

geldiğini ifade etmiştir. 

Tablo 5. Öğretmenler Arası Problem Çözmeye Ait Bulgular 

Tema Alt tema Katılımcı Frekans 

Problem Sessiz kalmak K1, K4 2 

 İletişim K1, K3, K4 3 

 Zaman tanımak K3 1 

 İş bırakma K5 1 

 Çözüm K2 1 

 

Sportmenlik boyutu için elde edilen bulgular 

1. İş yerinde küçük sorunların daha büyük sorunlara yol açacağını düşünür müsünüz? Bu küçük 

sorunları çözmek için neler yaparsınız? 

K1, K2, K3 ve K5 iş yerinde küçük sorunların daha büyük sorunlara yol açacağını düşündüğünü ve 

bunun çok önemli olduğunu dile getirmiştir. K2 rahatsız eden konuya nokta koyacağını virgül 

koymayacağını bunun devamının geleceğini söylemiştir. K3 idareye iletilen şeyin halı altına 

süpürülmesinin hoşuna gitmeyeceğini dile getirmiştir. K5 iş yerinde huzurun çok önemli olduğunu 

kurumdan ayrılmaya kadar gideceğini dile getirmiştir.  

Bu küçük sorunları çözmek için neler yaptıkları hakkında ise K1, K2, K3 ve K5 konuşup iletişime 

geçeceğini ifade etmiştir. K1 ve K4 hemen konuşup söyleyeceğini böylece sorunun çözüleceğini ve 

sorunun böylece ortadan kalkacağını, K4 yüz yüze konuşmanın faydasını ifade etmiştir. K2 sorun için 

önce kendisine dönüp sorguladığını kendinde hata yoksa daha sonra karşı ile iletişime geçtiğini ifade 

etmiştir. K3 de aynı şekilde yetkiliye ulaşamazsa ulaşacak kişi ile temasa geçeceğini ilk olarak küçük 

bir sorun ise kendinin çözmeye çalışacağını halledemezse idare ile iletişim kuracağını ve K5 de 

yöneticiyle iletişime geçeceğini düzelmezse kurumdan ayrılacağını ifade etmiştir. 
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Tablo 6. İş yerindeki küçük sorunların büyümesine ait bulgular 

Tema Alt tema Katılımcı Frekans 

Sorunlar İdareye iletmek K3, K5 2 

 İletişim K1, K2, K3, K4, K5 5 

 Huzur K5 1 

 İş bırakma K5 1 

 Çözüm K2 1 

 

2. İş ve uygulamayla ilgili çalışmalarda şikâyette bulunur musunuz? Şikâyette bulunursanız 

bunlar hangi konularda olur? 

K1, K2, K4 ve K5 bulunacağını K3 ise ilk kendinin halletmeye çalışacağını daha sonra aşamadığı bir 

olayda bulunacağını ifade etmiştir. K1 nasıl çözeriz yoksa ben başka bir yol bulayım diye yöneticimle 

konuşurum demiştir. K2 iş yerinde duygusallığın olmayacağını ve üçüncü bir kişiyi araya koymadan 

kendisinin halledeceğini ifade etmiştir. K4 karşısındaki insanı ilk nazikçe uyaracağını daha sonra sert 

ifade edeceğini, K5 ise öğrenci faydasına olmayan her şeyi şikâyet edebileceğini ifade etmiştir. 

Şikâyette bulundukları konular ise K3 için bu dönemdeki öğrencilerin hal tavır ve isteksizlikleri, birkaç 

yıl öncesinde anlattığın ders ile şimdiki farklı o zaman haz duyuyorsun ama şimdi bakınca öğrenci 

anlatılan bilgiyi öğrenmek istemiyor yazı yazmak istemiyor bir şey öğrenmek istemiyor. Sürekli sosyal 

medya, telefon, dışardaki kafe gibi çeldiricileri çok fazla ve dikkat dağınıklığı çok fazla. Yani öğrencinin 

öğrenmek istememesi. Verdiği bilgi ile öğrencinin mutlu olması K3’ün en büyük sorunu bu. Yaptığı 

işten mutluluk duymazsa bir süre sonra monotonlaştırmaya başlayacağı ve bu durumunun onun için çok 

büyük bir sıkıntı içerdiğini dile getirmiştir. K2’nin hiç olmamıştır. K1 bir kez yaşamış ders saati azmış 

ve maddi manevi sıkıntıya sokacağı için idareciler ile görüşme sağlamıştır. K4 ve K5 çocukları ön 

planda tutuyorlar ve onlar için şikâyette bulunmuşlardır. K5 toplu etüt, soru çözümü gibi konularda eğer 

toplu etüte katılım az olursa ders konulan saat uygun olmazsa fayda sağlamayacağını ifade etmiştir. 

Tablo 7. Şikâyette Bulunmaya Ait Bulgular 

Tema Alt tema Katılımcı Frekans 

Şikâyet İdareci ile konuşmak K1 1 

 Kendisinin çözeceği K2 1 

 Karşısındakini uyarmak K4 1 

 Öğrenci için fayda K5, K4 2 

 Öğrencinin mutlu olması K3 1 

 

Vicdanlılık boyutu için elde edilen bulgular 

1. İş yerinde okul yöneticiniz olmasa dahi işlerinizi düzgün ve düzenli bir şekilde yerine getirir 

misiniz? Eğer getiriyorsanız neler hissedersiniz? 

K1, K2, K4 ve K5 kesinlikle yerine getireceklerini ifade etmiştir. K2 ve K3 vicdanının rahat 

etmeyeceğini, K2 evde bile bir düzeninin olduğunu öğrencilere her anlamda örnek olduğunu, K3 ise beş 

dakika erken çıksa vicdanının rahat etmeyeceğini ifade etmiştir. K5 kendisine olan saygısı ve 

öğrencilerine olan sevgisinden dolayı kesinlikle düzenli olacağını ve evde de böyle olduğunu dile 

getirmiştir. 

Hislerinin ne olduğu sorulduğunda ise K1 ve K4 vicdanının rahat olduğunu, kafasının rahat ve huzurlu 

olduğunu dile getirmiştir. K1 kazancına haram karışmadığını ifade etmiştir. K2 ve K4 gece yastığa 

kafalarını koyduklarında günün muhasebesini yaptıkları ve rahatça uyuduklarını dile getirmiştir. K5 

kendisine olan saygısını ve öğrenciye olan sevgisinden dolayı mutlu hissettiğini işini son derece 

disiplinli yaptığını ve çalışma hayatı boyunca hiç uyarı almadığını ifade etmiştir. 
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Tablo 8. İşleri Düzenli Yapmaya Ait Bulgular 

Tema Alt tema Katılımcı Frekans 

Düzen Vicdan K1, K2, K3, K4 4 

 Evde bile düzenli olmak K2, K5 2 

 Kafasının rahat olması K1, K4 2 

 Haram  K1 1 

 Saygı ve sevgi K5 1 

 

2. Derslerinize teneffüsleri uzatmadan ve de geç kalmadan girer misiniz? Derslerinize zamanında 

girmediğinizde ne düşünürsünüz? 

K1, K2, K4 ve K5 genelde dikkat ettiğini ifade etmiştir. K2, K3, K4 ve K5 aksama olursa dersi geç 

bitirip bu aksamanın önüne geçtiklerini ifade etmiştir. K3 ve K5 saatinde girip saatinde çıktıklarını ve 

konu bütünlüğünü sağlamak adına 1-2 dakika geç çıktıklarını ifade etmiştir. K5 prensipli olduğunu, 

yoklamaya dikkat ettiğini, 10 dakika teneffüs arasına hem öğrencilerin hem kendinin ihtiyacı olduğunu 

ifade etmiştir. 

Derslerinize zamanında girmediğinizde ne düşünürsünüz sorusuna ise K1 özür dilediğini birkaç 

öğrencinin cezalısınız demesiyle bunu çikolata veya çay ile telafi ettiğini ifade etmiştir. K2 ve K3 

rahatsız hissettiğini ve bu durumun telafi edene kadar sürdüğünü telafi ettikten sonra rahatladığını ifade 

etmiştir. K4 öğrencilerin vebalini almak istemediğini dersi 40 dakikaya tamamlamaya çalıştığını ifade 

etmiştir. K5 sınav grubu çocukları ile çalıştığı için onların zamanından çalmış gibi hissettiğini ve hasta 

olmadığı müddetçe izin almadığını özel sektörün bunu sevmediğini dile getirmiştir. 

Tablo 9. Derslere zamanında girme ve çıkmaya ait bulgular 

Tema Alt tema Katılımcı Frekans 

Derse zamanında girme Dersi geç bitirme  K2, K3, K4, K5 4 

 Teneffüs ihtiyacı K5 1 

 Özür dileme, ceza K1 1 

 Rahatsız hissetme  K2, K3 2 

 Vebal K4 1 

Sivil erdem boyutu için elde edilen bulgular 

1. Okuldaki toplantılara ve etkinliklere katılır mısınız? Katılıyorsanız bu toplantılardan fayda 

sağladığınızı düşünür müsünüz? 

K2 ve K4 toplantılara kesinlikle katılacaklarını, etkinliklere ise fırsat buldukça katılmaya özen 

göstereceklerini ifade etmiştir. K2 kurumun kuralları, sistem hakkında bilgi almak için katılmaya özen 

göstereceğini ve özel sektörde çok etkinlik olmadığını iş ağırlıklı olduğunu ifade etmiştir. K1 çok önemli 

bir şey çıkmadığı müddetçe katılacağını ifade etmiştir. K3 katılacağını ve işleyiş ile ilgili karar almak, 

belirli etkinlikleri düzenlemek için gerekli demiştir. K5 ise zaman ve içeriğe bağlı olduğunu bazen 

katılıp bazen katılmayacağını ifade etmiştir.  

Toplantılardan fayda sağladıkları konusunda ise K1, K4 ve K5 fayda sağladığını ifade etmiştir. K1 

kurum ve ders programı ile ilgili olduğu için ve bilgi alışverişi sağladığı için olduğunu söylemiştir. K2 

çok fayda sağlamadığını anormal bir durumda toplantı yapıldığını ve çok sık yapılmadığını ifade 

etmiştir. K3 öğrenciye fayda sağlarsa verimli olursa faydalı dedi ancak bazen öğrenci bu verimi 

almayabilir bu yüzden kendisinin emek vermesinden dolayı mutlu ve başarı hissi taşıdığını ifade 

etmiştir. K4 hem çocuklar hem de bilgi alışverişi fayda sağladığını, öğrencinin paylaşamadığı şeyi 

rehber öğretmen veya müdürden bu bilgiyi aldığını ifade etmiştir. K5 piknik dışarıdaki bir etkinliğin 

öğrenciyle aralarındaki bağın güçlenmesine ve daha iyi tanımasına sebep olacağını ifade etmiştir. 
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Tablo 10. Toplantı ve etkinliklere katılıma ait bulgular 

Tema Alt tema Katılımcı Frekans 

Toplantı İşleyiş hakkında bilgi  K1, K2, K3, K4 4 

 Öğrenci ile bağ kurma K5 1 

 Öğrenciye fayda  K3, K4 2 

 Rahatsız hissetme  K2, K3 2 

 

2. Okulda yaşanan değişimlere karşı kendinizi ve arkadaşlarınızı cesaretlendirip bu değişimleri 

destekler misiniz? Bu değişimler size ne hissettirir? 

K2, K3 ve K4 değişime göre cesaretlendireceğini, K1 arkadaşı sorun yaşarsa konuşacağını ve K5 

cesaretlendireceğini ifade etmiştir. K2 değişim olumlu yönde ve kafasına yattıysa öncü bile olacağını, 

kafasına yatmadıysa sürekli eleştireceğini ve idarenin görmediği bir kısmı onlara anlatacağını ve de 

karşısındakilerin onu ikna edeceğini ya da kendisinin karşısındakileri ikna edeceğini ifade etmiştir. 

Öğrenciye fayda sağlayacaksa destekleyeceğini söylemiştir. K1 değişime kendini adapte edeceğini ve 

çok yorum yapmayacağını ifade etmiştir. Önceden haber edilir ve ani bir şekilde değişiklik yapılmazsa 

değişime ayak uyduracağını ifade etmiştir. K3 karakter gereği geleneksel bir yapıya sahip olduğunu 

ancak eğitim verdiği kesimin modern çağın nesli olduğu ve bunun için uyum sağlaması gerektiğini ifade 

etmiştir. K4 değişimden değişime değişiklik göstereceğini, fikirlerine ve kişiliğine uygunsa 

cesaretlendireceğini uygun değilse başka arkadaşlarının kendisini ikna edeceğini ifade etmiştir. K5 

öğretmen, öğrenci ve kurum için iyi bir şey ise uyum sağlayacağını yoksa bunu söyleyeceğini ifade 

etmiştir. Bazı etkinliklerin her grup seviyesindeki öğrenciye etki göstermediğini ve bu yüzden karşı 

çıktığını ifade etmiştir. 

Değişimin hissettirdiklerini konuştuğumuzda ise K1, K4 ve K5 olumlu veya olumsuz bir değişime göre 

farklılıklar göstereceğini ifade etmiştir. K1 değişiminin konusunun ve yönünün önemli olduğunu, 

olumsuz değişimin ders programının aniden değiştirilmesi olduğunu, olumlu değişimin ise işine bakışını 

artırdığı, mutlu ettiği ve verimini artırdığını ifade etmiştir. Olumsuz değişimi zihninden atana kadar 

olumsuz etkilendiğini ve veriminin düştüğünü ifade etmiştir. K4 kendi, okul, eğitim ve kurum için 

olumlu bir değişimse mutlu olacağını, kendisine göre olumsuz bir değişim ise zaman tanıyıp 

izleyeceğini ifade etmiştir. K5 öğrenciler için faydalı olması mutlu eder ancak tüm sınıf seviyelerine eşit 

faydayı sağlamıyorsa bunun onu mutlu etmeyeceğini ifade etmiştir. K2 faydalı olmanın mutluluğunu 

üzerinde taşıdığını ve bunu geliştirmek için çalışacağını, hiçbir zaman ben oldum dememek gerektiğini 

daha iyi ne yapabiliriz diyerek araştırmanın ve kendini geliştirmenin önemini ifade etmiştir. Çünkü 

öğrencilere karşı sorumluluklarımız var diyerek eklemiştir. K3 hislerinin değişkenlik gösterdiğini çünkü 

eskinin iyi ve kötü yanları olduğunu, yeninin iyi ve kötü yanları olduğunu ve bir tarafın kötü bir tarafın 

doğru olduğunu diyemediğini o yüzden iki tarafında iyi ve kötü yanlarının olduğunu bunu kabul ettiğini 

ifade etmiştir. 

Tablo 11. Değişimlere Ait Bulgular 

Tema Alt tema Katılımcı Frekans 

Değişim Öğrenciye fayda   K2, K5 2 

 Değişkenlik K2, K3, K4 3 

 Kendini adapte etme K1 1 

 

SONUÇ  

Özel okulda çalışan öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık algılarını incelemek amacıyla yapılan bu 

çalışmaya katılan öğretmenlerle yapılan görüşmelerden elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin 

örgütsel vatandaşlık davranışlarını olumlu biçimde algıladığı söylenebilir. Özel okul öğretmenlerinin 

örgütsel vatandaşlık davranışlarını algılamaları ile ilgili öğretmenlerin birbirine benzer cevaplar verdiği 

görülmektedir.  Rekabet şartlarının gereği olarak üst düzeyde performans gösterilmesi gereken özel 

sektörde örgütsel vatandaş olma bilinci daha üst seviyelerde tezahür etme eğilimindedir. Bu çalışmadan 

elde edilen sonuç bu düşünceye katkı sağlayacak niteliktedir. Zira özel sektör çalışanlarının kendilerini 
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güvende hissetmeleri ve kabul görmeleri kendilerince sergilenen örgütsel vatandaşlık davranışlarına da 

bağlıdır. Örgütünün çıkarlarını kendi çıkarları gibi görerek davranmak örgütsel vatandaşlık bilincinin 

gereğidir. Çalışmada Organ (1989)’ın örgütsel vatandaşlık davranışları ve bu davranışların alt boyutları 

dikkate alınmıştır. Örgütsel vatandaşlık davranışlarının özgecilik, nezaket, sportmenlik, vicdanlılık ve 

sivil erdem boyutlarında algılanan davranış biçimi ve örgütsel amaçlarla uyumluluk göstermek hem 

çalışanların örgüt içindeki konumuna hem de örgütün bulunduğu sektördeki görünümüne olumlu katkı 

sağlar. Bu çalışmadaki özel okul örneğinde de benzer bir algı durumunun tespit edildiği görülmektedir. 

Özel okul öğretmenlerinin örgütsel vatandaşlık davranışının özgecilik boyutunu olumlu biçimde 

algıladıkları ve bunu yardımseverlik duygusuyla ifade ettikleri belirlenmiştir. İş yükünü paylaşma ve işe 

yeni başlayanlara yardım etmeye olumlu yaklaşılmıştır. İş yükünü paylaşmaktan mutluluk duyulacağı 

belirgin biçimde ifade edilmiştir. İşe yeni başlayanlara yardımcı olma hususunda mutluluk, huzur, 

öğretme hazzı, kurum tanıtımı ve iletişim kurma duyguları belirtilmiştir. Mutluluk, huzur, öğretme hazzı 

ve iletişim kurma daha çok kişisel deneyimleri ve özgeciliği kişisel olarak benimsemeyi ifade ederken 

kurum tanıtımında katkıda bulunmak düşüncesiyle yeni işe başlayanlara yardım etme fikri, örgütsel 

vatandaşlık bilincinin üst düzeyde olduğunun bir göstergesidir. Özel okul örneğinde öğretmenlerin 

örgütsel vatandaşlığın özgecilik boyutunu olumlu algıladıkları ve bu davranışı bilinçli birer örgüt 

vatandaşı olarak sergileme eğiliminde oldukları görülmüştür. 

Katılımcıların örgütsel vatandaşlık davranışının nezaket boyutunu kurumu ve arkadaşlarını destekleyici 

bir unsur biçiminde algıladıkları ve bu amaçla azami düzeyde çaba sarf edecekleri belirlenmiştir. İşle 

ilgili kararlarda okul yöneticisine danışmak ve bu konuda diğer çalışanlarla problem yaşamamak 

düşüncesi dile getirilmiştir. İşle ilgili kararlar arasında ders saati, ek ders ve etkinlik planlama yer 

almaktadır. Problem yaşanmaması istenen hususlar arasında sessiz kalma, iletişim kurma, zaman tanıma 

ve işi bırakma düşünceleri ifade edilmiştir. Sessiz kalma, iletişim kurma, zaman tanıma daha çok 

bireysel farklılıkları ve nezaketi bireysel biçimde benimsemeyi ifade eder. Çalışanın en fazla vakit 

geçirdiği yerin eğitim kurumu olmasından dolayı yaşanan bir olumsuzluğun işten ayrılmaya kadar 

ilerlemesi ve çalışılan kurumu olumsuz etkilememesini düşünmek örgütsel vatandaşlık bilincinin 

olduğunun bir göstergesidir. Özel okul örneğinde öğretmenlerin örgütsel vatandaşlığın nezaket 

boyutunu olumlu algıladıkları ve bu davranışı bilinçli birer örgüt vatandaşı olarak sergileme eğiliminde 

oldukları görülmüştür. 

Öğretmenlerinin örgütsel vatandaşlık davranışının sportmenlik boyutunu olumlu algıladıkları ve buna 

uygun davrandıkları belirlenmiştir. Bu bağlamda öğretmenler, bir sorunu çözmek için iletişimin güçlü 

olması gerektiğini ifade etmiştir. İş yerindeki küçük sorunların büyük sorunlara yol açabileceği ve 

çalışanların işle ilgili şikâyette bulunabileceği ifade edilmiştir.  İş yerindeki küçük sorunların büyük 

sorunlara yol açabileceği hususunda iletişimin önemi, yüz yüze iletişim kurmak ve eğer iki kişi arasında 

sorun çözülemiyorsa yönetimden destek almanın gerekliliği ifade edilmiştir. İşle ilgili şikâyette bulunma 

hususunda öğretmenin idareci ile konuşması, öğrenci için fayda sağlaması, öğrencinin mutlu olması, 

karşıdaki kişiyi uyarması ve kendisinin şikâyeti çözmesi belirtilmiştir. Öğrenci için fayda sağlaması, 

öğrencinin mutlu olması gibi alt temalarda örgütsel vatandaşlık bilincinin daha yüksek olması ve 

kurumu olumsuz etkileyen sürecin kimseyi olumsuz etkilemesine izin verilmemesi öğretmenlerin 

örgütsel vatandaşlık davranışı bilincinde olduklarının bir göstergesidir.  

Araştırmaya katılan özel okul öğretmenlerinin örgütsel vatandaşlık davranışının vicdanlılık boyutunu 

olumlu biçimde algıladıkları ve bunu düzenlilikle ifade ettikleri belirlenmiştir. İş yerinde yöneticisiz 

dahi düzgün iş yapmaya ve derslere zamanında girmeye özen gösterildiği ifade edilmiştir. İş yerinde 

yönetici olmasa dahi üstün görev anlayışıyla çalışmanın vicdanı rahatlatacağı belirtilmiştir. Asla 

haksızlığa bulaşmamak ve düzenli, kurallı yaşamaya özen göstermek gereği ifade edilmiştir. Derslere 

zamanında girme hususunda öğrencinin hakkı olan ders süresinin bir dakikasının bile boşa 

harcanmaması gerektiği düşüncesi örgütsel vatandaşlık davranışı algısının üst düzeyde olduğunun bir 

göstergesidir.  

Görüşlerini bildiren özel okul öğretmenlerinin örgütsel vatandaşlık davranışının sivil erdem boyutunu 

kurum ve öğrenci için fayda sağlayacaksa olumlu algıladıkları ve buna uyum sağlayacakları 

belirlenmiştir. Bu boyutta okuldaki toplantı ve etkinliklere katılacaklarını ve okuldaki değişimlere 

destek olacaklarını ifade etmişlerdir. Toplantılara katılımın, kurumsal işleyiş ve çalışma sistemi 
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hakkında bilgilendirme sağladığı ifade edilmiştir. Okuldaki değişimlere destek olma hususunda ise 

değişikliğin niteliğine göre farklılık gösterebileceği ifade edilmiştir. Sivil erdem boyutuna uygun 

davranışların kurum ve öğrenci için fayda sağlayacaksa olumlu algılandığı görülmüştür. Bu durum, 

örgütsel vatandaşlık bilincinin sivil erdem boyutunda da yüksek düzeyde olduğunu gösterir.  

Sonuç olarak, araştırma kapsamındaki özel okul öğretmenlerinin örgütsel vatandaşlık davranışlarını 

olumlu biçimde algıladıkları ve bu davranışların alt boyutlarına uygun biçimde davrandıkları 

belirlenmiştir. Öğretmenler bu davranışları sergilerken benzer düşünce ve duyguları ifade etmiştir. 

Örgütsel vatandaşlık davranışlarının olumlu algılanması ve gösterilmesi özel eğitim kurumları için 

önemli bir olgu ve ihtiyaçtır. Örgütsel vatandaşlık davranışları ile ilgili yapılacak araştırmalarda özel 

okul örnekleminde farklı yöntem ve tekniklerin kullanılması ve daha fazla katılımcıyla çalışılması yeni 

bulgular ve yorumlara ulaşılmasını sağlayabilir.   
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ÖZET 

Obezite sosyal ve psikolojik boyutları da olan ve neredeyse bütün yaş ve sosyoekonomik grupları 

etkileyen, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeleri tehdit eden karmaşık bir durumdur. Çocukluk 

çağı obezitesi prevalansının artması, daha önce “yetişkin” hastalıkları olarak kabul edilen tip 2 diyabetes 

mellitus, hipertansiyon, alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı, obstrüktif uyku apnesi ve dislipidemi gibi 

hastalıkların ortaya çıkması açısından önemlidir. Ayrıca çocukluk çağı obezitesinin yetişkin dönemdeki 

aşırı kilo veya obezite ile ilişkili olduğu da bilinmektedir. Çocukluk çağı obezitesinde artma eğilimi, 

metabolik sendrom gibi ciddi olumsuz sonuçları nedeniyle yakından izlenmelidir. Obezite ile ilişkili 

kardiyovasküler hastalıklar, obezite salgınının en önemli ekonomik ve sosyal halk sağlığı yükünü 

oluşturmaktadır. Bu çalışmada obez çocuklarda metabolik sendrom prevalansını ve kardiyo-metabolik 

risk faktörlerini belirlemek amaçlandı. Popülasyon bazlı bu takip çalışması Ekim 2016-Mayıs 2019 

tarihleri arasında Samsun'da gerçekleştirildi. Çalışmaya, Samsun ilindeki 1030 obeziteli çocuk 

evreninden seçilen 9-10 yaş arası 169 çocuk dahil edildi. Bu çocukların antropometrik, klinik ve 

biyokimyasal verileri toplandı. Metabolik sendrom tanısında Uluslararası Diyabet Federasyonu 

pediatrik yaş grubu kriterleri kullanıldı. Çalışmaya dahil edilen 169 çocuğun 84'ü (%49,7) erkek, 85'i 

(%50,3) kızdı. Obez çocukların yaş ortalaması 10,2 ± 0,5 yıl idi. Cinsiyete göre bel çevresi dışında vücut 

kitle indeksi ve kan basıncı gibi klinik parametrelerde anlamlı fark yoktu. Fakat biyokimyasal 

parametrelerde cinsiyete göre anlamlı fark vardı. Metabolik sendrom prevalansı %21,3 olup, kızlarda 

(%28,2) erkeklere (%14,3) göre iki kat daha yüksekti. Obez çocuklarda en sık görülen metabolik risk 

faktörü yüksek HOMA-IR (Homeostasis Model Assessment Insulin Resistance) düzeyi (%74,6) iken 

bunu %57,4 prevalansı ile dislipidemi izledi. Hipertansiyon prevalansı %29,0 idi. Ortalama HDL (High-

density Lipoprotein) erkeklerde kızlardan daha yüksek iken, aksine, ortalama insülin, HbA1c ve 

HOMA-IR konsantrasyonları kızlarda erkeklerden daha yüksekti. Çalışmamızda obezitesi olan beş 

çocuktan birinin Metabolik sendrom tanımına uygun bulgulara sahip olduğunu bulduk. Çocukluk çağı 

obezitesinin farklı popülasyonlarda metabolik sendrom ile bağlantısını belgelemek ve anlamak, 

mortaliteyi azaltmak ve küresel hastalık yükünün ilk satırı olan kardiyovasküler hastalığa müdahale için 

kanıt sağlamak adına son derece önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Kardiyometabolik risk, Çocukluk çağı obezitesi, Metabolik sendrom, Öğrenci 

 

 

 

https://orcid.org/0000-0001-9658-2540
https://orcid.org/0000-0002-3237-7123


P
R

O
C

EE
D

IN
G

S 
B

O
O

K
 

12th International Conference on Culture and Civilization 
Azerbaijan State University of Culture and Arts 

Lahıc, Ismailli, Azerbaijan 
June 21-22, 2022 

 
 
266 

ABSTRACT 

Obesity is a complex condition with social and psychological dimensions, affects almost all age and 

socioeconomic groups, and threatens both developed and developing countries. The increasing 

prevalence of childhood obesity is essential for the emergence of diseases such as type 2 diabetes 

mellitus, hypertension, non-alcoholic fatty liver disease, obstructive sleep apnoea, and dyslipidaemia, 

previously accepted as “adult” diseases. The increasing trend in childhood obesity should be closely 

monitored due to serious negative consequences such as metabolic syndrome. Cardiovascular diseases 

associated with obesity represents the most significant economic and social public health burden of the 

obesity epidemic. We aim to determine the prevalence of metabolic syndrome and cardio-metabolic risk 

factors in children with obesity. This population-based follow-up study was conducted between October 

2016 and May 2019 in Samsun, Turkey. The study included 169 children with obesity aged between 9 

and 10 years, selected from 1030 representative samples of children with obesity in Samsun province. 

Anthropometric, clinical, and biochemical data of the children were collected. The metabolic syndrome 

criteria arranged by the International Diabetes Federation were used for the pediatric age group. Of the 

169 children included in the study, 84 (49.7%) were male, and 85 (50.3%) were female. The mean age 

of the children with obesity was 10.2 ± 0.5 years. There was no significant difference in clinical 

parameters such as Body Mass Index and blood pressure according to gender, except waist 

circumference. However biochemical parameters differed significantly by gender. The prevalence of 

metabolic syndrome was 21.3%, and it was two times higher in girls (28.2%) than in boys (14.3%). The 

most prevalent metabolic risk factor in children with obesity was a high HOMA-IR (Homeostasis Model 

Assessment Insulin Resistance) level (74.6%); this was followed by dyslipidaemia with a prevalence of 

57.4%. The prevalence of hypertension was 29.0%. While mean HDL (High-density Lipoprotein) was 

higher in boys than in girls, in contrast, mean concentrations of insulin, HbA1c, and HOMA-IR were 

higher in girls than in boys. We found that approximately one in six children with obesity had findings 

matching the definition of metabolic syndrome. Documenting and understanding the link of childhood 

obesity with metabolic syndrome in different populations is extremely important to reduce mortality and 

provide evidence for intervention in cardiovascular disease, which is the first line of the global disease 

burden.  

Keywords: Cardio-metabolic risk, Childhood obesity, Metabolic syndrome, Students 

 

GİRİŞ 

Obezite, ilişkili olduğu birçok morbid sonuç nedeniyle çocuklar ve ergenler için küresel bir sorun haline 

gelmiştir ve halk sağlığı açısından önemi nedeniyle, çocukluk çağı obezitesindeki artan eğilimin 

yakından izlenmesi gerekmektedir (Sanyaolu, Okorie, Qi, Locke, & Rehman, 2019). Gelişmekte olan 

ülkeler üzerinde yapılan bir araştırma, çocuklarda aşırı kilonun küresel prevalansının yükseldiğini, 

Pakistan'da% 5.7'den Meksika'da% 40'a kadar değiştiğini bildirmiştir (Motlagh et al., 2018).  Çocukluk 

çağı obezitesi, metabolik bozukluklar, kardiyovasküler hastalıklar (KVH), hipertansiyon, tip 2 diyabet, 

yağlı karaciğer, ortopedik problemler ve özgüven azalması gibi birçok kısa ve uzun vadeli sağlık 

sorununa neden olur (Deal, Huffman, Binns, & Stone, 2020). KVH'nin patofizyolojik süreci çok daha 

erken ortaya çıkar ve trigliserit, LDL ve total kolesterol düzeylerinde artış gösterirken HDL kolesterol 

düzeylerinde azalma ile karakterize dislipidemi ile ilişkilidir. Çocukluk çağı obezitesi ile ilişkili KVH 

risk faktörleri arasında artmış kan basıncı (KB), yüksek trigliserit (TG) seviyeleri, yüksek yoğunluklu 

lipoprotein (HDL) seviyelerinde azalma, santral obezite ve yükselmiş açlık kan şekeri seviyeleri bulunur 

(Furtado et al., 2018). Metabolik sendrom (MetS) başlığı altında tanımlanan tüm bu risk faktörleri, cut-

off değerleri bakımından farklılık göstermektedir (Weihe & Weihrauch-Blüher, 2019).  

Son otuz yılda, kardiyometabolik  risk faktörleri, çocukluk çağı obezitesinin küresel pandemisi 

nedeniyle dünya çapında çocuklar ve ergenler arasında neredeyse üç katına çıkmıştır (Li et al., 2020). 

Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde Obez çocukların çoğu, yüksek MetS riski altında obez 

yetişkinler haline gelir ve bu da dünya çapında prediyabet ve diyabet oranlarında çarpıcı bir artışa yol 

açar (Prasad, Reddy, Kumar, & Vyshnavi, 2016). MetS, obezite, glukoz intoleransı veya tip 2 diabetes 

mellitus, dislipidemi, hipertansiyon ve KVH gibi sistemik bozuklukların insülin direncine bağlı olarak 

bir araya getirildiği ölümcül bir endokrinopatidir (Aslan et al., 2019). Çok sayıda çalışma obezite ile 
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yüksek kan basıncı, hiperinsülinemi ve dislipidemi arasındaki ilişkiyi göstermesine rağmen, bu 

kardiyometabolik  risk faktörlerinin toplum tabanlı çocuk popülasyonundaki prevalansı hakkında çok 

az veri vardır. Obez çocuklarda artmış glukoz toleransı ve insülin direncinin saptanması, yetişkinlerde 

KVH'yi önlemek için erken müdahaleye izin verebilir (Prasad et al., 2016). Bu nedenle bu çalışmada 

Obez çocuklarda metabolik sendrom prevalansını ve kardiyometabolik  risk faktörlerini belirlemeyi 

amaçladık. 

 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu kesitsel çalışma, 1 Ekim 2016-30 Kasım 2016 tarihleri arasında Türkiye'nin Samsun ilinde çok 

aşamalı örnekleme yöntemi seçilen tüm devlet ve özel ilköğretim öğrencilerini temsil eden 9786 çocuk 

üzerinde yürütülen obezite prevalansı belirleme çalışmasının izlem araştırması olarak planlandı (Arslan, 

Dundar, & Terzi, 2021). İlk araştırmada ilkokul çağı çocuklarda obezite prevalansını %10.5 (1030 

çocuk) bulduk. Obez öğrenciler arasında birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinin toplam sayısı 403 idi. Bu 

öğrenciler 2019 yılında yürütülen şimdiki çalışmaya dâhil edildi. Öğrenciler ve velileri çalışma hakkında 

bilgilendirildi, velilerden bilgilendirilmiş onam alındı. Araştırma, 2013 yılında revize edilen Helsinki 

Deklarasyonu'na uygun olarak tamamlandı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik 

Kurulu (KAEK: 2018/1936) çalışmayı onayladı. 

Mayıs 2109'da 403 çocuğa ilk çalışmanın kayıtlarından elde edilen telefon veya e-posta ile ulaşmaya 

çalıştık ve takip çalışmasına katılmaları için aile sağlığı merkezine davet ettik. Takip döneminde yirmi 

çocuk kaybedildi. İki ebeveyn daveti reddederken, 67 çocuk çalışma dışı bırakıldı. Çünkü 15 çocuk 

obezite veya başka bir metabolik hastalık nedeniyle tedavi görürken, 52 çocuk kilo vermiş ve artık obez 

değildi. Bu nedenle araştırmanın evrenini 314 obez çocuk oluşturmuştur. Minimum numune sayısını 

belirlemek için n=Nt2pq/d2(N−1)+t2pq formülü kullanılmıştır. Obez çocuklarda metabolik sendrom 

prevalansını belirlemek için örneklem büyüklüğü 171 olarak hesaplandı (t=1.96; metabolik sendrom 

prevalansı= 0.30; d=0.05). Çalışmaya alınacak obez çocuklar sistematik örnekleme yöntemi ile 

seçilmiştir. İki çocuk kan örneği vermeyi kabul etmediğinden araştırma toplam 169 çocuk ile 

tamamlandı. 

Öğrencilerin boy ve kilosu ±0.1 cm hassasiyete sahip bir stadiometre ve ±0.1 kg hassasiyetli kalibre 

edilmiş bir terazi kullanılarak ölçüldü. Boy ve kilo iki kez ölçüldü ve ortalama kaydedildi. Vücut Kütle 

İndeksi (VKİ), şu formül kullanılarak hesaplandı: Vücut ağırlığı (kg) /boy uzunluğunun karesi (m2). 

Çocukların obezite durumunu belirlemede 5-19 yaş arası çocuklar için DSÖ referansı kullanıldı (Onis 

et al., 2007). Yaş ve cinsiyete özgü VKİ'si ≥95'inci persentili olan çocuklar obez olarak sınıflandırıldı.  

Sistolik (SKB) ve diyastolik kan basınçları (DKB) beş dakikalık aralıklarla iki kez ölçüldü ve ortalaması 

kaydedildi. Sabahları 08:00-09:00 saatleri arasında toplanan açlık kan örneklerinde total kolesterol (TC), 

düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL), yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) trigliserit (TG), açlık kan 

şekeri (AKŞ) ve açlık insülin düzeyleri ölçüldü. Kan örnekleri oto analizör cihazı ile kolorimetrik kitler 

kullanılarak analiz edildi. 

Aşağıdaki değerlerden herhangi birine sahip olmak dislipidemi olarak tanımlandı: TG ≥ 150 mg/dl, LDL 

≥ 130 mg/dl, HDL < 40 mg/dl ve TC ≥ 200 mg/dl. Açlık kan şekerinin 100 mg/dl’yi aşması bozulmuş 

açlık glukozu (BAG) olarak kabul edildi. HbA1c'yi saptamak için yüksek performanslı sıvı 

kromatografisi (HPCL) yöntemi uygulandı ve %6'nın üzerindeki değerler yüksek kabul edildi. İnsülin 

direnci, Homeostaz Model Değerlendirmesi insülin direnci (HOMA-IR) indeksine göre hesaplandı. 

AKŞ (mmol/L) X açlık insülini (IU/ml) / 405 formülü ile 3,54'ten yüksek bir HOMA IR indeksi insülin 

direnci  olarak tanımlandı (Arellano-Ruiz et al., 2019). Kan basıncının 130/85 mm Hg’dan yüksek 

olması hipertansiyon olarak kabul edildi (Sharma, Metzger, & Rodd, 2018). IDF kriterlerine göre, 

santral obeziteye (Bel çevresi≥90. persentil) eşlik eden aşağıdaki kriterlerden iki veya daha fazlasının 

varlığı MetS riski varlığı olarak düşünüldü: SKB≥130 / DKB≥85 mm Hg; TG≥150 mg/dL; HDL<40 

mg/dL; açlık kan şekeri≥100 mg / dL (Alberti et al., 2007).  

İstatistiksel analizler SPSS versiyon 22.0 (IBM Corporation, Armonk, NY, ABD) paket programı ile 

yapıldı. Kolmogorov-Smirnov testi ile dağılımın normalliğini değerlendirdik. Kantitatif veriler aritmetik 

ortalama ± standart sapma (SD) ile ifade edildi ve nitel veriler sayı ve yüzdelerle ifade edildi. Ki-kare 
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testi kategorik değişkenlerin karşılaştırılmasında kullanıldı ve normal bir dağılım göstermeyen nicel 

verilerin karşılaştırılması için Mann Whitney U testi kullanıldı. İstatistiksel analizde, p˂0.05 anlamlılık 

sınır değeri olarak kabul edildi. 

 

BULGULAR 

Çalışma grubunu yaş ortalaması 10.2±0.5 yıl olan,  84'ü (%49,7) erkek, 85'i (%50,3) kız öğrenci 

oluşturdu. Bazı biyokimyasal parametreler cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterirken, VKİ ve kan 

basıncı ölçümleri benzerdi (Tablo 1). 

 

Tablo 1. Obez çocukların klinik ve biyokimyasal profili. 

Parametre  Erkek (n=84) Kız (n=85) p 

Toplam kolesterol (mg/dl) 151,2±29,4 146,1±30,3 0,206 

Trigliserit (mg/dl) 105,4±57,8 109,4±53,1 0,334 

HDL (mg/dl) 48,7±10,9 45,0±8,6 0,030 

LDL (mg/dl) 81,4±25,7 79,1±26,2 0,566 

AKŞ (mg/dl) 92,2±6,7 93,3±9,6 0,622 

İnsülin (IU/ml) 18,1±5,1 21,4±7,5 0,004 

HbA1c (%) 5,2±0,3 5,4±0,4 0,020 

HOMA-IR 4,1±1,2 5,0±2,1 0,007 

Bel çevresi (cm) 84,3±8,2 81,1±7,6 0,003 

VKİ (kg/m2)) 27,4±2,3 26,8±2,4 0,079 

SKB (mmHg) 117,7±9,8 118,8±10,7 0,477 

DKB (mmHg) 74,1±8,7 74,3±8,9 0,897 

Metabolik sendrom prevalansı %21,3 olup kızlarda (%28,2) erkek çocuklara göre (%14,3) iki kat daha 

fazlaydı (X2=4.90, p=0.027).  Metabolik sendromun en sık görülen bileşeni artmış bel çevresi olup 

(%96.4), bunu yüksek HOMA-IR indeksi (%74.6) ve hipertansiyon (%29.0) izlemekteydi. Tüm 

bozulmuş MetS komponentlerinin prevalansı kızlarda erkeklere göre daha yüksek bulundu (Tablo 2). 

 

Tablo 2. Bozulmuş MetS bileşenlerinin cinsiyete göre dağılımı 

Bozulmuş 

bileşenler 

  Erkek  

n (%) 

  Kız  

n (%) 

  

X2 

  

p 

Trigliserid   12 (14,3)   15 (17,6)   0,36   0,551 

HDL   13 (15,5)   27 (31,8)   6,20   0,013 

AKŞ   11 (13,1)   21 (24,7)   4,40   0,036 

Kan basıncı      24 (28,6)       25 (29,4)   0,01   0,904 

Bel çevresi   81 (96,4)   82 (96,5)   0,00   0,988 

HDL: Yüksek yoğunluklu Lipoprotein; AKŞ: Açlık Kan Şekeri 

Obez çocuklar taşıdıkları MetS kriterleri sayısına göre karşılaştırıldığında, MetS tanımını karşılayan 

çocuklarda kan basıncı ve biyokimyasal değerlerin arttığı bulunmuştur (Tablo 3). Antropometrik 

ölçümler yakın değerlerde iken biyokimyasal ve kan basıncı ortalama değerleri metabolik sendromlu 

çocuklarda daha yüksekti.  
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Tablo 3. Klinik ve biyokimyasal parametrelerin sahip olunan MetS kriter sayısına göre dağılımı. 

             MetS kriter sayısı 

Parametreler ≥3 (n=36)  ≤2 (n=133)         p _ 

Total kolesterol (mg/dl) 156,5±32,9  146,5±29,1  0,109 

Trigliserit (mg/dl) 149,3±73,8    96,2±43,1  0,334 

HDL (mg/dl) 39,8±7,1  48,8±9,8  <0,001 

LDL (mg/dl)   87,1±27,8   78,5±25,2  0,129 

AKŞ (mg/dl)   98,5±9,7  91,2±7,3  <0,001 

İnsülin (IU/ml)   22,5±7,4  19,1±6,3  0,004 

HbA1c (%)   5,5±0,6    5,3±0,3  0,026 

HOMA-IR   5,5±2,2    4,3±1,5  <0,001 

Bel çevresi (cm) 84,8±7,6  82,1±8,1  0,103 

VKİ (kg/m2) 27,7±2,6  29,9±2,3  0,218 

SKB (mmHg) 124,7±9,3  116,5±9,9  <0,001 

DKB (mmHg) 80,9±7,9   72,4±8,1  <0,001 

HDL: Yüksek yoğunluklu Lipoprotein; LDL: Düşük yoğunluklu Lipoprotein; AKŞ: Açlık Kan Şekeri; 

HOMA-IR: Homeostaz Modeli Değerlendirme İnsülin Direnci; VKİ: Vücut Kitle İndeksi; SKB: Sistolik 

Kan Basıncı; DKB: Diyastolik Kan Basıncı. 

 

TARTIŞMA 

Obezite, pediatrik dönemde hipertansiyon, diyabet ve kardiyovasküler hastalık gibi hastalık yüküne 

ciddi katkıları olan bir halk sağlığı sorunudur (Orlando, Cazzaniga, Giussani, Palestini, & Genovesi, 

2018). Sonuçlarımız, obez çocukların %21’inin en az üç MetS kriterine sahip olduğunu göstermiştir. 

Bel çevresi, kan basıncı ve trigliserid düzeyleri arasında fark bulunmazken, kızlarda HDL düşüklüğü ve 

bozulmuş kan şekeri prevalansı erkeklere göre daha yüksekti. Prepubertal çocuklarda benzer sonuçlar 

bulunmuş ve pediatrik yaş grubunda cinsiyetin MS bileşenleri üzerindeki farklı etkilerinin poligenik 

katkı, diyet, yaşam tarzı ve çevresel faktörlerin yanı sıra cinsiyet hormonlarına bağlı olabileceği 

bildirilmiştir (Calcaterra et al., 2020). Çalışmamızda %57,4 olan dislipidemi prevalansı Türkiye'de Obez 

çocuklarda yapılan çalışmalarda %31 ile %76 arasında değişmektedir (Erol, Bostan Gayret, Hamilcikan, 

Can, & Yigit, 2017; Gul et al., 2017; Tuğçe et al., 2019).  Bu farklılık, dislipidemi tanısında kullanılan 

TG ve LDL kriterlerindeki üst sınır değişikliklerinden kaynaklanmış olabilir. Obez çocuklarda yağ 

dokusu inflamasyonu dolaşımdaki serbest yağ asitlerinin miktarını artırır. Diğer insüline duyarlı 

organlarda da insülin direnci oluşturarak, yağ dokusu ile insülin direnci arasındaki bağlantı kavramını 

daha da güçlendirmektedir (Maffeis & Morandi, 2018). Çalışma grubumuzda obez çocuklarda insülin 

direnci prevalansı %74,6 olarak bulunmuştur. Türkiye’de obez çocuklarda insülin direncinin %35 ile 

%45 arasında değiştiğini göstermektedir (Elmaogullari, Demirel, & Hatipoglu, 2017; van der Aa, 

Knibbe, Boer, & van der Vorst, 2017). Pediatrik literatürün güncel bir sistematik incelemesi, çocuklarda 

ve ergenlerde insülin direncini belirlemek için birçok farklı yöntemin ve eşik değerlerin kullanıldığını 

göstermektedir, bu nedenle %5 ile %72 arasında çok çeşitli yaygınlık oranları vardır. Obez çocukların 

dörtte üçünde insülin direncinin saptanması ciddi bir risk göstergesidir. İnsülin direnci, doğrudan veya 

dolaylı olarak dislipidemi ve hipertansiyon oluşumunda önemli bir rol oynar. İnsülin, lipoprotein lipazı 

aktive ederek kanın trigliseritlerden temizlenmesinde ve yağ dokusundan serbest yağ asitlerinin 

salınmasında kontrol edici bir rol oynar (Sekizkardes et al., 2020). Hiperinsülinemi, nitrik oksit yolu 

aracılığıyla kan basıncı düzeylerinde değişikliklere ve vasküler endotelyal disfonksiyona neden olarak 

böbrekte sodyum tutulumunu ve sempatik sinir sistemine etkiyle kan basıncını arttırır (Saxena, Ali, & 

Saxena, 2018).  

Bir diğer KVH risk faktörü olan hipertansiyon prevalansı %29.0 olarak bulundu. Obez çocuklarda 

hipertansiyon prevalansı %4.3-57.0 arasında değişmekle birlikte, hipertansiyon sıklığı genellikle 

hastaneye yatırılan çocuklar üzerinde yapılan çalışmalarda saptandığından yüksek bulunmaktadır (Çöl 

et al., 2019; Elmaogullari et al., 2017; Sönmez et al., 2019). Obezite ve hipertansiyon, artmış KVH riski 

ile ilişkilidir ve her ikisi de yetişkinliğe geçerek kalp hastalığının insidansını ve mortalitesini arttırır 
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(Kotsis et al., 2018). Normal kilolu çocuklarla karşılaştırıldığında, obez çocuklarda hipertansif olma 

olasılığı iki ila yedi kat artar (Dong et al., 2019; Turer, Brady, & De Ferranti, 2018). Bu nedenle, 

doğrulanmış hipertansiyonu olan çocuklar için plazma lipitleri ve glikoz dâhil olmak üzere obezite ile 

ilişkili risk faktörleri için ek tarama yapılmalıdır. 

2003 yılından bu yana değişen MetS tanımlarına rağmen, birçok çalışma, bu yaş gruplarında obezitenin 

artmasına paralel olarak, çocuklarda ve ergenlerde MetS prevalansının arttığını bildirmiştir (Bussler et 

al., 2017).  Muhtemelen sağlık sonuçları konusundaki farkındalığın artması nedeniyle ABD'li 

ergenlerden oluşan temsili bir örneklemde metabolik sendromun yaygınlık oranları tüm gençlerde %2,0 

ila %9,8 ve obez gençlerde %12,4 ila %44,2 arasında değiştiği bildirilmiştir (Lee et al., 2018; Nehus & 

Mitsnefes, 2019). Türk çocukları üzerinde yürütülen çalışmalarda obezite ile birlikte metabolik sendrom 

prevalansı %14 ile %50 arasında değişmektedir (Aslan et al., 2019; Kaya, Koçyiğit, Çatlı, Özkan, & 

Dündar, 2017; Ozer, Sonmezgoz, & Demir, 2017). İlimizde saptadığımız %21,3 oranındaki prevalansı 

bu çalışmaların sonuçları ile benzerlik göstermektedir. Göreceli olarak daha düşük MetS yaygınlığımız, 

toplum temelli araştırmalarla elde edilen ve henüz klinik bulgu vermemiş çocukların sonuçlarını sunmuş 

olmamızla açıklanabilir. Dikkat çeken nokta, kızlarda metabolik bozukluk prevalansının erkeklere göre 

iki kat fazla olmasıdır. Oysa tüm çalışmamız boyunca obezite prevalansı erkek çocuklarda daha yüksek 

bulunmuştur. Tartışılması gereken nokta, obezite daha sık olmasına rağmen, eşlik eden bozuklukların 

erkek çocuklarda neden daha az olduğudur. İnsülin direncine ek olarak leptin ve adiponektin tarafından 

sentezlenen hormonların da metabolik sendrom gelişimine katkıda bulunduğu öne sürülmüştür (Kumari, 

Kumar, & Kant, 2019). Yüksek adiponektin plazma konsantrasyonları insülin direncini azaltırken, 

leptinin insülin direnci gelişimini destekleyici rolü vardır (Campos et al., 2018). Metabolik sendromlu 

çocuklarda daha yüksek leptin seviyeleri saptanırken, adolesan kızlarda fazla kilo, trigliserit seviyeleri 

ve insülin direnci ile leptin ile arasında pozitif korelasyon, adiponektin ile negatif korelasyon bulundu 

(Ather et al., 2018). Fazla kilolu ve obez kişiler üzerinde yapılan çalışmalar, serum düzeylerinin 

leptin/adiponektin kadınlarda erkeklere göre anlamlı olarak daha yüksek olduğunu göstermiştir (Bharath 

et al., 2018; Selthofer-Relatić et al., 2018).  

 

SONUÇ  

Obez çocukların metabolik sendrom ve bileşenlerinin metabolik olarak sağlıklı olduklarında izlenmesi, 

hem kardiyometabolik risk faktörlerinin erken tespiti hem de yetişkinliğe geçişlerinin önlenmesi için 

endikedir. Bu nedenle, çocukluk çağı obezitesinin farklı popülasyonlarda metabolik sendrom ile 

bağlantısını belgelemek ve anlamak, mortaliteyi azaltmak ve küresel hastalık yükünün ilk satırı olan 

kardiyovasküler hastalıklara müdahale için kanıt sağlamak adına son derece önemlidir.  
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ABSTRACT 

Objective  Diabetic nephropathy is a chronic renal disease caused by diabetic microangiopathy. When 

it develops into the end stage, patients will suffer from severe renal failure, which is also the main cause 

of death for patients with diabetic nephropathy. To investigate the incidence of hypoglycemia in 

hemodialysis patients with diabetic nephropathy and its correlation with age, and to understand the 

incidence and characteristics of hypoglycemia in hemodialysis patients with diabetic nephropathy are 

of great investigative significance for improving the prognosis of patients, perfecting the related 

treatments, and improving the quality of life of patients. 

Methods  A total of 138 patients with diabetic nephropathy who received hemodialysis in the 

hemodialysis center of Sino-Japanese Friendship Hospital were selected and distributed with the 

questionnaire to investigate the general and clinical data. Measurement data were described as mean 

standard deviation (`x̄ s), while frequency and constituent ratio were used to describe enumeration data. 

The correlation between the occurrence of hypoglycemia and age of patients was analyzed by Spearman 

correlation.  

Results  There was a positive correlation between the incidence of hypoglycemia and age in patients 

with diabetic nephropathy on hemodialysis (r=0.548,P=0.05). 

Conclusion  The older the diabetic nephropathy dialysis patients are, the higher the risk of hypoglycemia 

will occur. This study showed that all patients on dialysis days had experienced hypoglycemia in 

hemodialysis patients with diabetic nephropathy, and about one-fifth of patients each had hypoglycemia 

on intradialytic, non-dialysis days. Hypoglycemia is more likely to occur in hemodialysis patients with 

diabetic nephropathy. 

Key words: Diabetic Nephropathy; Dialysis; Hypoglycemia; Age  
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ABSTRACT 

Objective  In recent years, the number of TCM quality of life scale development is increasing, but the 

number of reviews on its overall classification analysis is small and early, researchers are difficult to 

quickly and efficiently determine the TCM quality of life scale required for research projects, and the 

government has not issued the TCM quality of life scale standard, many diseases of TCM quality of life 

scale still need a unified consensus, so this paper collates and analyzes the published TCM quality of 

life scale in China, describes the characteristics of the scale, and puts forward suggestions in order to 

provide a reference for the application, improvement and establishment of the standard of TCM quality 

of life scale. The current situation of published TCM quality of life scales was analyzed in order to 

provide reference for researchers to select the appropriate TCM quality of life scale and for the 

development and improvement of TCM quality of life scale. 

Methods  The Chinese medicine quality of life scale since the establishment of the China Knowledge 

Network, Wan fang Database and VIP Database was searched, and the search results were sorted and 

counted.  

Results  A total of 57 Chinese medicine quality of life scales were retrieved, and the development time 

of each scale ranged from 2015 to 2019. The number of items was mostly distributed in 30 to 60 scales, 

and 51 scales had good reliability after reliability test, mainly in physiological dimension, psychological 

dimension, social dimension and life dimension.  

Conclusion  The dimensions and item division basis of different TCM quality of life scales are different, 

so more attention should be paid to standard evaluation in the development of TCM quality of life scale. 

Key words: Traditional Chinese medicine  Quality of life  Questionnaire   
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AZƏRBAYCAN-TÜRKİYƏ MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏRİNİN TARİXİ KÖKLƏRİNƏ DAİR (XIX-

XX əsrlər) 

 

Hüseynova Günel Fariz q. 

Sosial Elmlər İnstitutunun Doktorantı. 

Anadolu Universiteti, Eskişehir/Türkiyə 

Elmi rəhbər: Prof. Dr. Kemal Yakut 

 

Açar sözlər: Mədəniyyət,  Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, Sovet Rusiyası 

Keywords: Culture, Azerbaijan Democratic Republic, Soviet Russia 

XÜLASƏ 

Bu gün iki qardaş ölkənin əlaqələrinin dünyaya nümunə olacaq müttəfiqlik səviyyəsinə yüksəlməsi 

tarixi təməllərə söykənir. Təbii ki, xalqlarımızın eyni soykökə, dilə, dinə, mədəniyyətə və bir çox digər 

qarşılıqlı bağlara malik olması bu iki ölkəni həmişə bir-birinə doğma edib, sevincli, kədərli günlərdə də 

biri digərinin yanında olub. Bildiyimiz kimi, türk xalqlarının kökü eyni genetik-mənəvi başlanğıcdan 

qaynaqlanır. Biz elə bir xalqın övladlarıyıq ki, tarixdə çox az xalq bizim keçdiyimiz əzəmətli yolu keçib. 

Diqqət yetirsək görərik ki, bizim şanlı türk xalqlarının tarixi bahadırlıq, alplıq, ərənlik tarixidir. O həm 

də bəşəriyyəti qüdrətli sənət inciləri ilə zənginləşdirən, ucu-bucağı görünməyən bir mənəviyyat 

xəzinəsidir. Azərbaycan – Türkiyə mədəni əlaqələrinin araşdırılması siyasi və ideoloji cəhətdən, siyasi-

diplomatik münasibətlərin yeni və daha doğma bir mərhələsinə yol açmaq baxımından da 

əhəmiyyətlidir. Mədəni əlaqələrimizin öyrənilməsi hər iki xalq arasında qarşılıqlı mənəvi zənginləşmə 

zərurətindən irəli gəlir. Tarix göstərir ki, Azərbaycanın azadlıq və istiqlaliyyəti türk xalqlarının mədəni-

tarixi birliyi kontekstində mövcuddur. Azərbaycan Türkiyə mədəni əlaqələrinin tarixi və perspektivləri 

ilə bağlı hər iki dövlətin rəhbərləri dəfələrlə fikirlər söyləmiş və bu əlaqələrin daimi və əbədi olacağı 

haqqında bəyanatlar vermişlər. Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev bəyan edirdi ki, “dəfələrlə 

dediyimiz “biz bir millət, iki dövlətik” sözləri hər bir azərbaycanlının qulağında səslənməlidir. Bu ifadə 

bizim gələcəyimizin proqramıdır”. Çıxışlarında daim türk dünyası problemlərinə qlobal düşüncə tərzi 

ilə yanaşan Heydər Əliyev həmişə belə bir ideya vermişdir ki, “Mən bu gün, həqiqətən, qeyd etmək 

istəyirəm ki, bizim xalqlarımız əsrlər boyu bir-birinə yaxın dost olmuşlar. Biz bir kökdənik, biz birdilli 

xalqlarıq. Bizim milli ənənələrimiz çox yaxındır, bir-birinə bənzərdir, oxşardır. Ona görə də bunlar 

hamısı xalqlarımızı hələ biz müstəqil olmadığımız vaxtda, ayrı-ayrı dövlətlərin əsarəti altında 

yaşadığımız vaxtda da bir-birimizdən ayırmayıb, bir-birimizə bağlayıb, bir-birimizlə daha sıx əlaqədə 

saxlayıb. 

Azərbaycan Türkiyə münasibətləri bu gün hər iki ölkə rəhbərliyi tərəfindən həyata keçirilən düzgün, 

məqsədyönlü siyasətin məntiqi nəticəsi olaraq daha yüksək səviyyəyə çatmaqda, bir sıra sahələr üzrə 

isə keyfiyyətcə yeni müstəviyə keçməkdədir. Əminlikdə deyə bilərik ki, bu dostluq, qardaşlıq əbədi 

olaraq  yaşayacaq.  
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THE ROLE OF COMPUTER ART IN CONTEMPORARY ARTISTIC PRACTICE 

 

Tinatin Mshvidobadze 

Professor Gori State University(Georgia) 

 

The aim of the paper is to show the importance and benefits of computer art in contemporary artistic 

practice. 

Computer art is not a novelty in contemporary art practice. It has quite a rich history. While the use of 

computers and machines is commonly associated with design practice, there are many important 

contemporary artists who use computers in their artistic practice. One of the best ways to understand the 

role of computer art in contemporary art practice is to define and present the history of this art form. 

The application of computer technology not only leads the art to a new level, but also benefits computer 

technology research a lot. 

As technology progressed, so did the creative output of computer artists and their artworks have 

gradually become accepted within the established art world. Today, curators prefer to refer to it as digital 

art or new media art because this implies it is more serious or fundamental than simply the adoption of 

a new tool. 

The paper presents a variety of digital painting auctions dedicated to generative artwork. 
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RENKLERİN TÜRK GİYİM KUŞAM KÜLTÜRÜNE YANSIMASI VE KÜLTÜREL, 

SİMGESEL ANLAMLARI 

THE REFLECTION OF COLORS ON TURKISH CLOTHING CULTURE AND THEIR 

CULTURAL, SYMBOLIC MEANINGS 

 

Dr. Öğr. Üyesi Minara GULİYEVA 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Merkez, Çanakkale. 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9072-4165 

 

ÖZET 

Kültürel ve simgesel bir olgu olarak tanımlanan renk, topluma, döneme ve medeniyete göre farklı 

şekillerde ortaya çıkmıştır. Bu nedenle renklerin giyim kuşamda ifade ettikleri anlamlar kültüre göre 

farklı algılanmış ve kullanılmıştır. İnsanoğlu renklere çeşitli anlamlar yüklemiş ve bu anlamları giyim 

kuşamlarına yansıtarak günümüze kadar aktarmıştır.  

Araştırmada renkler; özellikleri, fiziksel ve psikolojik etkileri, renklerin kültürel değerlerle ilişkisi, Türk 

giyim kuşamına yansıması açısından incelenmiştir. Araştırmanın konusunu, renklerin Türk kültürü 

içerisinde simgesel araçlar yoluyla giyim kuşama yansıması ve ona ilişkin algılama biçimleri 

oluşturmaktadır. Bu araştırma kapsamında renklerin gerek evrensel gerekse yerel boyutlarıyla kültürel 

ve simgesel anlamları üzerinde durularak Türk giyim kuşam kültüründeki yeri ve önemi hakkında 

zihinlerde bir tablo çizilecektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Veri toplamak 

için konu ile ilgili folklorik, sanatsal, tarihi ve sosyolojik kaynaklar taranmıştır. Bu araştırmanın özgün 

değeri, önceki araştırmalar ile bu bağlamda çalışılan konular arasında bağlantı kuran bir alan 

çalışmasıdır.  

Anahtar Kelimeler: renk, sembol, Türk kültürü, giyim kuşam, folklor. 

 

ABSTRACT 

Color, which is defined as a cultural and symbolic phenomenon, has emerged in different ways 

according to society, period and civilization. For this reason, the meanings of colors in clothing have 

been perceived and used differently according to culture. Mankind has attributed various meanings to 

colors and conveyed these meanings to nowadays by reflecting them on their clothing.  

Colors in the research; characteristics, physical and psychological effects, the relationship of colors with 

cultural values, and their reflection on Turkish clothing has been examined. The subject of the research 

is the reflection of colors on clothing through symbolic means in Turkish culture and the perceptions of 

it. Within the scope of this research, a picture will be drawn in minds about the place and importance of 

colors in Turkish clothing culture by emphasizing the cultural and symbolic meanings of colors with 

both their universal and local dimensions. Qualitative research methods were used in the research. In 

order to collect data, folkloric, artistic, historical and sociological sources related to the subject were 

scanned. The original value of this research is that it is field research that makes connections between 

previous research and topics studied in this context. 

Keywords: Turkish culture, color, symbol, clothing, folklore. 
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XALQ RƏSSAMI HÜSEYNQULU ƏLİYEVİN ƏSƏRLƏRİNDƏ DİNAMİZM 

DYNAMISM IN THE WORKS OF THE POPULAR ARTIST, HUSEYNGULU ALIYEV 

 

Fatma Məmmədova 

AMEA Naxçıvan Bölməsi, kiçik elmi işçi 

ORCID ID: 0000-0003-4052-5197 

 

Azərbaycanın görkəmli rəssamları sırasında özünəməxsus yerə sahib sənətkar Heseynqulu Əliyevin 

yaradıcılığına məxsus əsərlərin dinamizmi bəzən element və detalların hərəkətinə görə öz həllini tapırsa, 

əksər hallarda buna mövzuya fərqli yanaşmadan irəli gələn sərt kompozisiya quruluşu və dinamik rəng 

oyunları ilə nail olduğunun şahidi oluruq. Belə əsərlərdən olan “Kənddə toy”, “Baharın yolu” kimi 

rəngkarlıq tablolarında əsasən optimist ruhun hökm sürməsi elə isti çalarların həlli ilə də öz parlaqlığını 

və hərəkətli dinamikasını tamaşaçılarına çatdırır.  

Açar sözlər: Hüseynqulu Əliyev, “Kənddə toy”, “Baharın yolu”, “İntiqam”, “Parçalanmış zəncir”. 

 

The dynamism of the works of Heseyngulu Aliyev, a special place among the leading artists of 

Azerbaijan, is sometimes solved by the movement of elements and details, and is often provided by a 

rigid composition structure and dynamic color games. The fact that an optimistic spirit dominates 

pictures like "Wedding in the Village" and "Spring Road", and with the solution of these warm tones, it 

transfers its vitality and dynamic dynamics to the audience.   

Keywords: Huseyngulu Aliyev,"Wedding in the village", "Spring Road", "revenge", "broken zinc”.  

 

Çoxsaylı elementlərin iştirak etdiyi 1975-ci ildə yaradılmış “Kənddə toy” adlı sənət nümunəsində 

perspektivə doğru uzanan kəndin xoş mənzərəsini, dağlarını, təpələrini, yaşıllıqlarını ifadə edən 

detalların təzadlı rəng keçdləri ilə həll edilməsi əsərin ruhuna xas olan xoşbəxtlik, sevinc işartılarını isti 

rəng münasibətləri ilə qabardılmış şəkildə meydana çıxardır. Əsasən göy, yaşıl, narıncı rənglərlə edilmiş 

tonal ləkələr, aralıqlara atılmış ağ kiçik ifadələr əsərdəki dinamizmin daha arxa plandan başlayaraq önə 

doğru daha isti və rəngarəng çalarlara keçməsi ilə öz təsir gücünü artırmaqdadır. Rəssam kənd toyu 

səhnəsində daha çox milliliyin, adətlərə sadiq ənənliyin ön planda verilməsinə çalışmışdır. Bunun üçün 

təqdim edilmiş obrazlar cizgi ifadələrin deyil, milli geyim tərzi ilə öz xarakterikliyini tərənnüm 

edir[1,s.107]. Məsələn, ön səhnədə bir əlini sinəsinə, digər əlini isə yan tərəfə uzadaraq rəqs edən kişi 

obrazının geyim tərzində, eləcə də maneralarını üzə çıxaran hərəkətlərində, hansı ki, bunlar milli oyun 

formasına uğun gəldiyini, aydın görmək mümkündür.  

Tablonun ön aşağı hissəsində açıq yol və öndə dayanmış bəy-gəlin təsvirləri özünün reallığı ilə maraq 

doğrur. Qeyd edildiyi kimi əsərdə təqdim edilmiş obrazlardan heç birinin sifət cizgiləri  aydın şəkildə 

görünməyərək şərti xarakter daşyır. Lakin buna baxmayaraq xarakterikliyin yüksək səviyyədə, 

məharətli fırça vuruşları ilə özünü bəlli etməsi gəlinin bir qədər utancaqlığı, bəyin böyükləri qarşısındakı 

ədəbi arxa planda verilmiş insanların toy təlaşı kimi təsirlər təsdiqləyir.    

Sevincin, müsbət auranın istiliyini, hərarətini hiss etdirən digər bir rəngkarlıq nümunəsi olan “Baharın 

yolu” adlı əsrind də rəssam daha çox dinamik çalarların ifadəliyində mövzu açıqlamasını diqtə edən 

kompozisiya quruluşu ilə rastlaşırıq[2,s.12]. Bu hərəkətlilik eləcə də harmonik element və rəng dəyərləri 

ilə də özünü göstərir. Misal üçün tablonun mərkəzindən keçən körpünün səmanın və axan çayın mavi 

sular arasındakı ifadəsi harmonik bədii ifadəni qabarıq şəkildə üzə çıxardır. Oxşar təsirləri tablonun 

aşağı və yuxarı qismində verilmiş yaşıllığın ifadəsinə də aid etmək olar. Mavi göy üzündə tonal ləkələrin 

ifadə etdiyi zərif buludların keçidi olduqca incə şəkildə verilmiş quşların qanadlanaraq uçması ilə 

birlikdə öz hərəkətliliyini hiss etdirməkdədir. Rəssam burada sol qismdə verilmiş çox da hündür 

olmayan dağın tərənnümü ilə əsərdəki bahar təravətinin canlılığını yamaclarda yaşıl otların cücərməsi 

ilə daha aydın şəkildə önə çəkməyə çalışmışdır. Uzaqlarda görünən başı buludlara dəyən dağların solğun 
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görüntüləri mənzərənin xoş görüntüsünə dəyər qatır. Yuxarı sol hissədə verilmiş yamaclarda yaşıllıq, 

otluq, çəmənlik daha parlaq və işıqlıq ifadələrlə həll edilməklə əsərin ekspressiv təsirini artırmaqdadır.   

Əsərin mərkəzində çayın üzərindən salınmış körpü ilə hərəkət edən atlı və kəndli dayanır. Onlar yaz 

ayları çağıldayaraq axan çayın gur sularının üzərindəki körpüdən ehmalca keçməyə çalışırlar. Bu 

təsirlərin canlılığının dolğun şəkildə həll etməyi bacaran rəssam axar suların hərəkətini belə öz 

izləyicisinə böyük həssalıqla duyurmağa nail olmuşdur.   

Siyasi mövzulara simvolik yanaşma, detalların özlüyündə açıqlamasını verdiyi mövzular Heseynqulu 

Əliyevin yaradıcılığında geniş yer alır. Burada sərt dinamizmi meydana çıxaran rəssamın məhz kəskin 

yanaşması, sənətkar mövqeyidir. H.Əliyev bu prinsipiallığı təsviri sənətin müxtəlif janrlarında həyata 

keçirdiyi əsərlərində ifadə etməyə hər zaman müəssər olmuşdur[4, s.11]. Misal olaraq rəssamın 2008-ci 

ildə yaratdığı “İntiqam” adlı plakatında qeyd edilən xüsusiyyətlərin əsaslarını görmək mümkündür. Göy 

rəngli düz fon üzərində verilmiş təsvir elementləri sarı və ağın əlaqəli münasibətində həll edilmişdir. 

Azsaylı rəng istifadəsində dinamizmi meydana gətirən səbəb məhz sərtliyin, kəskinliyin ifadəsini 

canlandıran dolğun və mənalı kompozisiya quruluşudur. Plakatın yuxarı hissəsində verilmiş günəşin 

mərkəzindən zərif göy halənin həll edilməsi ilk baxışda sadə təsvir kimi görünsədə onun bütünlükdə 

yaradıcılıq nümunəsinin bədii həllinə bəxş etdiyi harmonikliyin, eləcə də günəşin mərkəzindən ətrafa 

yayılan sər uclu şüaların daha qabarıq verilməsində əhəmiyyət daşıdığını görürük. Şüalar asimmetrik 

şəkildə ona doğru yönəlmiş kəskinliyi ilə sanki canlı mühiti tərənnüm edən qılınc və xəncərlərə doğru 

gələrək sanki bir-birində güc alaraq intiqam alovu ilə yandığını olduqca təsirli formalarla tamaşaçısına 

çatdırmağa cəhd edir. Verilmiş silahların bədii ifadəsində də rəssam onların eyni istiqamətə doğru 

yönəlmiş tərənnümün asimmetrik və qarışıq formada həll etməklə məqsədinə daha parlaq formalarla 

nail ola bilmişdir.     

2013-cü ildə təsviri sənətin qrafika sahəsində həll edilmiş “Parçalanmış zəncir” əsri fərqli və diqqəti 

cəlb edən kompozisiya qurluşuna malikdir.  Boz fon üzərində qara və qəhvəyi çalarlarla verilmiş 

detalların ifadə etdiyi dərin məna dağılmış böyük bir ittifaqın, SSRİ-nin parçalanmasına zəncirin 

parçalanaraq  dağılması ilə işarə etmişdir. Lakin burada dağılan zəncir halqaları adi bir element kimi 

deyil, mövzunun dərin məzmun açıqlamasını verən detal təsvirləri ilə rəssamın fərqli yaradıcı tapıntısı 

üzərində qurulmuşdur. Həmin detallar gerbin üzərində yer alan oraq və çəkic, eləcə də beş guşəli 

ulduzların dağınıqlığı ilə kompozision bütövlüyü meydana çıxardır.  

Narıncı rəngdə verilmiş ulduz, oraq və çəkiclər bədiiləşdirilərək improvizə olunmuş halqaları simvolizə 

edir Onların pərakəndə atışları, dağınıqları süqut etmiş, paramparça olmuş imperiyanın son aqibətinə 

sənətkar mövqeyini açıqlayır. Burada kəskin münasibət illərlə az qala sitayiş edilmiş bir rejimin özünü 

doğurulda bilməməsi fikri ilə öz izahını tapır. Bunun üçün rəssam aralıqlarda əsas elementlərlə verilmiş 

zil qara halqaların pərakəndə atışlarını da vermək məqsədinə nail ola bilmişdir. Fonun üzərində qəhvəyi 

və boz rəng ləkələri elementlərin nəinki aydın ifadə olunmasında, eləcə də onların uğursuzluğunu ifadə 

edən detalların havadakı hərəkəti ilə mövzu açıqlamasını dəyərləndirir. Açıq kompozisiyada bu 

dağınıqlıq hüdudları aşaraq sanki bütün dünyanın şahidi olduğu uğursuz nəticəyə doğru olan son axarını 

göstərir. Rəssam burada dağınılqlığı onların bir daha birləşərək bir zəncir olmasının mümkünsüzlük 

şəraitində canlandırmışdır.   

Hüseynqulu Əliyevin əsərlərində həyat, yaşam uğrunda mübarizənin bütün canlılara şamil edilən 

simvolik ifadəsi 2011-ci ildə həyata keçirilmiş, Ankaranın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin binasının 

interyerində yerləşən “Vəhşi yaşam” adlı rəngkarlıq tablosunda maraqla izlənir. Yaşamaq üçün məhv 

etmək, öldürməyin yaşam şərti olduğunu göstərən əsərin kəskin dinamik həlli tünd açıq dəyərlərlə 

yanaşı, kəskin işıq nüansının verilməsi ilə əsərin təsir gücünün qüvvətləndirməkdədir.  

Rəssam qeyd edilən tablosunda dənizin dərin sularında üzən daha kiçik olan balıqları yaxalamağa 

çalışan iri bir balığın tərənnümünü olduqca aqressiv planda həll etmişdir. Dənizin səthinə doğru özünü 

ataraq yuxarıya qalxıb xilas olmağa çalışan kiçik balığın dönərək qatilinə boylanması onun digər 

təhlükəni görə bilməməsinin acı nətcə ola biləcəyinin həyəcanı yaşadır tamaşaçısına. Dənizin səthinə 

tərəf sürətlə hərəkət edən qanadları pərvazlanmış ağ qağayının da eyni zamanda kiçik balığa doğru 

hərəkət etməsi əsərdə kəskin ekspressiya yaradır. Vəhşi yaşamı zəifin güclü qarşısındakı çarəsizliyində, 

qəddar mənəviyyatın yırtıcı xislətində önə çəkən sənətkar bu təsirlərin əldə edilməsində tonal 

ləkələrdən, işıq atışlarından məharətlə istifadə etmişdir. Tablonun alt qismi dənizin dərin sularını 
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göstərən tünd göy rəngdə verilmiş, yuxarıya doğru rənglər açılaraq ağ ləkə tonları ilə işıqlandırılmağa 

başlamışdır. Çarpaz formada keçən tora bənzər sərt qəhvəyi xətti ifadələr əsərin ruhunda hökm sürən 

aqressiyanın xüsusi olaraq dramatik planda çatdırlmasına xidmət edir.             

“Həyat eşqi” adl digər bir rəngkarlıq tablosuna diqqət yetirdiyimizdə rəssamın bu təsirləri dəniz 

aləminin canlı varlıqları üzərində qurduğu kompozisiyada fərqli təsir forması ilə rastlaşırıq. Böyük bir 

balığın sürətlə hərəkət edərək kiçik balıq sürüsünə hücum etməsi olduqca dinamik çalarların yüksək 

bədii ifadəliyində tamaşaçısının nəzərlərini üzərinə çəkməkdədir. Bu sürətin əsaslarını tablonun ön 

səhnəsinə doğru hərəkətli planda verilmiş balığın sərt cizgilərində və arxasında buraxdığı suların 

köpüklü izlərində bütün reallığı ilə hiss etmək mümkündür. Digər ağ tonda olan balıqla pərakəndə 

şəkildə ətrafa dağılaraq hər biri ölümün pəncəsində, yem olmaqdan qurtulmaq üçün həyat mücadiləsi 

aparırlar. Bunun üçün rəssam balıqların ağızları açıq formada təşviş içindəki həyat, yaşam istəklərini 

təsirli formada canlandırması onun yüksək psixoloji dəyərləndirməsi sayəsində əsaslandırlmışdır. Hər 

bir canlının yaşama tutunma istəyini istedadlı rəssam H.Əliyev həyatın şirin olduğu anlamında 

özünəməxsus yaradıcı yanaşma ilə təsviri izahını vermişdir.  

Əsərdə rəng münasibətlərinin sərt keçidləri təzad təşkil edən çalarların uğurlu həllində meydana çıxır. 

Tablonun aşağı qismi tünd göy rəngdə verilmişdi, burada iri balığın tərənümü də əsasən tünd göyün 

üzərində qırmızı çalarların ifadəsi ilə daha çox tünd rəng dəyərlərinə əsaslanır. Dərin dinamizmin uğurlu 

həllində rəssam balığın arxasında buraxdığı izlərində onun rəng çlarına uyğun yaratdığı köpük təsvirləri 

ilə canlandırmışdır. Yuxarıya doğru rənglər açılmağa, hətta ağ tonal ləkələrin sayəsində daha parlaq 

formaya girməyə başlayır. Üst hissədə hava mühitini canlandıran təsvirlər narıncı, yaşılı çalarların 

üzərinə atılmış tonal ləkələr, işıq effektli, parlaq sıçrayışlarla bütünlükdə kompozisiyanın təsir gücündə 

tamlığı, bütövlüyü meydana çıxardır.      

Ümumiyyətlə, Hüseynqulu Əliyevin əsərlərində hər hansı bir mövzu açıqlamasında yaradıcı 

mövqeyinin əsasları fərqli kompozisiya quruluşlarının təqdim etdiyi dərin məna-dəyərin verdiyi təsviri 

açıqlamada maraqla izlənməkdədir. Belə nümunələr sırasında sülh quşunun iki fərqli təsvirləri hər bir 

əsərdə özünəməxsus şəkildə canlandırdığının şahidi olaraq fikirlərimizi sübut etmiş oluruq.  

2003-cü ildə kətan üzərində yağl boya ilə işlənmiş “Atəşdən sonra” tablosunda “gülləyə tuş gələn 

sülhün” həsaslıqla verilməsində rəssam sakit rənglərdən itifadə etsə də aqressivliyin dərin dinamizmi 

canlandırlmış bədii ifadələrin düzgün təqdim edilməsi ilə tamaşaçısını həyəcanlandırmağa davam 

edir[3,s.263]. Pəncərə önündə verilmiş bir neçə ağ göyərçin təsviri canlandırılmışdır. Pəncərənin camları 

isə güllənin sərt atışlarından parçlanaraq atrafa dağılmışdır. Təşviş içində olan göyərçinlərin hər zaman 

sülhü ifadə edən varlıqları əsərdə qorxu içində öz həyəcanlarını çatdırmağa çalışır. Atəşdən sonra öz 

yaşayışlarının tərk etməyə çalışan, artıq sülhün bitdiyi yerdən uzaqlara qaçmağa çalışan ifadələri açıq 

hissələrdən uçaraq uzaqlaşan təsvirlərində çatdırılır. Pəncərənin önündə digər iki göyərçin də vardır. 

Onlardan biri sakitcə qanadlarını bədəninə bükərək digər göyərçinə baxır. Pərvazlanmağa hazırlaşan 

digər göyərçin sanki baxışları ilə ona qaçmaq, qurtulmaq lazım olduğunu söyləməyə çalışır. Qeyd edilən 

ikili münasibətdə izləyici son ümid və təslim olmuş bir dünyanın qarşılaşmasının şahidi olaraq təəssüf 

hissi yaşayır.         

“Sülh göyərçini” adlı digər rəngkarlıq əsərində isə rəssamın sakit, susqun bir həyatın bədii ifadəsində 

bütün dünyanı sülhə çağıran göyərçinin yan üstə düşmüş şüşə üzərində qanadlarını açaraq özünəməxsus 

çağırışını fərqli formalarla canandırması maraq doğurur. Tablonun sağ hissəsində verilmiş tünd narıncı 

rəng dəyərləri ilə sol hissədə tünd göy rəngin ifadəsi kəskin təzad yaradaraq aqressiya və sülhün 

qarşılaşması anı təqdim edilir. Mərkəzdəki göyrçin təsviri sevginin, azad yaşamın əsərdə daha ağır gələn 

bədii ifadəsində əsas təsvir elementi olduğunu təsdiqləyir.  

Əsərin yuxarı qismində yuvarlaq formada günəşi simvolizə edən təsvir verilmişdir. Burada onun şüaları 

və yaxud parlaqlığı, yer üzərinə saldığı işığı göstərməyən sənətkar bununla bütün dünyanın nura 

boyanmasında sülhün bərqərar olması anlayışını önə çəkərək uğurlu kompozisiya quruluşunda 

məqsədinə nail olmağ bacarmışdır.        

Hüseynqulu Əliyevin əsərlərində hər zaman dinamizmin meydana gəlməsində  sərt rəng keçidlərinin, 

tonal ləkələrin, işıq effektlərinin, ani parıltıların uğurlu ifadəsi ilə yanaşı, qeyd edilən bu təsirlərin daha 
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həyacanlı şəkildə verilməsində fərqli kompozision quruluşlarla sənətkarın özünəməxsus yaradıcı 

mövqeyini təsdiqlədiyini görürük.     

Açar sözlər: Rəngkarlıq, dinamizim, bədii ifadə, kompozisiya, çalar, obraz. 
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HEALTH TOURISM IN TURKEY 

 

Asst. Prof. Dr. Gülçin Bilgin Turna 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 
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ABSTRACT 

Health Tourism is going abroad for treatment purposes in order to gain health. The aim of this paper is 

to demonstrate the health tourism in Turkey. Health tourism has been a rising trend in recent years and 

become a very important alternative tourism type. Mostly, people from Germany, Netherlands, France, 

Belgium, Turkic countries, Austria and Middle East countries come to Turkey for ophthalmology, 

dentistry, orthopedics, cardiology, oncology, plastic surgery and neurosurgery.  

Health tourism is evaluated under 3 main headings: 

1. Medical Tourism (treatment and surgery in hospitals, etc.) 

2. Thermal Tourism (rehabilitation and rest etc. services in thermal facilities) 

3. Tourism for elderly and disabled (long-term stays with social activities in geriatric treatment center 

or highlands) 

The main reasons for health tourism are as follows: 

 Insufficient or lack of high-tech health services and professional human resources in home 

country, 

 Desire to take a vacation with treatment, 

 Health services are expensive in their own country, 

 Desiring to receive much higher quality health care services, 

 Not knowing or not wanting the surgery in his/her country for any reason (Aesthetic surgery, 

infertility treatment etc.) 

 Tourism activity (going to forests, plateaus, countries with historical and cultural richness) in 

the country where there is limited opportunity for a holiday in terms of climate and geography, the desire 

to spend a holiday in a country where there are mostly thermal facilities. 

 The chronic patients, the elderly and the disabled have a desire to go to other environments and 

be treated, 

 The desire of people with drug addictions to be in a different environment. 

There are many health institutions in Turkey accredited with JCI (Junior Chamber International) in 

international standards. Private, public and university hospitals, especially in Istanbul and Ankara, are 

equipped with the highest technologies in the world. In many hospitals in Turkey, high-tech healthcare 

services are provided in oncological treatments, cardiovascular surgery, orthopedics, neurosurgery, 

pediatric surgery, aesthetic surgery, eye and dental. Cyberknife, robotic surgery, MR services, bone 

marrow and organ transplantation can be performed in these hospitals. Translation services are available 

for international patients in Arabic, English, German and Russian languages 24/7 within the body of the 

health tourism department of the Ministry of Health. All transactions and coordination related to health 

tourism are under the responsibility of the Ministry of Health as per the law. 

Turkey provides services at European standards with its modern hospitals, trained manpower, specialist 

doctors, technological infrastructure and experience. Turkey is a center of attraction in terms of Health 

Tourism with its geographical location, health institutions it has, trained and educated manpower in the 

sector, and natural beauties. With both its historical and cultural richness and its level of development 
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in the field of health, Turkey is among the popular countries of the world in terms of health tourism. 

With its unique and strategic geographical location, Turkey is the crossroads between two continents 

bordering Europe, Asia and Central Asia. It can be reached easily and in a short time by plane from 

many countries. Turkey has combined the tradition of hospitality from its past with the understanding 

of medical tourism service. All kinds of services that a health tourist may need from the time they set 

foot in Turkey until they are sent home are provided by expert health personnel and agency officials. 

The demand for thermal tourism is higher in Northern Europe and Scandinavian countries, where 

rheumatic diseases are seen intensely due to climate disadvantages. Turkey, which has relative 

advantages in terms of climate, price, security and transportation, is in an extraordinarily advantageous 

position in terms of medical tourism, spa & wellness tourism, advanced age and sports tourism and has 

the qualifications to appeal to all segments.  

Due to the high health expenditures in developed countries, the tendency to provide health services from 

lower cost countries is increasing in order to reduce the treatment services of patients. After Sweden, 

Norway and Denmark, some private insurance companies in Germany and the Netherlands have decided 

to cover the expenses of their patients to be sent to Turkey for thermal treatments creating an important 

market share in terms of thermal tourism in Turkey. 

Keywords: Health Tourism, Turkey, Northern Europe. 
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LƏZGI ETNİK QRUPUN  ETNOQRAFİYASI VƏ MUSİQİ TARİXİNƏ NƏZƏR 

A LOOK AT THE ETHNOGRAPHY AND MUSIC HISTORY OF THE LEZGI ETHNIC GROUP 

 

Türkən Musayeva 

Azərbaycan Milli Konservatoriyasının dissertantı1 

Elmi rəhbər - Sənətşünaslıq elmləri doktoru, 

Professor Ceyran Mahmudova 

 

XÜLASƏ 

Açar sözlər: ləzgi xalqı,  mahnı, rəqs, bayatı, etnoqrafiya 

Təqdim olunan məqalədə Azərbaycan Respublikasında ərazisində yaşayan ləzgi etnik qrupunun xalq 

yaradıcılığından bəhs olunur.  Bundan irəli gələrək, ləzgilərin etnoqrafiyası haqqında məlumat verilir 

və bu azsaylı xalqın adət-ənənələrinə nəzərə salınır. Məqalədə ləzgi xalqının məskunlaşdığı ərazilər və 

tarixi haqqında da qısa məlumat verilir. Xüsusilə məqalədə ləzgi xalqının adət-ənənələri və xalq 

yaradıcılığının özünəməxsus xüsusiyyətləri işıqlandırılır. Məqalədə ləzgi xalqının milli rəqslərindən, 

mahnılarında və xalq yaradıcılığının ən mühüm növü olan bayatılarından bəhs olunur.  Bundan irəli 

gələrək, rəqslərin quruluş və ifa xüsusiyyətləri açıqlanır. Xüsusilə ləzgi xalqının geniş yayılmış 

“Ləzgihəngi” rəqsi haqqında məlumat verilərək, rəqsin özünəməxsus xüsusiyyətləri, 

özünəməxsusluqları  işıqlandırılmış və ön plana çəkilmişdir.  

Ləzgi xalq mahnılarında isə əsasən poetik mətnə nəzərə salınır və mahnıların məzmun müxtəlifliyi 

vurğulanır.  Ləzgi xalq yaradıcılığının əsas növünü təşkil edən bayatıların yaranması və məzmun 

zənginliyi nəzərə çatdırılmışdır. Bildirlir ki, ləzgi dilində “bayadr” adlanan bayatılarda təbiət mövzuları 

üstünlük təşkil etsə də, lirik-məhəbbət mövzularına da rast gəlinir. Bayadrların yaranmasında isə 

çalçatoxuyan qadınların fəaliyyəti xüüsusilə vurğulanır. 

    

ABSTRACT 

Keywords: Lezgi people, song, dance, bayati, ethnography 

The presented article discusses the folk art of the Lezgi ethnic group living in the territory of the 

Republic of Azerbaijan. Therefore, information is provided about the ethnography of the Lezgi, and this 

is taken into account in the traditions of a small nation. The article also gives brief information about 

the territories and history of the Lezgi people. In particular, the article highlights the traditions of the 

Lezgi people and the peculiarities of folk art. The article discusses the national dances of the Lezgi 

people, their songs and bayats, the most important type of folk art. Therefore, the structure and 

performance characteristics of the dances are explained. In particular, information about the widespread 

Lezgi dance "Lezgihangi" highlights the peculiarities of the dance. 

Lezgi folk songs focus on the poetic text and emphasize the diversity of content of the songs. The origin 

and richness of content of bayats, which are the main type of Lezgi folk art, were noted. It is said that 

although the themes of nature predominate in the bayats called "bayadr" in the Lezgi language, lyrical-

love themes are also found. The activity of women who play the flute is especially emphasized in the 

creation of bayadrs. 

 

                                                            
1 Azərbaycan Milli Konservatoryasının “Musiqinin tarixi və nəzəriyyəsi” kafedrasının müəllimi. shoray@mail.ru 
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Qədim çoxəsrlik tarixə malik olan Azərbaycanın ərazisində 100-dən artıq etnik qrup yaşayır. Bu 

qrupların içərisində ləzgi xalqı xüsusilə fərqlənir. Ləzgilərin zəngin və çoxşaxəli folklora malik olması 

bu azsaylı xalqın milli mədəni irsinin öyrənilməsini şərtləndirir.  

Ləzgi xalqının etnoqrafiyası digər etnik qruplarla müqayisədə daha fərqlidir. Bu fərqlilik ləzgilərin bir 

etnik qrup kimi öyrənilməsinə böyük maraq oyadır.  

Ləzgi etnik qrupu Şimali Qafqaz dilləri qrupunda təmsil olunur. Bu dil qrupuna ləzgilərlə  yanaşı, 

Azərbaycanda yaşayan bir çox etnik qrupların dili, o cümlədən avar, saxur, udi, xınalıq, buduq və qrız 

dilləri də daxildir. Azərbaycan ərazisində yaşayan ləzgilərin sayına görə Şimali Qafqaz xalqları arasında 

ən geniş yayılan dil məhz ləzgi dilidir. Ləzgi dili Şimali Qafqaz dil ailəsinin Dağıstan qrupunun ləzgi 

yarımqrupuna aiddir.  Onu da qeyd edək ki, ləzgi yarımqrupuna udi dili də aid edilir və bu dilin 

mənsubluğu elmi araşdırmalarda mübahisəli məsələ kimi qalır. Baxmayaraq ki, ləzgilər uzun illərdən 

bəri Azərbaycan ərazisində yaşasalar da, onlar öz dillərini qorumuş və bu dildə Azərbaycan dili mənşəli 

sözlər azlıq təşkil edir. Ləzgi etnik qrupu Azərbaycanda yaşayan 100-dən çox etnik xalqlar içərisində 

ən çoxsaylısı hesab olunur. Ləzgilər öz adət-ənənələrini yaşatsalar da, bir çox adətlərdə həm 

azərbaycanlılarla, həm də digər etnik qruplarla əlaqələləri özünü büruzə verir. Belə ki, eyni ərazilərə 

yaşamaları, ictimai-iqtisadi, coğrafi və tarixi şərait ləzgilərin bir çox ümumi adət-ənənələrinin 

yaranmasına və formalaşmasına səbəb olmuşdur. Burada intensiv iqtisadi və etno-mədəni əlaqələr də 

özünü göstərir. Ləzgilər sayından asılı olmayaraq, lokal mədəniyyətə malikdir. Onların yaşadıqları 

ərazilərdə mədəniyyət mərkəzlərinin fəaliyyət göstərməsi xalqın adət-ənənəsinin qorunub 

saxlanılmasında mühüm rol oynayır. Ləzgilər hətta respublikanın ictimai-siyasi həyatında da fəal iştirak 

edirlər. Əvvəla, onu qeyd edək ki, folklorun yaranıb inkişaf etməsində tarixi şəraitin də mühüm rolu var. 

Məlumdur ki, ləzgilərin əksəriyyəti Qusar rayonunda yaşayır. Eyni zamanda Quba, Xaçmaz, İsmayıllı, 

Qəbələ rayonlarında da ləzgilərin yaşadıqları ərazilər mövcuddur. Ləzgiləri dini mənsubiyyətinə görə 

müsəlmandırlar. Dini mənsəblərinin azərbaycanlılarla eyni olması bu iki xalqın mədəni əlaqələrini daha 

da yaxınlaşdırır və bir çox dini bayramlarının eyni vaxtda keçirilməsini şərtləndirir. Ləzgilərin əsas 

məşğuliyyətləri toxuculuq, xalçaçılıq, qalayçılıq, keçəçilik və digər sənətkarlıq sahələridir. Qadınlar 

arasında təbii üsulla boyadılmış yerli yun xammalı əsasında corabçılıq və xalçaçılıq sahələri daha geniş 

yayılmışdır.Müxtəlif dil, dini inanclar, adət-ənənələr – bunlar folklor nümunələrində də təzahür olunur. 

Zəngin və özünəməxsus folklor ənənələrinə malik ləzgilərin bir çox ərazilərdə, xüsusilə İsmayıllı 

rayonunda folklor nümunələri çox az araşdırılmış və elmi şəkildə öyrənilməsi isə müəyyən qədər 

diqqətdən kənarda qalmışdır.   

Ləzgilər digər etnik qruplar, azsaylı xalqlarla daima vahid ailədə, qarşılıqlı anlaşma və dərin hörmət 

şəraitində yaşayırlar. Qafqaz xalqları içərisində ləzgilər say etibarilə daha çoxdurlar.  Belə hesab olunur 

ki, ləzgilərin əcdadları “gellər”, “leklər”, “lakzlar” və bu qəbildən olan etnoslar olmuşdur. Ləzgilərin ilk 

dəfə etnoqrafik səciyyəsini vermiş rus alimi Zeydlits onları “ağıllı, cəsur və mərd” insanlar 

adlandırmışdır (Əliyev, 2020: 129) Ləzgilərin daha bir üstün cəhəti onların həmişə kompakt şəkildə 

yaşamağa üstünlük vermələridir. Ləzgilərin folklorunda mərasimlər, epik və lirik növə aid nümunələr 

əsas yer tutur. Ləzgilərin mərasim folkloruna mövsum və məişət mərasimləri daxildir.  

Ləzgi rəqsləri. “Ləzgihəngi” 

Ləzgilər bir xalq kimi rəqslərə daha çox üstünlük verirlər. Rəqs ləzgilər üçün milli dəyərin göstəricisidir.  

Ləzgilərin milli rəqsi olan “Ləzgihəngi” Qafqaz xalqları arasında geniş yayılmış rəqslərdəndir. 

Çoxəsrlik tarixə malik olan bu rəqs Qafqaz xalqları arasında fərqli şəkildə paylanmışdır və hər bir etnik 

qrupda bu rəqsin müxtəlif variantları mövcuddur. “Ləzgihəngi” rəqsi XIX əsrin ortalarında daha çox 

geniş yayılmışdır və hazırda da bu rəqsin müxtəlif dəyişikliklərlə ifasına rast gəlinir.  Ləzgihəngi rəqsinə 

Gürcüstanda da rast gəlinir və burada rəqs “Lekuri” adı ilə tanınır. Maraqlıdır ki, gürcü dilindən 

tərcümədə “Lekuri” sözü “Ləzgilər rəqs edir” mənasını verir. Belə ehtimal olunur ki, bu rəqs ləzgilərdə 

əsas simvol hesab olunan qartal surətinin təcəssümüdür. Çünki “Lekuri” sözündəki “lek” sözü ləzgi 

dilində “qartal” mənasını verir. “Ləzgihəngi” rəqsinin ifası da maraq doğurur. Belə ki, “Ləzgihəngi” 

rəqsi ancaq kişilər tərəfindən ifa edilir və bu rəqs dözümlüyü nümayiş etdirir. Eyni zamanda 

“Ləzgihəngi” rəqsi ifaçıdan fiziki baxımdan hazırlıqlı olmağı tələb edir və ifaçı rəqsin mürəkkəb 

hərəkətlərini icra etməyi bacarmalıdır. Rəqsin ifası zamanı hərəkətlər qartal uçuşunu xatırladır.  Belə ki, 

kişilər ayaqlarının ucunda, əllərini qartalın uçuşunu xatırladan tərzdə geniş açaraq ifa edirlər. Onların 
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bu hərəkəti qartalın uçuşunu xatırladır. Məlumdur ki, Qafqaz xalqları arasında qartal müqəddəs quş 

hesab edilir və onu ovlamaq günah iş hesab olunur. Qartal qafqazlıllar üçün igidliyin, mərdliyin və 

dözümlülüyün rəmzidir və bu mənada ləzgilərin bu rəqsə üstünlük verməsi təsadüfi deyildir. Bu 

xüsusiyyət “Ləzgihəngi” rəqsinin qədim ənənələrə malik olduğunu bildirməklə yanaşı, eyni zamanda 

ləzgi etnik qrupunun tarixini də özündə ifadə edir. “Ləzgihəngi” rəqsi ləzgi xalqının qədimdən gələn 

ənənələrini özündə daşıyır.  Digər tərəfdən “Ləzgihəngi” rəqsi ləzgilərin yaşadığı dağlıq ərazilərdə oğlan 

və qızların tanış edilməsi funksiyasını daşıyırdı. Belə ki,  ciddi mental dəyərlərə və əxlaqi məsələlərə 

çox önəm verən ləzgi etnik qrupunda oğlanlar bu  rəqs vasitəsilə özlərinin fiziki imkanlarını nümayiş 

etdirmək imkanə əldə edirdilər və eyni zamanda onlar xoşlarına gələn qızı ancaq bu şəkildə rəqsə dəvət 

edə bilərdilər. Doğrudur, bu rəqsdə qadınlar hərəkət etmir, amma onların duruşu rəqsi ifa edən kişilər 

üçün stimul əhəmiyyəti daşıyır. Rəqsi ifa edən kişilər bəyəndikləri qızın qarşısında dayanaraq, onlara 

öz istəklərini bildirməyə çalışırdılar. Eyni zamanda ləzgilərin sərt qanunlarına görə, qadınla məsafə 

gözlənilməli idi və toxunmaq qəti qadağan idi.  

“Ləzgihəngi” rəqsi ləzgi xalqının mentalitetinə xas olan keyfiyyətləri özündə daşıyır. Belə ki, bu rəqs 

ləzgi xalqına xas olan cəldliyi, yorulmazlığı, qətiyyəti özündə birləşdirir. Rəqsin melodiyası dinamiklik, 

dəqiqlik və fəallıq tələb edərək, ifaçıdan cəld olmağı tələb edir. Bu xüsusiyyətlər eyni zamandan rəqsə 

yarış xüsusiyyətlərini də gətirir. Bu rəqsin ifası zamanı fasiləsiz hərəkətlilik təmin olunmalıdır və ifaçı 

cəld şəkildə bütün hərəkətləri icra etməyi bacarmalıdır.   

Ləzgi mahnıları 

Ləzgilərn rəqsləri ilə yanaşı, mahnıları da diqqəti cəlb edir. Əvvəldə qeyd etdiyimiz ki, ləzgilərin bir 

çox sahələrdə olduğu kimi, mahnılarında da Azərbaycan xalq mahnıları ilə oxşarlığı nəzərə çarpır. 

Eynilə, Azərbaycan xalq mahnıları kimi, ləzgilərin də mahnıları məzmun baxımından zəngindir və lirik, 

əmək, qəhrəmanlıq və digər sahələr üzrə qruplara ayrılır. Ləzgilərin mahnıları xalqın dünyagörüşü və 

psixologiyasını, onun daxili aləmini, fikir və hisslərini, arzularını ifadə edir. Ləzgilər hər zaman 

səmimiyyəti ilə seçilən etnik qrupdur və xüsusiyyət onların mahnılarında da nəzərə çarpır. Ləzgilərin 

mahnılarında rəqs elementləri də nəzərə çarpır. Bu xüsusiyyət ləzgi xalqının rəqsə üstünlük verməsindən 

və rəqs janrının xalq yaradıcılığında əsas ye tutmasından irəli gəlir. Eyni zamanda mahnılarda olan 

tərkib hissələrin eynilə və ya yeniləşmiş şəkildə təkrarı onların rəqs mahiyyəti ilə bağlıdır.  

Ləzgilərin folklorunda ən geniş yayılmış və janr rəngarəngliyi ilə seçilən lirik mahnılar üstünlük təşkil 

edir. Lirik mahnıların obraz məzmunu və əhval-ruhiyyəsi ayrılıq, həsrət, sevinc, həyat eşqi kimi hissləri 

əks etdirir.  

Ləzgilərin mahnılarının melodiyası Azərbaycan xalq mahnılarının təsiri altındadır. Məsələn, 

Azərbaycan xalq mahnısı “Bu leyli” mahnısına həm adı, həm də melodiyası baxımından bənzəyən “ 

Muleyli” ləzgi mahnısını nümunə göstərmək olar. “Muleyli” sözü ləzgi dilindən tərcümədə “dağ çiçəyi” 

mənasını verir. “ Alagözlü” mahnısında isə məzmun bir çox Azərbaycan xalq mahnıları ilə oxşardır. 

Belə ki, sevgilisi ilə hər bir zaman yanaşı olmaq istəyən qəhrəmanı heç nə qorxutmur və o, bütün 

çətinliklərə üstün gəlməyə çalışır.   

Duman gəlsə, qayğı çəkən mən olacam. 

Ay alagözlü, alagözlü. 

İməcilikdə səninlə mən tən olacam. 

Can alagözlü, alagözlü. 

Musiqişünas Səadət Təhmirazqızı etnik xalqların folkloru ilə bağlı məqaləsində ləzgi folklorunu belə 

səciyyələnidirir: “Ləzgi nəğmələrində vətənpərvərlik, həsrət, nisgil, məhəbbət mövzusu və bu kimi 

yaşantılardan bəhs olunur. “Ağlaram” adlı mahnı bayatılardan ibarətdir. 

Yar oturmuş ağ kəhəri, 

Göy çəməndə bağlaram. 

Qardaşlarım davadadır, 

Gündə üç yol ağlaram” (Təhmirazqızı, 2020: 6). 



P
R

O
C

EE
D

IN
G

S 
B

O
O

K
 

12th International Conference on Culture and Civilization 
Azerbaijan State University of Culture and Arts 

Lahıc, Ismailli, Azerbaijan 
June 21-22, 2022 

 
 
288 

Qeyd edək ki, tərcümədə verilən bu bayatı nümunələri ləzgi dilində oxunur. 

Ləzgi mahnılarında Azərbaycan xalq mahnılarında olduğu kimi, poetik forma ilə musiqi sıx vəhdətdədir. 

Musiqi ilə sözün vəhdəti ləzgi mahınlarının əsas xüsusiyyətidir və onların quruluşuna da bilavasitə 

təsirini göstərir.  

Ləzgi bayadırları 

Bayatılar da lirik bir janr kimi ləzgilər arasında geniş yayılmışdır. Ləzgi dilində bayatı “bayadr” adlanır. 

Məzmun baxımından Azərbaycan bayatıları ilə oxşar olan bayadrlarda daha çox təbiət mövzuları 

üstünlük təşkil edir. Belə ki, dağların, dərələrin obrazlarına daha çox müraciət olunur. Bununla yanaşı, 

ləzgi xalq mahnılarında olduğu kimi, bayatılarda da məhəbbət, sevgi, ayrılıq, həsrət  və digər mövzular 

əsas yer tutur. Ləzgi bayadrları lirik xarakterə malikdirlər. Azərbaycan bayatılarında tez-tez rast gəlinən 

“ay balam”, “balam hey” və digər bu kimi ifadələr ləzgi bayadrlarında da oxşar şəkildə işlədilir. Belə 

ki, ləzgi bayadrlarında tez-tez səslənən “dağ” sözü atalar sözlərində dayaq , arxa kimi mənalandırılır. 

Onu da qeyd edək ki, xalçaçılıq sənətinin də ləzgi bayadrlarının yaranmasında mühüm rolu vardır. Bu 

sənətin ləzgi folkloruna təsiri çox böyükdür. Belə ki, xalçatoxuyan qadınlar iş prosesi zamanı bayatı 

oxuyaraq, bu janrın çoxsaylı nümunələrini yaradıblar. “Alagözlü”, “İstəyirəm sizi” kimi ləzgi bayadrları 

buna nümunədir.  

Ümumiyyətlə, nəzərə çatdırmaq istərdik ki, ləzgilərin folklorunda , xüsusən də mərasimlərində 

azərbaycanlıların və digər qonşuluqda yaşayan xalqların təsiri hiss olunur. Ləzgilərin məişətində digər 

xalqlardan fərqli olaraq dillərinə və gündəlik adət-ənənələrə münasibətdə mühafizəkarlıq daha güclüdür.  

Azsaylı xalqlar arasında ləzgilər milli identikliyini qoruma instinkti daha güclü olan bir xalq təəssüratı 

yaratmaqla bərabər, dillərində də daha güclü dillərin, o cümlədənAzərbycan dilinin təsiri daha az hiss 

olunur. Ləzgilərin folklorunda sözlü və musiqili janrlar arasında ləzgi xalq mahnıları, bayatılar, atalar 

sözləri, tapmacalar daha çox nümunələrə rast gəlinir. Nümunələr əksər vaxtlarda ləzgi dilində söylənsə 

də, digər qonşu xalqlardan əxz edilmiş nümunələrdə əsasən də Azərbaycan dilindən daha çox istifadə 

olunur. 

Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalq olan ləzgilər xalq yaradıcılıqlarının qorunub saxlanılmasına qarşı 

çox tələbkardırlar və eyni zamanda digər xalqların folklor nümunələrinə də səmimi şəkildə yanaşırlar. 

Onlar öz mədəniyyətlərində həm azərbaycanlıların mədəniyyətlərindən irəli gələn xüsusiyyətləri tətbiq 

edirlər, həm də öz qədim adət-ənənələrini saxlayırlar. Onlar Azərbaycan mədəniyyətinə qaynayıb 

qarışsalar da, öz mədəniyyətlərini qoruyurlar. Müasir dövrdə ləzgilər xalq mədəniyyəti dəyərlərini 

qoruyub saxlayır və adət-ənənələri növbəti gələcək nəsillərə ötürürlər. Ləzgilər Azərbaycanın mədəni 

həyatında fəal şəkildə iştirak edirlər.  

Azərbaycan Respublikasında multikultural dəyərlərin və tolerantlıq prinsiplərin üstün olması 

azsaylı xalqların, o cümlədən ləzgi etnik qrupun da öz milli irsini, xalq yaradıcılığını, folklorunu 

qorumasına və inkişaf etdirməsinə şərait yaradır. Bu baxımdan ləzgi xalqı da mehriban qonşuluq 

şəraitində öz adət-ənənələrini qoruyaraq yaşadır və gələcək nəsillərə ötürür. Digər etnik qruplar kimi, 

ləzgilər də özlərinə məxsusu olan mədəni zənginliyi, xalq yaradıcılığının müxtəlifliyi, folklor 

ənənələrini həm öyrənir, həm də nümayiş etdirirlər.  
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ÖZET 

Etik, her alanda olduğu gibi halkla ilişkiler alanında da profesyonellerin uygun davranış sergilemesi 

beklenen kuralları düzenleme altına almaktadır. Çalışmada öncelikle etik kavramından hareketle halkla 

ilişkiler etiği kavramı ele tanımlanmış; halkla ilişkiler etiği düzenlemeleri incelenmiştir. Çalışmanın 

araştırma bölümünde örneklem şu şekilde belirlenmiştir: KKTC'de faaliyet gösteren 19 üniversitenin 

8'inde iletişim fakültesi bulunmakta; ilgili 8 fakültenin 5'inde de halkla ilişkiler bölümü faaliyet 

sürdürmektedir. Bu kapsamda, halkla ilişkilerin önemini belirlemek amacıyla, rastlantısal olmayan 

amaçlı örneklem ile belirlenen 5 halkla ilişkiler bölümünden ikisinde çalışmakta olan tam zamanlı 

öğretim elemanları ile, etik, denetim kurumları, sorunlar ve çözüm önerileri temelinde nitel araştırma 

yöntemlerinden yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. İçerik analizi ile 

çözümlenen veriler ışığında elde edilen bulgular çerçevesinde, halkla ilişkiler etiğinin mesleki onur ve 

haysiyet açısından önemi vurgulanmış; Helsinki Bildirgesi ve Atina Sözleşmesi başta olmak üzere IPRA 

öncülüğünde halkla ilişkiler etiği düzenlemelerinin güçlendirildiği belirlenmiştir. Halkla ilişkiler etiği 

açısından sorunların ağırlıklı olarak alan dışından bireylerin mesleği icra edebilmesi, haksız rekabet ve 

uygunsuz davranışlar olduğu tespit edilmiştir. Çözüm önerisi olarak halkla ilişkiler profesyonelleri 

tarafından etik davranışın temel ilke olarak benimsenmesinin önemini vurgulayarak; aynı zamanda, 

yaşam boyu eğitim faaliyetleri ile alan çalışanların bilinçlendirilmesi ve uluslararası denetim 

kuruluşlarının daha aktif denetimler yapmaları ve donatılacakları yaptırım gücü ile daha etkin olmaları 

tavsiye edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Halkla İlişiler, Etik, KKTC 

 

ABSTRACT 

Ethics, as in every field, recommends the rules that professionals must exhibit appropriate behavior in 

the field of public relations. In the study, first of all, the concept of public relations ethics was discussed 

based on the concept of ethics. In this context, public relations ethics regulations were examined. In the 

research part of the study, the sample was determined as follows: 8 of the 19 university sites operating 

in the TRNC have communication faculties; There are public relations departments in 5 of the 8 related 

faculties. In this context, semi-structured in-depth interviews, one of the qualitative research methods, 

were conducted with full-time lecturers from two of the 5 public relations departments determined by 

non-random sampling, in order to determine the importance of public relations ethics, audit institutions, 

problems and solution proposals. Within the framework of the findings, the importance of public 

relations ethics in terms of professional honor and dignity was emphasized, and it was determined that 

public relations regulations were strengthened under the leadership of IPRA, especially the Helsinki 

Declaration and Athens Convention. It has been determined that the problems in terms of public relations 

ethics are mainly about the ability of individuals outside the field to perform the profession, unfair 

competition and inappropriate behavior. Emphasizing the importance of adopting ethical behavior as a 

core principle by public relations professionals as a solution proposal; At the same time, it is 

recommended to raise awareness of relevant employees through life-long training activities and 
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international audit institutions to carry out more active audits and to be more effective with the sanction 

power they will be equipped with. 

Keywords: Public Relations, Ethics, TRNC. 
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ABSTRACT 

The definition of civilization has shifted several times throughout history, and it is still used in a variety 

of contexts today. It is commonly used to describe human societies "with a high level of cultural and 

technological development," as opposed to societies that many consider to be less advanced. This 

definition, on the other hand, is ambiguous and subjective, and it contains assumptions about how human 

societies have changed over time that are no longer accepted by modern scholars. The term civilization 

is etymologically related to the Latin term civitas, or 'city,' which is why it sometimes refers to urban 

state-level societies, excluding nomadic people who lack a permanent settlement and those who live in 

settlements that are not considered urban or do not have a society. It is sometimes used as a label for 

human societies that have reached a certain level of complexity. In a broad sense, civilization often 

refers to culture or even regional traditions that include one or more separate states. In this sense, we 

may refer to the Aegean civilization, Chinese civilization, Egyptian civilization, or Mesoamerican 

civilization, but each of these may include several cities or regions, for example: 'Mesoamerican 

civilization' includes groups such as the Olmec, Maya, Zapotec, Aztec, and others; 'Aegean civilization' 

includes the Minoan, Mycenaean, and other societies of the Cycladic islands and western Anatolia. 

Civilization refers to a complex way of life that evolved as people began to establish networks of urban 

settlements. Between 4000 and 3000 BCE, the earliest civilizations arose, as agriculture and trade 

enabled people to have surplus food and economic stability. Many people no longer had to work in 

agriculture, allowing a diverse range of professions and interests to flourish in a relatively small area. 

Civilizations first appeared in Mesopotamia (modern-day Iraq) and then in Egypt. Civilizations 

flourished in the Indus Valley around 2500 BCE, China around 1500 BCE, and Central America (what 

is now Mexico) around 1200 BCE. Civilizations eventually arose on every continent except Antarctica. 

Keywords: Civilization, Aegean civilization, Chinese civilization, Egyptian civilization, or 

Mesoamerican civilization, 
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TƏHSİLDƏ FƏAL TƏLİM METODLARININ TƏTBİQİ TEXNOLOGİYASININ 

ZƏRURİLİYİ 

THE NEED FOR TECHNOLOGY TO APPLY ACTIVE LEARNING METHODS IN EDUCATION 

 

Gülarə Balayeva Salehova 

ADPU, Elmi-Tədqiqat Mərkəzi. P.ü.f.d., Böyük elmi işçi. Azərbaycan, Bakı 

 

ÖZET 

Təlim prosesinin mahiyyəti, təlim metodlarının məzmunu ictimai şərait inkişaf etdikcə dəyişdiyindən, 

Azərbaycan Respublikası azad, müstəqil inkişaf yoluna keçdikdən sonra inkişafın xarakterinə uyğun 

olaraq təlim metodları da forma və məzmunca yeniləşməyə başlamışdır. Cəmiyyət müstəqil düşünən, 

kamil, rəqabətəqabil şəxsiyyət, yaradıcı insan yetişdirməyi problem kimi təhsil müəsisələrinin 

qarşısında qoymuşdur. Bu vəzifələri həyata keçirmək, reallaşdırmaq inkişaf etmiş qabaqcıl ölkələrdə 

mövcud olan fəal təlim metodlarından, milli-mənəvi dəyərləri nəzərə alaraq istifadəni zərurətə 

çevirmişdir. 

Bu mənada interaktiv təlim metodları üstünlük təşkil edir. 

İnkişafetdirici, nəticəyönümlü təlim əsas üç funksiyanı yerinə yetirdiyindən, bunlar təlim-tərbiyə 

prosesində nəzərə alınmalıdır: 

 pedoqoji - buraya şagirdin təlimlə bağlı inkişafına təsir göstərən amilləri: mikromühiti, 

kommunikasiyaları, şəxsi təcrübə və metodları; 

 psixoloji - buraya təlim nəticələrinin mənimsənilməsini təmin edən şagirdlərin psiхoloji imkanları: 

səyi, marağı, xarakterik xüsusiyyətləri; 

 sosial - buraya əxlaq, əmək, elm, incəsənət, din və s. ilə əlaqədar bilik və bacarıqların verilməsi 

daxildir. 

Azərbaycan Respublikasında təhsil sahəsində İslahat Proqramı yeni təlim metodlarından, təlim 

texnologiyalarından istifadənin elmi, pedaqoji - psixoloji əsaslarının işlənilməsini əsas problem kimi 

qarşıya qoymuşdur. Təhsil sistemində yeni təlim texnologiyalarının tətbiqi təlim prosesinin 

səmərəliliyini, keyfiyyətini yüksəldən əsas amil olduğundan, belə nəticəyə gəlmək olar ki: 

 tədris prosesi nəticəyönümlü proses olduğundan, məqsədi əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş və 

şagirdə istiqamətlənmiş təlim həyata keçirilməlidir; 

 tədris və təlim bir-biri ilə sıx bağlı olduğundan daim qarşılıqlı əlaqədə götürülməlidir; 

 tədris prosesi hər birinin öz rolu və statusu olan bir neçə fərdlərin əməkdaşlığından irəli gələn 

sosial bir proses olub inkişaf rejimində fəaliyyət göstərməlidir; 

 tədris prosesi qarşılıqlı əlaqələrin xarakterindən, mühitin xüsusiyyətlərindən, təhsil 

müəssisələrinin əhatəsindən asılı olub onların daxili quruluşundan irəli gələn verbal və sensor 

davranışların məcmusunu özündə birləşdirməlidir . 

Müəllimlər yeni texnologiyalardаn istifаdə еtməklə dərsləri daha maraqlı edən, şagirdləri, əsasən, 

sağlam mühakimələr irəli sürməyə, sonradan real həyata tətbiq edəcəkləri məzmunu başa düşməyə 

yardım edən mühüm vasitələrə çevirə bilərlər. Deməli, yeni təlim metodları təhsilin məzmununu daha 

yaxşı mənimsəmək və şagirdlərin müstəqil cavab vermək məqsədi ilə tələb olunan təfəkkür prosesini 

inkişaf etdirmək üçün çox faydalıdır. 
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ABSTRACT 

As the essence of the training process, the content of training methods changed with the development 

of social conditions, after the transition of the Republic of Azerbaijan to a free, independent development 

path, training methods began to be updated in form and content in accordance with the nature of 

development. The society has set the task of educating independent thinking, perfect, competitive 

personality and creative people as a problem for educational institutions. The implementation of these 

tasks has made it necessary to use the active training methods available in developed countries, taking 

into account national and spiritual values. 

In this sense, interactive teaching methods prevail. 

Since developmental, results-oriented training performs three main functions, they should be taken into 

account in the training process: 

 pedagogical - factors that affect the development of the student in relation to learning: 

microenvironment, communication, personal experience and methods; 

 psychological - psychological opportunities of students, which ensure the mastery of learning 

outcomes: effort, interest, characteristics; 

 social - this includes morality, labor, science, art, religion, etc. includes imparting knowledge 

and skills related to. 

The Education Reform Program in the Republic of Azerbaijan has set the development of scientific, 

pedagogical and psychological bases for the use of new teaching methods and learning technologies as 

a major problem. Since the application of new learning technologies in the education system is a key 

factor in improving the efficiency and quality of the learning process, it can be concluded that: 

 Since the teaching process is a result-oriented process, the purpose of the training should be 

pre-defined and student-oriented; 

 teaching and learning should be constantly interrelated, as they are closely interrelated; 

 the educational process is a social process arising from the cooperation of several individuals, 

each with its own role and status, and must operate in a developmental mode; 

 The educational process depends on the nature of the interaction, the characteristics of the 

environment, the scope of educational institutions and should include a set of verbal and sensory 

behaviors arising from their internal structure. 

Using new technologies, teachers can make lessons more interesting, making them more important tools 

for students to make sound judgments and to understand the content they will later apply to real life. 

Thus, new teaching methods are very useful for better mastering the content of education and developing 

the thinking process required for students to respond independently. 

Keywords: education, training, technology, continuing education, active learning 
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QƏDİM LAHIC SƏNƏTKARLARININ BƏDİİ İRSİ 

 

Maqsudova Şəbnəm 

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti 

 

Böyük Qafqaz sıra dağlarının qoynunda qərarlaşan qədim yerləşgə  Lahıc kəndi  sənətkarlıq paytaxtı 

hesab olunur.  Utopik aləmə bənzəyən bu məkan öz adını ərəb dilindən alır. “La”-etməmək, “hic”-isə 

hicrət mənası daşıyır. Bu ad müqəddəs torpağa sədaqət andı idi. 

Təbii dağ sərhədləri ilə qorunan Lahıcda XVIII-XIX əsrlərdə müxtəlif sənətkarlıq sahələri intibah 

mərhələsi yaşayırdı. XIX əsrin ortalarında burada 200-dən artıq sənətkar emalatxanası, 40-dək xalq 

sənətkarlığı növü mövcud olub. Bu gündə Lahıcda sənət sahələri öz nüfuzundan heç nə itirməyib, qədim 

peşələrin davamçıları öz sənətlərini ən yaxşı şəkildə yaşadırlar. 

Zamanla burada misgərlik və silahsazlıq dominant göstəriciyə çevrilir. “XIX əsrin birinci yarısında 

Rusiyanın İjevsk silah zavodunda məhz Lahıc ustalarının təcrübəsindən istifadə olunmuşdu.” (3) Silah-

sursat istehsalı sahəsində XX əsrin əvvəllərində yaşayıb fəaliyyət göstərən usta Məmmədrzanı yerli 

sakinlər hələ də xatırlayır. O, kiçik top istehsalı ilə məşğul olub. Yerli dildə “zən buro” yəni, vur getsin 

adlanan bu odlu silahlar erməni qəsbkarları ilə döyüşdə xalqın dadına çatırdı. Dünyanın ən nüfuzlu 

muzeylərindən olan Luvr və Bern muzeylərində Lahıc ustalarının istehsal etdiyi bəzək və onamentlərlə 

zəngin tüfənglər, qılınclar və xəncərlər qorunub saxlanılır. 

Bu yurd zərgərlik sənətinin ən  əski ocaqlarından hesab olunur. Hətta rus çarlarının geyindikləri 

“monomax” baş geyimi burada ərsəyə gəlməsi ilə bağlı fərziyyələr var.  

İslam aləmində müqəddəs hesab olunan 7 rəqəmi qəsəbənin yaşam tərzində müəyyən edici amillərdən 

hesab olunur, burada yeddi silah sexi, yeddi məhəllə, yeddi məscid var idi. Qədim şəhərsalma 

mədəniyyətini mənimsəyən xalq yüksək sivilizasiya daşıyıcısı olan Qərb ilə hər baxımdan ayaqlaşa 

biləcək qüdrəti var idi. 

Hamam, su axarları sistemi və bunların cəmiyyətdə istifadəsi irəli sürülən hipotezin ən bariz sübutudur. 

Sovet rejimi bu ustalarıda müəyyən qədər öz yollarından çevirir, usta sənətə yaradıcı müstəvidənsə, 

kommersiya pəncərəsindən baxmalı olurdu. Qəsəbənin dolanbac küçələrindən keçəndə mis döyəcləyən 

çəkic səsləri eşidilir. Bu Lahıcın doğma “səsidir”. “Lahıcın mis istehsalı əsasən “Ağalı”  kvartalında 

mərkəzləşib, bu küçənin yan örəsində çoxlu mis dükanları yerləşir, ona görə də bura “Misgərlər bazarı” 

kimi də tanınır.”(1) 

Açar sözlər: Lahıc, sənətkarlıq, misgərlik, silahsazlıq, zərgərlik 
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DIFFERENCE BETWEEN BLENDED LEARNING AND FLIPPED CLASSROOM 

APPROACH 

 

Seema Sadiq 1 

1  V.B.S.P. University, Jaunpur , Research Scholar, B.Ed. department , Shri Agrasen Mahila Mahavidyalay, 

Azamgarh, India. 

Dr. Mohammad Zahid 2 

2 V.B.S.P.University, Jaunpur, Assistant Professor, B.Ed. department, Shibli National College Azamgarh, India. 

 

ABSTRACT 

Learning technologies, particularly multimedia, provide a variety of learning opportunities for students 

that are not available through traditional media. Individuals have varied learning styles, according to 

pedagogical literature. The flipped classroom is a teaching strategy in which tasks that would normally 

take place within the classroom are carried out outside of it, and vice versa. When compared to a typical 

classroom, the flipped classroom atmosphere guarantees that students become more active participants. 

The goal of this document is to meet the need for references on how to implement the flipped classroom 

method in the classroom. The flipped classroom’s significance to education is examined in connection 

to the changing roles of students and teachers.In the twenty-first century, technology allows for 

immediate access to information, and the Internet may be accessed through a variety of technology 

instruments such as a laptop, computer, or smartphone (Fu, 2013). Students now spend more of their 

waking time than ever before utilising digital tools; by using this technology, they may communicate 

with peers, teachers, and learning content from anywhere, not just in the classroom but also through 

distant learning (Fisher, 2009). In addition, various free learning materials for learning activities are 

available on websites.Blended Learning and the Flipped Classroom Approach are two alternative 

learning pedagogies that cater to the tech-savvy learners of the twenty-first century who prefer active 

involvement over passive listening while learning. The traditional classroom does not fit today’s pupils, 

who are no longer interested in using print textbooks as their only source of information. Universities 

presently provide a variety of online courses that students may take at their own leisure. Despite their 

proclivity for technology, students lack guarantee of access to ICT-based self-learning for socio-

economic and techno-cultural reasons. While both Blended Learning and the Flipped Classroom 

Approach have their own set of benefits, they also have their own set of drawbacks. This article 

examines and contrasts the advantages and disadvantages and differences between these two teaching 

and learning methods. 

Keywords: flipped classroom, blended learning, active participation, online, learning methods, ICT 

based, self learning. 
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YENİ MEDYA HABERCİLİĞİNDE ETİK SORUNLAR: KKTC SİYASAL HABERLER 

ÖRNEĞİ 

ETHICAL ISSUES IN NEW MEDIA JOURNALISM: THE EXAMPLE OF TRNC POLITICAL 

NEWS 
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Yakın Doğu Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Medya ve İletişim Çalışmaları, Lefkoşa, KKTC. 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1167-8362 

Doç. Dr. Ayhan DOLUNAY 

Yakın Doğu Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Medya ve İletişim Çalışmaları, Lefkoşa-KKTC. 
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ÖZET 

Etik, her alanda olduğu gibi, önemli kitle iletişim aracı gazeteler ve bilhassa çok daha geniş kitlelere 

daha kısa sürelerde erişimi olanaklı kılan dijital gazetelerin faaliyetlerinde de yüksek önemi haizdir. Bu 

çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden basın taraması ile, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

(KKTC)’nde faaliyet göstermekte olan Kıbrıs Postası, Gıynık, Özgür Gazete ve Hakikat olmak üzere 

dört dijital örnekleme dahil edilmiştir. İlgili gazetelerin, 22 Aralık 2021 – 22 Ocak 2022 tarihleri 

arasında yayımladıkları 4009 haber içerisinden, 1296 siyasal haberin 893’ünü oluşturan 2022 KKTC 

Milletvekilliği Erken Genel Seçimine yönelik haberlerden, gazetecilik etiği ilkelerine aykırılık teşkil 

edenler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Bu sürede ilgili gazetelerin yayımlamış oldukları siyasal 

haberler; seçime ilişkin siyasal haberler, Kıbrıs konusuyla ilgili siyasal haberler ve diğer siyasal haberler 

olmak üzere üç kategoriye ayrılmış; çalışmanın odağına istinaden, milletvekilliği seçimine ilişkin 

haberler incelemeye tâbi tutulmuştur. Bu bağlamda ilgili kategorideki etik ihlaller; kişilik haklarına 

yönelik etik ihlaller, kamu düzeni ile devletin itibar ve gizliliğine yönelik etik ihlaller ve ahlaki değerlere 

yönelik etik ihlaller olmak üzere üç kod altında analiz edilmiştir. Çalışmada nitel çözümlemelere ek 

olarak, nicel istatistiki verilere de yer verilerek, bulgular desteklenmiştir. İncelenen haberlerin 

%10’unda etik ihlal tespit edilmiş olup; azımsanamayacak oranın düşürülmesi adına, basın 

mensuplarına yönelik yaşam boyu eğitim faaliyetlerinin sıklaştırılması; KKTC Basın Yasası’nın revize 

edilmesi; dijital yayıncılığa yönelik denetimlerin artırılması önerilmektedir.  

Anahtar kelimeler: KKTC, Siyasal Haberler, Yeni Medya, İfade Özgürlüğü, Demokrasi, Etik, Etik  

 

ABSTRACT 

Ethics, as in every field, has a high importance in the activities of important mass media newspapers 

and especially digital newspapers that enable access to much wider masses in a shorter time. In this 

study, four digital samples, namely Kıbrıs Postası, Gıynık, Özgür Gazete, and Hakikat operating in the 

Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC), were included with the press screening, which is one of 

the qualitative research methods. Of the 4009 news published by the relevant newspapers between 

December 22, 2021 and January 22, 2022, 893 of the 1296 political news about the 2022 TRNC 

Parliamentary Early General Election, those that violate the principles of journalism were analyzed by 

content analysis. During this period, the political news published by the relevant newspapers; political 

news about the election, political news about the Cyprus issue, and other political news; Based on the 

focus of the study, the news about the parliamentary election were examined. In this context, ethical 

violations in the relevant category; ethical violations of personal rights, ethical violations of public order 

and the reputation and privacy of the state, and ethical violations of moral values. In the study, in addition 

to qualitative analysis, quantitative statistical data were also included, and the findings were supported. 

Ethical violations were detected in 10% of the news reviewed; intensifying lifelong training activities 

https://orcid.org/0000-0003-1167-8362
https://orcid.org/0000-0003-1862-4500
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for members of the press in order to reduce the substantial rate; Revision of the TRNC Press Law; It is 

recommended to increase the controls for digital broadcasting. 

Keywords: TRNC, Political News, New Media, Freedom of Expression, Democracy, Ethics, Ethical 

Violations, Personal Rights 
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AKIL ve ZEKÂ OYUNLARININ ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÜST BİLİŞSEL 

DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ*2

THE EFFECT OF INTELLIGENCE AND MIND GAMES ON 7TH GRADE SECONDARY 

SCHOOL STUDENTS’ METACOGNITIVE THINKING SKILLS*

Uğur EPÇAÇAN1 

1 Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi Programı, Siirt, Türkiye. 

1ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0240-7093 

Ferhat BAHÇECİ2 

2 Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Programı ve Öğretim, Elazığ, Türkiye. 

2ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6363-4121 

ÖZET 

Bu araştırmada akıl ve zekâ oyunlarının ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin üst bilişsel düşünme 

becerilerine etkisi incelenmiştir. Araştırma, nicel yöntemlerden yarı deneysel model ile desenlenmiştir. 

Araştırmanın örneklemi, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında, Siirt il merkezinde bulunan Özel Siirt Final 

Ortaokulu’nda seçmeli akıl ve zekâ oyunları dersini seçen deney grubu ve bu dersi seçmeyen kontrol 

grubu toplam 40 kişi olmak üzere yedinci sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırmada sekiz haftalık 

akıl ve zekâ oyunları eğitimi uygulanmıştır. Veriler, deney ve kontrol gruplarına ön test ve son testte 

uygulanan “Çocuklar İçin Üst Bilişsel Farkındalık Ölçeği” ile elde edilmiştir. Elde edilen verilerin 

analizinde, Wilcoxon işaretli sıralar testi ile Mann Whitney U-testi kullanılmıştır.  

Deney grubundaki katılımcıların Wilcoxon işaretli sıralar testi sonuçları, araştırmaya katılan 

öğrencilerin üst bilişsel düşünme testinden aldıkları deney öncesi ve sonrası puanları arasında anlamlı 

bir fark olduğunu göstermektedir(z=3.46, p= .000< .05). Fark puanlarının sıra ortalaması ve toplamları 

dikkate alındığında, gözlenen bu farkın pozitif sıralar, yani son test puanı lehine olduğu görülmektedir. 

Bu sonuçlara göre, düzenlenen akıl ve zekâ oyunları uygulamalarının, deney grubu öğrencilerinin üst 

bilişsel düşünme becerilerini geliştirmede önemli bir etkisinin olduğu söylenebilir.   

Kontrol grubundaki katılımcıların Wilcoxon işaretli sıralar testi sonuçları, araştırmaya katılan 

öğrencilerin üst bilişsel becerileri testinden aldıkları puanları arasında anlamlı düzeyde bir fark 

olmadığını göstermektedir(z= 1.36, p= .38> .05). 

Üst bilişsel düşünme becerileri gözlenen öğrencilerden akıl ve zekâ oyunları uygulamalarına katılanlar 

ile bu programa katılmayanların uygulama sonrasındaki Mann Whitney U-testi puanlarına göre üst 

bilişsel düşünme becerileri arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur(U= 97.50, p= .006<.05). Sıra 

ortalamaları dikkate alındığında, akıl ve zekâ oyunları uygulamaları programına katılan öğrencilerin, 

programa katılmayan öğrencilere göre üst bilişsel düşünme becerilerinin daha yüksek olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu bulgunun, akıl ve zekâ oyunları uygulamaları programının, öğrencilerin üst bilişsel 

düşünme becerilerini artırmada etkili olduğu söylenebilir. 

Elde edilen sonuçlar doğrultusunda öğrencilerin gelişim durumlarını dikkate alacak düzeyde akıl ve 

zekâ oyunları derslerinin bütün kademelerde olması gerektiğine ilişkin eğitim programları 

düzenlenebilir. Özellikle –sırasıyla- okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademelerinde bu ders saatlerinin 

* Bu çalışma 2. yazarın danışmanlığında 1. yazarın, Akıl ve Zekâ Oyunlarının Ortaokul 7. Sınıf öğrencilerinin Üst

Düzey Düşünme Becerilerine Etkisi, adlı yayımlanmamış doktora tezinden üretilmiştir. 

* This study was produced under the supervision of the 2nd author from the 1st author's unpublished doctoral

thesis, The Effect Of Intelligence And Mind Games On 7th Grade Secondary School Students’ Higher Order 

Thinking Skills. 
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daha fazla olması sağlanabilir. Akıl ve zekâ oyunları sadece eğlence anlayışı ile değil aynı zamanda 

yaratıcı düşünme becerilerinden yola çıkarak üretkenliği de destekleyen bir anlayışı da 

desteklemektedir. Dolayısıyla bu durumu göz önünde bulundurarak üretkenliği arttırmak adına 

öğrenciler için uygun materyal, ortam ve koşulların sağlanması üst bilişsel düşünme becerilerin 

geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Akıl ve zekâ oyunları, üstbiliş, düşünme, beceri.  

 

ABSTRACT 

In this study, the effect of mind and intelligence games on the metacognitive thinking skills of secondary 

school seventh grade students was examined. The research was designed with a quasi-experimental 

model, one of the quantitative methods. The sample of the research consists of seventh grade students, 

a total of 40 students, who chose the elective mind and intelligence games course experimental group 

and did not choose this course control group at the Private Siirt Final Secondary School in the city center 

of Siirt in the 2021-2022 academic year. Eight-week mind and intelligence games training was applied 

in the research. The data were obtained with the "Metacognitive Awareness Inventory for Children" 

applied to the experimental and control groups in the pre-test and post-test. In the analysis of the obtained 

data, Wilcoxon signed-row test and Mann Whitney U-test were used. 

Wilcoxon signed-row test results of the participants in the experimental group show that there is a 

significant difference between the pre- and post-experiment scores of the students participating in the 

study from the metacognitive thinking test (z=3.46, p= .000< .05). Considering the mean rank and totals 

of the difference scores, it is seen that this observed difference is in favor of the positive ranks, that is, 

the post-test score. According to these results, it can be said that the mind and intelligence games 

practices have a significant effect on improving the metacognitive thinking skills of the experimental 

group students. 

Wilcoxon signed-rank test results of the participants in the control group show that there is no significant 

difference between the scores of the students participating in the study in the metacognitive skills test 

(z= 1.36, p= .38> .05). 

It was found that there was a significant difference between the metacognitive thinking skills of the 

students whose metacognitive thinking skills were observed, according to the Mann Whitney U-test 

scores of the students who participated in the mind and intelligence games applications and those who 

did not participate in this program (U= 97.50, p= .006<.05). Considering the mean rank, it is understood 

that the students who participated in the mind and intelligence games applications program had higher 

metacognitive thinking skills than the students who did not participate in the program. Based on this 

finding, it can be said that the mind and intelligence games applications program is effective in 

increasing students' metacognitive thinking skills. 

In line with the results obtained, training programs can be organized that will take into account the 

developmental status of students and that mind and intelligence games should be taught at all levels. 

Especially, it can be ensured that these course hours are more in pre-school, primary school and 

secondary school levels, respectively. Mind and intelligence games not only support an understanding 

of entertainment, but also an understanding that supports productivity based on creative thinking skills. 

Therefore, considering this situation, providing suitable materials, environments and conditions for 

students in order to increase productivity will contribute to the development of metacognitive thinking 

skills. 

Keywords: Mind and intelligence games, metacognition, thinking, skill. 
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YENİ MEDİA ŞƏRAİTİNƏ KEÇİDİN DİLEMMASI: QƏZET, YOXSA İNTERNET YAYIMI? 

THE DILEMMA OF TRANSITION TO A NEW MEDIA ENVIRONMENT: NEWSPAPER OR 

INTERNET BROADCASTING? 
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Açar sözlər: offlayn, sayt, klassik media, elektron media, peşəkarlıq, yeni media jurnalistikası, bloqlar, 

mətbuat azadlığı 

XÜLASƏ 

Dünyada  “qızıl orta” deyilən anlayış var, yəni, yaxşı qəzet, yaxşı çap orqanı odur ki, o, həm oxucunun, 

auditoriyanın marağını nəzərə ala, həm də özünün prinsiplərini gerçəkləşdirə bilir. Avropanın ən böyük 

sosioloqu sayılan Habermasın fikrinə görə, yeni texnologiyaların meydana gəlməsi və vətəndaşlıq 

jurnalistikasının artması ilə yeni qorxulu tendensiyalar yaranır. Ənənəvi jurnalistika ilə internet 

jurnalistikanın təməl prinsipləri qarışdırılır ki, bunun da sayəsində, ümumiyyətlə, o təməl prinsiplərin 

təsdiqi situativ yanaşma meydana çıxarır, yəni, bu,  burada olar,  ya olmaz. Bunu o, çox pis əlamət hesab 

edir. Klassik media, ənənəvi media özünün mövqelərindən çəkilə bilər. Amma, bununla yanaşı, 

məsələn, on il bundan əvvəl bütün dünyada sorğu aparıldı, keyfiyyətli və keyfiyyətsiz deyilən mətbuat 

orqanları müəyyənləşdirildi. Dünyanın on keyfiyyətli mətbuat orqanı müəyyənləşdirildi ki, “Vaşinqton 

post”, “Nyu-York tayms”, “Guardian”, BBC kimi KİV orqanları da məhz bura aiddir. Yəni, bunlar o 

strukturlardır, o qurumlardır ki, auditoriyanın, cəmiyyətin maraqlarını güdüb, hakimiyyət üzərindən 

ictimai nəzarəti gerçəkləşdirib öz səhifələrində, ekranında, efirində ictimai forum yaradaraq, müxtəlif 

fikirləri əks etdirən diskussiyaları təşkil edə  bilir. Bax, belə olanda auditoriya öz marağını ifadə edə 

bilir. Yox, əgər biz dünyanın ən gözəl qanunu, ən böyük qanunu olan ölçü-balans qanununu pozanda, 

yalnız əyləncə xarakterli və yalnız ictimai prosesləri əks etdirən yazılar verəndə, o zaman  bu maraqlar 

ifadə olunmur. Dünya bu gün mozaikdir, zövqlər mozaikdir, baxışlar, düşüncə və səviyyələr fərqlidir. 

Ona görə qəzet bunu mütləq nəzərə almalıdır. Bir də jurnalistika yeganə sahədir ki, cəmiyyətdə bütün 

ictimai sferaların hamısı ilə bağlıdır. Belə demək mümkünsə,  siyasəti də, iqtisadiyyatı da, biznesi də, 

mənəviyyatı da, dini də, təhsili də, elmi də, sosial həyatı  da hamısını əhatə edə bilir və hamısı ilə əlaqəsi 

var. Belə olan halda da peşəkarlıq odur ki, həm auditoriyanın maraqlarını ifadə edə bilirsən, həm də öz 

prinsiplərini. Yəni, sən qəzetin – oxucunun, xüsusən də aşağı zövqlü oxucunun və tamaşaçının 

səviyyəsinə düşmürsən, onu öz ritmində, öz səviyyəndə saxlamağı bacarırsan. 

Jurnalistikada  məşhur  bir deyim var, hamının xoşuna gəlmək istəyirsənsə,  jurnalistikadan get şou-

biznesə qoşul. Çünki,  jurnalistikanın məqsədi hamının xoşuna gəlmək deyil. Jurnalistikanın məqsədi, 

missiyası məlumatlandırmaqdır, cəmiyyətə bilgilər verməkdir, onu maarifləndirməkdir, demokratiya 

yoluna işıq salmaqdır, insanlara yol  göstərməkdir. Ona görə bunu  bacaran, bu səviyyəni saxlaya bilən 

media qurumları dünyada nüfuzlu media qurumları sayılır. 

 

Key words: offline, site, classic media, electronic media, professionalism, new media journalism, blogs, 

freedom of the press 

ABSTRACT 

There is a concept in the world called the "golden mean", that is, a good newspaper, a good publishing 

house is one that can take into account the interests of the reader, the audience, and implement its own 

principles. According to Habermas, Europe's largest sociologist, with the advent of new technologies 

and the rise of civic journalism, new alarming trends are emerging. The basic principles of traditional 

journalism and online journalism are mixed, which, in general, creates a situational approach to the 

https://orcid.org/0000-0003-1037-4594
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affirmation of those basic principles, that is, whether it is here or not. He considers this a very bad sign. 

Classical media, traditional media can be withdrawn from their positions. But at the same time, for 

example, ten years ago, a worldwide survey was conducted to identify so-called quality and low-quality 

media outlets. Ten high-quality media outlets around the world have been identified, including the 

Washington Post, the New York Times, the Guardian, and the BBC. That is, these are the structures that 

are able to pursue the interests of the audience, society, exercise public control over the government, 

create a public forum on their pages, screens, and air, and organize discussions that reflect different 

views. In this case, the audience can express their interest. No, if we violate the law of balance, which 

is the most beautiful law in the world, the greatest law, and publish articles that are only entertaining 

and reflect only social processes, then these interests are not expressed. The world today is mosaic, tastes 

are mosaic, views, thoughts and levels are different. Therefore, the newspaper must take this into 

account. And journalism is the only field that covers all spheres of society. If it is possible to say so, it 

can and does cover politics, economy, business, morality, religion, education, science and social life. In 

this case, professionalism is that you can express both the interests of the audience and your own 

principles. That is, you do not fall to the level of the newspaper - the reader, especially the low-taste 

reader and the audience, you are able to keep it in its rhythm, at its level. There is a popular saying in 

journalism, if you want to be liked by everyone, go from journalism to show business. Because the goal 

of journalism is not to please everyone. The purpose and mission of journalism is to inform, to inform 

the public, to enlighten it, to shed light on the path to democracy, to guide people. Therefore, the media 

organizations that are able to do this and maintain this level are considered to be the most influential 

media organizations in the world. 

 

GİRİŞ 

Sosial və siyasi mübarizənin, elmi bilikləri yaymağın, maarif və mədəniyyəti inkişaf etdirməyin, ictimai 

rəyi və dünyagörüşünü formalaşdırmağın qüdrətli silahı olan mətbuatın xalq kütlələrinin 

maarifləndirilməsində, milli iqtisadiyyat və mədəniyyətin inkişafında rolu böyükdür. Mətbuat birdən-

birə indiki mərhələyə gəlib çatmamışdır, uzun və mürəkkəb yol keçmişdir. Hələ mətbəə icad 

olunmamışdan əvvəl ağızdan gələn məlumat xəbərlərin əsas mənbəyi idi. Geri dönən tacirlər, dənizçilər   

və səyahətçilər materikə yeni xəbər gətirirdilər, bu da şəhərdən - şəhərə yayılırdı. Bu cür xəbərin 

yayılması çox etibarlı deyildi və bu üsul mətbəənin ixtirası ilə məhv oldu. Avropada intibah dövrünün 

başlaması ilə əlaqədar yarmarkalar keçirilən şəhərlərdə informasiya mərkəzləri yarandı. Həm də həmin 

şəhərlərdə əlyazma halında qəzetlər buraxılırdı və burda ticarət xəbərləri ilə yanaşı digər informasiyalara 

da yer verilirdi. "Qəzet" sözü də həmin dövrdə meydana gəlmişdir. Bu ad Venesiyada (İtaliyada) işlənən 

pul vahidinin adından götürülüb. İnformasiyalar həmin pula, yəni qazettaya satılırdı. Erkən müasir 

dövrdə (1500-1800) Avropanın, xüsusən də İtaliyanın hər yerində siyasi, hərbi və iqtisadi xəbərləri tez 

və effektiv şəkildə çatdırmaq üçün bu cür qəzetlərdən  istifadə olunurdu. Bu nəşrlərin heç biri müvafiq 

qəzetlərin müasir meyarlarına tam cavab vermirdi, çünki onlar adətən geniş ictimaiyyət üçün nəzərdə 

tutulmamış və müəyyən mövzularla məhdudlaşmışdı. Xəbər nəşrləri tez-tez yayımlanan geniş tablo 

formatında çap olunurdu. Bu nəşrlər eyni zamanda tez-tez ağac şəkillərini özündə əks etdirən kitabçalar 

və kiçik bukletlər şəklində meydana çıxırdı. Savadlılıq səviyyəsi bu günlə müqayisədə aşağı idi və bu 

xəbər nəşrlərini insanlara çatdırmaq üçün  ucadan oxuyurdular. 1400-cü ilə qədər İtalyan və Alman 

şəhərlərindəki iş adamları əhəmiyyətli xəbər hadisələrinin yazılı salnamələrini tərtib edir və onları iş 

əlaqələrində yayırdılar. Bu material üçün bir çap maşınından istifadə etmək fikri də ilk dəfə 1600-cü 

illərdə Almaniyada ortaya çıxdı. İlk nəşr olunan qəzetlər Alman şəhərlərində, 1631-ci ildən başlayaraq 

isə Strasburqda ortaya çıxdı. 1650-ci ilə qədər Almaniyanın 30 şəhərində aktiv qəzetlər var idi. Yarım 

illik bir xəbər salnaməsi sayılan və latın dilində nəşr olunan "Mercurius Gallobelgicus" 1594-1635 illər 

arasında Kölndə yaranmışdı, ancaq bu digər nəşrlər üçün nümunə sayılmırdı. Xəbərlər əsasən XVII əsr 

Avropada yaxşı qurulmuş kanallar vasitəsi ilə bülletenlər arasında yayıldı. O dövrdə sevimli mövzular 

arasında müharibələr, hərbi işlər, diplomatiya və məhkəmə işləri və dedi-qodular yer alırdı. 1600-cü 

ildən sonra Fransa və İngiltərədəki milli hökumətlər rəsmi bülletenləri çap etməyə başladılar.  

Bütün dövrlərdə jurnalistikanın ən ciddi və əsaslı problemlərindən biri onun ifadə etdiyi söz azadlığı 

olub. Göründüyü kimi ilk qəzetlərin də məhz Avropada yaranması söz azadlığı ilə bağlıdır. Mətbuat 

azadlığı problemi hələ XVII əsrdə İngiltərədə ciddi şəkil almışdı. 1644-cü ildə Con Milton ingilis 
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parlamentində çıxış edərək mətbuat azadlığını müdafiə etmişdi. Çünki  demokratiyanın əsas 

göstəricilərindən sayılan söz və məlumat azadlığı prinsipi dövlətlərin, xalqların hərtərəfli inkişafında, 

cəmiyyətlərin formalaşmasında müstəsna rol oynayır. 

Azərbaycana gəlincə uzun illər  çar Rusiyasının müstəmləkəçilik siyasətinə məruz qalan ölkəmizdə 

cəmiyyəti maarifləndirib inkişafa səsləyən qəzetlərin nəşrinə XIX əsrdə rast gəlirik. 1832-ci ildə "Tiflis 

əxbarı" qəzeti və 1845-ci ildə “Zaqafqazski vestnik" qəzetinə "Qafqazın bu tərəfin xəbəri" adlı 

Azərbaycanca buraxılan əlavə milli mətbuatın yaradılması istiqamətində atılmış ilk addımlar olmuşdur. 

Rəsmi bülleten xarakteri daşıyan həmin nəşrlər sözün əsl mənasında hələ qəzet adlandırıla bilməzdi. 

Ölkəmizdə 1875-ci il iyulun 22-də “Əkinçi” qəzetinin işıq üzü görməsi ilə Azərbaycanda ilk mətbu 

orqanın əsası qoyulu. Avtopada nəşrt edilən qəzetlərdən çox-çox sonra yaranmasına baxmayaraq 

"Əkinçi" qəzeti öz məqsəd və ideyaları ilə avropalıları heyran buraxmışdır. Çünki "Əkinçi" demokratik 

bir ölkədə deyil məhz imperiyanın "parçala və hökm sür" siyasətinin aparıldığı bir ölkədə milli təfəkkür 

və milli özünüdərk ideyasının carçısı olmuşdu. "Əkinçi" qəzetində dərc edilən informasiyalar oxucuya 

geniş məlumat verirdi və bu informasiyalar müəyyən mənada  tarix hesab edilməlidir. Bu 

informasiyaların mahiyyətini nəzərə alsaq, deyə bilərik ki, "Əkinçi" qəzeti həm də tarixi yaşadıb. 

Məramı maarifləndirmək olan "Əkinçi" qəzetinin "Tazə xəbərlər" şöbəsində dərc edilən belə 

informasiyalar istər coğrafiyasına, istərsə də məzmununa görə fərqlidir. Burada dərc olunan 

informasiyalar eyni zamanda məzmun etibarilə həm də vətənpərvərlik hisslərinin gücləndirilməsinə 

istiqamətlənmişdi. Dövlətə, dövlətçiliyə çağırış təsirində qəbul edilməli olan  belə informasiyalar, 

müəyyən mənada təbliğati xarakteri ilə səciyyəvidir.  Senzuranın hökm sürdüyü bir vaxtda "Əkinçi" nin 

yolu ilə gedən bir sıra qəzetlər o cümlədən xalqı qəflətdən oyandırmaq istəyən "Molla Nəsrəddin"çilər 

və "türkləşmək, islamlaşmaq, avropalaşmaq" şüarı ilə millətini vahid  dil, din millət olaraq birləşərək 

inkişafa səsləyən "Füyuzat"çıların cəmiyyətimizin təfəkküründə milli oyanış hislərinin 

formalaşdırılmasında əvəz edilməz rolu olmuşdu.   Məhz Şərqdə ilk demokratik dövlət olan Azərbaycan 

Xalq Cumhuriyyətinin yaranmasında "Füyuzat" jurnalının nümayəndələrinin böyük rolu olmuşdu. 

Deməli jurnalistikanın təməl prinsiplərinə söykənən qəzetlər hər zaman xalqların taleyində mühüm rol 

oynaya bilmişdir.  

Jurnalistlər əvvəllər  məlumat yaymaq üçün daha çox qəzetlərdən  istifadə etsələr də, XX  əsrin   

ortalarında  radio və televiziya, sonlarında isə internet əsas vasitəyə çevrilmişdir. İnternetin inkişafı ilə 

ənənəvi jurnalistika ilə yanaşı artıq yeni media jurnalistikası formalaşdı. “Yeni media” dedikdə ilk ağla 

gələn bu kommunikasiya  sisteminin məhz internet üzərində var olmasıdır. Halbuki yeni media daha 

geniş anlayışdır və internet məkanı xaricində də, offlayn həyata keçə bilir. Çox vaxt yeni medianı sosial 

media ilə qarışıq salırlar və bu iki anlayışı birləşdirirlər. Əslində, bilmək lazımdır ki, yeni media daha 

geniş anlayışdır və sosial media da onun ən populyar və gündəmdə olan qoludur. Yeni medianı anlamaq 

üçün öncə yeni media mühitinin nə olduğunu anlamaq gərəkdir.  Yeni media jurnalistikasında  etik 

öhdəliklərlə yanaşı, dəyişməz öhdəliklər də var olmaqdadır. Bunlar juralistikanın təməl prinspləridir: 

xəbərin doğruluğu, dəqiqliyi, qərəzsizliyi, vicdanlılığı, etibarlılığı və s. Yeni medianın açdığı fürsətdən 

yararlanaraq, təşəbbüs irəli sürərək sosiallaşmaq olar. 

Yeni media jurnalistikasında ilk  onlayn xəbər saytları 1990-cı illərdə yaranmağa başladı. Artıq 2008-ci 

ildə  amerikalıların əksəriyyəti milli və beynəlxalq xəbərlərini qəzetlərdən daha çox internetdən əldə 

etdiklərini bildirirdi. "Pew" Araşdırma Mərkəzinin hesabatına görə 18-29 yaşlı gənclər indi ilk növbədə 

xəbərlərini İnternet vasitəsilə öyrənir. Yeni xəbər saytlarının istifadəyə verilməsi, ənənəvi xəbər 

agentlikləri tərəfindən onlayn xəbərlərə investisiya qoyuluşu və ümumilikdə internet auditoriyalarının 

artması səbəbindən xəbər saytlarının auditoriyası artmağa davam edir. Əvvəllər yalnız gənclər onlayn 

xəbər saytlarına müraciət edirdisə indi əhalinin çox hissəsi artıq xəbərləri onlayn əldə edir.  Bu baxımdan 

xəbər saytları onlayn xəbər mediasının istehsalının ən geniş yayılmış formasıdır.  2000-ci ildən etibarən 

Qərb dünyasında jurnalistlərin böyük əksəriyyəti gündəlik işlərində internetdən müntəzəm istifadə 

edirlər. Əsas xəbər saytlarından əlavə  rəqəmsal jurnalistikada  şərh saytları, eləcə də, paylaşma və 

müzakirə saytları da  mövcuddur. 1999-cu ildə qurulan Onlayn Xəbərlər Birliyi, onlayn jurnalistləri 

təmsil edən ən böyük bir təşkilatdır və əsas funksiyası rəqəmsal təqdimat üçün xəbər toplamaq və ya 

istehsal etməkdən ibarətdi. Jurnalistikanın ənənəvi növlərindən fərqli olaraq onlayn jurnalistika oxucu 

üçün çox əlverişlidir. Onlayın  jurnalistika oxucuya daha çox məlumatı zaman və məkan hüdudsuzluğu 

çərçivəsində təqdim edir.  
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Rəqəmsal jurnalistika eyni zamanda əlaqə və müzakirə aparmağa da imkan verir. İnternetdən əvvəl heç 

görüşməmiş oxucular arasında kortəbii müzakirə etmək mümkün deyildi. Bir xəbərin müzakirəsi prosesi 

rəqəmsal jurnalistika üçün çox şey təşkil edir. Oxuclar verilmiş məlumatı müzakirə etmək istəyən digər 

şəxslərlə əlaqə qururlar. Rəqəmsal jurnalistika xəbərlərin cəmiyyət tərəfindən necə istifadə olunduğunu 

göstərir. Onlayn mənbələr tez bir zamanda qısa müddət ərzində fasiləsiz xəbərlər verə, cəmiyyətə baş 

verən hadisələrin tezisini təmin edə bilər. Hadisəin inkişafı boyunca jurnalistlər bir neçə saniyə ərzində 

oxuculara aktual olan məlumatları onlayn mənbələr vastəsilə çatdıra bilirlər. Bir xəbərin yerləşdiriləcəyi 

sürət, ümumiyyətlə çap jurnalistikasında baş verməyən bir şəkildə hesabatın düzgünlüyünə təsir göstərə 

bilər. 

İlk onlayn jurnalistika saytı 90-ci illərdə ABŞ-nın Şimali Karolina ştatında “The News & Observer” 

qəzetinin bazasında Nando saytı işə başlayıb. 1995-ci ildə isə Salon.com və Slate.com adlı yalnız onlayn 

xəbərləmə edən sayt istifadəyə verildi.  Şəbəkə KİV-i üçün yazmaq çap mediası üçün yazmaqdan 

fərqlənir. Bu daha çox yazarların hiss-həyəcanı ifadə etmək baxımından seçilir. İnternet jurnalisti  daim 

şəbəkədə olmaqla öz oxucusunun “nəfəsini” və onunla kəsilməyən əlaqəni duyur. Onlayn jurnalistlə 

onlayn oxucu arasında nə redaktor, nə nəşriyyat, nə də mətbəə dayanır. Əlaqə birbaşa, real zaman 

daxilində baş verir. Bu isə yazının stilini və xarakterini dəyişir. Belə bir hissi həmçinin oxucu da keçirir. 

Onlayn əlaqədə olan oxucunun yazıdan aldığı təəssürat kioskdan alınan qəzeti oxumaqdan fərqlənir. 

 İnternet mediası operativlik və cəmiyyəti məlumatlandırmaq baxımından qəzetləri, hətta telekanalları 

da geridə qoymağı bacarıb.İnternetin sürətlə inkişafı və imkanlarının genişlənməsi nəinki çap 

məhsullarının internet variantlarını, eləcə də yalnız internet versiyası olan, bilavasitə internet vasitəsilə 

yayılan media növlərinin də formalaşmasına gətirib çıxardı. Və internetin yaratdığı yeni-yeni 

imkanlardan faydalanmaqla bu inkişaf prosesi günümüzdə də davam etməkdədir. Bir-birindən fərqli 

dizaynda müxtəlif xəbər saytları, informasiya portalları, blog-jurnalistika, internet-radiolar, internet-TV 

və s. bu inkişafın nəticəsini göstərən amillərdir. Ənənəvi KİV-də hər kəsin tribuna əldə etməsi, sözünü 

deyə bilməsi üçün imkanlar obyektiv və subyektiv səbəblərdən məhdudlaşdırıla bilər. İnternet 

mediasında isə vəziyyət fərqlidir. Xüsusilə də son zamanlar fərdi onlayn “gündəliklərin”, yəni bloqların 

meydana çıxması insan hüquqlarının, söz azadlığının ən yüksək səviyyədə təmin olunması üçün real 

şərait yaradır. Bütün bunlar, internetin və eyni zamanda yeni medianın yüksək demokratik potensiala 

malik olmasının göstəriciləridir. Elektron nəşrlər oxucu ilə ünsiyyəti daha maraqlı və rəngarəng edir. 

şəbəkə resurslarının özəl imkanları: forumların və virtual sorğuların təşkili, həcm məhdudiyyətlərinin 

olmaması, tez-tez yeniləşdirilmə, müxtəlif informasiya resurslarına giriş imkan-ları, istifadəçilərlə əks 

əlaqənin qurulması və s.şəbəkə nəşrlərinin ən üstün cəhətlərindəndir. Elektron medianın önə çıxan 

məziyyətlərindən biri də mətnlərin çoxqrafikalı təqdimatıdır. Bu müxtəlif ölkələrdə yaşayan oxucular 

üçün çox əlverişlidir. Belə ki, fərqli əlifbalardan və qrafikalardan istifadə edən bu insanlar əksər hallarda 

bir-birlərinin yazılı materiallarını oxumaqda çətinlik çəkiblər. Lakin internet jurnalistikasında 

çoxqrafikalılıq prinsipi bu çətinliyi dəf etməyə imkan verir. İnternet KİV-in oxucusu çevirmə 

(konvertasiya) sistemindən istifadə etməklə istənilən qrafikada olan informasiyanı asanlıqla oxuya bilir. 

“Bu da, öz növbəsində, internet-mühitdə yerləşdirilən mətbuat orqanlarının istifadəçi auditoriyasının 

virtual məkan səviyyəsində genişlənməsinə, populyarlığının armasına xidmət edir”  

Bundan başqa, internet-KİV-də jurnalistlər mətnləri hazırlayarkən bir sıra əlavə qayğılardan azad 

olurlar. Belə ki, müxtəlif terminlərin və təsvirlərin geniş şərhini, izahını verməyə ehtiyac qalmır, çünki 

lazım olduqda ensiklopedik xarakterli vebsaytlarda mövcud olan və ətraflı izahla verilən sözlərə və foto-

video materiallara aktiv istinadlar vasitəsilə müraciət olunur (məs: Wikipedia), əlavə biliklər əldə edilir. 

“İstifadəçilərin bilik səviyyəsinə uyğun kontent müxtəlif həcmdə və müxtəlif semantik yükə malik olur. 

Elə bil istifadəçi tərəfindən, öz səviyyəsi və arzusuna müvafiq olaraq dəyişən, həcmi idarə olunan 

kontent alınır. Bildiyimiz kimi, hal-hazırda internet istifadəçiləri vebsaytlarda işləyərkən lazım olduqda 

digər onlayn mənbələrə çoxlu sayda keçidlər (hiper-istinadlar) etməklə informasiya tələbatını məhz bu 

şəkildə ödəyirlər” 

İnternet jurnalistikasını fərqləndirən mühüm xüsusiyyətlərdən isə reytinq məsələlərinin asanlıqla 

aydınlaşdırıla bilməsidir. Vebsaytlara edilən müraciətlər zamanı bəzi mühüm parametrləri özündə əks 

etdirən logfayllar vasitəsi ilə reytinq məsələsi avtomatik həll olunur. Belə ki, ənənəvi mediada hər hansı 

bir mətbu orqanın, onun səhifələrində dərc edilən məqalələrin reytinqini müəyyənləşdirmək çox çətin 

idi. Ənənəvi üsullarla aparılan rəy sorğularının da keyfiyyəti, obyektivlik dərəcəsi yüksək deyildi. 
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Amma müasir veb-texnologiyalar elektron mətbuat orqanlarının, onlarda dərc olunan ayrı-ayrı 

məqalələrin reytinqini, onların oxucu kontingentinin sosial tərkibini daha dəqiq və obyektiv şəkildə 

müəyyənləşdirməyə imkan verir. Bu da mətbuat vasitələrinin öz fəaliyyətlərini düzgün qura bilmələri 

üçün olduqca əhəmiyyətlidir. 

Uzun müddətdir ki, ənənəvi texnologiyalar əsasında fəaliyyət göstərən radio, televiziya yayım qurumları 

“qızıl fond”, “fonoteka”, “filmoteka” və s. kimi adlar altında çox az verilişləri yadda saxlaya bilir, elə 

indinin özündə də əksəriyyəti itib gedir. Həm də bunları qoruyub saxlamaq da asan olmur, xüsusi binalar, 

xüsusi şərait və s. lazım gəlir. İnternet jurnalistikası, xüsusilə də internet-radio və internet-TV bu 

problemlərdən azaddır. Belə ki, böyük həcmli yaddaş tutumuna və emal imkanlarına malik sistemlərin 

və qurğuların, informasiyanın həyat tsiklinin idarə olunması, informasiyanin yadda saxlanması 

şəbəkələri, informasiyanın avtomatik miqrasiyası və s. kimi mütərəqqi texnologiyaların meydana 

gəlməsi internet mühitində fəaliyyət göstərən radio və televiziya kanallarında yayımlanan bütün 

verilişlərin tam şəkildə və istənilən müddətə saxlanmağına imkan verir. Digər tərəfdən bu qurumların 

yaddaş sistemlərində toplanmış informasiyaların müxtəlif əlamətlərə görə təsnifatını və intellektual 

analizini aparmaq üçün mövcud olan analitik informasiya texnologiyaları (OLAP, Data mining, Web 

mining, Text mining və s.) jurnalistlər üçün olduqca mühüm dəstəkdir. Belə ki, jurnalistikanın ən çətin 

istiqaməti olan analitika sahəsində bu texnologiyaların tətbiqi ilə istənilən mövzu çərçivəsində çox 

böyük həcmə malik olan məlumatları sistemləşdirmək, strukturlaşdırmaq, tendensiyaları aşkarlamaq, 

yeni biliklər əldə etmək və bu kimi digər intellektual işləri xüsusi aparat-proqram sistemləri vasitəsi ilə 

həyata keçirmək mümkündür. Qeyd etmək lazımdır ki, dünyanın aparıcı radio və televiziya yayımı 

şirkətləri (CNN, BBC, Euronews və s.) bu texnologiyalardan geniş istifadə edirlər.  

Yeni media formatlarının biri kimi qəbul edilən bloq (blog), istifadəçilərdən texniki bilgi tələb etmədən 

bəzən gündəlik kimi yazılan, bəzənsə insanların maraqlı olduqları məsələlər barədə paylaşımların 

edildiyi saytlardır. “Blog” sözü ingiliscə “web” və “log” sözlərinin birləşməsindən meydana gəlib. 

Zamanla bu iki kəlmənin birləşməsi weblog mənasında işlədilib. Qısa variant isə bloqdur. Bloq müəllifi 

bloqçu və ya blogger adlanır.  Sadə dildə, bloqun nə olduğunu təsvir etsək, onun indidən keçmişə doğru 

postların sıralandığı, müəllifinin, yəni bloqçu barədə məlumatların əks olunduğu və oxucuların və ya 

izləyicilərin şərh yaza bildiyi veb səhifələrdir. 

Şərhlər bloq mədəniyyətinin inkişafında, başlıcası isə interaktivliyin qorunmasında böyük rol oynayır. 

Texniki baxımdan  bloqlar hazır platformaların üzərində qurulur, lakin ayrıca domeyn üzərinə qurulan 

və daha çox saytlaşdırılmış bloqlar da mövcuddur. Bəzən bloqları mövzularına görə növlərə ayırırlar. 

Məsələn, fərdi, tematik (siyasi, iqtisadi, idman, mədəni və s.) foto, video, korporativ və s. Bəzilərinə 

görə isə  bloqlar internet üzərində güvən verici informasiya mənbəyidir. Çünki milyonlarla ənənəvi 

mediaya çıxışı olmayan insanların texniki bilik istəmədən səsinin eşidilməsinə bloqlar yol açıb. Müstəqil 

jurnalistlər üçün bloqlarda redaktor planlaması və prioritetlər olmadığından mövzu seçimi rahatlaşır, 

onlar nə istəyirlər, o barədə də yazırlar. Bu baxımdan bloqçulardan hamının qəbul etdiyi üsullarla yazı 

yazılmasının istənilməsi mənasızdır. Bəziləri isə bloqçuluğu jurnalistikanın gələcəyi kimi qəbul edirlər. 

İnsanlar çox vaxt  standart yazılmış xəbərlərdən çox, fikir plüralizmini ehtiva edən bloqlara üz tutur. 

Jurnalistikada bloqdan bir çox hallarda faydalanmaq olar. 

İlk bloqlar yarandığı vaxtlar Amerikanın Əfqanıstandakı əməliyyatı ilə əlaqədar olaraq hərbi bloqlar 

geniş yayıldı. Bloqların KİV-lə rəqabət aparan qüvvə kimi  ilk dəfə özünü 2001 -ci ilin 11 sentyabrında 

ABŞ-da baş vermiş terror hadisəsi zamanı göstərə bildi. Nyu-York bloqçuları hadisə baş verən 

məkandan operativ müsahibələr alır, hadisə şahidlərindən faktlar toplayır, şəkillər çəkir,hadisələri şərh 

edib bloqlarda yerləşdirdilər. İnternetin məkan hüdudsuzluğu bu terror aktını anında təkcə ölkə daxilndə 

deyil bütün dünyaya yayımladı. 

Əgər ənənəvi qəzetlər vastəsilə məlumat sadəcə müəyyən bir bölgədə duyulurdusa  internet jurnlistikası 

vastəsilə bütün dünyaya anında çatdırıla bilməsi onlayn jurnalistikanın üstün cəhəti hesab olunur. 

Klassik media “təkin çoxluğa” təsiridirsə, yeni media “çoxluğun çoxluğa” qarşılıqlı təsiridir. Burada 

istənilən informasiyanın qarşılıqlı rəyi və cavab reaksiyası vardır.Yeni media bəşəriyyəti bir araya 

gətirən və onu vahid topluya çevirən sosial şəbəkələrdən ibarətdir . 

Ölkə reallıqlarının internet şəbəkəsi vasitəsilə dünyaya yayılması və xalqın min illər boyu yaratdığı 

maddi-mənəvi dəyərlərin dünyaya tanıdılması məqsədilə 2005-ci ildə fond tərəfindən materialların 
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həcminə, zənginliyinə və əhatəliliyinə, habelə istifadə olunmuş texnologiyalara görə ölkədə analoqu 

olmayan "Azərbaycan" (www.azerbaijan.az) internet portalı yaradılmışdır. İstifadəçilərinin sayı 

milyonlarla olan portalda Azərbaycanın bu günü, tarixi keçmişi, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinin əsl mahiyyəti ilə bağlı məlumatlar yerləşdirilmişdir. "Azərbaycan" internet 

portalı zəngin informasiya mənbəyi kimi ölkə həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında misilsiz rol 

oynayır. 

İkinci Qarabağ müharibəsinin ilk günlərindən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti sosial 

şəbəkələrdən, xüsusilə də Tvitterdən etdiyi paylaşımlar  informasiyanın rəsmi mənbəyi olmaqla yanaşı 

həmdə dünya gündəmini aktual mövzusu olan Vətən müharibəsi haqqında məlumatların dünya 

ictimaiyyətinə  anında çatdırılmasında böyük rolu oldu. 44 günlük Vətən müharibəsi dövründə dünyanın 

gözü Prezidentdən gələcək növbəti tvitdə idi. Qarabağda qazandığımız qələbə xəbərlərini anında və daha 

sürətli şəkildə  internet vastəsilə dünyaya çatdırılmasında Twitter onlayn KİV -in bir qolu kimi böyük 

rol oynadı. 

Son olaraq onu qeyd etmək istəyirəm ki həm internet jurnalistikası həm də ənənəvi jurnalistika eyni 

prinsip üzərində fəaliyyət göstərirlər. Baxın qəzetlər həm özlərinin elektron səhifələrini saxlayırlar, həm  

də onlayn tərzində işləyirlər, məlumatları tez-tez təzələyirlər. Amma eyni zamanda özlərinin çap 

variantını, yazılı variantını inkişaf etdirirlər, yeni rubrikalar açırlar, yeni fikir tapırlar, yeni dizayn 

tapırlar və sair.  Bu o deməkdir ki, biz gerçəkliyi müxtəlif formalarda ifadə edə bilirik. Biz jurnalistikanı 

fərqli qollarda təmsil edirik. Çünki burada dəyişən yalnız texnologiyadır, prosesdir. Amma məqsəd, 

subyektlər dəyişmir. Yəni qəzet redaksiyası həmin redaksiyadır, onun verdiyi material həmin materialdır 

və yönəltdiyi auditoriya həmin auditoriyadır. Söhbət prosesi, texnologiyanı, xəbər çatdırmanı 

təkmilləşdirmədən gedir.  

Ötən əsrin əvvəllərində biz “Həyat” qəzetinin materiallarına diqqət yetirsək, qəzetin milli təfəkkürdə 

necə böyük rola malik olduğunu aydın şəkildə görərik. Əlimərdan bəyin sahibliyi, Əli bəy Hüseynzadə 

və Əhməd Ağaoğlunun  redaktorluğu ilə nəşr olunan  “Həyat” sözün tam mənasında millətimizin milli 

həyatını dəyişdi.  Əli bəy Hüseynzadə 1906-cı ilin iyul ayının 2-də “Həyat” qəzetində yazırdı:”  

Qafqaz türkləri türklərin ən hürriyyətpərvəridir...Bu məmləkətdə heç bir qüvvət hürriyyət arzusunu 

məhv edə bilməz, heç bir cəbr və təzyiq, heç bir cəfa və əziyyət, heç bir zülm və sitəm hürriyyət odunu 

söndürə bilməz.  Qafqaz hürriyyət aləminin  tarixində mühüm rol oynayacaqdır, bu rollardan ən böyüyü 

Qafqaz və Azərbaycan türklərinə aiddir”. 

 

NƏTİCƏ 

Qəzet milli mübarizənin silahıdır, onu “yüngül” yazılarla, şou materiallarla bəzəmək həqiqi silahı uşaq 

əsləhəsi ilə əvəz etmək kimi bir şeydir. Ənənəvi media kağız tükənənə kimi olacaq. Yaxın yüzillikdə 

onu sıradan çıxarmaq sadəcə olaraq mümkün deyil. ABŞ dünyanın ən qabaqcıl innovasiya ölkəsidir. 

Lakin, kitab formasında olan dərslikləri hələ ki, heç bir internet materialı əvəz etmir. Yəni, Amerika 

cəmiyyətində kitab etibarlı bilik mənbəyi olmaq funksiyasını bugun də yerinə yetirir. Ona görə də yazılı 

media etibarlı informasiya mənbəyi olmaq rolunu hələ uzun müddət yerinə yetirəcək. 

Kommunikasiya texnologiyalarının daha çox inkişaf etdiyi ABŞ-da, qabaqcıl Avropa dövlətlərində yeni 

media köhnə medianı sıradan çıxara bilməyibsə, demək, bizi də belə bir qorxu gözləmir. İnternet kitabı 

əvəz edə bilmədiyi kimi, xəbər portalları da qəzet və jurnalları tarixin arxivinə göndərə bilməyəcək. 

Əksinə, bu rəqabət hər iki medianın inkişafı üçün faydalı olacaq. Eyni zamanda,təəssüf ki, son vaxtlar 

qəzet və jurnalların yayımı ilə bağlı ciddi problemlər yaranmaqdadır. Azad sözün yaşaması və 

cəmiyyətin KİV kimi mühüm inkişaf və şəffaflıq atributunun funksionallığının təmin edilməsi üçün bu 

problem tez bir zamanda öz həllini tapmalıdır. Çünki, azad sözə meydan verən peşəkar, sağlam 

media  cəmiyyətin ilkin sağlamlıq göstəricisidir.  

Bu gün bu sahədə çox fərqli bir proses gedir, yəni, informasiya texnologiyaları meydana çıxdıqca, 

yenilər köhnələri sıxışdırır. Çünki, yeni maraqlıdır, yeninin üstün imkanları var yeni daha çatımlıdır və 

sair. Amma bununla yanaşı, bir vaxtlar televiziya çıxanda deyirdilər ki, kinonu sıxışdırıb aradan 

çıxaracaq, teatrı məhv edəcək. Vaxtilə hətta, fransız sosioloqu Jan Kokto bununla bağlı çox böyük bir 
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araşdırma aparıb. Bəs, gəlinən nəticə  nə olub? Nəticə o olub ki, hər  iki blok bir müddət paralel inkişaf 

edir, amma yeni şəbəkələr, yeni texnologiyaya əsaslanan sistem daha sıçrayışlıdır. Məsələn, bu gün biz 

internetin sayəsində çox böyük geniş informasiya resurslarına yiyələnirik.  

Yeni yaranan şəbəkə bizim üçün  həm tezis sistemidir, həm məlumat qaynağıdır, həm də müəyyən 

dərəcədə saxlanc, deməli, anbar rolunu oynayır. Yəni, biz bu imkanlardan  bəhrələnə bilirik. İqtisadi 

cəhətdən də yeni texnologiyalar daha uyğundur. Amma, yeni texnologiyalarda çatışmayan cəhət odur 

ki, burada tənzimləmə ilə bağlı ciddi problemlər var və bu problemlər olduğuna görə,  ənənəvi medianın 

qaydaları heç də həmişə yeni mediaya, yeni sistemə tətbiq olunmur. Bu isə öz növbəsində  internet üçün 

böyük bir qorxu, təhlükə, inamsızlıq yaradır. Ona görə insanlar psixoloji olaraq yeni mediadan daha çox 

ənənəvi mediaya meyllənirlər. Düzdür, ənənəvi medianın özünün də içərisində parçalanma var. Belə 

demək mümkünsə, onun peşəkar, keyfiyyətli tərəfi də, həmçinin, keyfiyyətsiz və daycest yönümlü, yəni, 

dəyərlərə çox  önəm verməyən tərəfi də – nə bilim tablo qəzetlərdir, sarı mətbuatdır – var. Ona görə bu 

gün nə qədər ki,  hamının internetə bağlı kompüteri, hamının internetə çıxışı yoxdur, hələlik bir müddət 

bu bərabərsəviyyəli rəqabət gedəcək. Amma,  təbii ki, dünyanın məntiqi də, texnologiyanın məntiqi də 

odur ki,  gələcək yeni texnologiyanındır, yeni medianındır. Bir sözlə, bir növ üzümüzü  buna 

çevirməliyik, bizim başqa əlacımız yoxdur.  

 

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 

1. İnternet. Sosial media. Bloqerlik.. Elmi-kütləvi məqalələr, araşdırmalar Toplusu... 

2. Abbasov Ə.M., Əliquliyev R.M, Ağayev F.T Web səhifələrin yaradılması Bakı: Elm 2002, 114 səh 

3. Əliquliyev R.M, Valehov C. F, Mahmudov R.Ş İnternet jurnalistikanın formalaşmasının bəzi 

aspektləri. Ekspress-informasiya. İnformasiya cəmiyəti seriyası. Bakı: İnformasiya Texnologiyaları, 

2008, 32 səh 

4. Əliquliyev R.M, Mahmudov R. Ş. İnformasiya asılılığı problemləri və onlarla mübarizə yolları. 

Ekspress- informasiya. İnformasiya cəmiyəti seriyası. Bakı: İnformasiya Texnologiyaları, 2009, 62 səh 

5. Əliquliyev R.M, İmamverdiyev Y. N., Abdullayeva F. C. Sosial şəbəkələr. Bakı: İnformasiya 

Texnologiyaları, 2010, 287 səh 

6. Əliquliyev R.M., Mahmudov R. Ş. İnternetin tənzimlənməsi problemləri.  Ekspress-informasiya. 

İnformasiya cəmiyəti seriyası. Bakı: İnformasiya Texnologiyaları, 2010 

7.  Əliquliyev R.M., Ələkbərov İ.Y. Vikipediya. Virtual ensiklopediya. Bakı: İnformasiya 

Texnologiyaları, 2010 

8. Əliquliyev R.M., Mahmudov R. Ş. Əşyaların İnterneti. Ekspress-informasiya. İnformasiya cəmiyəti 

seriyası. Bakı: İnformasiya Texnologiyaları, 2012, 48 səh 

9. Əliquliyev R.M., Mahmudov R. Ş. İnternet mediyanın  meyadana gəlməsi və inkişafı : əsas 

istiqamətlər və xüsusiyyətlər Bakı: İnformasiya Texnologiyaları, 2012 

10. ”İnformasiya cəmiyyəti problemləri” elmi –praktiki jurnalı № 1.Bakı: İnformasiya Texnologiyaları, 

2010 

11.”İnformasiya cəmiyyəti problemləri” elmi –praktiki jurnalı № 2. Bakı: 

12. Gündüz Osman.Jurnalistlər üçün informasiya texnologiyaları.Bakı: ”Oskar”, 2009 

 

 

 

 

  



P
R

O
C

EE
D

IN
G

S 
B

O
O

K
 

12th International Conference on Culture and Civilization 
Azerbaijan State University of Culture and Arts 

Lahıc, Ismailli, Azerbaijan 
June 21-22, 2022 

 
 
308 
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ÖZET 

Qafqaz dağlarının ətəyində, Girdimançayın sahilində “Ustalar şəhəri” olan İsmayıllı rayonunun Lahıc 

şəhəri yerləşir. VII əsrdə Girdiman knyazlığı qədim Qafqaz Albaniyasının tərkibinə daxil idi. Lahıc 

toponiminin bir neçə versiyası mövcuddur. Bəzi tədqiqatçılar onu tayfanın adı ilə əlaqələndirir. Digərləri 

isə belə ehtimal edirlər ki, bu sakinlər Gilan vilayəti Lahıcandan olan köçmələrdir. Lahıc – dövlət tarix-

memarlıq qoruğudur.  

Bu özünəməxsus və unikal qəsəbə burada yaşayan istedadlı ustaların sayəsində geniş populyarlıq əldə 

edə bilmişdir. Lahıc metal emalına görə, ilk öncə isə misgərliyə görə Qafqazın ən iri mərkəzidir. Bu 

bölgə həmçinin öz orijinal samovarları ilə də şöhrət qazanmışdır. Qafqaz, Türkiyə, İran, Orta Asiya 

bazarlarında Lahıc misgərlərinin və silah ustalarının əl işlərinə böyük tələbat var idi.  

XIX əsrin ortalarında bu bərəkətli diyarda 200 çox sənətkar emalatxanası, o cümlədən 60 misgər 

fəaliyyət göstərirdi. Sənətkarların təcrübəsi və ustalıq sirləri xüsusi həssaslıqla nəsildən nəslə 

ötürülürdü. Eyni zamanda, qəsəbə sakinlərinin təsərrüfat fəaliyyətində mühüm əhəmiyyətə malik olan 

sahələrdən xalçaçılığı göstərə bilərik. XIX əsrin ortalarında burada xalçaçılıq arteli yaradılmışdır. 

Lahıcın xalçaçılıq əsərləri təkrarolunmaz ornament, kolorit və süjeti ilə səciyyəvidir. Bu diyarın 

müxtəlif çalarlı təsərrüfat fəaliyyətində həmçinin zərgərlik sənəti də yer almışdır. Bu əsrarəngiz diyarın 

memarlığı və planlaşdırılması da özünəməxsusdur. Əsas tikinti materialı çaydaşı idi. Lahıcdakı ən 

məşhur ev Hacının evidir. Bu tarixi abidədə 72 otaq var. Bu tikili demək olar ki, uçurumun qırağında 

inşa edilib. XIX əsrdə Hacı Molla Hüseynin inşa etdiyi hamam günümüzə qədər gəlib çıxmışdır. Lahıc 

sakinləri hələ IX əsrdə çəkilmiş kanalizasiya sistemi ilə fəxr edirlər. 1914-cü ildə inşa edilmiş Ağoğlu 

məscidində çox maraqlı diyarşünaslıq muzeyi yerləşib ki, burada bu məşhur etnik qrupun tarixi 

salnaməsini müşahidə etmək olar. Zəvəro məscidi 1805-ci ildə yerli sakinlərin vəsaitləri hesabına inşa 

edilmişdir, lakin öz ilkin görünüşünü qoruyub saxlamışdır. Əsas bazar küçəsində istənilən suveniri əldə 

etmək mümkündür. Attar adlanan dükanlarda müxtəlif müalicəvi bitkilər, ədviyyatlar, bal satılır.  

Turizm-informasiya mərkəzi, qədim tarix, özünəməxsus ənənələr və adətlər, ümumilikdə harmonik 

mədəniyyət, rahat otellər, özünəməxsus linqvistika növbəti dəfə Azərbaycan xalqının 

multikulturalizmindən və tolerantlığından xəbər verir, mənzərəli təbiət, koloritli mətbəx və təbii ki, yerli 

əhalinin qonaqpərvərliyi, həmçinin digər səciyyəvi xüsusiyyətlər dünyanın müxtəlif ölkələrindən 

turistlərin böyük axınına səbəb olur.  

Açar sözlər: Lahıc, tarix, misgərlik, ənənələr, memarlıq, turizm.  

 

ABSTRACT 

At the foot of the Caucasus Mountains, on the bank of Girdimanchay river is the “town of masters” 

Lagich, Ismayilli region. In VII century the Girdiman Principality was the part of the ancient state of 

Caucasian Albania. There are several versions of Lagich toponym. Some researchers associate it with 

the name of the tribe. Others suggest that they are immigrants from the Gilan region, dubbed Lagichan. 

Lagich is the state historical and architectural reserve. 

This distinctive and unique settlement has gained wide popularity thanks to its talented craftsmen. 

Lagich was the largest center of the Caucasus for metalworking, and primarily for working with copper. 
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This inhabited locality is also famous for its original samovars. The products of gunsmiths and copper 

craftsmen from Lagich were in great demand in the markets of the Caucasus, Turkey, Iran and Central 

Asia. 

In the middle of the XIX century, there were more than 200 craft workshops in this land of plenty, 

including 60 workshops for working with copper. Dynastic experience and secrets of craftsmanship 

were carefully passed from one generation to another. At the same time, carpet weaving was of great 

importance in the economic activity of the population. In the middle of the XIX century, a carpet 

workmen's cooperative association was created here. The masterpieces of carpet-making from Lagich 

are distinguished by a unique ornament, color and plot. In the versatile economic life of the inhabitants 

of this region, there was also jewelry. The layout and architecture of this territory is very peculiar. The 

main building material was river stone. The most famous house in Lagich is the Haji House. There were 

72 rooms in this historical monument. The building is built almost on the edge of a cliff. The hamam, 

built in the XIX century by Haji Molla Huseyn, has survived to this day. The Lagich residents are proud 

of their sewer system, which was built in XIX century. In the Agoglu Mosque, built in 1914, there is a 

very interesting and informative museum of local history, where you can see the historical chronicle of 

this famous ethnic group. Zavaro Mosque was built in 1805 at the expense of local residents, but has 

retained its original appearance to this day. You can buy any souvenirs on the main market street. 

Various medicinal herbs, as well as spices and honey are sold in the special shops dubbed “attar”. 

The tourist information center, ancient history, original traditions and customs, harmonious culture, cozy 

hotels, a kind of linguistics, which once again testifies to the multiculturalism and tolerance of the 

Azerbaijani people, picturesque nature, colorful cuisine and of course the hospitality of local residents, 

as well as much more contributes to a large flow of guests and tourists from around the world. 

Key words: Lagich, history, working with copper, tradition, architecture, tourism 
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SHUSHA IN THE EXAMPLES OF FOLK LITERATURE 
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pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1829-7178 

 

Ədəbiyyatşünaslıqda hər bir xalqın folklor nümunələrini onun yaşadığı torpaqla, təbiətlə müqayisə  edir, 

bir bənzərlik axtarırlar. Torpaq və təbiət saf, dəyişməz olduğu qədər, folklor da məzmunca saf, cilasız 

və dəyişməz  olur. Zaman dəyişdikcə foklor nümunələri də zamanın sərhədlərini aşır, özündə tarixin 

izini daşıyaraq mənsub olduğu xalqın mənəviyyatına, tarixi yaddaşına körpü olur. Təsadüfi deyil ki, 

folklorun ümumbəşəri əhəmiyyəti beynəlxalq  səviyyədə  təsbit olunmuş, qorunması üçün BMT və 

YUNESKO xətti ilə proqram qəbul edilmişdir.  

Azərbaycan folklorunun regional konteksdə bir qolu da Qarabağ folklorudur. Hələ XVIII əsrdə məşhur 

Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqif yazırdı: “Külli-Qarabağın abi-həyatı, Nərmü nazik bayatıdır, 

bayatı”. XIX əsrdə Şuşanın Qafqazın mədəniyyət mərkəzinə çevrilməsilə Qarabağ ədəbiyyatı 

çiçəklənmə dövrünü yaşayır. Şuşa ədəbi mühiti təkcə yazılı ədəbiyyat nümunələri ilə deyil, xalq 

yaradıcılığı nümunələri ilə də Azərbaycan mədəniyyətində və ədəbiyyatında  aparıcı yer tutur, yeni ideya 

istiqamətləri və meyilləri, ədəbi məclisləri ilə Şərq ədəbiyyatında qabaqcıl yerlərdən birini tutur. Şuşada 

dünyaya göz açan Yusif  Vəzir Çəmənzəminli Qarabağ folklorunun zənginliyi ilə bağlı yazırdı: “Mühit 

təbiətcə zəngin olursa, dil də genişlənir, çeşməli yerin xalqı daha incə, daha şairanə tərkiblərə malik 

olur”. 

Qarabağ  folklorunda üç əsrə yaxın yaşı olan Şuşa adlı taleyi viran olmuş, dağılmış bir nəslin, bir 

məkanın, bir yurdun adı yanıqlı-yanıqlı xatırlanır. Pənahəli xanın üç dəfə abad etdiyi Şuşa qalası, 

xarıbülbülü əsir düşən Cıdır düzü, küskün İsa bulağı şuşalıların bayatılarında, əfsanə və rəvayətlərində, 

ata sözlərində, xalq mahnılarında yaddaşlara köçürülüb.   

Kərbəlam vay, qalam vay! 

Kərbəlamda qalam vay! 

Çəkiirdi kərpici. 

Alınırdı qalam vay. 

Şuşanın regional özəlliyi − füsunkar təbiəti, alınmaz qalaları ilə yanaşı, tarixi faciəsi də xalq ədəbiyyatı 

nümunələrində mövzu və ideya əlvanlığı baxımından rəngarng çalarlada əksini tapmışdır. Xüsusilə 

1992-ci il erməni təcavüzü və Şuşanın alınması ilə bağlı yaranan poetik nümunələr bu gün Qarabağ 

folklorunun tarixi yadaşına çevrilib: 

Əzizim dağ başıdı, 

Dağ üstü, dağ başıdı. 

Qalada bir toy ttudum, 

Şabaşı göz yaşıdı. 

Açar sözlər:  folklor, Şuşa, bədii tərənnüm, bayatı, atalar sözləri, xalq mahnıları. 

 

In literary criticism, always we compare the folklore samples of each nation with the land and nature in 

which they live, and look for similarities. Just as land and nature are pure and unchanging, so is folklore 

pure, unpolished and unchanging in content. As time changes, the examples of folklore also transcend 
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the boundaries of time, carrying the traces of history and becoming a bridge to the spirituality and 

historical memory of the people to whom they belong. It is no coincidence that the universal significance 

of folklore has been recognized at the international level, and a program has been adopted through the 

United Nations and UNESCO for to protect it.  

One of the branches of Azerbaijani folklore in the regional context is Karabakh folklore. As early as the 

18th century, the famous Azerbaijani poet Molla Panah Vagif wrote: "The life of all of Karabakh, Narmu 

is a thin bayati, bayati". With the transformation of Shusha into the cultural center of the Caucasus in 

the 19th century, Karabakh literature flourished. Shusha literary environment occupies a leading place 

in the culture and literature of Azerbaijan not only with examples of written literature, but also with 

examples of folk art, it occupies one of the leading places in Eastern literature with new ideas and 

tendencies, literary meetings. Yusif Vazir Chamanzaminli, who was born in Shusha, wrote about the 

richness of Karabakh folklore: "If the environment is rich in nature, the language expands, the people 

of the spring have a more subtle, more poetic composition".  

In the folklore of Karabakh, the name of a devastated, destroyed generation, a place, a country called 

Shusha, which is almost three centuries old, is remembered with burning memories. The Shusha fortress, 

which was rebuilt by Panahali khan three times, the Cidir plain, where the nightingale was captured, and 

the resentful Isa spring were transferred to the memories in the bayats, legends and stories, proverbs and 

folk songs of the people of Shusha.  

Woe to Karbala, woe to the pen! 

Woe to the pen in Karbala! 

He drew a brick. 

Wow pen was taken. 

The regional peculiarity of Shusha - along with its charming nature and impregnable fortresses, its 

historical tragedy is also reflected in the examples of folk literature in terms of variety of themes and 

ideas. In particular, the poetic examples of the 1992 Armenian aggression and the capture of Shusha 

have become a historical memory of Karabakh folklore: 

My dear, the top of the mountain, 

On top of the mountain, on top of the mountain. 

I had a wedding in the castle, 

She was in tears. 

Keywords: folklore, Shusha, artistic hymns, bayats, proverbs, folk songs. 
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BEYNƏLXALQ TƏCRÜBƏDƏ MEMARLIQ ABİDƏLƏRİNİN POSTMÜHARİBƏ 

DÖVRÜNDƏKİ BƏRPASI 

 

Vəsilə Məmmədova 

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin 

Arxeoloji və tarixi memarlıq abidələrinin mühafizəsi kafedrasının magistrantı 

 

Müharibə dövründə əraziyə, abidələrə və şəhərlərə dəymiş ziyan insanlarda psixoloji zəiflik və müharibə 

vəziyyətinin heç vaxt bitməyəcəyi ilə bağlı narahatlıqlar kimi hisslər ortaya qoyur. Bu cür travmanın 

təsirlərini aradan qaldırmaq üçün müharibədən sonra dağılmış ərazilərin reabilitasiya prosesləri böyük 

əhəmiyyət kəsb edir .  

Aydındır ki, müharibə nəticəsində dağıdılan şəhərlər, abidələr  keyfiyyətli bir gələcəyin qurulmasında 

katalizator rolunu oynayır və bu, birmənalı şəkildə həyata keçirilməlidir.  

Müharibədən sonrakı dövrdə ərazinin yenidənqurulması məsələsi, xüsusən, tarixi-memarlıq abidələrinin 

bərpası işinin yüksək səviyyədə aparılması bir çox dünya ölkələrinin təcrübəsində müəyyən fərqlərlə 

həyata keçirilir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu məsələdə əsas təcrübə II Dünya Müharibəsi illərində hücum 

olunmuş ölkələrə aiddir.  

Memarlıq abidələrinin mühafizəsinin təşkilində 1943-cü ildə SSRİ Xalq Komissarları Soveti yanında 

Memarlıq Komitəsinin yaradılması böyük əhəmiyyət kəsb edirdi ki, onun vəzifələrinə memarlıq 

abidələrinin mühafizəsi və bərpasına rəhbərlik də daxildir. Bu vəzifələri yerinə yetirmək üçün Komitə 

Memarlıq Abidələrinin Mühafizəsi Baş İdarəsini yaratdı. İttifaq respublikalarında abidələrin mühafizəsi 

funksiyalarını memarlıq idarələri, rayonlarda rayon icraiyyə komitələri yanında memarlıq idarələri və 

şəhər icraiyyə komitələri yerinə yetirirdilər. 

II Dünya Müharibəsi illərində abidələrin xüsusilə zərər gördüyü  Leninqradda, Novqorodda, Pskovda 

xüsusi elmi və istehsalat bərpası emalatxanaları yaradıldı. Bərpa emalatxanalarında elmi-tədqiqat, bərpa 

layihələrinin işlənib hazırlanması və bərpa işlərinin həyata keçirilməsi üzrə kompleks işlər aparılmışdır. 

Şəhər və kəndlər alman işğalçılarından azad edildikdən sonra zədələnmiş abidələrə ilkin tibbi yardımın 

göstərilməsi işlərinə başlanılıb. Birinci mərhələdə bunlar, söykənən divarları dəstəkləmək üçün daşıyıcı 

konstruksiyaların quraşdırılması kimi prioritet tədbirlər vasitəsilə abidələrin fövqəladə vəziyyətdən 

çıxarılması işləri idi; məskunlaşma tağları və günbəzləri dəstəkləyən dairəvi; binaların üzərində 

müvəqqəti damlar və xarabalıqlar üzərində çadırlar qurulur. Eyni zamanda, abidələrin tədqiqi, ölçülməsi 

və bərpası üçün layihə sənədlərinin hazırlanması istiqamətində də geniş iş aparılıb. 

Ancaq bu o demək deyil ki, tarixi-memarlıq abidələrinin bərpası, abidələrin yenidənqurulması işləri II 

Dünya Müharibəsi illərindən başlanmışdır. Sovet hakimiyyəti illərində hələ bərpa texnikası 20-ci illərdə 

müəyyən dərəcədə inkişaf etdirildi. Lakin zədələnmiş abidələrin bərpası ilə bağlı bütün problemləri 

əhatə edə bilmədi. Abidələrin tədqiqi və bərpası üzrə praktiki işlərin gedişində sadəcə olaraq Memarlıq 

Komitəsi tərəfindən verilən “Dövlət mühafizəsində olan memarlıq abidələrinin uçotu, qeydiyyatı, 

saxlanması və bərpası qaydası haqqında” Təlimatda ümumiləşdirilmiş yeni metodologiya işlənib 

hazırlanmışdır.  

1920-ci illərdə işlənmiş bərpa işlərinin aparılması qaydaları memarlıq abidələrinin bərpasının yalnız 

ümumi, fundamental məsələlərinə aid idi. Onlar hətta xüsusi bir sistemdə tərtib edilməmişdir və dərc 

edilməmişdir: Memarlıq Komitəsi tərəfindən verilən göstəriş memarlıq abidələrinin müəyyən edilməsi 

və uçotunun aparılması qaydasını və onların saxlanılması qaydalarını, təmir-bərpa işlərinin istismarı və 

istehsalı şərtlərini, bu təlimatda nəzərdə tutulmuş qaydaların həyata keçirilməsini müəyyən etmək 

məqsədi daşıyırdı. Dövlət mühafizəsi altına alınan memarlıq abidələrinin uçotunun aparılması, 

qeydiyyatı və siyahılarının təsdiqinə təqdim edilməsi həvalə edilmiş Komitənin bütün orqanları üçün 

məcburi olub, təmir-bərpa işlərinin düzgün istifadəsinə və istehsalı qaydasına rəhbərliyin və nəzarətin 

həyata keçirilməsi  bərpa işlərində  müsbət rol oynayan mühüm sənəd id 
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Müharibə zamanı böyük ziyan dəymiş şəhərlərin bərpası yeni tikililərin memarlıq abidələri ilə əlaqəsi 

problemini ortaya qoydu. Şəhərsalmada köhnə və yeninin ahəngdar birləşməsi ilə bağlı sual yarandı. 

Memarlıq abidələrinin bərpası mühüm əhəmiyyət qazandı. 

Açar sözlər: Müharibə, abidələrin bərpası, memarlıq abidələri və s. 
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XALQ ARTİSTİ FİRƏNGIZ ƏHMƏDOVANIN TƏFSİRİNDƏ BƏSTƏKAR 

MAHNILARININ İFA XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

FEATURES OF PERFORMANCE OF COMPOSER'S SONGS IN THE INTERPRETATION OF 

PEOPLE'S ARTIST FİRANGIZ AHMADOVA 

 

Aynur İSGƏNDƏRLİ 

Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası, Musiqişünaslıq fakültəsi, doktorant, 

Bakı, Azərbaycan 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6199-0154 

 

ÖZET 

Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin görkəmli nümayəndələrindən biri, SSRİ xalq Xalq artisti Firəngiz 

Əhmədova milli opera ifaçılığı sənətinin inkişafında mühüm rol oynamışdır. Geniş diapazona və 

məlahətli səs tembrinə malik olan Firəngiz Əhmədova Qərbi Avropa, rus və Azərbaycan bəstəkarlarının 

əsərlərini yüksək sənətkarlıqla ifa etmişdir. Təsadüfi deyildir ki, Firəngiz Əhmədova Azərbaycan opera 

səhnəsində bir çox əsərlərdə aparıcı partiyaların mahir ifaçısı kimi özünəməxsus ifaçılıq xüsusiyyətlərini 

nümayiş etdirmişdir. F.Əhmədova mükəmməl təhsil almış və vokal ifaçılığın xüsusiyyətlərinə 

yiyələnmişdir. Bütün bunlar onun daxildən gələn ifaçılıq bacarıqları ilə birləşərək, Azərbaycan 

səhnəsində bir çox maraqlı obrazların yaradılması ilə nəticələnmişdir. F.Əhmədovanın yüksək istedada 

malik olması eyni zamanda onun opera əsərləri ilə yanaşı, bir çox bəstəkar və xalq mahnılarına müraciət 

etməsini şərtləndirmişdir. Qeyd etdiyimiz kimi, F.Əhmədovanın səs tembrinin xüsusiyyətləri, səsində 

olan ahəngdarlıq və milli musiqidə olan xırdalıqları bacarıqla ifa etməsi ona Azərbaycan bəstəkarlarının 

və eləcə də xalq mahnılarının məharətlə səsləndirilməsində böyük təsir etmişdir. F.Əhmədovanın səsinin 

natural qoyuluşu və səs əmələgətirici aparatının düzgün quruluşu onun ifa tələblərinin öhdəsindən 

məharətlə gəlməsinə səbəb olmuşdu. Ona görə də F.Əhmədova ifa etdiyi mahnı və romanslarda, 

həmçinin səs incəliyini tələb edən hissələrdə ifaçılıq xüsusiyyətlərini rahatlıqla genişləndirir və bunların 

parlaq şəkildə dinləyicilərə nüfuz etməsini şərtləndirirdi. Onu da qeyd edək ki, Firəngiz Əhmədovanın 

səsində olan boğaz xırdalıqları vokal soprano səsinə malik olan ifaçılar arasında nadir rast gəlinən 

xüsusiyyətlərdir və bunu bilən ifaçı bir çox bəstəkar mahnılarını uğurla ifa etmişdir. Lirik-dramatik 

soprano səs tembrinə malik olan müğənni hər zaman dolğunluğu, yetkinliyi və təbiiliyi ilə seçilən  ifaları 

ilə yaddaşlarda qalmışdır. Opera sənətində uğurları ilə yanaşı, Firəngiz Əhmədova həmçinin müxtəlif 

kamera əsərlərinin və romansların da bənzərsiz ifaçısı olmuşdur. F.Əhmədovanın Azərbaycan 

bəstəkarlarının əsərlərini dərindən duyması və onların ifaçılıq xüsusiyyətlərini mükəmməl tərzdə 

canlandırması onun özünəməxsus ifaçılıq bacarıqlarından bəhrələnmişdir. F.Əhmədova opera 

müğənnisi olmaqla yanaşı, kamera vokal əsərlərin də ifaçısı kimi da tanınmışdır. Üzeyir Hacıbəylinin 

“Sənsiz”, Asəf Zeynallının “Ölkəm”, Niyazinin “Arzu”, Əşrəf Abbasovun “Heyran olmuşam” 

romansları, Ağabaçı Rzayevanın “Oxuma gözəl” mahnısı Firəngiz Əhmədovanın məharətli ifasında 

daha bir yeni səsləniş tərzinə malik olmuşdur. F.Əhmədovanın bəstəkar əsərlərini ifa edərkən əsas 

fərqləndirici xüsusiyyəti onun bu əsərlərə estetik mahiyyət baxımından yanaşmasıdır. Belə ki, 

F.Əhmədova ifa etdiyi əsərlərdə həm vokal xüsusiyyətləri, həm də dramatik ahəngdarlığı uzlaşdırmağa 

nail olmuşdur. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini ifa edərkən F.Əhmədova əsərlərin psixoloji 

xüsusiyyətlərini və musiqi dramatizminin xarakterini təcəssüm etdirməyə nail olmuşdur. F.Əhmədova 

Azərbaycan bəstəkarlarının ifası zamanı milli musiqi köklərindən qaynaqlanan koloriti və obraz aləmini 

özünəməxsusluqla canlandırmışdır. F.Əhmədova uzun illər boyu Azərbaycan Radiosunun xorunda 

solist kimi çalışaraq, əsasən Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini ifa etmişdir. Hazırda bu ifalar 

Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radiosunun fondunda saxlanılır. F.Əhmədova bənzərsiz səsi ilə bu 

Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini səsləndirərkən, onları sonsuz sevgi ilə də aşılayırdı. Elə bunun 

nəticəsidir ki, görkəmli sənətkar F.Əhmədovanın bütün yaradıcılığı  xalqına və vətəninə olan tükənməz 

bağlılığı ifadə edir.  

Anahtar Kelimeler: Firəngiz Əhmədova, bəstəkar, romans, tembr 
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ABSTRACT 

One of the prominent representatives of Azerbaijan's musical culture, People's Artist of the USSR 

Firangiz Ahmadova played an important role in the development of national opera. Firangiz Ahmadova, 

who has a wide range and a pleasant timbre, has performed works by Western European, Russian and 

Azerbaijani composers. It is no coincidence that Firangiz Ahmadova has demonstrated her unique 

performance qualities as a skilled performer of leading parts in many works on the Azerbaijani opera 

stage. F.Ahmadova received an excellent education and mastered the features of vocal performance. All 

this, combined with his inner performance skills, resulted in the creation of many interesting images on 

the Azerbaijani stage. F.Ahmadova's high talent at the same time conditioned her to apply to many 

composers and folk songs along with operas. As we have mentioned, F.Ahmedova's skillful timbre, 

harmony in her voice and skillful performance of the details of national music had a great impact on her 

skillful performance of Azerbaijani composers, as well as folk songs. The natural setting of 

F.Ahmadova's voice and the correct structure of the sound-forming apparatus caused her to skillfully 

cope with the requirements of performance. Therefore, F.Ahmadova easily expanded her performance 

features in the songs and romances she sang, as well as in the parts that required subtlety of voice, and 

conditioned them to penetrate the audience in a bright way. It should be noted that the throat details in 

Firangiz Ahmadova's voice are a rare feature among performers with a vocal soprano voice, and the 

singer, who knows this, has successfully performed many songs by composers. The singer, who has a 

lyrical-dramatic soprano voice, has always been remembered for his fullness, maturity and naturalness. 

Along with her success in opera, Firangiz Ahmadova has also been a unique performer of various 

chamber works and romances. F.Ahmadova's deep understanding of the works of Azerbaijani 

composers and their perfect performance of their performance features benefited from her unique 

performance skills. In addition to being an opera singer, F. Ahmadova is also known as a performer of 

chamber vocal works. Uzeyir Hajibeyli's "Without You", Asaf Zeynalli's "My Country", Niyazi's 

"Dream", Ashraf Abbasov's "I'm Amazed" romances, Agabachi Rzayeva's song "Singing Beautiful" had 

another new style in the skillful performance of Firangiz Ahmadova. The main distinguishing feature of 

F.Ahmadova's performance of composer's works is her approach to these works from the aesthetic point 

of view. Thus, F.Ahmadova managed to combine both vocal features and dramatic harmony in her 

works. While performing the works of Azerbaijani composers, F.Ahmadova managed to embody the 

psychological features of the works and the character of musical drama. During the performance of 

Azerbaijani composers, F.Ahmadova revived the world of color and image, rooted in the roots of 

national music. For many years, F.Ahmadova worked as a soloist in the choir of Azerbaijan Radio, 

mainly performing works by Azerbaijani composers. At present, these performances are kept in the fund 

of the Azerbaijan State Television and Radio. While singing the works of these Azerbaijani composers 

with her unique voice, F.Ahmadova instilled them with infinite love. As a result, all the works of the 

prominent artist F.Ahmadova express the inexhaustible attachment to the people and the homeland. 

Keywords: Firangiz Ahmadova, composer, romance, timbre 
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ANTİK TARİHTEKİ UYGARLIKLARDA İÇ MEKÂN TASARIMINDA SERAMİK 

KULLANIMININ YERİ VE ÖNEMİ 

THE PLACE AND IMPORTANCE OF USAGE OF CERAMICS IN INTERIOR ARCHITECTURE 

IN ANCIENT CIVILIZATIONS 

 

Seval Yılmaz Yatır 

Çankaya Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Ankara, Turkiye. 

ORCID ID: 0000-0003-1466-6404 
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, Kütahya, Türkiye 

ORCID ID: 0000-0002-9997-9487 

 

ÖZET 

Bu araştırmada yapı tasarımında kullanılan seramik malzemenin ve seramik iç mekân tasarım 

elemanlarının tarihsel bir yaklaşımla ele alınarak analojik bir değerlendirme sunulması 

hedeflenmektedir. Bu kapsamda, iç mimari tasarım ve seramik sanatı disiplinleri arasında antik tarihteki 

uygarlıklardaki gelişim ve dönüşümler üzerine literaür çalışması yapılmış ve bulgular değerlendirilerek 

tartışılmıştır. 

Güncel literatürde sıklıkla rastlanan ve özellikle 1970’li yıllardan bu yana hızlı bir ivme ile artış gösteren 

“eleştirel mimarlık”, “iç mimarlık tarihi” ve “iç mimarlık kuramı” disiplinleri alanlarındaki araştırmalar 

incelendiğinde; “seramik” ile “iç mimari” arasında günümüzün disiplinler arası literatürüne katkıda 

bulunabilecek analojik bir inceleme yapmak mümkün görünmektedir. Yerleşik hayata geçiş hem iç 

mekân tasarımı hem de seramik disiplinleri için tarihsel bir çıkış noktası olarak görülebilir. Neolitik 

Devrim’de yerleşik hayata geçişle ilk kalıcı barınakların inşa edildiği Neolitik Çağ’da; seramik yapı 

malzemelerinin hem iç mimarlığın en temel fonksiyonu olan barınma ihtiyacını karşılayan ilk yaşam 

alanlarının yapımında ve hem de “yerleşik hayat, daimilik, kalıcılık, görkemlilik” gibi kavramları 

sembolize eden ilk mimari anıtları (megalith) ve anıtsal heykelleri üretmekte kullanılmış olduğu 

bilinmektedir. Bu yönüyle seramik antik mekanların ve uygarlıkların sanat arayışına da cevap vermiştir. 

Benzer şekilde Kentleşme Devrimi (urban revolution) sonrasında Uygarlıkların beşiği olarak bilinen 

Mezopotamya Bölgesinde konumlanan, ilk bina tipolojilerinin görüldüğü, özgün mimarlığı ile 

şehirleşmenin ilk örneklerini sunan Sümer Uygarlığı ve ilaveten ilk tekil Devlet olarak bilinen ve 

seramik su kanalları üretilerek mimari ve şehirleşmeye katkıda bulunan Hitit Uygarlığı da yapı ve 

tasarımlarında seramik yapı malzemelerinden (toprak, taş, balçık vs.) yararlanmışlardır. 

Antik tarihteki uygarlıklardan günümüze iç mimari tasarımın başlıca malzemelerinden olan seramik, 

çeşitli niteliksel ve niceliksel özellikleri sayesinde “zanaat, sanat, estetik, tektonik, üslup, tür, 

kavramsallık vb.” başlıklar altında incelendiğinde pek çok kanonik yapının da öznesi olarak 

konumlanabilir. Mimari yapılar üzerinde strüktürel yapı, yüzey kaplaması ve dekorasyonlarında 

kullanılmış olan seramikler odaklı kronolojik bir inceleme yapıldığında; üretilmiş olduğu döneme ait 

tarihsel, ekonomik, coğrafi verilere ulaşabilmek ve üretildiği medeniyetin sanatsal, entelektüel, kültürel, 

bilimsel, teknik ve teknolojik altyapısı hakkında kanıtsal/göstergesel verilere mimari aracılığı ile 

ulaşabilmek mümkündür.  

Anahtar Kelimeler: İç mimari, tasarım, seramik sanatı, analoji, estetik  

 

ABSTRACT 

In this research, it is aimed to present an analogical evaluation by considering the ceramic materials and 

ceramic interior design elements used in building design with a historical approach. In this context, a 

https://orcid.org/0000-0003-1466-6404
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literature study was conducted on the development and transformations in civilizations in ancient history 

among the disciplines of interior design and ceramic art, and the findings were discussed by evaluating. 

When the researches in the fields of "critical architecture", "history of interior architecture" and "interior 

architecture theory", which are frequently encountered in the current literature and which have increased 

rapidly since the 1970s, are examined; It seems possible to make an analogical analysis between 

"ceramics" and "interior architecture" that can contribute to today's interdisciplinary literature. The 

transition to settled life can be seen as a historical starting point for both interior design and ceramic 

disciplines. In the Neolithic Age, when the first permanent shelters were built with the transition to 

settled life in the Neolithic Revolution; It is known that ceramic building materials were used both in 

the construction of the first living spaces that meet the need for shelter, which is the most basic function 

of interior architecture, and in the production of the first architectural monuments (megalith) and 

monumental sculptures that symbolize concepts such as "settled life, permanence, permanence, 

splendor". In this respect, ceramics also responded to the search for art in ancient spaces and 

civilizations. Similarly, the Sumerian Civilization, located in the Mesopotamian Region, known as the 

cradle of Civilizations after the Urban Revolution, where the first building typologies were seen, 

presenting the first examples of urbanization with its original architecture, and the Hittite Civilization, 

known as the first singular State and contributing to architecture and urbanization by producing ceramic 

water channels. They also benefited from ceramic building materials (soil, stone, mud, etc.) in their 

structures and designs. 

Ceramic, which is one of the main materials of interior design from the civilizations in ancient history 

to the present, thanks to its various qualitative and quantitative features, "craft, art, aesthetics, tectonic, 

style, genre, conceptuality, etc." When examined under the headings, it can be positioned as the subject 

of many canonical structures. When a chronological analysis is made focusing on the ceramics used in 

the structural structure, surface coating and decorations on the architectural structures; It is possible to 

reach the historical, economic and geographical data of the period in which it was produced, and to 

reach the evidence/indicative data about the artistic, intellectual, cultural, scientific, technical and 

technological infrastructure of the civilization in which it was produced, through architecture. 

Keywords: İnterior Architecture, design, ceramic, historical, aesthetic 
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ESTETİK FAKTORLARIN KOSTYUMUN FORMALAŞMASINA TƏTBİQ EDİLMƏSİ 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КОСТЮМА 

THE USE OF AESTHETIC FACTORS IN THE FORMATION OF THE COSTUME 

 

Əliyev Şakir Rüstəm oğlu, dosent, 

Əliyeva Gülnarə Nurəddin qızı, baş müəllim 

Orucova Müjgan Elşən qızı, magistr 

Azərbaycan Texnologiya Universiteti 

 

XÜLASƏ 

Geyim dünyasının mühüm tərkib hissəsindən biri də kostyumdur. Kostyum şəxsiyyətin estetik 

tərbiyəsinin vasitələrindən biridir. Obrazlı ifadəli həll edilmiş kastyum insanın daxili zənginliyinin və 

fərdi dəyərinin aşkar edilməsinə imkan verir. 

Kostyum digər predmetlərlə birgə geyimin modasının əmələ gəlməsi qabaqda gedən modaya aid 

olanların bir hissəsi və ya mühüm bir hissəsinin estetik dəyərinin itirməsi üçün səciyyəvidir. Deməli 

formanın dəyişməsi xüsusilə kostyumun təbii olaraq insanlarda formanın  yeniləşdirilməsinə tələbat 

cəhti olduğundan, istehlakçılar tərəfindən geyimin dəyişməsi ilə eyni zamanda estetik zövqünün və 

bütövlükdə cəmiyyətin inkişafı ilə bağlıdır. 

Estetik tələblər-geyim insanın xarici görünüşünü formalaşdırır, buna görədə geyimlərə qoyulan tələblər 

kompleksində estetik tələblər xüsusi yer tutur. 

Açar sözlər: kostyum, estetika, stil, üslub, obraz, funksionallıq, ojinallıq, sənətkarlıq. 

 

РЕЗЮМЕ 

Одним из важным компонентом мира одежды является костюм. Костюм это один из средств 

эстетического воспитания личности. Образно выраженный костюм позволяет раскрыть 

внутреннее богатство и индивидуальную ценность человека.  

Формирование моды на комбинированную одежду костюма с другими предметами 

характеризуется потерей эстетической ценности частью или значительной частью  

предшествующих модных тенденций. Следовательно, изменение формы связано с развитием 

эстетического вкуса и общества в целом, одновременно с изменением одежды потребителями, 

особенно потому, что костюм естественным образом вызывает спрос на обновление формы у 

людей. 

Эстетические требования к одежде формируют внешний вид человека, поэтому в комплексе 

требований к одежде эстетические требования занимают особое место. 

Ключевые слова: костюм, эстетика, стиль, фасон, образ, функциональность, оригинальность, 

мастерство. 

 

ABSTRACT 

The costume is one of the important components of the clothing world. A suit is one of the means of 

aesthetic education of the individual. Figuratively expressed costume allows you to reveal the inner 

wealth and individual value of the person.  

The formation of the fashion for combined clothing costume with other items is characterized by the 

loss of aesthetic value of part or a significant part of the previous fashion trends 
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Consequently, the change of form is associated with the development of aesthetic taste and society as a 

whole, simultaneously with the change of clothes by consumers, especially since the costume naturally 

causes a demand for renewal the form of people. 

Aesthetic requirements for clothing form the appearance of a person, therefore, aesthetic requirements 

occupy a special place in the complex of requirements for clothing. 

Keywords: costume, aesthetics, style, fashion, image, functionality, originality, skill.  

 

Geyimlər hələ ibtidai dövrlərdən insanların bədənini ətraf təsirlərdən qorumaq, bədənin istiyə ehtiyacını 

ödəmək xarakteri ilə yaranmışdır. Lakin zaman keçdikcə özünün tələbləri ilə geyimləri də dövrün 

inkişafına uyğun formalaşdırırdı. Hər bir xalq öz ənənəsinə, dünyagörüşünə, inanclarına məxsus geyim 

mədəniyyətini yaratdı. Aparılan ticarət nəticəsində daha da təkmilləşdirildi. Geyimin tarixi ilə məşğul 

olan insanların əksəriyyəti, etik normalara əməl edilməsi və insanların zaman – zaman inkişaf edən 

estetik zövqlərinin təmin edilməsi zərurətini də geyim elementlərinin meydana gəlməsində müqəddəs 

şərtlər hesab edirlər.  

Geyimlərin formalaşmasında ən böyük təsir gücünə malik vasitələrdən biri də istənilən zaman kəsiyində 

həmin dövrün inacı ilə bağlıdır. İnsanlar geyimin quruluşuna, estetik görünüşünə çox ciddi təsirə malik 

səbəblərdəndir.  

Müasir dövrdə geyim dünyasının ahəngdarlığı qarşısında duran məqsəd insanla geyim dünyası arasında 

qarşılıqlı əlaqə yaratmaq, onun əməyini, təhsilini, məişətini və istirahətini nisbətən effektli və sağlam 

tərzdə təsir edilməsindən ibarətdir. Beləliklə, geyim dünyasının ahəngdarlığı təkcə maddi – texniki 

proses olmayıb, həm də sosial prosesdir. O cəmiyyətin sosial strukturu, onun ictimai və estetik idealları 

ilə müəyyən edilir.  

Maddi tələbatın düzgün formalaşmasına yalnız maddi şəraitlə deyil, həm də ictimai həyatda insanların 

mənəvi səviyyəsi ilə nail olmaq olar. Qoyulan məqsəd şəxsiyyətin yaradıcılığının gözəllik qanununa 

əsasən tərbiyə edilməsindən ibarətdir. 

Geyim dünyasının mühüm tərkib hissəsindən biri də kostyumdur. Kostyum şəxsiyyətin estetik 

tərbiyəsinin vasitələrindən biridir. Obrazlı ifadəli həll edilmiş kostyum insanın daxili zənginliyinin və 

fərdi dəyərinin aşkar edilməsinə imkan verir.  

Sənayedə istehsal edilən kostyumun keyfiyyətinin yüksəldilməsi mədəni və texniki – iqtisadi 

mütərəqqinin mühüm problemlərindən biridir. Sənayeninistehsal etdiyi məmulatların keyfiyyətinin 

kökündən dəyişilməsinin müasir dövrün inkişafında mühüm iqtisadi əhəmiyyəti vardır.  

Kostyum digər predmetlərlə birgə geyimin yeni modasının əmələ gəlməsi qabaqda gedən modaya aid 

olanların bir hissəsi və ya mühüm hissəsinin estetik itirməsi üçün səciyyəvidir. Deməli formanın 

dəyişməsi xüsusi ilə kostyumun təbii olaraq insanlarda formanın yeniləşdirilməsinə tələbat cəhti 

olduğundan, istehlakçılar tərəfindən geyimin dəyişməsi ilə eyni zamanda estetik zövqünün və 

bütünlükdə cəmiyyətin inkişafı ilə bağlıdır. 

Estetik tələblər – geyim insanın xarici görünüşünü formalaşdırır, buna görə də geyimlərə qoyulan 

tələblər kompleksində estetik tələblər xüsusi yer tutur.  

Geyimlərə qoyulan estetik tələblər, onların insanların və cəmiyyətin estetik ideallarla ifadə olunan 

mənəvi tələblərinə uyğunluğunda özünü göstərir. Bu isə üslub və moda istiqamətinin dəyişməsi ilə daimi 

mürəkkəbləşən prosesdir.  

Real məmulatın estetik qiymətləndirilməsi, onun insanın gözəllik haqqında ideal və təsəvvürləri ilə 

müqayisəsidir. “Gözəllik” anlayışı insan şüurunda bir sıra amillərin təsiri altında yaranır. Cəmiyyətin 

həyat səviyyəsi, əmək şəraiti, mədəniyyətin və istehsalın səviyyəsi, iqlim şəraiti, milli xüsusiyyətlər və 

s. 

Bundan başqa estetik idealın formalaşmasına insanın fərdi xüsusiyyətləri – yaşı, həyat tərzi, 

məşğuliyyəti, yaşayış yeri təsir edir.  
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Kostyum dedikdə insanın bədənini tutaraq onun simasını süni şəkildə dəyişən hər şey başa düşülür, 

buraya geyim, baş geyimləri, ayaqqabı, saç, bəzək, aksessuarlar, makiyaj və ətir daxildir. “Kostyum” 

anlayışı və “gözəllik” estetik kateqoriyası bir – birindən ayrılmazdır və bu estetik funksiya və ya 

kostyumun gözəlliyinə aid bir sıra müzakirə problemlərinə səbəb olur. Kulturoloji analiz kostyumun iki 

əsas estetik aspektini ayırmağa imkan verir.  

1. Kostyumun özünün gözəlliyi (yəni kostyumun əşyalar kimi mükəmməlliyi barədə təsəvvürlərə 

uyğunluğu). 

Bir kostyum yaradarkən və istifadə edərkən insanlar öz təbiətinə əsasən, onun hərtərəfli 

mükəmməlliyinin – sosial uyğunluq, funksionallıq, rahatlıq, etibarlıq, orijinallıq, sənərkarlıq bacarığı, 

istehsalatlıq naxış, parçanın şəkli, onun rəngi, krujevası, dekorativ düymələri, tikişləri, applikasiyaları 

və s. ilk baxışdan nümunə yalnız kostyum detallarının bəzək əşyalarıdır, lakin diqqətli təhlildə məlum 

olur ki, sahibinin sosial – mədəni mahiyyətini əks etdirərək onlar onun obrazını formalaşdırmağa kömək 

edirlər, obrazlı mükəmməllik isə gözəlliyin ən güclü mənbələrindən biridir. Bu halda kostyumun bir 

estetik aspekti gözə görünmədən digərinə keçir, buna hər bir insana fərdi bir stil, imic yaratmaq üçün 

nəzərdə tutulmuş kostyumun bədii funksiyası deyilə bilər. Müasir həyatda düzgün geyimli insanların 

əhəmiyyətli bir əlaməti onun kostyumunu, necə olduğunu heç kim görmür, hər kəs yalnız gözəl və 

mükəmməl bir insan görür. 

Əlbəttə ki, gözəl bir əşyanın meyarları ilə insan gözəlliyinin meyarları eyni deyil, bəzən müxtəlif 

dövrlərdə və etnoslarda əksinədir, ancaq insan tarixinin başlanğıcından şüurlu və ya şüursuz cəhdləri 

kimi mövcudluğu şübhəsizdir. Hər bir kostyum (həm də onun hər iki təzahüründə) eyni zamanda bir – 

birinə, fərdlərə, qruplara, eyni zamanda dövrü estetik ideallara cavab verir.  

Təsvir etdiyimiz estetik cəhətlər göstərir ki, bir kostyum estetik, “obyekt” və estetik “alət” ola bilər, 

amma gərçək həyatda bu iki aspekt bir – birinə bənzəyir və bir –birinə qarışan təzahürlər meydana 

gətirir. 

Kostyumun estetik tərəfinin bir xsusiyyətinə də toxunmaq lazımdır. Məqsədli dünyanın bütün 

müxtəlifliyi iki dirək sahəsində yerləşir – maddi – praktiki və bədii. Kostyum sisteminin funksional 

səthində bu iki başlanğıcı fərqli şəkildə birləşən formaların spektrini yaradır, tamamilə praktiki 

kostyumlardan bədii kostyumlara kimi. Hər növ kostyumda estetik yan özünü fərqli şəkildə göstərir və 

öz meyarlarına malikdir (axı iş formasının gözəlliyi ilə gəlin paltarının gözəlliyi fərqli qiymətləndirilir). 

Kostyumun estetik xüsusiyyətlərinə üslub, stil, forma kimi xüsusiyyətlər də aiddir.  

Müasir kostyumu yaradanlar daim tarixə, folklor stilinə müraciət etmişlər. Dizaynerlər milli geyimin 

dəqiqliklə sürətini özünün – müasir geyimdə əks etdirməmiş olsa belə, təsəvvürləri nəticəsində onun 

ifadə olunan bədiiliyini əldə edirdilər. Assosativ olan anlayışlar əsasən kostyumun yaradılmasının vacib 

faktorlarından biri hesab olunur. Demək olar ki, bu xüsusiyyətləri nəzərə alaraq geyimlərin rəng 

harmoniyasını daha çox nəzərə çarpan etmək mümkündür. 

Yaradıcı transformasiyası ən çox materialın yığımından başlayır. Bu dizaynerlərin işinin mühüm 

hissəsini təşkil edir. Öncəki materialların heç biri olmadan nə fantaziyalar, nə də assosasiyalar, nə də ki, 

bədii obrazlardan danışmaq olar. Əvvəlki mənbələri başa düşməyə çalışmaq və onları ayrıca hörmətlə 

qarşılamağı xüsusi ilə qeyd etmək lazımdır.  

Kostyum dizaynının əsas özünəməxsus cəhəti ona görə də, onun yaradıcılığında obyekti şəxsdir. Şəxsə 

məxsus mənəvi xüsusiyyətlər və görünüş bütövlüyü əmələ gətirmiş geyimi öz funksiyasından ayrılıqda 

təsəvvür etmək mümkün deyil. 

Paltarda onu geyinənin insanın cinsi mənsubiyyəti, yaşı, xarici görünüşü ilə müxtəlif xüsusiyyətləri 

nəzərə alınmalıdır.  

Kostyumun müasir inkişafı, ictimai yaşayışda sənayenin səviyyəsi, elmlə və mədəniyyətdə ifadə 

olunmuş moda ilə sıx bağlıdır. 

Kostyumların dizayn edilməsi və həmçinin layihələndirilməsi incəsənətin istiqamətini təşkil edir. Əsas 

olaraq estetik və praktik funksiyanı daşıyır. 
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Kostyumlar mövcud olan qanun normaları ilə mühafizə olunur, əsasən də ümumi qəbul olunmuş 

normaların cəmini özündə əks etdirir. Cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin riayət etdiyi məişət ənənələrini 

özündə cəmləşdirir. Geyimlər şəxslərin milli və dini mənsubiyyətlərini araşdırır. Tarixin tərəqqisi hər 

mərhələlərdə şəxslərin həyat tərzlərini paltarın istifadə olunma xüsusiyyətlərində özünü əks etdirir və 

bu baxımdan da geyimlərin müxtəlif funksiyaları tarix boyunca toplanaraq bugünkü vəziyyətinə 

gəlmişdir. 

XXI əsrdə kostyumun formasının inkişafı geyimin formalarının təyinatı üzrə əsas üslub həllərini 

hazırladı. Bu klassik, idman və fantazi stillərdir. 

Klassik stil rəsmi işgüzar kostyumun həllində funksional xüsusi harmoniya ilə səciyyələnir. Kostyumun 

klassik stili tədricən formalaşır, onda ənənələr kostyumun inkişafında bu dövrün insanları üçün qiymətli 

hesab olunan nailiyyətlərlə üzvi surətdə birləşir. İdman stilinin kostyumu üçün aktiv hərəkəti təmin edən 

boş formalar xarakterikdir, xətlərin həndəsivliyi, taxma detallarını və furniturun genişliyi ilə ifadəliliyi 

naxış sətirlərinin bolluğu. 

Fantazi stilində kostyumu qeyri adi formalarla və parçalanmalarla, mürəkkəb konstruktiv həllə, 

gözlənilməz xətlərlə, müxtəlif dekorasiyalarla və bəzəklərlə səciyyələnir. Lakin stillərə insanda kostyum 

tipinin bədii emosional xarakteristikası kimi daha bir münasibət mövcuddur. Bu halda təyinat yaş 

xarakteristikası çaları daşıyır. Klassik stil ona xas olan formaların təmkinliyiylə, hissələrin plastik və 

bütöv harmoniyası ilə orta yaşlı insanlara aiddir. Bu yaşda dünyagörüşdə yetkinlik və ailədə yerinə 

yetirilən rol, cəmiyyətdə davranışın və insanın simasının xarakterini müəyyən edir. Fantazinin romantik 

stili daha çox xəyalpərəst, poetik və ya coşqun, bir az balansı gözləməyən gənclərə xasdır. İdman geyim 

stili diribaşlığı, dinamikliyi, məqsədyönlülüyü vurğulayır, bütün bunlar müxtəlif yaşda insanları 

xarakteriaə edə bilər.  

Ümumiyyətlə kostyum insan mədəniyyətinin tarixi estetik təcrübəsinin məhsulu kimi insanların 

gündəlik həyatının semiotik sistemi kimi özündə insanın daxili aləmini və işarələr vasitəsilə 

mövcudluğun xarici faktorlarını birləşdirir. Estetik ideala doğru cəhdlərində insan şərti işarələrin 

köməyi ilə rəng, forma, xətlər və bəzəklər şəklində kostyumda həqiqəti “indiki dövrü” əks etdirir və ya 

cəmiyyətin və təbiətin qanunları tərəfindən qadağan olunmayan “gələcəyin” potensial imkanlarını 

modelləşdirir. Bu baxımdan kostyum ən zəruri geyim vasitəsi hesab olunur. Eyni zamanda o insanların 

estetik tərbiyəsinə təsir edən vasitədir. Bunu obrazlı şəkildə dəyərləndirsək kostyum insanların dünya 

görüşünü, daxili zənginliyini və fərdi xüsusiyyətlərini duymağa, öyrənməyə imkan yaradır. 

Kostyumları gözəl geyimin simvolu hesab etmək olar. Eyni zamanda kostyum geyinildiyi yerin nə qədər 

dəyərli olduğunu göstərir. Onu təkcə ciddi görüşlərə, mərasimlərə geyinmək düzgün deyil. Onun 

geyinilməsi zamanı bir çox məqamlara diqqət yetirmək lazımdır. Bildiyimiz kimi müxtəlif dövrlərin ən 

çox tələb olunan geyim növü kostyumdur. Kostyum daha ağır və estetik görüntüsü ilə çox istifadə olunan 

paltar modelidir. Kostyumda hər hansı bir motivin obrazlı ifadəsi hər zaman mümkün deyil. Müəyyən 

təyinatlı kostyum motivini onun təyinatına əsaslanmalı və uyğunlaşmalıdır. 

Ona görə də təklifim budur ki, istehsal olunacaq kostyumun şalvarının uzunluğu pəncə üstünə qədər, 

pencəyin şalvara uyğunlaşması üçün onun da uzunluğu qısa və iki düyməli olsun. 
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XÜLASƏ 

Məlum olduğu kimi, moda dövri surətdə hərəkət edir, geyimin bir forma və növlərinin əvəzinə digərləri 

gəlir.  Yeni hə bir şey artıq mövcud olanlarından irəli gəlir. 

Moda bu ətraf gerçəkliyin müxtəlifliyinə və yeniliyinə olan insanın daimi tələbatı ilə bağlı müəyyən 

formaların qısa müddətli hökümranlığıdır. 

Qərbi Avropa və Şərq ölkələrinin geyim və moda göstəriciləri həm dəbli, həm də bununla bərabər, milli 

kostyumun orijinallığın və bütün xüsusiyyətlərini qoruyub saxlamağa qadir olan Qərb və Şərq 

geyimlərinin birləşdirildiyi kolleksiyanın yaradılması bu fəaliyyət istiqamətində çalışacaq 

dizaynerlərdən dəbin müasir tendensiyaları sahəsində bilgilərin ortaya qoyulmasını və onların inkişaf 

etdirilməsi məsələlərində intiusiyasının olması zəruriliyini  deyil, həmçinin üslublaşdırma ilə bağlı 

peşəkar  bilik və səriştələrin mövcudluğunu da tələb edir. 

Açar sözlər: moda, orijinal, element, üslub, motiv, funksiya, dəb, kolleksiya. 

 

РЕЗЮМЕ 

Как известно, мода периодически меняется, на смену одной форме и видам одежды приходят 

другие. Что-то новое происходит из того, что уже существует. 

Мода - это кратковременное доминирование определённых форм, обусловленное постоянным 

спросом человека на разнообразие и новизну окружающей действительности. 

Показатели одежды и моды стран западноевропейских и восточных стран   в создании 

коллекции, в которой сочетаются Западная и восточная одежда, как модная, так и, вместе с тем, 

способная сохранить самобытность и все особенности национального костюма, требует от 

дизайнеров, которые будут работать в этом направлении, не только раскрытия знаний в области 

современных тенденций моды и необходимости интуиции в вопросах их разработки, но и 

наличия профессиональных знаний и умений, связанные со стилем. 

Ключевые слова: мода, оригинал, элемент, стиль, мотив, функция, мода, коллекция. 

 

ABSTRACT 

As you know, fashion changes periodically, one form and type of clothing is replaced by another. 

Something new comes from what already exists. 
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Fashion is the short-term dominance of certain forms, due to the constant human demand for variety and 

novelty of the surrounding reality. 

Indicators of clothing and fashion of Western European and Eastern countries to create a collection that 

combines Western and Eastern clothing, both fashionable and, at the same time, able to maintain the 

identity and all the features of national costume, requires from designers who will work in this direction, 

not only to reveal knowledge of current trends in fashion and the need for intuition in their design, but 

also the presence of professional knowledge and skills related with style. 

Keywords: fashion, original, element, style, motive, function, fashion, collection. 

 

Məlum olduğu kimi, moda dövrü surətlə hərəkət edir, geyimin bir forma və növlərinin əvəzinə digərləri 

gəlir. Yeni hər bir artıq mövcud olanlardan irəli gəlir. Belə təsəvvür yaranır ki, yenicə düşünülüb 

tapılmış üslub əvvəlki dövrlərin emal edilmiş və yenilənmiş üslubundan ibarətdir. Yeni kolleksiyaların 

yaradılması zamanı modelyer kostyumu tarixinə müraciət edir və bunun sayəsində əvvəlki dəyərlərdən 

ilham almağa, eləcə də bəşəriyyət üçün nə isə yeni bir dəyər kəşf etməyə çalışır. Məhz bu səbəbdən 

müxtəlif tarixi dövrlərə aid olunan kostyumların araşdırılması bu dərəcədə aktualdır.  

Hələ XVII əsrin sonlarında XVIII əsrin əvvəllərində yaşanmış və fəaliyyət göstərmiş məşhur ingilis 

filosofu Entoni Eşli Kuper, lord Şeftsberin müəllif olduğu “Sensus Comnius”, yaxud “iti zəka və 

müstəqil əhvali azadlığı haqqında təcrübə” əsərində yazırdı: “Zaman keçdikcə insanlar öz zahiri 

görkəmlərini başqa cürə etməyi özləri üçün əbədi hesab etməyə başladılar” razılaşın ki, hazırda 

yaşadığımız dövr üçün də kifayət qədər aktualdır.  

Moda – bu ətraf gərçəkliyin müxtəlifliyinə və yeniliyinə olan insanın daimi tələbatı ilə bağlı müəyyən 

formaların qısamüddətli hökmranlığıdır. Kostyumda moda xüsusi ilə nəzərə çarpacaq dərəcədə və fəal 

surətdə özünü biruzə verir. İnsanın zahiri görünüşü ilə bütünlüklə birləşərək, kostyum həcmli, müstəvi 

və xətti formaların daha tez – tez baş verən dəyişikliyinə məruz qalır. Modanın tarixi geyimin tarixində 

olduğu kimi qədimdir. Ətraf mühitin, təbiətin əlverişsiz təsirlərindən bir müdafiə olaraq geyim 

əşyalarının mahiyyətini özü üçün kəşf etdiyi andan etibarən, insan həmin geyimin estetik və 

üslublaşdırıcı funksiyası barədə düşünməyə başladığı vaxtlardan qısa zaman kəsiyi ayırırdı. Heç 

şübhəsiz, geyim belə bir obyekt qismində meydana gəlmişdir ki, insan burada özünün malik olduğu 

bədii dünya görüşünü daha aşkar surətdə və birbaşa həyata keçirmək imkanını əldə etmişdir. Baləliklə 

insanın geyimi – bu qətiyyən onun qısası, zahiri əlaməti yaxud təsadüfi mövcud olamayan bir əlavəsi 

deyil, insanların əhatəsində olan bütün digər maddi dəyərləri ilə müqayisədə geyim daha yüksək 

dərəcədə insanın, insanların qrupunun bütövlükdə millətin yaxud ümumilikdə bir dövrün fərdi 

mövcudluğunu birbaşa və ifadəli rəmzi kimi dəyərləndirilməlidir. 

Tez – tez baş verən səyahətlər, ticarətin inkişafı, ölkələr arasında ticarət əlaqələrinin qurulması kifayət 

qədər güclü qarşılıqlı təsirlərin formalaşmasına, məişətin, zahiri formalarının iqtidas edilməsinə 

əhəmiyyətli dərəcədə kömək edirdi. İntibah dövrünün Avropa ölkələrində istifadə olunan geyimlərin 

formalarında yaxınlaşma ənənələrin baş verməsində modanın geyim və sürətlə yayılması mühüm və 

həlledici rol oynaməşdır. İnkişaf etmiş orta əsr dövründə meydana gələn moda ümumi bədii üslub 

çərçivəsində müəyyən formaların qısa müddətli hökmranlığı kimi təkcə ölkələr daxilində deyil, həm də 

onların hidudlarından kifayət qədər uzaq ərazilərdə də ən müxtəlif formalarda yayılmağa başlayır. 

Almaniyanın Anqasburq şəhərində Şvarts soyadlı tacirlər həyatlarında istifadə etdikləri bütün 

kostyumlarda özlərinin akvarellə işlənilən portretlərini sifarişini verirdilər.  

Beləliklə 1562 – ci ildə dünya xalqlarına məxsus milli kostyumların rəsmləri nəşr olunur.  

İtaliyada yaşamış Çezare Veçellio bütün avropa ölkələrində fəaliyyət göstərən naxışbasanlar tərəfindən 

istifadə olunan krujevalar üçün modellər toplusunu nəşr etdirir. Modanın yayılması istiqamətində 

müxtəlif formalarının mövcudluğu fərqli – fərqli xalqlara məxsus geyimlərin təsir dairəsinin və gücünün 

artırılmasına və onların digər ölkələrdə istifadə olunmasına kömək edirdi.  

Bununla əlaqədar XVI əsrdə Fransada yaşamış və fəaliyyət göstərmiş yazıcı Rable yazırdı ki, fransız 

qadınların şlyapaları yalnız qışda fransız olur, yazda onlar artıq ispan, yayda isə italyan mənşəlidir. 
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İspan kostyumu Qərbi Avropanın, demək olar ki, bütün ölkələrində mövcud olmuş moda ənənələrinə və 

istiqamətlərə kifayət qədər ciddi təsir göstərmişdir. Yalnız italyanlar ispan modasının təsirindən yayına 

bilmişlər, çünki ispan modasının bütün qəribəliklərini kortəbii təqlidçilikdən onları bir çox incəsənət 

növlərinin müsbət təsiri qoruya bilmişdir. 

XV – XVI əsrlərdə həm ispan kostyumun formasına həm də ümumilikdə İspaniyanın incəsənətinə çoxlu 

sayda tarixi və ictimai amillər təsir göstərirdi. Kişilərdə mülki kostyum – üst gödəkcə və şalvar pambıq, 

at tükü ilə düymələnir, quru ot doldurulur. Hamar yaxud tikmənaxışlı, zinət əşyaları və kiçik ölçülü 

qiymətli məmulatlarla bəzədilmiş parça sırınmış astar parça üzərinə dartılaraq öz plastikliyini və 

hərəkətliliyini itirir. Açılan büzmə ilə qısa gödəkcə dəmitr moda geyimə bənzəyirdi. 

İspan qızı köynək və iki paltar geyinirdi, altdakı kofta dar buf qollara malik idi, üstdəki isə qolsuz yaxud 

enli qısa qollu idi, bel xəttindən başlayaraq aşağıya doğru açıq idi. Kişilərin istifadə etdiyi kostyumlarda 

da olduğu kimi genişləndirilmiş qollar valiklərlə bəzədilirdi. İspanların estetik təsəvvürlərinə görə və 

qədd – qamətli qadın fiqurası ideal hesab olunurdu. 

Beləliklə, qeyd etmək lazımdır ki, intibah dövründə İspaniya geyimləri özünə məxsus orijinal və bənzəri 

olmayan inkişafa malik idi, onun formasına isə bir sıra amillər – döyüşkən cəngavərliyin idealları katolik 

kilsənin fanatikcəsinə asketizmi və bu kimi digər faktorlar təsir göstərirdi. İtalyan geyimindən fərqli 

olaraq, burada kostyumun kompozisiyasında daha az sərbəstlik mövcuddur. Xətlər ciddi və təvazölüdür. 

Bədən proporsiyalarını maksimum dərəcədə gizlətmək istəyi açıq – aydın özünü biruzə verir.  

İspan modası üçün yuxarıya doğru bağlı və qabaqdan düymələnən kişi gödəkçəsi səciyyəvi xarakter 

daşıyırdı. Gədəkçənin qabaq tərəfində dar ətəklər var idi, dik yaxalıq belə bir qaydada hazırlanırdı ki, 

boyunu tamamilə əhatə etsin və köynəyin üst qırağı qalxaraq kiçik sərt jabolar kimi görünürdü. 

XVI yüzilliyin əvvəllərinə yaxın Fransa, bütün digər Avropa ölkələri ilə yanaşı, İtaliyadan kifayət qədər 

böyük həcmdə dəbdəbə əşyalarını idxal edirdi. Tamamilə aydındır ki, həmin ölkələr kostyumun italyan 

tərzinin kübarlığı təsiri altında idi. XVI əsrin sonuncu rübündə ispan modasının bir nəticəsi olaraq 

marlott deyilən üst geyim əmələ gəlmişdir. Bu qısa qollu düz paltar idi, onu rob – libasın üzərinə 

geyinirdilər, çiyinlərindən zınqırovşəkilli forma ilə düşürdü. Marlot təntənəli mərasimlər üçün nəzərdə 

tutulmuş bir geyim idi.  

Yekun vuraraq qeyd edə bilərik ki, XV – XVI əsrlərdə Fransada əhali arasında istifadə olunan kostyum 

bir tərəfdən italyan, digər tərəfdən isə ispan kostyumun təsirinə məruz qalırdı.  

Ümumilikdə dövrün modasını və kostyumun formasını araşdıraraq bir ayrı – ayrı ölkələrdə mövcud olan 

moda istiqamətlərinin xüsusiyyətlərini, onların bir – birinə təsirlərini əks etdirdik. Onların hər birində 

ümumi cəhətlər yer alır, lakin eyni zamanda müəyyən fərqlər də əks olunur. İtalya, İspanya, Fransa, 

İngiltərə və Almaniyanın modasında müşahidə olunan fərqlər məhz sosial, təbii və iqtisadi şəraitlə 

şərtləndirilir.  

Şərq ölkələrinin geyim tərzləri də öz xarakterik cəhətləri ilə fərqlənir. Üslubun geniş anlayışı özündə 

müxtəlif ölkələrin kostyumlarının elementlərini ehtiva edir. Bura Çin, Hindistan, Vyetnam, Filippin, 

Sinqapur və bir çox digər ölkələrin geyimi aid edilir. Şərq üslubunda hazırlanmış Avropa kostyumu 

müəyyən xalqın yaxud millətin ənənələrini əks etdirən cəhətlərə malik deyil. Bu kifayət qədər unikal bir 

hadisədir və müxtəlif etnosların dəbli ideyalarını və səciyyəvi əlamətlərinin simbiozunu təşkil edir.  

Müasir obrazlar incəlik və zərifliyin, zənginlik və yüngüllüyün parlaq şəkildə ifadə olunan cizgiləri ilə 

fərqlənir. Şərq kostyumları – yumşaq və həyəcanlıq şəkildə, belə demək mümkündürsə, xəfif axan 

bahalı və dəbdəbəli parçalar deməkdir.  

Şərqin gündəlik geyim üslublu aktual yönəmli modellər üçün düz xətlərə malik sadə fasonlar 

xarakterikdir. Geyimdə heç bir dekolte olmur, yalnız kiçik sadə kəsik yaxud tam qapalı dik yaxalıq. 

Geyimin uzunluğu mütləq şəkildə dizləri örtür.  

Hindistanlıların ənənəvi geyimi olan sarini çox asanlıqla təkrarlamaq olar, bu məqsədlə moruq yaxud 

albalı rəngli parlaq gül – çiçək kompozisiyalarla bəzədilmiş nazik və yüngül libası geyinmək kifayətdir. 

Ərəb geyiminin pərəstişkarlarına aşağıya doğru genişlənən, pastel çalarlı qapalı və uzun paltarlara diqqət 

yetirmək məsləhətdir. Sözü gedən bu modelləri koloritli qollar və lif üzrə yerləşən ornomentlər bəzəyir. 
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Kostyumda şərq mənsubiyyətinə eyham vuran kiçik ləkə - aksessuarların – print edilmiş boyun 

dəsmalların, nazik şərflərin, qalstukların olması mümkündür. Dəbli üsluba şübhə yaratmayan aşkar 

mənsubiyyəti geniş şalvarların köməyi ilə diqqət mərkəzinə gətirmək mümkündür. Olduqca maraqlı 

modelləri Orta Asiya, Balkan, Yunanıstan, Yaxın və Uzaq Şərq, Hindistan, Çin, Yaponiya xalqlarının 

milli kostyumlarında tapmaq olar.  

Şərq motivlərindən başqa heç bir başqa üslub o dərəcədə maraq oyadıcı və sirli bir obraz ərsəyə gətirmək 

iqtidarında deyil. Bu məqsədlə qapalı tünd rəngli paltar geyinmək və qara maddə ilə gözləri çəkmək 

qətiyyən lazım deyil. Şərqi lookbu xırdalıqların və nüansların xüsusi qarğışı, xüsusi əhval – ruhiyyə, 

mötiviliyi və gözəl zövqdür.     

Hind üslubunun xarakterik cəhəti geyimdə asimmetrikliyin mövcudluğu hesab olunur. Qədim 

zamanlardan bəri hind üslubu üçün xarakterik olan iki şey bugünümüzə gəlib çatmışdır. Sari və kamiz 

şalvarı. Sari – sərbəst uzun dondur, onu ənənəvi üsulla tikmirlər, sadəcə parçanın uzun hissəsindən 

kənarlar emal edilmək şərti ilə yaradırlar. Şalvar kamiz – geniş şalvardan və uzun tunikadan ibarət 

komplektdən təşkil olunur. Şalvarda çoxlu sayda büküklərə malikdir ki, onlar sərbəst siluet yaradaraq 

aşağıya doğru daralır. 

Qərbi Avropa və Şərq ölkələrinin geyim və moda göstəriciləri həm dəbli, həm də bununla bərabər, milli 

kostyumun orijinallığını və bütün xüsusiyyətlərini qoruyub saxlamağa qadir olan Qərb və Şərq 

geyimlərinin birləşdirildiyi kolleksiyanın yaradılması bu fəaliyyət istiqamətində çalışacaq 

dizaynerlərdən dəbin müasir tendensiyaları sahəsində bilgilərin ortaya qoyulmasını və onların inkişaf 

etdirilməsi məsələlərində intuisiyanın olması zəruriliyini deyil, həmçinin üslublaşdırılma ilə bağlı 

peşəkar bilik və səriştələrin mövcudluğunu da tələb edir. 

Şərq üslubunda hazırlanmış libaslar xüsusilə dəyərlidir, çünki burada sözün əsl mənasında böyük bir 

sivilizasiya, nəhəng bir dünya öz əksini tapır, həmçinin bu, modelyerin və düzaynerin fantaziyası 

təcəssüm etdirilən əsl şedevr, şah əsəridir. Şərq üslübunda hazırlanmış həddindən artıq paltar və belə 

demək mümkündürsə, hətta müəyyən qədər rüsvayçı geyim məmulatları planetimizin hər bir guşəsində 

pərəstişkar qadınları tapa bilir. Şərq üslubunda hazırlanmış paltar nümunələri nədən ibarətdir? Bu gün 

dizaynerlər tərəfindən siması yenilənmiş və dəyişdirilmiş, Hindistan, Yaponiya kimi Şərq ölkələrini 

təmsil edən libaslar şərq üslubunun geyim nümunələri kimi təqdim edilir. Onun hazırlanması üçün 

materiallar, naxışlar və səciyyəvi şərq elementləri tətbiq olunur. 

Müasir dövr şərq geyimlərində zənginlik lüks göstəricisi Şərq üslubu, Şərqin cazibəsi – Marakeş və 

Hindistan geyim tərzləri və sirli Misir və Bohem tərzi öz göstəriciləri ilə daha qabarıqdır. Sirli və 

dəbdəbəli Şərq üslubunda bir çox müxtəlif dəb meyilləri vardır. Onların hər biri müəyyən bir ölkəyə 

xas, nadir milli adət - ənənələri ilə səciyyələnir. Xüsusən XX əsrin II yarısından əsrarəngiz Şərq 

meyillərinin aristokratik Avropaya yaxınlığı moda dünyasında rəngli və ahəngdar cərəyanın meydana 

çıxmasına səbəb olmuşdur.  

Şəqdə nə qədər də milli ruhlu geyim növlərini saxlanılsa belə, Qərb və dünya moda sferasındakı 

dəyişikliklər cəmiyyət tərəfindən qəbul edilir. Qərbdə yunan üslublar, moda sahəsində baş verən 

yeniliklər Şərqdə böyük məmnuniyyətlə qəbul edilirsə insanlar şərq geyimlərinə heyranlıqla maraq 

göstərirlər və etnik üsluba üstünlük verirlər. Bu isə iki böyük mədəniyyətin qarşılıqlı təsirinə səbəb olur. 
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KOSTYUMUN BƏDİİ OBRAZLARDA TƏTBİQİNİN TƏHLİL  EDİLMƏSİ 

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ КОСТЮМА В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОБРАЗАХ 

ANALYSIS OF THE USE OF THE COSTUME IN ARTISTIC IMAGES 

 

Əliyev Şakir Rüstəm oğlu, dosent, 

Əliyeva Gülnarə Nurəddin qızı, baş müəllim 

Orucova Müjgan Elşən qızı, magistr 

Azərbaycan Texnologiya Universiteti 

 

 

XÜLASƏ 

XX əsrdə mədəniyyətin inkişafı sarsılmaz görünən incəsənət haqqında təsəvvürləri dəyişdirdi. Texniki 

irəliləmənin templərini  sürətləndirilmiş elmi-texniki inqilab bütövlükdə bədii mədəniyyətə böyük təsir 

göstərdi. Kütləvi incəsənət məmultlarının kütləvi istehsalı ilə təyin edilməsinin yeni bədii meyarları ilə 

meydana çıxdı. 

Bədii obraz obyektiv reallığın əksolunma düşüncə və işlənmə üsulu kimi incəsənətdə ümumi düşüncə 

formasıdır. Bir şəxsin fəaliyyətinin məhsulu obrazlı  məzmuna malik deyilsə, bədii əsər deyil. Ancaq 

obrazlılığı tapmaq üçün yanaşma eyni deyil. Kostyumun obrazlı ifadəliyini axtarmaq rəssam- 

modelyerin ən əhəmiyyətli və eyni zamanda ən çətin vəzifəsidir. Dizaynerlər kostuym hazırlayarkən 

ölçü, proporsiyalarla yanaşı dəri rənginə, boy ölçüsünə, bir sözlə, standartlara deyil fərdlərə uyğun 

kostyum hazırlasalar daha yaxşı olardı. Çünki hər bir istehsal edilən kostyum sahəsindən asılı olmayaraq 

istifadəçinin tətbiq etdiyi obrazı təbliğ edir. 

Açar sözlər: dekor, siluet, furnitur, stil, estetik, folklor, üslub. 

 

РЕЗЮМЕ 

Развитие культуры в ХХ веке изменило представление об искусстве, которое кажется 

незыблемым. Научно-техническая революция, ускорившая темпы технического прогресса, 

оказала огромное влияние на художественную культуру в целом: появились новые 

художественные критерии определения массового производства художественных изделий. 

Художественный образ-это форма рефлексивного мышления и переработки объективной 

действительности. Если продукт деятельности человека не имеет образного содержания, то он 

не является художественным произведением. Однако подход к поиску достоверности не 

одинаков. Поиск образной выразительности костюма - важнейшая и в то же время самая сложная 

задача художника-модельера.  

Было бы лучше, если бы дизайнеры при составлении костюма готовили костюм по 

индивидуумам, а не по размеру, пропорциям, а также цвету кожи, размеру роста, словом, 

стандартам. Потому что каждый производимый костюм продвигает образ, который пользователь 

применяет, независимо от сферы. 

Ключевые слова: декор, силуэт, мебель, стиль, эстетика, фольклор, стиль. 

     

ABSTRACT 

The development of culture in the twentieth century has changed the idea of art, which seems immutable. 

The scientific and technological revolution, which accelerated the pace of technological progress, had a 
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tremendous impact on artistic culture as a whole: new artistic criteria for determining the mass 

production of artistic products appeared. 

An artistic image is a form of reflexive thinking and processing of objective reality. If the product of 

human activity has no figurative content, then it is not a work of art. However, the approach to the search 

for reliability is not the same. The search for the figurative expressiveness of a costume is the most 

important and at the same time the most difficult task of a fashion designer. 

It would be better if designers, when composing a costume, prepared a costume according to individuals, 

and not according to size, proportions, as well as skin color, height size, in a word, standards. Because 

every costume produced promotes the image that the user applies, regardless of the sphere. 

Keywords: decor, silhouette, furniture, style, aesthetics, folklore, style. 

 

XX əsrdə mədəniyyətin inkişafı sarsılmaz görünən incəsənət haqqında təsəvvürləri dəyişdirdi. Texniki 

irəliləmənin templərini  sürətləndirilmiş elmi-texniki inqilab bütövlükdə bədii mədəniyyətə böyük təsir 

göstərdi. Kütləvi incəsənət məmultlarının kütləvi istehsalı ilə təyin edilməsinin yeni bədii meyarları ilə 

meydana çıxdı. Ancaq ayrı – ayrı incəsənət növləri arasında ahəngdar əlaqə problemi, vahid stilin 

yaradılması, bütövlüyə və bitkinliyə cəhd daha da kəskin xarakter əldə edir. Hər dövr, stil, mədəniyyət, 

mühit və kostyum, heykəltaraşlıq və memarlıq arasında ilkin şərtlərlə əlaqədə məcbur edirdi.  

Əgər intibah dövrünün stili formanın bərabər və harmonik bölməyə çalışırdısa onda borokko tərzi 

müəyyən sahələrdə diqqəti cəlb edir. İstənilən əsərin məzmunu daxili faciə və ziddiyətlə 

doldurulmuşdur, incəsənətin – tərifləmə, uyğunsuzluq, təmtəraqdır. Bu dövrdə möhtəşəm geyimlər 

tikilir. İnsan daha mənəvi gücü, fiqurun proporsiyalarının gözəlliyini göstərmir; diqqət mərkəzində 

sosial və iqtisadi aləmdə qüdrətli olan insan obrazıdır. Bilərəkdən durulmuş pozalar, teatr jesti, yumşaq, 

dekorativ atributlar meydana gəlir. 

XVIII əsrdə borokko stilinin əvəzinə rokoko adlı zərif stil gəlir. Bu stil formaların nəfis çətinliyi və 

qəribə ornamenti ilə fərqlənir. Geyimdə bu stil onun utilitar funksiyası ilə heç bir əlaqəyə malik olmayan 

kostyumda da istifadə olunur. 

XX əsr özü üçün kifayət qədər sabit elementlər hazırladı və onlarla əməliyyat edərək, qadın paltarınn 

formalarının böyük müxtəlifliyinə nail oldu. Hərçənd 90 il boyunca kostyumun çox dəbdə olan forması 

dəyişdi.  

XX əsrdə aparıcı forma tunis olaraq qalır – parçaların düzbucaqlı formasına əsaslanan köynək, yalnız 

ayrı – ayrı dövrlərdə müxtəlif siluetlər, xətlər, dekor, uzunluq ona xasdır. Əlbəttə, XX əsrin 

kostyumunda yeni çətinliklər və incəliklər ortaya çıxdı: birincisi, onun bədii ifadəliliyi əvvələ nisbətən 

başqa üsullarla əldə edilir, yeni siluet tez – tez dəyişir, xətlər şıltaqdır və daimi deyil, ikincisi 

dəyişkəndir, fiqurun və kostyumun qarşılıqlı əlaqəsi dinamikada ifadə edilir. Onda eyni formanın geyimi 

bədənə gah oturur, gah da ona azca toxunur, gah da sərbəst sallanır.  

Fransız təmtərağına, parçaların, krujevaların, müxtəlif dekorasiya və bəzəklərin nəfis uyğunluğuna 

ingilis etiketinin sərtliyi və geyinmək sənəti haqqında “təlimlər” doğmatizmi qarşı çıxdıqda XX əsrin 

kostyumunun üslub həlləri XIX əsrin sonunun kostyumunun əsas inkişafı ilə qabaqcadan müəyyən 

edilmişdir. İngilis kostyumunun asketizmi fransız həyat eşqində qəbuledilməz idi. Modelyerlər öz 

yaradıcılığında təbiətin motivlərini daha oynamağa çalışırdılar, xalq kostyumunun ideyalarını 

mənimsədilər.  

XX əsrdə kostyumun formasının inkişafı geyimin formalarının müxtəlif təyinatı üzrə əsas üslub həllərini 

hazırladı. Bu klassik, idman və fantazi stillərdir.  

Klassik stil rəsmi işgüzar kostyumun həllində funksional xüsusi harmoniya ilə səciyyələnir. Kostyumun 

klassik stili tədricən formalaşır, onda ənənələr kostyumun inkişafında bu dövrün insanları üçün ən 

qiymətli hesab olunan nailiyyətlərlə üzvi surətlə birləşir, idman stilinin kostyumu üçün aktiv hərəkəti 

təmin edən boş formalar xarakterikdir; xətlərin həndəsivliyi, taxma detalların və furniturun genişliyi və 

ifadəliliyi, naxış sətirlərinin bolluğu.  
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Fantazi stilində kostyumun qeyri – adi formalarla və parçalanmalarla, mürəkkəb konstruktiv həllə, 

gözlənilməz xətlərlə, müxtəlif dekorasiyalarla və bəzəklərlə səciyyələnir.  

Lakin stillərə insanda kostyum tipinin bədii emosional xarakteristikası kimi daha birmünasibət 

mövcuddur. Bu halda təyinat yaş xarakteristikası çaları daşıyır. Klassik stil ona xas olan formaların 

təmkinliyi ilə, hissələrin plastik və bütöv harmoniyası ilə orta yaşlı insanlara aiddir.  

Bədii əsərlər insan tərəfindən yaradılan digər obyektlərdən öz obrazlılığına görə fərqlənir. Obraz bir 

fenomeni başqa bir şəkildə ortaya qoyan bir alleqorik, metaforik fikirdir. Bədii obraz insanı əhatə edən 

həqiqət anlayışının, idrakının və qəbulunun bir formasıdır.  

Rəssam E. Kibrik, kitab illüstrasiyasının sənətkar üçün obrazlı düşüncəsinin dəyərini müəyyən edərək 

yazırdı: “Sənət üçün obrazlı düşüncə qabiliyyəti bu böyük qabiliyyət və əsl ilham əlamətidir”. Bədii 

obrazın xarakteri odur ki, tipik xüsusiyyətlər xarakterdə, ümumi  xüsusiyyətlər vahiddə özünü göstərir. 

Bədii obraz sanki dünyanın əks olunduğu bir damlaya bənzəyir. 

Rəssamların obrazlı düşüncəsi ilk baxışda birləşməyənləri bir – birinə birləşdirdi və bunun sayəsində 

gerçək hadisələrin gizli tərəflərini ortaya qoymuşdur. 

Bədii obraz obyektiv reallığın əksolunma, düşüncə və işlənmə üsulu kimi incəsənətdə ümumi düşüncə 

formasıdır. Bir şəxsin fəaliyyətinin məhsulu obrazlı məzmuna malik deyilsə, bədii əsər deyil.  

Ancaq obrazlılığı tapmaq üçün yanaşma eyni deyil. Əlbəttə ki, kostyuma münasibət baxımından bədii 

bir fenomendən söhbət gedir. Bir şəxsin “ikinci dəri”si olan geyimi, forması yalnız insan fiqurunun 

məntiqinə tabe olduqda öz mahiyyətini və dəyərini saxlayır. Geyim nə qədər gözəl və modaya uyğun 

görünsə də, insan özünü komfort hiss etmirsə o yararsızdır. 

Kostyumun obrazlı ifadəliliyi axtarmaq rəssam – modelyerin ən əhəmiyyətli və eyni zamanda ən çətin 

vəzifəsidir. Onun bu işin öhdəsindən gəlməsi, əsasən rəssamın xaricdən aldıqları təəssüratlardan və bu 

təəssüratları kostyum şəkillərinə çevirməsindən asılıdır, yəni ətrafdakı hər hansı bir hadisəni yaradıcı 

ruhlandırmanın tükənməz bir mənbəyinə çevirmə qabiliyyətindən asılıdır. 

Kostyum insanın xarici görünüşünü süni şəkildə dəyişdirə bilən, bədənin ahəngdar birliyini və ya onun 

müəyyən hissələrinə vurğulayan və ya məhv edən yeganə sistemdir. Belə bir gərçək vəziyyəti düşünək; 

onun bədəninə forma verən bir paltarda gördükdə “nə gözəl qızdır!” deyə bilərik, bu kostyum öz “estetik 

funksiyasını” yerinə yetirmiş olur, bir insanı gözəl edir. Çoxsaylı qeyri – funksional detallar, məsələn, 

naxış, parçanın şəkli, onun rəngi, krujevası, dekorativ düymələri, tikişləri, applikasiyaları və s. ilk 

baxışdan nümunə yalnız kostyum detallarının bəzək əşyalarıdır, lakin diqqətli təhlildə məlum olur ki, 

sahibinin sosial – mədəni mahiyyətini əks etdirərək onlar onun obrazını formalaşdırmağa kömək edirlər, 

obrazlı mükəmməllik isə gözəlliyin ən güclü mənbələrindən biridir. Bu halda, kostyumun bir estetik 

aspekti gözə görünmədən digərinə keçir, buna hər bir insana fərdi bir stil, imic yaratmaq üçün nəzərdə 

tutulmuş kostyumun bədii funksiyası deyilə bilər.  

Geyim xüsusiyyətinə görə müxtəlifdir. O, ciddi və ya qeyri – adi, təmkinli və ya cəsarətli, idman və ya 

lirik üslublu ola bilər. Geyimin xüsusiyyəti onun üslubundan asılıdır. 70 – ci illərin sonlarında klassik 

modanın xüsusiyyətində müəyyən dəbli geyimdə prinsipial dəyişikliklər baş verdi, lakin təkcə fasonlar, 

siluetlər, uzunluqlar haqqında deyil, üslub haqqında da danışmağa başladılar. Hazırda əsas üslublar 

bunlardır: klassik, gənc, idman, folklor, cins, retro. 

Klassik üslubun geyimlərin nisbəti insan fiqurunun nisbətinə, formalarının xəttinə və yığcamlığına təbii 

olaraq uyğun gəlir. İngilis kostyumu, Qabriel Şaneldən kostyum və kiçik qara paltar klassik üslubda 

yerinə yetirilmişdir. İdman üslubu idman üçün rahat, gigiyenik və gözəl geyimlərin modaya təsiri altında 

əmələ gəlib. İdman üslubunda səciyyəvi üslub xüsusiyyətləri, rahatlıq praktik, müxtəlif təyinatlı 

parçaların vəhdəti, müxtəlif furnitur, bəzək detallarıdır.  

Ümumiyyətlə hər bir kəs öz üslubunu bilməlidir. Öz üslubunu tapmaq asan iş deyil. Özünə diqqətlə 

baxmaq lazımdır. Daha tənqidi olmaq lazımdır. Tələsməmək, ən yaxşısı bir az modadan geri qalmaq, 

qanun və qaydaları bilmədən irəli getmək. Çalışmaq lazımdır ki, fantaziya geyimdə qəribəliyə və 

lazımsız qeyri – adiliyə aparmasın. Çalışıb böyük “az - az”ı tapmaq lazımdır ki, hansı ki, geyimi dəbli 

və müvafiq görünüşlü edir. Yadda saxlamaq lazımdır ki, moda gəlir və gedir, üslub isə qalır. 
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Kostyum yaradarkən, onun məqsədini və istifadə şərtlərini bilmək lazımdır. Kostyum rahat, praktik və 

gözəl olmalıdır. Kostyum müəyyən fəaliyyət şəraitində müəyyən edilmiş ənənələri və ideyaları və insan 

davranışının təbiəti nəzərə alınmaqla yaradılır. İnsan fəaliyyətinin sahəsinin genişləndirilməsi yeni 

ixtisasların yaranmasına gətirib çıxarır və bu forma təkcə rahat və məqsədəuyğun deyil, həm də estetik 

cəhətdən ifadəli olmaq, həm də bu yeni fəaliyyət növünü təcəssüm etdirmək üçün yeni növ kostyum 

növlərinin inkişafını tələb edir. Kostyumun formasına üç ölçülü həcmli bir obyekt kimi baxılmalıdır. 

Kostyumun forması onun silueti ilə xarakterizə olunur. Bir kostyumun silueti adətən üçölçülü formanın 

planlı ifadəsi olaraq adlandırılır və xüsusiyyətlərini vurğulayır. Təsadüfi deyil ki, kostyumda moda 

meyllərinin dəyişməsi siluetlərin dəyişməsi ilə xarakterizə olunur. Kostyum silueti çiyin xətlərinin və 

məhsulun baş hissəsinin, qol başlığının, bel və aşağı xətt səviyyəsinin xarakterindən asılıdır. Bir qayda 

olaraq, kostyumun forması frontal və profil siluetlərlə xarakterizə olunur. XX əsrin əvvəllərində geyim 

istehsalı üçün sənaye bazasına keçid və kostyumda formaların ümumi sadələşdirilməsi ilə əlaqədar üç 

aparıcı siluet yaradılıb: düz, yarı bitişik və yapışqan. 60 – cı illərin ortalarına qədər siluetin yaşla bağlı 

əlamətə görə bölünməsi müəyyən edildi: gənc qızın kostyumunun silueti, gənc qadının kostyumunun 

silueti və yetkin qadının kostyumunun silueti quruldu. İdmançı bir yeniyetmə qızın kostyumu dinamik, 

siluetin “bağlılığı” ilə fərqlənir. Gənc qadının kostyumu lirikdir, zərif, şıltaq və yaxud balanslı siluetə 

malikdir. Yetkin qadın kostyumları, siluetin plastiklə bağlanması ilə fərqlənir, zərifdir. Siluetin estetik 

hissləri və ifadəliliyi əsasən kostyum formasının texniki hazırlanmasının keyfiyyəti ilə 

müəyyənləşdirilir. Ancaq əks əlaqə də mümkündür – eyni siluet bir çox hallarda müxtəlif konstruktiv 

həllər ilə əldə edilə bilər. Siluetləri, məhsulun bədənə yapışma dərəcəsi üzrə və həndəsi formanın növünə 

təsnif etmək olar.  

Bu əlamətlərə əsasən siluetləri qarşılaşdıra, kostyumun formalarını müqayisə etmək olar. İşləmələrin 

bütün təbəqələrində kostyumun əsas hissələrindəki detallarda, hər zaman, hətta heç olmasa təxminən, 

bu və ya digər həndəsi forma görmək olar. Siluetin dəyişdirilməsi əlaməti yalnız konfiqurasiyada deyil, 

ölçüdə dəyişən formanın həndəsi növünün dəyişməsidir. Bir formanın bir elementinin dəyişdirilməsi 

digər elementlərdəki dəyişikliklə nəticələnir. Beləliklə, kostyum forması müəyyən bir geometrik 

görünüş, ölçüsü, kütləsi, silueti, səthi ilə xarakterizə olunur. Bu xüsusiyyətlərin nisbəti orta ölçülü 

ölçülərdən kənarlaşdıqda bir insanın bədən formasının ölçülməsinə təsir edir. Beləliklə, kostyumun 

forması müəyyən bir həndəsi görünüş, ölçü, kütlə, siluet, səth ilə xarakterizə olunur.  

Qədim zamanlardan etibarən kostyum çoxsaylı inkişaf mərhələsindən keçib. Hər dövrdə moda üçün bir 

əsr dəyişməyən fərdi üslubu ilə xarakterik idi.  

Borokko və ya ampir üslubundan fərqli olaraq, müasir kostyum çox tez dəyişir. Kostyumun inkişafı 

cəmiyyətin bütün sahələrində baş verən dəyişiklikləri əks etdirir. Lakin, hər bir yenilik də indiki 

zamanda moda və uyğunlaşmaq deyil. Müasir kostyumda çox tez – tez keçmiş dövrlərin əks sədalarını 

tapmaq olar. Yeni əsr həyat, davranış, ünsiyyət, düşüncə tərzini diktə edir. Yeni düşüncə üslubunun 

əlaməti hər bir insanın şəxsi orijinallığı və unikallığıdır.  

Qeyd etmək lazımdır ki, müasir bir kostyum yaradarkən dizayner yalnız moda yenilikləri deyil, 

həmçinin rahatlığı, çoxfunksiyalılığı və müasir cəmiyyətin tələblərinə və zövqünə uyğun olmalıdır. 

Müasir kostyumun əsas xüsusiyyəti zərif sadəlik və rahatlıq, gözəllik və faydalılıqdır.  

Bəzən modadır deyə insanlar özlərinə yaraşmayan kostyumlar geyinirlər, bu təbii ki, heç estetik 

görünmür. Fikrincə, dizaynerlər kostyum hazırlayarkən ölçü, proporsiyalarla yanaşı dəri rənginə, boy 

ölçüsünə, bir sözlə, standartlara deyil fərdlərə uyğun kostyum hazırlasalar daha yaxşı olardı. Çünki hər 

bir istehsal edilən kostyum sahəsindən asılı olmayaraq istifadəçinin tətbiq etdiyi obrazı təblig edir. 
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QƏRBİ AVROPA VƏ ŞƏRQ ÖLKƏLƏRİNDƏ TƏTBİQ EDİLƏN ELEMENT 

KOLLEKSİYALARININ YARADILMA PRİNSİPLƏRİ 

ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ КОЛЛЕКЦИЙ ЭЛЕМЕНТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРАНАХ 

ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ И ВОСТОКА 

PINCIPLES OF CREATING COLLECTIONS OF ELEMENTS USED IN WESTERN EUROPE 

AND THE EAST 

 

Əliyev Şakir Rüstəm oğlu, dosent, 

Əliyeva Gülnarə Nurəddin qızı, baş müəllim 

Əliyeva Fəridə Azər qızı, magistr 

Azərbaycan Texnologiya Universiteti 

XÜLASƏ 

Milli kostyumun orijinallığını, həmçinin onun dəbli olmağını və digər xüsusiyyətlərini qoruyub 

saxlamağa qadir olan Qərb və Şərq  geyim elementlərinin birləşdirildiyi kolleksiyanın yaradılması bu 

fəaliyyət istiqamətində iştirak edən dizaynerlərdən dəbin müasir tendensiyaları sahəsində biliklərin 

ortaya qoyulmasını və onların inkişaf etdirilməsi məsələlərində intuisiyanın olması zəruriliyini deyil, 

həmçinin üslublaşdırılma ilə bağlı peşəkar bilik və səriştələrin mövcudluğunu da tələb edir . 

İki böyük  qitənin orta əsrlərdən bəri müəyyən dərəcədə qarışdığı mədəniyyətlər XX əsrdə dizaynerlərin 

ilham mənbəyinə çevrilmişdir.  Müasir dövrdə Qərbi Avropa və Şərq geyim üslublarının müasir 

ənənələri ilə birləşməsi, müxtəlif zövqlərin  bir araya gətirilməsi və qarşılıqlı təsiri moda sənayesində 

yeni böyük səhifə açmışdır. 

Açar sözlər: dəb, üslub, haşiyə, ornament, naxışlar, libas, aksesuar,dekor.  

 

РЕЗЮМЕ 

Создание коллекции, в которой сочетаются западные и восточные элементы одежды, способные 

сохранить самобытность национального костюма, а также его модность и другие особенности, 

требует от дизайнеров, занимающихся данным направлением деятельности, не только раскрытия 

знаний в области современных тенденций моды и наличия интуиции в вопросах их развития, но 

и требует профессиональных знаний и навыков, связанных с моделированием. 

Культуры, в которых два великих континента были переплетены со времен Средневековья, стали 

источником вдохновения для дизайнеров в 20 веке. В современную эпоху сочетание 

западноевропейского и восточного стилей одежды с современными традициями, совмещение и 

взаимодействие различных вкусов открыли новую большую страницу в индустрии моды. 

Ключевые слова: мода, стиль, кайма, орнамент, узоры, платье, аксессуар, декор. 

 

ABSTRACT 

Creating a collection that combines Western and Eastern elements of clothing that can preserve the 

identity of the national costume, as well as its fashion ability and other features, requires from designers 

involved in this activity, not only the disclosure of knowledge of current fashion trends and having 

intuition for their development, but also requires professional knowledge and skills related to modeling. 

Cultures in which two great continents have been intertwined since the Middle Ages have been a source 

of inspiration for designers in the 20th century. In the modern era, the combination of Western European 

and Eastern styles of clothing with modern traditions, the combination and interaction of different tastes 

have opened a new big page in the fashion industry. 

Keywords: fashion, style, fringe, ornament, patterns, dress, accessory, decor. 
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Milli kostyumun orijinallığını, həmçinin onun dəbli olmağını və digər xüsusiyyətlərini qoruyub 

saxlamağa qadir olan Qərb və Şərq  geyim elementlərinin birləşdirildiyi kolleksiyanın yaradılması bu 

fəaliyyət istiqamətində iştirak edən dizaynerlərdən dəbin müasir tendensiyaları sahəsində biliklərin 

ortaya qoyulmasını və onların inkişaf etdirilməsi məsələlərində intuisiyanın olması zəruriliyini deyil, 

həmçinin üslublaşdırılma ilə bağlı peşəkar bilik və səriştələrin mövcudluğunu da tələb edir. 

Müasir tendensiyalarının inkişafında dəbin müşahidə olunması və izlənilməsi belə bir nəticəni hasil 

etməyə imkan verir ki, son illərdə dizaynerlərin yaradıcılığında etnik üslubda yaradılan kolleksiyalar 

xüsusi yerlər tutur. Sözügedən həmin tendensiya təkcə peşəkar dizaynerlərin fəaliyyətində deyil, 

həmçinin bu sahədə çalışmaya başlayan dezayner mütəxəssislərin işlərində də müşahidə oluna bilər. Bu 

arada “İnternational Fashion”, “Etno - Dar” və s. kolleksiyaların arasında keçirilən müsabiqələrin 

meydana gəlməsini də qeyd etməmək olmaz. 

Dəb aləmində məlum olduğu kimi bu və ya digər tendensiyaların əmələ gəlməsi cəmiyyətdə baş verən 

sosial, iqtisadi və digər proseslərlə qırılmaz surətdə bağlıdır.  

Müasir insan şəhər həyatının onun üçün artıq vərdiş halını almış üstünlüklərdən imtina etmək iqtidarında 

deyil və təbiətlə bağlılıq hissiyatını yaratmağa qadir olan xarici atributların axtarışında olmaq, onları 

istifadə etmək məcburiyyətində qalır. Xalq kostyumunun hər hansı əlamətlərinə əsaslanan “etno” üslubu 

təbiətin, belə demək mümkündürsə, müəyyən qədimliyi və əzələliyini, təbiətə yaxınlığını, bu isə o 

deməkdir ki, həmçinin sakitliyi, dincliyi, əmin – amanlığı və müəyyən yüngüllüyü duymağa imkan verir.  

 “Etno” üslubu – ümumiləşdirilmiş, toplanmış bir məhfundur, çox vaxt hər hansı konkret mədəniyyətə 

yaxud xalqa onun aidiyyəti olmur, bir çox hallarda isə bu üslub xalq kostyumunun elementlərinin 

üslublaşdırılması kimi görünür. Etno üslubunu istifadəsi müasir dəbə orijinallığı, özünəməxsusluğunu 

və parlaqlığını qoruyub saxlamağa şərait yaradır.  

Etnik geyim əşyaları müasir şəhərli gənc qızın obrazına üzvi surətdə uyğun gəlir, belə paltarda o, köhnə 

dəbdə  geyinmiş kimi görünmür, çünki dizaynerlər onlara tarixin bəxş etdiyi böyük ustalıq və məharətlə 

istifadə edə bilərlər. Oskar De La Renta, Roberta Cavallı, Kenzo, Yean Raulo Ganlyer, Etro və bu kimi 

digər adlı – sanlı dəb evləri son mövsümlərdə etnik notları möhkəm təsbit edə bilmişlər. Son mövsümlər 

ərzində gül – çiçək printləri daha populyar idi, lakin bu sırada ekzotik orideyalar deyil, rus lalələri, 

süsənlər yer alır. 

Həm dəbli olacaq, həm də milli kostyumun orijinallığını, bütün xüsusiyyətlərini və özünəməxsus 

elementləri qoruyub saxlayacaq kolleksiyanın yaradılması təkcə dəbin müasir tendensiyaları sahəsində 

biliklərin və onların inkişaf etdirilməsi məsələlərində intuisiyanın olmasını deyil, həmçinin 

üslublaşdırma sferasında peşəkar bilik və bacarıqların mövcudluğunu tələb edir.  

Milli kostyumun xüsusiyyətini nəzərə çarpdırarkən, dizayner onların üzərində yenidən düşünür, onları 

yenidən qiymətləndirir və bunun əsasında müasir obrazlar yaradır, yəni üslublaşdırmanı həyata keçirir. 

Givenchy by Riccardo Tisci u Oskar de la Renta belə yenidən qiymətləndirmənin misalı kimi dəb 

evlərinin işləri göstərilə bilər ki, burada parlaq naxışlar, qızılla işlənmiş tikmə naxışlar, sıx naxışlar, 

rəngli yaylıqlar, xəz haşiyə etnoqrafik muzeylərdə sərgilənən ekspozisiyalardan götürülmüş və müasir 

forma və materiallarla birgə istifadə olunur, məsələn  Givenchy by Riccardo Tisci u Oskar de la Renta. 

Milli kostyumun müasir dəbə göstərdiyi təsiri həddindən artıq qiymətləndirmək çox çətindir, həmçinin 

nəzərə almaq lazımdır ki, ictimaiyyət ekologiyanın qorunub saxlanmasına get – gedə daha çox səylər 

göstərir ki, bu da aşağıdakı qənaətin gəlməsinə səbəb olur: “etno” üslubu öz populyarlığının pik 

nöqtəsindədir və yiyələndiyi bu mövqeləri kifayət qədər uzun müddət ərzində daha dəqiq desək ən azı 

3 – 5 il ərzində qoruyub saxlamayacaq. 

Folklor üslubunu inkişaf etdirən yaradıcı dizaynerlər üçün ümumi tövsiyyələri müəyyən edir. Bunlardan 

biri kolleksiyaların obrazı, onun mövzusu vacibdir ki, bunun mahiyyəti və məzmunu yaradılan modellər 

vasitəsi ilə açılır. Modellərin müxtəlifliyini forma, obyektlər, rəng və personajın xarakterindən əmələ 

gələn məhz vahid obraz birləşdirməlidir.  

Milli kostyum – rəssamın yaradıcılıq fəaliyyətinin xüsusi bir obyektidir. Etno – üslubda kostyumun 

yaradılması sənəti, istənilən hər hansı digər sənət növü kimi, onu yaradan dizaynerdən məharət, biliklər, 

fantaziya, zövq, müəyyən vərdişlərin mövcudluğunu tələb edir. Milli kostyumun dəbə göstərdiyi təsir 



P
R

O
C

EE
D

IN
G

S 
B

O
O

K
 

12th International Conference on Culture and Civilization 
Azerbaijan State University of Culture and Arts 

Lahıc, Ismailli, Azerbaijan 
June 21-22, 2022 

 
 
334 

şübhəsizdir və burada insanlara sözün əsl mənasında əbədi dəyərlər yaratmağa sövq və kömək edən 

insan və təbiətin dərin vəhdəti, eləcə də hamıya gərəkli olan incəsənət parlaq bir surətdə özünü büruzə 

verir.  

Qadın qarderobunun bir elementi kimi, libaslar olduqca uzaq keçmişdə meydana gəlmiş və çağdaş 

dövrümüzə, bugünümüzə qədər ən tələb olunan və populyar olaraq qalmışdır.  

Şərq üslubunda hazırlanmış libaslar xüsusi ilə dəyərlidir. Çünki burada sözün əsl mənasında böyük bir 

sivilizasiya, nəhəng bir dünya öz əksini tapır, həmçinin bu, modelyerin və dizaynerin fantaziyasını 

təcəssüm etdirən əsl şedevr, şah əsəridir. Şərq üslubunda hazırlanmış həddindən artıq parlaq və belə 

demək mümkündürsə, hətta müəyyən qədər açıq – saçıq geyim məmulatları planetimizin hər bir 

guşəsində pərəstişkar qadınları tapa bilir.  

Hər il məşhur kutüryelərdən yeni kolleksiyalar təqdim olunur – Antonio Berardi, Yean Paul Gaultier, 

Corrie Nielson, Tsumori Chisato. Nümayiş etdirilən və şərq ənənələrinə uyğun olaraq yerinə yetirilmiş 

geyim nümunələrinin gözəlliyi, lətafəti, zərifliyi və eleqantlığı qarşısında duruş gətirmək qeyri – 

mümkündür. 

Şərq üslubunda hazırlanmış paltar nümunələri nədən ibarətdir? Bu gün dizaynerlər tərəfindən siması 

yenilənmiş və dəyişdirilmiş, Hindistan, Yaponiya kimi şərq ölkələrini təmsil edən libaslar şərq 

üslubunun geyim nümunələri kimi təqdim edilir. Onun hazırlanması üçün materiallar, naxışlar və 

səciyyəvi şərq elementləri tətbiq olunur. 

Şərq geyim nümunələri daha qapalı olmalıdır, lakin buna baxmayaraq bu gün açıq və yarımçıq 

modellərin inanılmaz dərəcədə nəhəng bir çoxluğu saysız – hesabsız prezentasiyalarda nümayiş etdirilir. 

Fotoşəkildə dizin yarısına qədər və dizdən aşağı uzanan geyim nümunələri təqdim olunur, bəzilərinin 

qolları var, bəzilərinin isə qolları yoxdur, bir neçəsində dik yaxalıq, digərində isə kəsik yer alır.  

Bədənin bir hissəsinin açılması həmişə dəbdəbəli və olduqca gözəl aksesuarla qolbaq, monisto, bir neçə 

sapdan ibarət muncuqlarla və bu kimi digər cəlbedici bəzək məmulatları ilə nəzərə çapdırılır. Şərq 

libasların ən yaxşı ənənələrə riayət edərək xalqların mədəniyyəti və məişətini, onların zövq və 

bağlılıqlarını əks etdirir. Şərq üslubunda tikilmiş axşam ziyafət libasları tez bir surətdə dəbə daxil 

olmuşdur, onlar həm fərdliliyi, həm də zəriflik və incəliyi son dərəcə gözəl şəkildə nəzərə çarpdırır. 

Tikmə naxışlar, payetkalar, muncuqlar və krujevalarla dekor edilmiş modellər olduqca yaraşıqlı və 

təntənəli zahiri görkəmə malikdir. Büzməli detallar, kəsiklər, asimmetrik biçim, ornament və naxışlar 

üsluba və obraza qeyri – adi xüsusiyyət və məgz gətirir. Dekolte və qollar sahəsində qeyri adi formalar 

hər bir qadının orijinallığını və spesifik xüsusiyyətlərini qeyd edir. Dəbpərəst qadınlar böyük 

məmnuniyyətlə etnik rəsmlərə və şərq elementlərinə - printə, drapirovkalı ətəyə, qatlanmış alt hissəyə 

malik dəbdəbəli paltarlar geyirlər.  

Şərq üslubunda tikilmiş libasları nə ilə geyinmək məqsədəuyğundur? Dünyaca məşhur kuterye Antonio 

Berardinin təvazölü libasları parlaq geyim elementləri və aksessuarlarla uzlaşdırmaq daha yaxşıdır. Yan 

Pol Qotyedən olan epatajlı nümunələr bir rəngli yaxud eyni çalarlı losinlər, açıq rəngli şlyapalar və çox 

da gözə çarpmayan bəzək əşyaları ilə kombinə olunur. Tsumori Çisatodan olan “tsipao” paltarları libas 

– futlayları xatırladır və incə, zərif, eleqantlı dikdaban ayaqqabı və bir çox da gözə çarpmayan muncuqlu 

bəzək əşyaları ilə əla uzlaşır. Parlaq rəsmlər və düyünlərdəki çəp plankalar çoxlu sayda bəzəklərin 

olmasını tələb etmir.  

Əgər bir insan ətrafdakı insanları təəcübləndirmək, valeh etmək niyyətindəsiniz, onda hər hansı ziyafət 

gecəsi üçün şərq üslubunda tikilmiş libas geyinmək məsləhətdir. Bu qadın, qadın obrazının fəaliyyətini, 

parlaqlığını nəzərə çarpdırmağa imkan verəcək. 

Parlaq rənglərdə hazırlanmış çoxsaylı şərq paltarları epatajlı və olduqca cəlbedicidir. Prada dəb evinin 

gənclər yönümlü libasları bürüncəklər və dar şərq şalvarlar ilə gözəl kombinə olunur. Qırmızı və qara 

rəngli detalları, eləcə də qeyri – adi ətəklərlə birgə Yoxi Yamamotonun geyim məmulatları rahat 

ayaqqabı və xəzdən hazırlanmış dekor elementləri ilə harmonik ansambl təşkil edir.  

Şərq bəzək əşyalarının zəngin müxtəlifliyi parlaq ansambllar tərtib etməyə və qeyri – adi nümunələr 

hazırlamağa imkan yaradır. Çox vaxt qadın müdrikliyi və ağlının rəmzi tətbiq olunur. Həmin bəzək 
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əşyası – üçüncü gözün oxşarıdır və rəsm yaxud alın yapışdırılması şəklində təsvir olunur. Bəzi hallarda 

aksessuar saçlarda bərkidilir və alın nahiyyəsinin mərkəzində cəmləşdirilir. Şərq üslublu libaslar 

eynəklər, lentli ayaqqabılar taxta qolbaqlarla tamamlanır.  

Şərq kostyumların elementləri artıq uzun müddətdir ki, dəbli dizaynerləri özlərinə valeh etmişdi. Onların 

əsasında lakonok biçim və qapalı fasonlarla uzlaşmada dəbdəbəli və çox gözəl printləri, inanılmaz rəng 

nəfisliyi ilə seyr edənləri heyrətə gətirən daim yeni kolleksiyalar işlənib hazırlanır.  

Şərq üslubunda geyim adətən düz şalvarla uyğunluq təşkil edir. Bu cür kostyum gözəl bədəni, maraqlı 

baxışlardan tamamilə gizlədir ki, bu da qadın təbiətinin təvazökarlığı və əxlaqı, isməti haqqında deyir. 

Bu üslubun daha sadiq pərəstişkarı İv Sen Sorandır. O, uzun qadın geyimini dqaha müxtəlif və fərqli 

etmək üçün ətəyin biçimini mürəkkəbləşdirdi və onun qəliz, qeyri – adi ornamentlərlə bəzədi. 

Dəbli libasları ənənəliyin dar çərçivəsindən çıxartmaq məqsədi ilə dizaynerlər biçimə daha çox incə, 

zərif və eleqant xətlər əlavə edir. Yüngül incə libaslar çox vaxt şəffaf yaxud krujevalı parçadan 

hazırlanan haşiyələrlə zənginləşdirirlər.  

Əlavə aksessuarların və bəzək əşyalarının köməyi ilə belə elementlərin maskalanması qadın bədəninin 

bütün cazibəli yerlərini bacarıqla gizlədir və afrikalı obraza daha böyük müəmma, sirr və cəlbedicilik 

gətirir. 

Şərq ruhunda bəzək əşyaları – baş nahiyyəsi üçün çalma şəklində burulan rəngli dəsmallarla gözəl 

sayılırlar. Parlaq sarıqlar həmçinin ənənəvi kəmər əvəzinə istifadə edir və onları şalvara bərkidilir. Əl 

və ayaqlarda ən müxtəlif bəzək əşyaları gənc insanların xüsusi marağına səbəb olur. Qolbaqlar, bilək 

sarğıları, şərq motivli üzüklər xırda biserdən, nazik rəngli rezinlərdən, qaytanlardan, şərridən, dəri 

zolaqlarından və digər əl altında olan materiallardan müstəqil surətdə hazırlayırlar. 

Etnik – milli üsluba aid edilən səciyyəvi qadın geyimi – çox saylı sarı libası, xəfif axan parçalardan 

tikilən donlar, uzun ətəklərdir. Həmçinin topla şarovar adlanan gen şalvarlar, uzun tuniklər də həmçinin 

çox populyardır. Kişi qarderobunu isə dizlərə qədər uzanan sürtüklər, uzun köynəklər, düz formada 

tikilən şalvarlar təmsil edir.  

Hind üslubu iri və parlaq bəzəklərin olması da xarakterikdir. Metaldan,biserdən, yarım qiymətli 

daşlardan muncuqlar, boyunbağılar, qolbaqlar, uzun sırğalar, üzüklər hazırlanır. Qadınlar həmçinin 

burunlarını pirsinglə bəzəyirlər.  

Orijinal aksessuarlar fərdi sifarişlər əsasında və əllə hazırlanan bəzək əşyalarından istifadə etmək hər 

şeydən yaxşıdır. Vintajlı məmulatlar yaxud köhnəlmə imitasiyasına malik əşyalar yüksək 

dəyərləndirilir. Dəri qayışları və uzun bel xətti üzərində bir qədər boşaldılmış kəmərlər seçilmiş 

müəyyən üsluba uyğun görünür.  

Sərbəst dəbin daha bir variantı – çoxsaylı muncuqlar yaxud biserdən hazırlanmış boyunbağı. Çox saylı 

qolbaqlar, üzüklər, iri sırğalarla onlar çox gözəl görünəcək. Lentlər, rənglər aplikasiyaları ilə bəzədilmiş 

istənilən formalı şlyapalar tamamilə bohema üslubuna müvafiq görünür.  

Şərqi obraza dair əlavələr olaraq – aksessuarlar və bəzək əşyaları olmadan mükəmməl və tam yararlı 

trendi təsəvvür etmək olduqda çətindir. Şərq üslubu metaldan və daşlardan hazırlanan çoxlu sayda və 

növdə müxtəlif məmulatları özündə rahat və gözəl birləşdirir. Qəliz və mürəkkəb sırğalar, içi boş 

köpdürülmüş qolbaqlar, çoxyaruslu muncuqlar, olduqca gözəl və dəbdəbəli üzüklər – bütün bunlar 

ifadəli və effektli obrazın qurulmasında müstəsna rol oynayır.  

Qərbi Avropa və Şərq ölkələrinin geyimlərinə aid elementlərinə malik kolleksiyaların yaradılması 

kifayət qədər aktualdır ki, bu cür kolleksiyalar üzərində başlıca iş üsullarını öyrənmək üçün əsaslar 

olsun, bu da yaradıcılıq prosesinin effektivliyinin yüksəldilməsinə imkan verəcək.  

İki böyük qitənin orta əsrlərdən bəri müəyyən dərəcədə qarışdığı mədəniyyətlər XX əsrdə dizaynerlərin 

ilham mənbəyinə çevrilmişdir. Müasir dövrdə Qərbi Avropa və Şərq geyim üslublarının müasir 

ənənələri ilə birləşməsi, müxtəlif zövqlərin bir araya gətirilməsi və qarşılıqlı təsiri, moda sənayesində 

yeni böyük səhifə açmışdır. 
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GEYİMLƏRİN KEYFİYYƏTİNİN TƏMİNATINDA METROLOJİ EKSPERTİZANIN 

TƏTBİQİ 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ОДЕЖДЫ 

APPLICATION OF METROLOGICAL EXPERTISE TO ENSURE THE QUALITY OF 

CLOTHING 
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b/m Məmmədov Əli Zeynal oğlu 

doktorant, Əsgərova Radə İsfəndiyar qızı 

Azərbaycan Texnologiya Universiteti 

 

XÜLASƏ 

Geyim istehsalında funksiyaların yetirilməsindən asılı olaraq materiallara və hazır məmulatlara nəzarət 

üsulları və texnoloji prosesin parametrlərinə nəzarət üsulları mövcuddur. Materiallara və hazır 

məmulatlara nəzarət göndərilən materialların, yarımfabrikatların, texniki şərtlərin tələblərinə 

uyğunluğunu yoxlamaq üçün və yaxud materialların hazırlanmasının müxtəlif mərhələlərində keyfiyyəti 

yoxlamaq üçün aparılır.  

Bu baxımdan geyimlərin keyfiyyətinin yoxlanmasında dövlət və idarə metroloji xidmət orqanlarının 

əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri də normativ – texniki sənədlərin metroloji ekspertizasıdır.  

Metroloji ekspertiza – ölçülən parametrlərin seçilməsi, dəqiqlik normalarının müəyyən edilməsi, 

məmulatların işlənməsi, hazırlanması, sənaye, istismarı və təmiri proseslərinin texniki məsələlərinin 

həllinin təhlili və qiymətləndirilməsidir.  

Açar sözlər: metrologiya, ekspertiza,  keyfiyyət, standart, konstruktor, spesifikasiya. 

 

РЕЗЮМЕ 

В зависимости от выполнения функций в швейном производстве существуют методы контроля 

материалов и готовых изделий и методы контроля параметров технологического процесса. 

Контроль материалов и готовых изделий проводится для проверки соответствия отправляемых 

материалов, полуфабрикатов требованиям технических условий или для проверки качества 

материалов на различных этапах их изготовления. 

В связи с этим одним из основных направлений деятельности органов государственной и 

ведомственной метрологической службы по проверке качества одежды является 

метрологическая экспертиза нормативно-технических документов. Метрологическая 

экспертиза-это выбор измеряемых параметров, определение норм точности, анализ и оценка 

решения технических вопросов процессов обработки, изготовления, испытания, эксплуатации и 

ремонта изделий. 

Ключевые слова: метрология, экспертиза, качество, стандарт, конструктор, спецификация. 

 

ABSTRACT 

Depending on the functions in the clothing industry, there are methods of control of materials and 

finished products and methods of control of technological process parameters. The control of materials 

and finished products is carried out to verify the compliance of sent materials, semi-finished products 
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to the requirements of technical specifications or to check the quality of materials at various stages of 

manufacturing. 

In this regard, one of the main activities of state and departmental metrological service for checking the 

quality of clothing is the metrological examination of normative and technical documents. Metrological 

examination is the selection of measured parameters, determination of accuracy standards, analysis and 

evaluation of the solution of technical issues of processing, manufacturing, testing, operation and repair 

of products. 

Keywords: metrology, examination, quality, standard, constructor, specification. 

 

İstehsal olunan məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi və çeşidinin yeniləşdirilməsi ölkənin iqtisadi 

inkişafının zəruri şərtlərindən biridir. Məhsulun keyfiyyətini müntəzəm surətdə yüksəltmək iqtisadiyyatı 

inkişaf etdirməyin qəti tələbidir. Məhsulun keyfiyyəti nəinki əsas, həm də mürəkkəb məsələdir. 

Keyfiyyətin yüksəldilməsi cəmiyyət miqyasında məhsul istehsalının kəmiyyətcə artmasına bərabərdir. 

Məlum olduğu kimi məhsulun keyfiyyəti dedikdə, müəyyən istismar şəraitində təyinata müvafiq olaraq 

müəyyən tələbatı ödəmək üçün onun yaradıcılığını təyin edən xassələrin məcmuu başa düşülür. Əgər 

məhsul istehlak tələblərinə müvafiq deyildirsə, o yararlı xassələrə malik olsa da yüksək keyfiyyətə malik 

ola bilməz.  

Yüngül sənayenin ən mühüm sahələrindən biri də geyim istehsalı sənayesidir. Tikili geyim 

məmulatlarına qoyulan tələblər və tikiş istehsalının mürəkkəbliyi bu sənaye qarşısında çox mühüm 

vəzifələr qoymuşdur. Bu vəzifələrə əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi, material sərfinə qənaət 

edilməsi, tikiş məmulatlarının keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və çeşidin genişləndirilməsi aiddir.  

Əhalinin tikili geyimlərə olan tələbatını ödəmək üçün qarşıya bir çox mühüm məsələlər qoyulmuşdur. 

Bu məsələlərdən biri də odur ki, müəyyən vaxt ərzində xalqın iqtisadi və maddi rifah halının 

yüksəldilməsinin əsas istiqamətlərində yüngül sənaye sahəsinin kütləvi istehsalını sürətləndirmək 

lazımdır. Ümumiyyətlə tikili geyimlərin buraxılışı başlıca olaraq istehsalın təşkilini yüksəltmək əsasında 

istiqamətləndirilməli, qurğu və avadanlıqlardan səmərəli istifadə edilməsi, müəssisələrin yenidən 

qurulması və onun yeni texnika və texnologiya ilə təchiz edilməsi, texnoloji proseslərin 

təkmilləşdirilməsi, xammal və materialların müasir növlərinin tətbiq edilməsi, vahid məhsulun material 

tutumunun azaldılması, ehtiyatlardan qənaətlə istifadə edilməsi hesabına durmadan artırılması zəruri 

hesab edilir.  

Məhsulun keyfiyyətinin formalaşması onun həyat tsiklinin bütün mərhələlərində, yeni tədqiqatların 

aparılması və işləmələrin əsaslandırılması, məmulatın işlənib hazırlanması, istehsalı, istismarı və təmiri 

mərhələlərində baş verir. Məhsulun keyfiyyəti onun konstruksiyasının işlənilməsi dövründə 

müəyyənləşdirilərək istehsalatda təmin edilir. Belə ki, keyfiyyət qabaqcıl texnologiyanın tətbiqi, 

texnoloji intizama əməl edilməsi, tələb olunan istehsal mədəniyyəti səviyyəsinin təmin edilməsi, bütün 

mərhələlərdə texnoloji prosesə nəzarətin ciddi təşkili və məhsulun standartlara və digər normativ 

sənədlərə uyğunluğunun təmin edilməsi sayəsində əldə olunur.  

Geyim istehsalı müəssisələrində məhsulun keyfiyyətinə nəzarətin tələblərə məcburi qaydada bütün 

standartlara və texniki şərtlərə daxil edilir. Keyfiyyətə nəzarət bir çox tələblərlə müəyyən edilir: 

standartlaşdırmaya məruz qalacaq məhsulun sınaq növlərini, sınaqların müntəzəmliyini, texniki 

tələblərin hər bir maddəsi üzrə sınaq üsullarını, sınaq üçün seçmə nəzarəti tətbiq edərkən nümunələrin 

hazırlanmasını və seçilmə qaydalarını, nəzarətin aparılma qaydalarını standartlara, yaxud texniki 

şərtlərə uyğunluğu haqqında nəzarət prosesinin parametrlərini və mülahizə meyarları, nəzarətin 

aparılma qaydaları. 

Hazır məmulatların dövrü, tipli, attestasiya və istismar sınaq növləri mövcuddur. 

Geyim istehsalında funksiyaların yerinə yetirilməsindən asılı olaraq materiallara və hazır məmulatlara 

nəzarət üsulları və texnoloji prosesin parametrlərinə nəzarət üsulları mövcuddur. Materiallara və hazır 

məmulatlara nəzarət göndərilən materialların, yarımfabrikatların, komplektləşdirici məmulatların 

standartların, texniki şərtlərin tələblərinə uyğunluğunu yoxlamaq üçün, yaxud məmulatların, 
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yarımfabrikatların və materialların işlənməsinin və hazırlanmasının müxtəlif mərhələlərində keyfiyyəti 

yoxlamaq üçün aparılır. 

Texnoloji prosesin parametrlərinə sabitliyini saxlamaq və həmçinin kütləvi sayın qarşısını almaq üçün 

aparılır. Bu bütövlükdə hazırlanan məhsulun yüksək keyfiyyətini və təhvil – təslim sınaqları zamanı 

onun yüksək qəbul faizini təmin etməlidir. Məmulatlara keyfiyyət və kəmiyyət əlamətlərinə görə də 

nəzarət mövcuddur. Keyfiyyət əlamətlərinə görə nəzarət zamanı bütün məmulatları iki qrupa – yararlı 

və qüsurlu qruplara bölürlər. Məmulatların istehsalı zamanı cari nəzarət onların həndəsi, dəqiqlik və 

digər parametrlərinə görə aparılır. Etibarlılıq göstəricilərinə nəzarəti yalnız istehsal tamamlandıqdan 

sonra hazır məmulatlarda aparmaq olar. Etibarlılığın nəzarəti istehsal prosesində, istərsə də istismar 

prosesində aparıla bilər.  

Geyim istehsalında nəzarətin iki növü tətbiq edilir: təzə hazırlanmış məmulat partiyasından olan bir, 

yaxud bir neçə məmulatlarda etibarlılıq göstəricilərinin nəzarətini nəzərdə tutan təhvil – təslim 

sınaqlarını buraxılan məmulatın etibarlılıq səviyyəsinin müntəzəm nəzarətinin aparılması üçün keçirilən 

daimi sınaqdır. Əgər etibarlılıq sınaqları uzun müddətdirsə, təhvil – təslim sınaqlarının tətbiqi isə 

mümkün deyildirsə, onda müntəzəm sınaqların aparılması ilə kifayətlənmək olar.  

Məmulatın keyfiyyətinin proqnazlaşdırılmasında daha yüksək texniki təkmilləşdirmə səviyyəsinə malik 

oxşar obyektlərin təhlilinə əsaslanan komparativ metoddan da istifadə oluna bilər. Məhsulun keyfiyyət 

göstəricilərinə və texniki səviyyəsinə nəzərən bu metod belə məhsulların hazırlanma keyfiyyətinə görə 

öndə gedən ölkələrdə məhsulun istehsalının dəyişməsinin və inkişafının öyrənilməsini nəzərdə tutur.  

Bu baxımdan geyimlərin keyfiyyətinin yoxlanılmasında dövlət və idarə metroloji xidmət orqanlarının 

əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri də normativ – texniki sənədlərin metroloji ekspertizasıdır.  

Metroloji ekspertiza – ölçüləcək parametrlərin seçilməsi, dəqiqlik normalarının müəyyən edilməsi, 

məmulatların işlənməsi, hazırlanması, sınağı, istismarı və təmiri proseslərinin texniki məsələlərinin 

həllinin təhlili və qiymətləndirilməsidir.  

Məmulatın işlənib hazırlanma, istehsal və sınaq tsikli istehsalın tipindən asılıdır. (seriyalı, kütləvi, vahid, 

vahid təkrar olunan və birdəfəlik hazırlanma). 

Seriyalı istehsalda məhsul dövri olaraq partiyalarla buraxılır. Kütləvi istehsalda məhsul uzun müddət 

fasiləsiz olaraq böyük buraxılış həcmində istehsal olunur. Vahid istehsala eyni vaxtda və ya dövri olaraq 

ayrı – ayrı vahidlərlə buraxılan məhsul aiddir. 

Texniki sənədlərin metroloji ekspertizasının məqsədi hər bir müəssisə, sahə daxilində və bütövlükdə 

xalq təsərrüfatında ölçmələrin vəhdətinə və tələb olunan dəqiqliyinə nail olmaqdan, verilmiş keyfiyyət 

göstəricilərini təyin etmək və məhsul istehsalının səmərəliliyinə nail olmaq üçün vacib baza 

yaratmaqdan ibarətdir. Metroloji ekspertiza məhsulun işlənib hazırlanmasının ilk mərhələlərində 

aparıldıqda daha səmərəli olur. Yalnız bu zaman o, iqtisadi səmərə yarada bilir. Sonrakı mərhələlərdə 

aparılan ekspertiza maddi itkilərə səbəb olur, çünki bu zaman aşkar edilmiş çatışmazlıqları aradan 

qaldırmaq üçün əlavə maddi vəsait və əmək sərfi tələb olunur. Yaradılan məhsulun metroloji təminatı 

sahəsində tətbiq olunan texniki məsələlərin vaxtında həll olunması optimal variant seçməyə imkan verir, 

zəruri ölçmə metod və vasitələrin hazırlanmasına sifariş verməyə şərait yaradır.  

Metroloji ekspertiza istehsalat bölməsi və metroloji xidmət mütəxəssisləri tərəfindən aparılır. İstehsalat 

məsələlərini ekspertiza edir, metroloji xidmət mütəxəssisləri isə ölçmələrin yerinə yetirilmə 

metodikasını, ölçmə vasitələrinin seçilməsini ekspertiza edir. Çox hallarda hər iki istiqamət üzrə 

ekspertizanı bir mütəxəssis apara bilər. Lakin belə halda metroloji ekspertizanın səmərəliliyi xeyli aşağı 

düşür, belə ki, mütəxəssis ancaq bir ixtisasa malik olduğundan bir neçə məsələlərin təhlili aparılmır.  

Məhsula qoyulan tələbləri müəyyən edən standartlar olduqda və məhsulun metroloji təminatının 

normalaşdırılması hallarında texniki sənədlərin metroloji ekspertizasını metroloji nəzarətlə əvəz etmək 

olar. Bu nəzarət nəticəsində metroloji təminatın səviyyəsinin təhlili və qiymətləndirilməsi üzrə 

aparılacaq işlərin istiqamətini təyin edirlər. Ola bilər ki, metroloji nəzarət prosesində aşkar edilmiş 

nöqsanlar normativ sənədlərin, normaların, göstəricilərin seçilməsi üzrə əvvəl qəbul edilmiş həllərin 

yenidən baxılmasını, həmçinin işlənmiş texniki sənədlərin metroloji ekspertizasının yenidən 

aparılmasını tələb etsin.  
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Geyim istehsalı müəssisələrində metroloji nəzarətin müxtəlif formaları istifadə olunur. Onlardan biri 

texniki sənədlərin metroloji özünənəzarət metodudur ki, bu da konstruktorlar və ya texnoloqlar 

tərəfindən həyata keçirilir. Çox hallarda metroloji normonəzarət standartlaşdırma, unifikasiya, 

texnolojililik səviyyələrinə nəzarət ilə birgə aparılır. Metroloji normonəzarət hər bir konstruktor və 

texnoloji şöbədə və ya bütövlükdə müəssisədə təşkil oluna bilər. Texniki sənədlərin metroloji nəzarəti 

əksər hallarda onların metroloji xidmətlə razılaşdırılması prosesində hyəyata keçirilir.  

Adətən o sənədlər razılaşdırılır ki, onlarda ölçmələrin aparılmasına qoyulan tələblər öz əksini tapmış 

olsun.  

Metroloji ekspertiza cizgiləri, texniki izahat, texniki şərtlər, sınaqların proqram və metodikası, istismar 

və təmir sənədləri, spesifikasiya, marşurut və əməliyyat kartları, texnoloji təlimatlar, tərtibatların 

cədvəli, texnoloji spesifikasiyası, texnoloji proseslərin kartası üzrə aparıla bilər. Ekspertiza həmçinin 

ölçmələrin aparılma metodikası, elmi texniki hesabatlar, məhsulun keyfiyyət səviyyəsi və keyfiyyət 

kartası üzrə də aparılır. Bir qayda olaraq metroloji ekspertiza sənədlərin işlənib hazırlanma prosesində 

metroloji təminat məsələlərinin tam həll olunmayan halında aparılır. Bəzi hallarda sənədlər çox 

dəqiqliklə işləndikdə də metroloji ekspertiza aparılır. Metroloji ekspertiza iki mərhələdə aparılır. Birinci 

mərhələdə sənədlərin ekspertizası onların əslini çoxaltmaya verməzdən qabaq bu sənədləri işləyib 

hazırlayan və yoxlayan imzaladıqdan sonra aparılır. İkinci mərhələdə sənədin hazırlanması və istifadə 

edilməsi üçün cavabdeh olan bütün şəxslər onu imzaladıqdan sonra ekspertiza aparılır. Ekspertizadan 

keçmiş sənədlər ekspert tərəfindən imzalanır. Metroloji ekspertizanın nəticələri ekspert rəyində 

göstərilir. Sənədlərin metroloji ekspertizası zamanı bir neçə vacib məsələlərin həlli yoxlanılır. Bunlara 

aiddir: məmulatın keyfiyyətini və işin səmərəliliyini təmin etmək məqsədi ilə ölçülən parametrlərin 

orijinallığı; məmulatın ölçülərinin və digər parametrlərinin olması; məmulatın parametrlərinə seriyalı 

buraxılan və standartlaşdırılmayan ölçmə vasitələri ilə nəzarət etməyin mümkünlüyü; texniki şərtlərin 

ekspertizası zamanı bu göstəricilər əsas götürülür. Məmulatın ölçülərinin və onların meyllənmələrinin 

məmulatın layihələndirilməsi üçün olan texniki tapşırıqda verilmiş tələblərə uyğunluğ; məmulata 

nəzarət üçün lazımi metodların, ölçmə vasitələrinin və texnoloji avadanlıqların seçilməsinin 

düzgünlüyü.  

Metroloji ekspertiza nəticəsində konstruktor və texnoloji sənədlərdə dəyişikliklər tələb olunursa, bu 

ekspert rəyində şərh olunur. Konstruktor və texnoloji sənədlərdə dəyişikliklər qəbul olunmuş qaydaya 

əsasən aparılır.  

Standartların layihələrinin metroloji ekspertizası standartlaşdırılan obyektlərin metroloji təminatı üzrə 

texniki həllərin təhlili və qiymətləndirilməsindən ibarətdir. Müəssisədə metroloji ekspertiza aparan 

mühəndis – metroloq qüvvədə olan  standartların və digər normativ – texniki sənədlərin müddəalarını 

əsas götürməlidir. Geyimə aid olan tələbləri özündə birləşdirən bütün növ standartların layihələri, ölçmə 

dəqiqlik normalarını, ölçmə metodlarını və vasitələrini və digər metroloji tələbləri və qaydaları təyin 

edən standartların layihələri, həmçinin fiziki konstantlar, maddə və materialların xassələri haqqında 

məmulatları özündə birləşdirən standartların layihələri metroloji ekspertiza keçməlidir. Metroloji 

ekspertiza standartın layihəsinin birinci redaksiyasını işlədikdən sonra və onun axırıncı redaksiyasının 

elmi – texniki ekspertizası zamanı aparılır.  

Geyim istehsalı müəssisələrində metroloji xidmətinin əsas istiqamətləri bunlardır: ölçmələrin 

keyfiyyətinin və istehsalatın metroloji təminatının təhlili, ölçmə metodlarının və vasitələrinin 

standartların və texniki şərtlərin tələblərinə uyğunluğuna nəzarət, istehsalatın metroloji hazırlanması, 

konstruktor və texnoloji sənədlərin metroloji ekspertizası, buraxılan məhsulların keyfiyyət 

kateqoriyaları üzrə attestasiyasında iştirak etmək. Həmçinin geyim istehsalı müəssisələrində konstruktor 

və texnoloji sənədlərin metroloji ekspertizasını aparmaq üçün, həmçinin metrologiya üzrə normativ 

sənədlərin işlənib hazırlanması üçün müəyyən əmək normaları tətbiq olunur.  

Bu baxımdan təklifim budur ki, sifarişçinin lazımi keyfiyyət səviyyəsinə malik olan məhsulun 

yaradılması onun işlənib hazırlanması və istehsalata qoyulması müddətlərinin və xərclərinin 

azaldılmasının mümkünlüyünü təmin edən ilkin tələbləri verilmiş məhsul növünə bazarın tələbatının və 

xidmət sahələrinin təkmilləşdirilməsinin proqnazlaşdırılmasına əsaslanmalıdır.      
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MÜASİR MODA DÜNYASINDA PARÇANIN XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN LAYİHƏLƏNDİRMƏ 

PRİNSİPLƏRİ 

ПРИНЦИПЫ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ  СВОЙСТВ ТКАНИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ МОДЫ 

PRINCIPLES OF DESIGNING FABRIC PROPERTIES IN THE MODERN FASHION WORLD 

 

Dos. Əliyev Şakir Rüstəm oğlu, 

b/m Əliyeva Gülnarə Nurəddin qızı, 

doktorant,Əsgərova Radə İsfəndiyar qızı 

Azərbaycan Texnologiya Universiteti 

 

XÜLASƏ 

Azərbaycan mədəniyyəti dünyanın ən qədimi beşiklərindən biridir. Xocalı abidələri qədimdən burada 

zəngin geyim mədəniyyətinin, həmçinin bu geyimlərin hazırlamasında müstəsna rola malik nəfis 

parçaların  mövcudluğundan xəbər verir. Azərbaycanın gözəl iglimə, müxtəlif sərvətlərə malik olması, 

torpağın münbitliyi bir sıra sahələrin ipəkçilik, yun, pambıq istehsalı və s. inkişafına səbəb olmuşdur.  

Bu sahələr inkişaf etdikcə parça istehsalı daha da artdı.   

Parça istehsalının inkişaf etməsi modanın yaranma səbəblərindən biri kimi qəbul olunur.  Parçanın 

düzgün seçilməsi yeni tətbiq edilən modanın daha da gözəlləşməsinə səbəb olur. Çox güman ki, modada 

"yeniliyə" müasirlik dəyərinin bir ifadəsi kimi, modalı davranış motivi səviyyəsində baxılmalıdır. 

Açar sözlər: parça, dəb, üslub,ornament, naxış, kompozisiya.  

 

РЕЗЮМЕ 

Культура Азербайджана-одна из древнейших колыбелей мира.  Ходжалинские памятники с 

давних времён свидетельствуют о наличии здесь богатой культуры одежды, а также изысканных 

тканей, играющих исключительную роль в изготовлении этой одежды. Прекрасный климат 

Азербайджана, разнообразные ресурсы, плодородие почвы привели к развитию шелководства, 

производства шерсти, хлопка и др. По мере развития этих областей производство тканей ещё 

больше увеличивалось.  Развитие производства тканей рассматривается как одна из причин 

зарождения моды. Правильный выбор ткани приводит к тому, что вновь введённая мода 

становится ещё красивее. Скорее всего, «новаторство» в моде следует рассматривать как 

выражение ценности современности на уровне мотива модного поведения. 

Ключевые слова: ткань, мода, стиль, орнамент, узор, композиция.       

 

ABSTRACT 

The culture of Azerbaijan is one of the oldest cradles of the world. Khojaly  monuments  from ancient 

times attest to the existence here of a rich culture of clothing, as well as exquisite fabrics, which play an 

exclusive role in the manufacture of these clothes. The beautiful climate of Azerbaijan, diverse 

resources, soil fertility have led to development of sericulture, wool production, cotton, other industries.  

As these areas developed, the production of fabrics increased further. The development of fabric 

production is seen as one of the reasons for the emergence of fashion. The right choice of fabric leads 

to the fact that the newly introduced fashion becomes even more beautiful. Most likely, «innovation» in 

fashion should be seen as an expression of the value of modernity at the level of the motif of fashion. 

 

Qədimdən ulu babalarımız bir çox sahələrdə sənətkarlıq  nümunələrini  bizə miras qoyub getmişlər. 

Ancaq təbii olaraq dövrün tələblərinə uyğun olaraq dəyişikliklər baş verir. Elə bu səbəbdən də, qədim 
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ənənələrimizin bəziləri arxiolikləşir və öz aktivliyini itirir, yeni nəsil getdikcə öz adət ənənələrimizdən 

uzaq düşərək mədəniyyətimizdən uzaqlaşır. Bu prosesin qarşısını almaq məqsədi ilə qədim sənətkarlıq 

sahələrini layihələndirərək dövrün tələbinə cavab verən şəkildə gənc nəsilə mənimsətmək olar. Bu yolla 

həm mədəniyyətimizi xatırlayaraq, həm də unudulmaqda olan sənət sahələrinə yeni nəfəs vermək olar. 

Bu qədim köklərə dayanan sənət sahələrindən biri də bədii parça mədəniyyətidir. 

Azərbaycan mədəniyyəti dünyanın ən qədim beşiklərindən biridir. Xocalı abidələri qədimdən burada 

zəngin geyim mədəniyyətinin, həmçinin bu geyimlərin hazırlanmasında müstəsna rola malik nəfis 

parçaların mövcudluğundan xəbər verir. Bunu dünya muzeylərində maddi mədəniyyət nümunələri və 

arxeoloji dəlillər sübuta yetirir. Xalqın etnik tarixi, xalq yaradıcılığının bədii xüsusiyyətləri, onların 

müxtəlif halda formalaşması, bədii bəzək naxışları, toxuculuq öz əksini geyimlərdə tapmışdır. 

Azərbaycanın gözəl iqlimə, müxtəlif sərvətlərə malik olması, torpağın münbitliyi bir sıra sahələrin 

ipəkçilik, yun, pambıq istehsalı və s. inkişafına səbəb olmuşdur. Bu sahələr inkişaf etdikdə parça 

istehsalı daha da artdı. Dekorativ tətbiqi sənətin başqa örnəklərindən olduğu kimi, parçalarda şərq 

mədəniyyətinə xas olan çox sayda bəzək nümunələri öz əksini tapırdı. Hazırda dünyanın bir neçə məşhur 

muzeylərində, eləcə də ölkəmizdə XIX əsrdə Azərbaycanda belə orijinal parça nümunələri 

saxlanılmaqdadır. Xalq yaradıcılığının məhsulu olan bədii parçalar cəmiyyətin mədəni inkişaf 

mərhələləri, xalqın xarakteri, tarixini əks etdirir. 

XII – XVəsr  yüzilliklərdə Azərbaycanda olmuş səyyahlar yerli əhalinin həm daxili, həm də xarici 

bazarlar üçün külli miqdarda yüksək keyfiyyətli ipək, kətan, yun  parçalar və s. sənət nümunələri 

toxuduqlarını öz gündəliklərində dəfələrlə qeyd etmişlər. Beyləqanda ipək parça (kəzzkəsidə) Ərdəbildə 

qara rəngli zərif parça (came), Səlmaz və Xoyda diva, nazik kətandan paltar, Bərdədə ipək və s. istehsal 

olunurdu. 

Azərbaycanın qədim şəhərlərindən olan Şamaxı XIV yüzillikdən başlayaraq ipəkçilik sənəti 

mərkəzlərindən birinə çevrilir. Bu dövrdə Şirvanda ipəkçiliyin yüksək dərəcədə inkişaf etməsi haqqında 

səyyah Anemolello və Azərbaycanın məşhur alimi Bakılı Əbdülrəşid İbn Saleh Bakıvi də məlumat 

vermişlər. Zəmanəmizə qədər gəlib çatmış o dövrün parça tikələri göstərir ki, onların toxunma üsulu və 

bədii tərtibatı öz dövrünə görə çox yüksək səviyyədə olmuşdur. 

XVI - əsr Azərbaycan bədii parça tarixində ən zəngin bir dövr sayılır. Səfəvilərin adı ilə bağlı olan bu 

dövr Azərbaycan üçün bədii parça dövrünə çevrilmişdir, bu da özünü Azərbaycanı dünya bazarlarını 

fəth etməsində biruzə verdi. Hazırda Moskva, Sankt Peterburq, Bakı həmçinin dünyanın bir çox 

müzeylərində Təbrizdə, Ərdəbildə, Şamaxıda, Gəncədə və Azərbaycanın başqa şəhərlərində hazırlanmış 

ipək parçaların  qırmızı, yaşıl məxməri, zərli və gümüsü saplarla toxunmuş tirmə və s. parçaların çoxlu 

nümunəsi saxlanılır. Yüksək qiymətləndirilən bu gözəl sənət nümunələrinə Venetsiya, Hollandiya, 

Fransa, İngiltərə və Rusiyada böyük tələbat olmuşdur.  

Qərb ölkələri arasında Azərbaycan ipəyi ən çox İtaliyada məşhur idi. Azərbaycan ipəyi o zaman 

Rusiyada o qədər məşhur idi ki, bu hətta qədim rus mahnılarındakı “Sənə Şamaxı ipəyindən köynək 

tikdirərəm” sözlərində də öz ifadəsini tapmışdır. Bu dövrlərdə Azərbaycan parçalarının belə geniş şöhrət 

qazanmasına səbəb təkcə onların toxunuşunda, təbii boyalarla boyanmasında və davamlı olmasında 

deyil, nəfis şəkildə ornamentlərdən olduqca əsrarəngiz formada naxışlanmasında idi. 

Bazar iqtisadiyyatı dövründə əhalinin  yeni geyim modellərinə, yəni ornamentli parçalara və digər 

məmulatlara olan tələbatının öyrənilməsinin mühüm əhəmiyyəti vardır. Toxunma parça ornamentləri 

həmişə tətbiqi dekorativ incəsənətin qanunlarına və dövrün tələbinə uyğun formalaşmış bu incəsənətin 

səviyyəsi stilistik cizgilərini özündə əks etdirməkdədir.  

Toxucu -  rəssam parçanın üzərində rəsmlərin tərtib edilməsi üçün ilk növbədə müasir insanların 

obrazını estetik cəhətdən nəzərə almalıdır. Bununla belə parçadan hazırlanmış məmulatlar insanın 

normal funksiyasını, onun xarici görünüşünü də nəzərə almalıdır.  

Müasir parçaların toxunması və tərtibatında ən müxtəlif sahə mütəxəssisləri çalışan mürəkkəb və çox 

mərhələli prosesdir. Rəssam – texnoloq və texnoloq mühəndislər yeni parça nümunələrini 

layihələndirirlər. Bu gün geydiyimiz geyimlərin əsasını parça təşkil etdiyi üçün o hansı keyfiyyət 

göstəricisinə malik olmalıdır ki, ondan alınan məmulatı geyindikdə insan özünü rahat hiss edə bilsin. 

İstənilən parça işlənmə fəslindən asılı olaraq müxtəlif xassələrə malik olmalıdır, belə ki, parça yay 
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fəslində istifadə olunacaq məmulatlar üçün hiqroskoplik, havakeçirmə, rəngin möhkəmliyi və s. 

xassələrin, qış fəsli üçün isə bu xassələrdən başqa istilik saxlama, sürtünməyə davamlılıq xassələrin və 

s. olması vacibdir. Parçanın əsas funksiyası onu geyinən insanın fiziki və mənəvi rahatlığı üçün şərait 

yaratmaq, bu şəxsin cəlbediciliyini gücləndirmək, fərdiliyini nəzərə çarpdırmaqdan ibarətdir.  

Uzun illərdir ki, moda sənayesində çalışan insanlar modanın harada yaranması sualına cavab tapmağa 

çalışırlar. Lakin moda tarixçisi Byeon qeyd edir ki, moda xəttini heç kim yaratmır. Moda dövrünün 

yetişdirməsidir. Cəmiyyətlə birgə yüksəlir və inkişaf edir. O, modanı qar dənəciklərinə bənzədir. Qar 

dənəcikləri böyüyür, öz zamanını gözləyir və qar uçqununu əmələ gətirir.  

Parça istehsalının inkişaf etməsi modanın yaranma səbəblərindən biri kimi qəbul olunur. Çünki geyim 

formalarının tez – tez dəyişməsi üçün növbənöv, rəngbərəng parçalar daha çox istehsal olmalıdır.  

Geyimin dəyişməsi cəmiyyətin inkişafı ilə bağlıdır. Yeni geyim formalarının yaranması öncəki geyim 

tərzinin bir hissəsinin estetik dəyərinin itirilməsi ilə səciyyəvi olur. Geyimin dəyişməsi həmçinin estetik 

zövqün dəyişməsi cəmiyyətin inkişafı ilə əlaqədardır. Həyat səviyyəsi yüksəldikcə, geyimə olan tələbat 

da artır. İnsanlar daha zövqlü və gözəl görünmək istəyirlər. Bu amilin estetik və iqtisadi əhəmiyyəti 

vardır. Deməli, formanın dəyişməsi təbii olaraq insanlarda formanın yeniləşdirilməsinə tələbat cəhdi 

olduğundan, istehlakçılar tərəfindən və bütünlüklə də cəmiyyətin inkişafı ilə bağlıdır. Moda yeniləşmə 

deməkdir. Bunun prinsipi daima təbiətdən irəli gəlir.  

Ağac öz köhnə yarpağını tökür, insan isə təngə gəldiyi geyimi çıxarır. Hər hansı geyim həddindən artıq 

adət edilmiş olduqda ondan tez bezirlər. Moda eyniliyin yoruculuğundan xilas edir. Moda dizaynı 

cəmiyyətin əlamətlərinin ən incə, sadiq və əlçatmaz göstəricilərindən biridir. Bir fərdin, ölkənin, 

millətin, həyat tərzinin, düşüncələrin, peşələrin və peşələrin kiçik bir hissəsini təmsil edir. Nəhayət, 

dünyanın müxtəlif yerlərində, fərqli ölkələrdə cəmiyyətin inkişafını özünəməxsus xüsusiyyətləri var idi 

və bunların hamısı – sosial, iqlim, milli və estetik – fərqli müasir geyimlərdə aydın şəkildə 

göstərilmişdir. Moda inkişaf etdikcə hazırlanan hər hansı bir məmulatın özünə məxsus parçası seçilir. 

Odur ki, parça moda dünyasının əsas ön göstəricisidir.  

Hər kəs üçün moda fərqli bir tərzdə anlaşılır. Kimin üçün isə moda, sadəcə maraqdır, kimisi üçün isə 

zəruri, kimlər üçün bu sadəcə işdir, bəziləri üçün isə bunun heç bir önəmi yoxdur. Kimi onu həyatın bir 

çox sferaları üzərində zövqün tacı zənn edir, kimi üçün isə moda mədəniyyətin daha bir qolu, forması 

sayılır, hansı ki, insan manerasında və ən əsası da geyimdə üzə çıxır. Şərt deyil ki, insan daima modanı 

izləyə və dəblə  geyinə. Məncə insan özünə nə yaraşırsa onu da geyinməlidir. Təbii ki, bunun üçündə 

bir çərçivə var. Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, “moda tez – tez dəyişir”. Bu nə deməkdir? Bu o 

deməkdir ki, kimlərsə öz fantaziyalarındakıları həyata keçirib, hansısa yeniliyi ərsəyə qoyub, nəyisə 

dəbə gətirirlər və yaxud da insan hər an daim nəsə görür və bu an insanın ağlından o qədər fikirlər keçir. 

Lakin, modanın yeniləşməsindən asılı olmayaraq hər bir geyimə xas olan parçalar seçilməlidir. Parçanın 

düzgün seçilməsi yeni tətbiq edilən modanın daha da gözəlləşməsinə səbəb olur. Əks halda hazırlanan 

geyim cəlb edici mərhələsini qazana bilməz.  

Müasir dövrdə parça və məmulatların bədii cəhətdən tərtib edilməsi yeni toxunma parça liflərin və 

materialların aşkar edilməsinə gətirib çıxarır. Bununla əlaqədar olaraq yeni parça materialların tərtib 

edilməsinə müasir tələblər verilməlidir. Toxunan parça rəsmlərin estetik qiyməti ilk növbədə, müvafiq 

parçaya və parçanın yerinə yetirdiyi funksiyaya uyğun gəlməlidir.  

Bədii parçalar istehsalı sahəsində respublikamızın məşhur Şəki ipək kombinatının məhsulu xüsusi qeyd 

edilməlidir. Şəki ipək kombinatı tərəfindən buraxılan bədii parçalar bu illərdə nəinki respublikamızda 

xeyli uzaqlarda da məşhurdur. 

Bütün bu izahatlardan məlum oldu ki, moda və geyim bir – birini tamamlayır. Əgər bunların 

uyğunluğunda əksiklik olarsa, onda hansı müasir dəbdən danışmaq olar. Çünki geyim mədəniyyəti 

davranış mədəniyyətindən heç də az deyil. Estetika və üslub həmişə moda meyllərinə uyğun olaraq 

geyimdə olmalıdır. Başqa sözlə, geyim bir fərdin müəyyən bir danışıq kartıdır. Geyim bir insan haqqında 

çox ölçülü məlumat kimi qəbul edilir. Bir insanın ilk təəssüratını formalaşdırarkən geyim zəruri bir 

hissəni təşkil edir, çünki bir qayda olaraq digərləri tərəfindən cəlbedicilik və ya cəlbedicilik əlaməti 

olaraq qəbul edilir.  
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Çox güman ki, modada “yeniliyə” müasirlik dəyərinin bir ifadəsi kimi, modalı davranış motivi 

səviyyəsində baxılmalıdır. Bundan başqa moda iştirakçıları müasirlik dəyərinin ifadəsi və bilavasitə 

dərk edilən dəyər kimi, həmçinin “mütərəqqilik”, zövqün təkmilləşdirilməsi və s. formalarda iştirak 

edirlər. Əgər keçmişin avtoritetinə söykənərsə, onda modada müasirliyin appelyasiyası bu və ya digər 

formada davranış nümunəsinin qəbul edilməsi və ya əks etdirilməsi üçün əsas arqument kimi xidmət 

edir. Həqiqətən müasir olmaq – öz dövrü ilə birgə addımlamaq deməkdir. 
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PARÇA SƏNƏTİNİN BƏDİİ XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN LAYİHƏLƏNDİRMƏ 

PRİNSİPLƏRİNİN TƏTBİQİ 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ОДЕЖДЫ 

APPLICATION OF METROLOGICAL EXPERTISE TO ENSURE THE QUALITY OF 

CLOTHING 

 

dos.Əliyev Şakir Rüstəm oğlu 

b/m Əliyeva Gülnarə Nurəddin qızı 

doktorant Əsgərova Radə İsfəndiyar qızı 

Azərbaycan Texnologiya Universiteti 

 

XÜLASƏ 

Azərbaycan mədəniyyəti dünyanın ən qədim beşiklərindən biridir. Bu baxımdan Azərbaycan 

Azərbaycanın zəngin mədəniyyəti ən azı özü qədər qədimdir. 

Azərbaycanın gözəl iqlimə, müxtəlif sərvətlərə malik olması, torpağın münbitliyi bir sıra sahələrin 

ipəkçilik, yun, pambıq istehsalı və s. inkişafına səbəb olmuşdur. Bu sahələr inkişaf etdikcə parça 

istehsalı daha da artdı. Dekorativ tətbiqi sənətin başqa örnəklərində olduğu kimi, parçalarda da Şərq 

mədəniyyətinə xas olan çox bəzək nümunələri öz əksini tapırdı.  

XVI əsr Azərbaycanın parça tarixində ən zəngin dövr sayılır. Səfəvilərin adı ilə bağlı olan bu dövrdə 

Azərbaycanda əsl mənada bədii parça istehsalı sənayesi təşkil olunmuşdur. Müasir dövrdə parça və 

məmulatlarının bədii cəhətdən tərtib edilməsi yeni toxunma parça liflərin və materialların aşkar 

edilməsinə gətirib çıxarır. 

Açar sözlər: bədii parça, ornamental, kompozisiya, motivlər, dekorasiya, nəbati, folklor, naxış 

 

РЕЗЮМЕ 

В зависимости от выполнения функций в швейном производстве существуют методы контроля 

материалов и готовых изделий и методы контроля параметров технологического процесса. 

Контроль материалов и готовых изделий проводится для проверки соответствия отправляемых 

материалов, полуфабрикатов требованиям технических условий или для проверки качества 

материалов на различных этапах их изготовления. 

В связи с этим одним из основных направлений деятельности органов государственной и 

ведомственной метрологической службы по проверке качества одежды является 

метрологическая экспертиза нормативно-технических документов. Метрологическая 

экспертиза-это выбор измеряемых параметров, определение норм точности, анализ и оценка 

решения технических вопросов процессов обработки, изготовления, испытания, эксплуатации и 

ремонта изделий. 

Ключевые слова: метрология, экспертиза, качество, стандарт, конструктор, спецификация. 

 

ABSTRACT 

Depending on the functions in the clothing industry, there are methods of control of materials and 

finished products and methods of control of technological process parameters. The control of materials 

and finished products is carried out to verify the compliance of sent materials, semi-finished products 

to the requirements of technical specifications or to check the quality of materials at various stages of 

manufacturing. 
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In this regard, one of the main activities of state and departmental metrological service for checking the 

quality of clothing is the metrological examination of normative and technical documents. Metrological 

examination is the selection of measured parameters, determination of accuracy standards, analysis and 

evaluation of the solution of technical issues of processing, manufacturing, testing, operation and repair 

of products. 

Keywords: metrology, examination, quality, standard, constructor, specification. 

 

Azərbaycan mədəniyyəti dünyanın ən qədim beşiklərindən biridir. Bu baxımdan Azərbaycan 

Azərbaycanın zəngin mədəniyyəti ən azı özü qədər qədimdir.Xocalı abidələri hələ qədimdəm burada 

zəngin geyim mədəniyyətinin, həmçinin bu geyimlərin hazırlanmasında müstəsna rola malik nəfis 

parçaların mövcudluğundan xəbər verir. Bunu dünya muzeylərində maddi mədəniyyət nümunələri və 

arxeoloji dəlillər sübuta yetirir. Xalq yaradıcılığının məhsulu olan bədii parçalar cəmiyyətin mədəni 

inkişaf mərhələləri, xalqın xarakteri, tarixini əks etdirir. 

XII – XV yüzilliklərdə Azərbaycanda mövcud olan sənətlər içərisində toxuculuq sənəti xüsusi ilə geniş 

inkişaf etmişdir. Bu qədim köklərə dayanan sənət sahələrindən biri də bədii parça mədəniyyətidir. 

XIII yüzilliyin əvvəllərində yazılmış “Əcaib dünya” adlı coğrafi əsərdə bu dövrlərdə Azərbaycan 

şəhərlərində istehsal olunan parçalar haqqında maraqlı qeydlər vardır. Məlumdur ki, Gəncədə vəzlə 

işlənmiş atlar, kişilər üçün əva, Beyləqanda ipək parça, Ərdəbildə qara rəngli zərif parça, Səlmaz və 

Xoyda diva, nazik kətandan paltar, Bərdədə ipək və s. istehsal olunurdu. Gəncədə ipək mallar istehsalı 

o dərəcədə inkişaf etmişdir ki, moqolların hücumu zamanı şəhərin əhalisi qiymətli parçalar müqabilində 

özlərini bu basqından xilas edə bilmişlər.  

1940 – cı illərdə Nizami Gəncəvinin qəbrində aparılmış qazıntı işləri zamanı tapılmış parça tikələri 

həmin dövrdə istehsal edilmiş parçaların keyfiyyəti haqqında az da olsa təsəvvür yaradır. Zərif və öz 

dövrünə görə çox yüksək texniki səviyyədə toxunmuş bu ipək tikələrində bəzəkləri xatırladan həndəsi 

və stilizə edilmiş nəbati ornamentlər vardır. Parça üzərindəki ornamentlər bu dövrdə Gəncədə, 

Örənqalada və s. yerlərdə istehsal olunan keramika bəzəklərini yada salır.  

XIII yüzilliyin ikinci yarısında Azərbaycanda olmuş səyyahı Marko Polonun Təbriz şəhərində istehsal 

olunan qızıl, gümüş saplarla toxunmuş parçalar haqqında maraqlı qeydləri vardır. Yazılanların birində 

o Azərbaycan ipəyi haqqında belə demişdir: “Burada ipək parçalar o qədər çoxdur ki, hətta yol üstündəki 

kiçik mehmanxanadakı çarpayıların üstü də ipəklərlə bəzənib”  

Bir qədər sonra Azərbaycana Ağqoyunlu şahı Uzun Həsənin hüzuruna gəlmiş Venesiya diplomatları 

Yosib Barbara və Katerina Zeno da buna bənzər başqa bir faktı belə təsdiq edirlər: “Bu ölkədə hətta 

atların çulları da ipəkdəndir”. Onlar buna təəccübləndiklərini ifadə edirdilər.  

Azərbaycanın qədim şəhərlərindən olan Şamaxı XIV yüzillikdən başlayaraq ipəkçilik sənəti 

mərkəzlərindən birinə çevrilir.  

1403 – cü ildə Səmərqənddə Ryu Qonzales De Klavixo yol üstü Azərbaycanda olarkən Şamaxı ipəyi 

haqqında maraqlı qeydlər etmişdir. Onun dediyinə görə, hələ o illərdə Şamaxı ipəyi bir çox qərb və şərq 

ölkəsində məşhur olmuş, hətta venesiya və Genuya tacirləri buraya ipək almağa gəlmişlər.  

Dekorativ tətbiqi sənətimizin başqa örnəklərindən olduğu kimi, bu dövrün parçalarında da uzaq Şərq 

mədəniyyətinə xas bir çox bəzək nümunəsinin üstün tutulduğunu görürük.  

XVI əsr Azərbaycanın parça tarixində ən zəngin dövr sayılır. Səfəvilərin adı ilə bağlı olan bu dövrdə 

Azərbaycanda əsl mənada bədii parça istehsalı sənayesi təşkil olunmuşdur. 

Hazırda Moskva, Sankt Peterburq, Bakı, həmçinin dünyanın bir çox məşhur muzeylərində o zaman 

Təbrizdə, Ərdəbildə, Şamaxıda, Gəncədə və Azərbaycanın başqa şəhərlərində hazırlanmış ipək 

parçaların qırmızı, yaşıl məxmərin, zərli və gümüş saplarla toxunmuş tirmə parçaların çoxlu nümunəsi 

saxlanılır.  

Vaxtı ilə yüksək qiymətləndirilən bu gözəl sənət nümunələrinə Venetsiya, Genuya, Hollandiya, Fransa, 

İngiltərə və Rusiyada həmişə böyük tələbat olmuşdur. 
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Məşhur rus alimi B.Denike “Şərq sənəti” adlı kitabında yazır ki, qızılbaş məxməri və zərbaf malları bu 

dövrdə Rusiya şəhərlərində alıcılar arasında çox geniş yayılmışdır. 

Rusların Azərbaycan parçaları ilə ilk tanışlığına biz hələ IX – XII əsrlərin yazılı məxəyzlərində rast 

gəlirik. Samaxıya, Təbrizə gəlmiş rus tacirləri hələ o vaxt bu parçaların gözəlliyinə heyran qalmışdılar. 

Moskvada, Kremlin silah palatasının arxivində Azərbaycandan alınan parçalar haqqında çox maraqlı 

yazılı mənbələr vardır. Həmin mənbələrdə 1663 – cü ildə Rusiyada ilk dəfə geniş miqyasda Demidov 

başda olmaqla Şamaxıya və Təbrizə yüksək məbləğdə parça almağa göndərilən ekspedisiyadan habelə 

1667 – ci ildə Şamaxı ipəyindən rus çarı Aleksey Alekseyeviç Romanov üçün paltar tikilməsindən bəhs 

edilir.  

Rus alimi Svirin o zamanki Azərbaycan parçalarının rus ornamentinə, divar rəsminə, ikonası və xüsusi 

parçalarına böyük təsir göstərdiyini qeyd etmişdir.  

Qərbi Avropa ölkələri arasında Azərbaycan ipəyi ən çox İtaliyada məşhur idi. Bu dövrlərdə Azərbaycan 

parçalarının belə geniş şöhrət qazanmasına səbəb təkcə onların gözəl toxunuşunda və ya davamlı 

olmasında deyildi. Bu parçaların qiymətli cəhəti bir ondan ibarətdir ki, milli naxışla bəzənir və çox vaxt 

daha gözəl görünmək üçün həmin naxışların arasında klassik şairlərin əsərlərindən alınmış obrazlar 

təsvir edilirdi. Parçaya xas olan xüsusi şərti qaydalarla verilən həmin təsvirlərin əksəriyyəti 

Azərbaycanın bu dövrdəki miniatür sənətini xatırladır. Məşhur fransız sənətşünası Q.Mijon “Müsəlman 

incəsənəti” kitabında bu parçaların gözəlliyinə məftun olduğunu etiraf edərək oradakı bəzəkləri belə 

qiymətləndirmişdir: Onlar elə bil, “Min bir gecə” nağıllarına çəkilmiş illüstrasiyadır.  

XVI – XVII əsrlərdə Azərbaycan parçaları içərisində ən görkəmli yerli saray emalatxanalarında 

toxunmuş “Ali və Zərli” adlı parçalar toxunduğu üçün dünya bazarlarında baha qiymətə satılır, çox vaxt 

isə qızıla bərabər tutulurdu. Bu çür parçaların tərkibinin 15 faizi xalis qızıl olurdu. Belə toxunma 

parçaların saplarını, adətən, adi toxucular deyil, zərgərlər hazırlayırdılar.  

Qızıl və gümüş saplar belə hazırlanır: adi qızıl və ya gümüş parçasının zindan üstünə qoyub nazik vərəqə 

çevirilənədək döyüş və bu vərəqələri qıyıqvari metal alətin deşiyindən keçəcək ölçüdə süni sim halına 

salırdılar.  

Bu dövrdə istehsal olunmuş Azərbaycan parçalarının bədii keyfiyyətlərinə nəzəe salsaq, onların bir çox 

xüsusiyyətinə İran, Hind, Türk parçalarında da rast gəlirik. Bu həm Azərbaycan ustalarının toxuculuq 

sənəti sahəsində Şərqdə tutduğu mövqedən, həm də onların bir çox ölkədə çalışdıqlarından irəli gəlirdi. 

XVI – XVII əsrlərdə Azərbaycanda olmuş əcnəbi səyyahlar (Koruelide, Bryuin, Şarden, Övliya Çələbi 

və s.) bu dövrün toxucu dəzgahları, cəhrə, iy və s. haqqında da qeydlər etmişlər.  

Həmin qeydlərdən məlum olur ki, yerli sənətkarların ayaqla işlədilən toxucu dəzgahları, yun, kətan, ipək 

saplar üçün xüsusi iyləri, qayçı, bıçaq və s. alətləri olmuşdur. 

Azərbaycan parçalarını bəzəyən ornament və rəsmlər onların ən qiymətli cəhətidir. Azərbaycan 

parçaları öz bədii tərtibatına görə 3 böyük qrupa bölünür: müxtəlif dini sözlər və yaxud Şərq 

klassiklərinin rübailəri ilə bəzədilmiş parçalar, ornamental və süjetli parçalar.  

Keçmişdə başqa sənət nümunələri kimi, parça da həyat və məişətdə sırf əməli əhəmiyyətə malik olmaqla 

bərabər, həm də üzərindəki söz və rəsmləri ilə təblig edərək, ideoloji rol oynamışdır.  

Azərbaycan ərazisində tapılmış ən qədim yazılı parça nümunəsi XV – XVI əsrin əvvəllərinə aiddir. 1936 

– cı ildə Bakıda Şirvanşahlar sarayında aparılmış qazıntı zamanı köhnə qəbirlərin birində kəfən yerinə 

istifadə olunmuş yazılı ipək parça tapılmışdır, bu fars dilində yazılmış şeirdir.  

Azərbaycan parçalarının ən qiymətli vəziyyəti süjetli parçalarda əks etdirilmişdir. Parçanı insan, quş 

təsvirləri ilə bəzəmək Azərbaycanda ta qədimdən məlum idi, lakin XVI – XVII əsrlərdə belə sərgili 

təsvirlər ən yüksək inkişaf səviyyəsinə çatır. Əvvəllər parçaların üzərindəki rəsmlər nisbətən yeksənək 

və sərt olduğu halda, XVI – XVII əsrlərə aid parçalarda biz bunun əksini görürük. Bu dövrün 

parçalarındakı rəsmlər, adətən lirik əhvali – ruhiyyə ifadə edir, hətta müharibə və ov səhnələrini təsvir 

edən parçalar da lirik sərgidə olurdu. 
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XVI əsrdə Təbrizdə toxunmuş bu bədii məxmər parça vaxtı ilə dəbdəbəli bir çətirin yuxarı örtüyünü 

təşkil edirmiş. 

XVI – XVII əsrlərdə toxunmuş bədii parçaların dövrün miniatür təsiri altında yaranmasını Londonun 

Viktoriya və Albert muzeyində nümayiş etdirilən iki parça nümunəsi də təsdiq edir.  

Azərbaycanın bədii parçaları içərisində Moskvada kremlin silah palatasında saxlanılan parçalarımız da 

görkəmli yer tutur. Bunlardan rus çarı Boris Qodunovun taxtının örtüyünü, Mixail Fyodoroviç 

Romanovun baş geyiminin içərisindəki Şamaxı ipəyini və şahzadə İvan İvanoviçin xəzinəsindən 

götürülmüş və indi sərgidə nümayiş etdirilən üst geyiminin parçasını göstərmək olar. Parça 1910 – cu 

ildə Münxendə açılmış “Müsəlman incəsənəti” sərgisində nümayiş etdirilmiş və yüksək qiymət almışdır. 

Parça üzərində icra olunmuş rəsmlər ardıcıl olaraq bir neçə dəfə təkrar olunan orijinal bir süjeti təsvir 

edir.  

Kremlin silah palatasında saxlanılan bədii parçanın tarixi haqda heç bir məlumat olmamasına 

baxmayaraq, onun XVI əsrdə Azərbaycanda yaranmasını təsdiq edən çoxlu dəlillər vardır. Belə 

dəlillərdən biri parçada təsvir olunan qəhrəmanın baş geyimidir. Tarixdən məlumdur ki, XVI əsrdə 

Azərbaycanlıları “qızılbaşlar” adlandırırdılar, çünki onlar başlarına təpəsi nazik və hündür, qırmızı 

papaq qoyub, onun da ətrafına sarıq dolayırdılar. Zadəganlar əmmamənin üstündən 12 imama işarə 

olaraq 12 zərli xətlər çəkdirərdilər.  

Adları çəkilən bəzəklər XVI – XVII əsrlərdə parçada əsasən üç üsulla icra olunurdu. Birinci üsulla 

istənilən bəzək və rəsmlər parça ilə birlikdə toxunaraq, onun ayrılmaz hissəsini təşkil edirdi. İkinci üsulla 

bəzəklər hazır parça üzərinə tikilirdi. Üçüncü isə basma vasitəsi ilə həkk olunurdu.  

XVII əsrdən başlayaraq Azərbaycanda toxunan parçalarda Qərbi Avropa naxışları ünsürlərinə də rast 

gəlirik. Bu dövrdə müxtəlif məzmuna malik süjetli parça naxışları bütünlüklə sıradan çıxır, nəbati və 

həndəsi formalı naxışlarla əvəz olunurdu. 

Respublikamızın muzeylərində XVIII – XIX əsrlərin yadigarı olan bir sıra qəliblərə basma naxışlı 

parçalar qalmaqdadır. Hələ XVII əsrin əvvəllərində Azərbaycanın bir çox şəhərində olmuş məşhur türk 

səyyahı və diplomatı Ovliya Çələbi bu yerlərdə yüksək keyfiyyətli basma parçaların istehsal olunduğunu 

və satılmaq üçün xarici ölkələrə göndərildiyini qeyd etmişdir. 

Hazırda Bakı muzeylərində Azərbaycan sənətkarları tərəfindən XVIII əsrdə hazırlanmış bir neçə bədii 

parçalar saxlanılmaqdadır. Usta Hacı Məhəmməd tərəfindən hazırlanmış iki qələmkarnamazlıq hazırda 

Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyində, Şuşa sənətkarları tərəfindən hazırlanmış bir orijinal köynək 

isə Nizami adına Azərbaycan ədəbiyyatı Tarixi Muzeyindədir. 

Bazar iqtisadiyyatı dövründə əhalinin yeni geyim modellərinə, yəni ornamentli parçalara və digər 

məmulatlara olan tələbatının öyrənilməsinin mühüm əhəmiyyəti vardır.  

Toxunma parça ornamentləri həmişə tətbiqi dekorativ incəsənətin qanunlarına və dövrün tələbinə uyğun 

formalaşmış, bu incəsənətin səviyyəsi stilistik  cizgilərini özündə əks etdirməkdədir.  

Toxucu – rəssam parçanın üzərində rəsmlərin tərtib edilməsi üçün ilk növbədə müasir insanların 

obrazını estetik cəhətdən nəzərə almalıdır. Bununla belə parçadan hazırlanmış məmulatlar insanın 

normal funksiyasını, onun xarici görünüşünü də nəzərə almalıdır.  

Müasir dövrdə parça və məmulatların bədii cəhətdən tərtib edilməsi yeni toxunma parça liflərin və 

materialların aşkar edilməsinə gətirib çıxarır. Bununla əlaqədar olaraq yeni parça materialların tərtib 

edilməsinə tələblər verilməlidir. Toxunan parça rəsmlərin estetik qiyməti ilk növbədə, müvafiq parçaya 

və parçanın yerinə yetirdiyi funksiyaya uyğun gəlməlidir.  

Bədii parçalar istehsalı sahəsində respublikamızın məşhur Şəki ipək kombinatının məhsulu xüsusi qeyd 

edilməlidir. Şəki ipək kombinatı tərəfindən buraxılan bədii parçalar bu illərdə nəinki respublikamızda, 

onun hidudlarından xeyli uzaqlarda da məşhur idi.  

Əsrlər keçdikcə parça istehsalı inkişaf edib, elə bir həddə çatıb ki, onlar al - əlvanlığı, rəng zənginliyi 

ilə göz oxşayır. 
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AQRAR SAHƏDƏ MADDİ-TEXNİKİ RESURSLAR BAZARININ FORMALAŞMASI 

İSTİQAMƏTLƏRİ 

НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

DIRECTIONS FOR FORMING THE MARKET OF MATERIAL AND TECHNICAL RESOURCES 

IN AGRICULTURE 

 

Kərimov Fazil Cəmil oğlu, i.f.d., dosent 

Kərimova Minurə Cəmil oğlu, baş müəllim 

Babakişiyeva Sevinc Firuddin qızı, baş müəllim 

Azərbaycan Texnologiya Universitet 

Nəsrullayeva Rima Şakir qızı, iqtisadçı 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (Gəncə bölməsi) 

 

Açar sözlər: Aqrar sfera, aparılan iqtisadi təhlillər, mövcud olan maddi-texniki resurslar, ölkənin sosial 

inkişaf strategiyası, maliyyə bazarı, investisiya bazarı, aqrara xidmət edən sahələr, aqrar sahədə yeni 

subsidiyaların verilməsi. 

XÜLASƏ 

Aqrar sahədə maddi-texniki bazasının mövcud vəziyyətinin və onun möhkəmləndirilməsi istiqamətində 

görülən tədbirlərin təhlili və aparılan elmi araşdırmalar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, müasir 

şəraitdə bu sahədə yaranmış vəziyyətdən çıxış yolu bazar iqitisadiyyatının tələblərinə uyğun maddi-

texniki resurslar bazarının formalaşmasından, servis xidməti müəssisələrinin yaradılmasından və onun 

səmərəli fəaliyyətinin təşkilindən ibarətdir. 

 

РЕЗЮМЕ 

В результате анализа текущего состояния материально-технической базы аграрного сектора и 

принятых мер по ее укреплению было определено, что выходом из сложившейся ситуации в 

данной сфере является формирование рынка материально-технической базы и технические 

ресурсы в соответствии с требованиями рынка. Сервис: состоит из создания сервисного 

предприятия и организации его эффективной работы. 

 

ABSTRACT 

As a result of the analysis of the current situation of the material and technical base of the agrarian sector 

and the measures taken to strengthen it, it was determined that the way out of the current situation in 

this area is the formation of a market of material and technical resources in accordance with market 

economy requirements. consists of the organization of effective activity. 

 

Maddi-texniki resurslar bazarı aqrar sahədə bazar münasibətlərinin formalaşması və inkişafı baxımından 

bazarın digər növ müxtəliflikləri maliyyə bazarı, investisiya bazarı və bu kimi mühüm əhəmiyyətə 

malikdir. 

Maddi-texniki resurslar bazarı aqrar sahədə bazar iqtisadiyyatının inkişafı baxımından olduqca mühüm 

rol oynayır. Maddi-texniki resurslar bazarı maddi-texniki resursları istehsal edən və ya təklif edən 

qurumlarla onların istehsalçıları arasında azad rəqabətə əsaslanan iqtisadi münasibətləri özündə əks 

etdirir. Maddi-texniki resurslar bazarı təkcə alqı-satqı prosesini həyata keçirən bir qurum deyil, maddi-

texniki resurslar bazarı mülkiyyət mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bu və digər təsərrüfat 
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subyektlərinin texniki vasitələrə olan tələbatın ödənilməsinə xidmət etməklə, bütövlükdə iqtisadiyyatda 

geniş təkrar istehsalın formalşamasına istiqamətlənir. Maddi-texniki resurslar bazarında tələb kənd 

təsərrüfatı əmtəə istehsalçılarının konkret dövr ərzində istifadə edəcəyi natural və dəyər ifadəsində kənd 

təsərrüfatı texnikasının həcmi olub əsas etibarilə tələbatın təzahir forması kimi xarakterizə edilir. 

Tədqiqatlar göstərir ki, tələbi qiymətin təsiri olmadan müəyyən etmək cəhdləri əsassızdır və o qiymətin 

həcmindən asılı olaraq dəyişir. Bu baxımdan mikroiqtisadiyyatda tələb qanunu fəaliyyət göstərir. [6] 

Təklif müəyyən bir dövr ərzində istehlak bazarına çıxarıla biləcək məhsulların natura və digər ifadəsində 

həcmini əks etdirir. Təklif də maddi-texniki resurslar bazarında tələb kimi iqtisadi kateqoriya olub 

resursların istehsalçıları və satıcıları ilə kənd təsərrüfatı əmtəə istehsalçıları arasında iqtisadi 

münasibətləri xarakterizə edir. Təklifin əsas hissəsini mal təklifi təşkil edir və bazarda kənd təsərrüfatı 

əmtəə istehsalçılarının ödəmə qabiliyyəti tələbinə qarşı durmaqla bazarda olan və ya bazara çıxarıla 

biləcək məhsulları əks etdirir. Mal təklifi həcm etibarı ilə istehsaldan azlıq təşkil edir. Belə ki, istehsal 

edilmiş mallar həm daxili bazarda satılmaq üçün, həm də bazardan kənar istehlakçılar, ehtiyatların 

tamamlanması və ixrac üçün nəzərdə tutulur. 

Təklifin formalaşması prosesi əsas etibarı ilə iki aspektdən xarakterizə olunur. Birincisi, resursların 

kəmiyyət və keyfiyyətcə daim artmaqda olan tələbata uyğunlaşdırılması, ikincisi öz növbəsində onun, 

tələbin və tələbatın səmərələşdiriməsinə təcili təsir göstərməsi maddi-texniki resurslar bazarının 

formalaşmasının başlıca prinsipini təşkil edir. İqtisadiyyatın digər sahələrindən fərqli olaraq kənd 

təsərrüfatında yerləşməsi böyük coğrafi ərazini əhatə etməklə bu sistemdə çoxsaylı kiçik müəssisələr, 

ailə təsərrüfatları və s. fəaliyyət göstərirlər. Aqrar sahənin inkişafı məhz həmin bu qurumların bir-biri 

ilə qarşılıqlı əlaqəsindən asılıdır. Müasir dövrdə kənd təsərrüfatı istehsalının dayanıqlı inkişafı, əhalinin 

ərzaq məhsullarına olan tələbatının davamlı olaraq ödənilməsi, kənd təsərrüfatı əmtəə istehsalçılarının 

material resursları ilə vaxtında və fasiləsiz təmin edilməsindən, bu prosesin səmərəli təşkilindən, 

istehsaldan bilavasitə asılıdır. Məhz bu baxımdan kənd təsərrüfatında maddi-texniki resurslar bazarının 

formalaşması xüsusilə transformasiya prosesinin hazırkı mərhələsində mühüm əhəmiyyətə malikdir. [5] 

Aqrar sahədə maddi-texniki resurslar bazarının yerli kənd təsərrüfatı texnikası istehsal edən müəssisələr 

hesabına formalaşdırılması uzunmüddətli dövrü əhatə edəcəkdir. Buna görə də istehsal vasitələrinin 

tədavülü sferasında işlərin bazar münasibətlərinin tələblərinə uyğun təşkili eləcə də bu prosesə dövlətin 

zəruri dəstəyi hesabına bu prosesi mərhələlərlə həyata keçirmək mümkün ola bilər. Bu zaman bazar 

münasibətləri şəraitində fəaliyyət göstərən istehsal və təchizat subyektlərinin qarşılıqlı münasibətlərinin 

hüquqi əsasları formalaşdırılmalı, təsərrüfatçılığın bazar mexanizmini reallaşdırılması üçün zəruri 

təşkilati strukturun yaradılmasına nail olunmalıdır. Aqrar bazar infrastrukturlarının təşkili məqsədilə 

xüsusi maliyyələşmə fondlarının yaradılmasına üstünlük verilməlidir. 

Maddi-texniki resursların satışı üzrə topdansatış ticarət müəssisələrinin yaradılması və onların 

fəaliyyətinə yardım göstərilməsi ön plana çəkilir. İstehsal subyektləri ilə təchizat-satış qurumları 

arasında qarşılıqlı münasibətlərinin yenidən qurulmasından da üstünlük üfüqi təsərrüfat əlaqələrinin 

genişləndirilməsinə verilməlidir. 

Son mərhələdə isə bu sahədə inhisarçılığı aradan qaldırmaq və azad rəqabət mühitini gücləndirmək 

məqsədilə kompleks tədbirlər sisteminin işlənib hazırlanması aqrar sahənin maddi-texniki resurslara 

olan tələbatının ödənilməsində mühüm addım ola bilər. 

Aqrar sahədə yeni texniki xidmət müəssisələri yaratmaq, digər tərəfdən dövlət vəsaiti, sahibkarların 

sərbəst vəsaitləri, xarici investisiyaları cəlb etmək yolu ilə, həmçinin, digər iqtisadi stimullaşdırıcı 

tədbirləri kompleks şəkildə həyata keçirməklə, respublikada tədricən “texniki resurslar bazarı”nı inkişaf 

etdirmək, aqrar bölmədə texniki resursların inkişaf dinamikasını tənzimləmək mümkün ola bilər. Kənd 

təsərrüfatında maddi resurslar əsas fondlar və material vəsaitlərinin məcmuusunu özündə əks etdirməklə 

torpaq və su ehtiyatları ilə birlikdə kənd təsərrüfatının istehsal vəsaitlərinin bütövlükdə istehsal 

potensialının mühüm tərkib hissəsini təşkil edir. İstehsal potensialının aparıcı tərkib hissəsi olaraq 

maddi-texniki ehtiyatlara: traktorlar, kombaynlar, avtomobillər, qoşqular və digər kənd təsərrüfatı 

maşınları, avadanlıqlar və alətləri; müxtəlif elektrik avadanlıqları və cihazları; rabitə vasitələri; mineral 

və üzvi gübrələr; müxtəlif təsərrüfat inventarları; kənd təsərrüfatı bilikləri; iş heyvanlar və məhsuldar 

heyvanlar; toxum və yem; tikililər; yol və meliorasiya qurğuları və s. şamil edilir. 
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Maddi-texniki resurslar bazarında əmtəə təklifini xarakterizə edən texniki resurslar və kənd 

təsərrüfatının maddi-texniki bazası olduqca əhəmiyyətli rola malikdir. Təsərrüfat subyektinin 

sərəncamında kifayət qədər geniş resurslar və maddi-texniki baza aqrar sahədə geniş təkrar istehsalın 

həyata keçirilməsinə əlverişli şərait yaradar. [7] 

Müşahidələr göstərir ki, respublikanın kənd təsərrüfatını texnika və ehtiyat hissələri ilə təchiz etmək 

problemini yerli mənbələr hesabına tamamilə həll etmək mümkün deyildir. Respublikanın kənd 

təsərrüfatı üçün istehsal vasitələrini istehsal edən müəssisələr, mövcud tələbatın müəyyən hissəsini 

qarşılaya bilər. Bu isə yalnız o halda mümkündür ki, respublikanın maşınqayırma kompleksinin 

müəssisələri xüsusi avadanlıqlarla, mütərəqqi texnologiyalarla təchiz olunmaqla keyfiyyətli məhsul 

istehsalını təmin etsinlər. Buraxılan məhsullara tələbatın olması onun yüksək keyfiyyətli olmasından 

texniki istismar qabiliyyətinin uzunmüddətliliyindən bilavasitə asılıdır. 

Maddi-texniki resurslar bazarı istehsal vasitələri və iqtisadi ehtiyatların alqı-satqısını özündə əks etdirir. 

Maddi-texniki resurslar bazarının subyektləri kimi istehsalçılar istehsal faktorlarının alıcıları, ev 

təsərrüfatı isə satıcı qismində çıxış edirlər. Maddi-texniki resurslar bazarında dövlət də müəyyən 

dərəcədə iştirak edir. Bu bazarın formalaşması istehlak bazarının formalaşmasında olduğu kimidir. 

Lakin bazarda firmaların resurslara olan tələbatı son məhsul və xidmətlərə olan tələbdən asılı olur və 

faktiki olaraq bundan yaranır, ona görə də firmaların maddi-texniki resurslara olan tələbini törəmə tələb 

adlandırmaq qəbul edilmişdir. 

Aqrar sahədə bazar münasibətlərinin inkişafında maddi-texniki resurslar bazarı mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir. Maddi-texniki resurslar bazarının aqrar sahədə bazar münasibətlərinin inkişafında rolu onun geniş 

təkrar istehsala xidmət etməsilə bilavasitə bağlıdır. Resursların fiziki cəhətdən köhnəlməsi aqrar sahədə 

məhsuldarlığın aşağı düşməsini şərtləndirir. Bu isə son nəticədə istehsalın iqtisadi səmərəliliyinə öz 

təsirini göstərir. 

Araşdırmalar göstərir ki, kənd təsərrüfatı məhsullarına çəkilən xərclərin strukturunda maddi-texniki 

resurslara məsariflər önəmli xüsusi çəkiyə malikdir. Resursların fiziki cəhətdən köhnəlməsi məhsul 

itkisinə gətirib çıxarmaqla son nəticədə təsərrüfat fəaliyyətinin zərərlə yekunlaşmasını şərtləndirir. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, seramik malzemeyi yoğun olarak kullanan medeniyetlerde iç mekân tasarımı ve 

seramik malzemesinin ilişkisine ışık tutabilmektir. Antikitede karşılaşılan en büyük mimari 

problemlerden biri malzemenin yapı inşasında kullanımına dair teknik bilgi eksikliği ve malzemelerin 

taşınmasında karşılaşılan lojistik sorunları olmuştur. Bu nedenle seramik malzemesinin yapılarda 

kullanım yoğunluğu, belli coğrafi bölgelerdeki öncül uygarlaşma ve kentleşme ile doğrudan ilişkilidir. 

Bu lojistik problemler, Endüstri Devrimi ile birlikte aşılmaya başlamış ve bu sayede seramik 

malzemenin kullanıldığı coğrafya genişlemiştir.  

21.yy’da seramik malzemeden zanaat ve sanat ürünü meydana getirmede kullanılan yöntemler 

geleneksel anlayışa bağlı olarak devamlılık gösterirken, güncel teknolojiler ve bilimsel gelişmeler ise 

seramik yapı ürünlerinin iç mekânda kullanım alanlarını çeşitlendirmiştir. İç mimarlık alanındaki bu 

kullanım, disipline doğrudan veya dolaylı (sosyo-kültürel, coğrafi, ekonomik, politik vs.) etkileri olan 

yeni malzeme çağı, Teknoloji Devrimi, dijital ve/veya bilgisayar destekli ile robotik tasarım, 

uyarlanabilir yeniden kullanım (adaptive reuse building), sürdürülebilirlik, kaynak verimliliği, çevre 

dostu (eco-friendly) ürün, yeşil (green) ürün, akıllı (smart) ürün kullanımı gibi pek çok parametreye 

bağımlılık göstermektedir. Ayrıca; mimari tektoniğin ve iç mekân tasarımının önemli parametreleri olan 

estetik, esneklik, yenilikçilik, bütünsellik, dinamizm, yaratıcılık, renk çeşitliliği ve form özgünlüğü, 

konfor, hijyen, termal ve elektriksel yalıtkanlık, hava kalitesi ve nem oranı açısından olumlu özellikler 

taşıyan, görece sürdürülebilir ve geri-dönüşümlü olarak nitelendirilebilecek olan seramik yapı ürünleri 

hem mimarlık ve hem de seramik tasarım disiplinlerinde çift yünlü (mutual) bir fayda sağlamaktadır. 

Benzer şekilde, tarihsel süreçte seramiğin gelişim ve dönüşümü de kültürel, teknolojik ve bilimsel 

gelişmelerle paralellik içindedir; seramikler çömlekçilik ile başladığı yola iç mimari ürünlerine 

dönüşerek devam etmiştir. Böylece, kültürel gösterge ve/veya kanıt olarak tarihsel süreçte 

medeniyetlerin yapı anlayışlarını kimliklendiren bir rol üstlenmiştir.  

Neolitik Çağ’dan itibaren seramik, iç mekânlarda strüktür ve tektonik yapı ve yapı kabuğu, yüzey 

kaplaması, vitrifiye, dekorasyon, mobilya, aydınlatma malzemesi olarak farklı işlevlerde; çeşitli form, 

biçim, renk, kompozisyon çeşitliliği ve kullanım esnekliği ile yaygın olarak kullanılmıştır. Bu bağlamda 

seramik, hem zanaat ve sanat hem de mimari tasarımın yapı ve dekorasyon malzemesi olarak 

nitelendirilebilir. 20.yy’dan itibaren süregelen tasarıma uygun malzeme arayışı; mimar, içmimar, 

endüstriyel tasarımcı ve seramik sanatçıları gibi konunun uzmanlarını disiplinler arası yaklaşım, 

bütünsel yaklaşım, çok boyutlu algı gibi güncel tasarım kuramları üzerinden yaygınlıkla ortak paydada 

buluşturmaktadır. Mühendisler ise laboratuvar ortamında bu malzemeden farklı formlarda farklı 

kullanım biçimleri üretebilmek, ona yeni özellikler kazandırabilmek ya da bazı özelliklerini 

güçlendirebilmek ve bu sayede malzemenin kullanım olanaklarını genişletmek için çalışmaktadır.  

https://orcid.org/0000-0003-1466-6404
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ABSTRACT 

The aim of this study is to shed light on the relationship between interior architecture and ceramic 

material in civilizations that use ceramic materials extensively. One of the biggest architectural problems 

encountered in antiquity was the lack of technical knowledge about the usage of materials in building 

construction and the logistics problems encountered in the transportation of materials. For this reason, 

the intensity of use of ceramic material is directly related to the early civilization and urbanization in 

certain geographical regions. These logistical problems started to be overcome with the Industrial 

Revolution and thus the geography where ceramic materials were used expanded. 

While the methods used to create handicrafts and art products from ceramic materials in the 21st century 

continue depending on the traditional understanding, current technologies and scientific developments 

have diversified the indoor usage areas of ceramic construction products. This use in interior 

architecture, the new material age, the Technology Revolution, digital and/or computer-aided and 

robotic design, adaptive reuse building, which has direct or indirect (socio-cultural, geographical, 

economic, political, etc.) effects on the discipline. It is dependent on many parameters such as 

sustainability, resource efficiency, eco-friendly product, green product, smart product use. Moreover; 

aesthetics, flexibility, innovation, integrity, dynamism, creativity, color variety and form originality, 

comfort, hygiene, thermal and electrical insulation, air quality and humidity, which are important 

parameters of architectural tectonics and interior architecture, are relatively sustainable and recyclable. 

Ceramic building products, which can be described as alternating, provide a mutual benefit in both 

architecture and ceramic design disciplines. Thus, as a cultural indicator and/or evidence, it has assumed 

a role in the historical process that identifies the understanding of structure of civilizations. 

Since the Neolithic Age, ceramics have different functions as structure and tectonic structure and 

building shell, surface coating, sanitary ware, decoration, furniture, lighting material in interior spaces; 

It has been widely used with a variety of forms, shapes, colors, composition diversity and flexibility of 

use. In this context, ceramics can be described as a construction and decoration material for both craft 

and art and architectural design. The search for materials suitable for the ongoing design since the 20th 

century; It brings together experts in the field, such as architects, interior architects, industrial designers 

and ceramic artists, on a common denominator through contemporary design theories such as 

interdisciplinary approach, holistic approach, and multidimensional perception. Engineers, on the other 

hand, are working to produce different uses of this material in different forms in the laboratory 

environment, to give it new properties or to strengthen some of its properties, and thus to expand the 

possibilities of use of the material. 
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AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATINDA SƏNƏT VƏ SƏNƏTKARLIQ HAQQINDA FİKİRLƏR 

THOUGHTS ON ART AND CRAFTSMANSHIP IN AZERBAIJANI LITERATURE 

 

Muradova Şəfa  Qüdrət qızı 

ADPU 

AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına 

Əlyazmalar İnstitutunun dissertantı 

 

Açar sözlər: Sənət, sənətkarlıq, yaradıcılıq, nağıl                                                       

Azərbaycanda tarixən bir çox peşə və sənət yaranmış və inkişaf etmişdir. Yarandığı gündən bu 

zamanadək sənətə və sənətkarlığa verilən dəyər Azərbaycan ədəbiyyatının istər folklor nümunələrində, 

istərsə də yazılı ədəbiyyatında öz əksini tapmışdır.  İlkin olaraq Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının 

ən kiçik həcmli növü olan Atalar sözlərinə müraciət edək:    

“Torpaq deyər: – Öldür məni, dirildim səni!” , “Torpaq deyər: –  Sən mənə tər ver, mən sənə zər verim!”, 

“Çörəyi ver çörəkçiyə, birini də üstəlik”, “Zər qədrini zərgər bilər” ,“Sənətə kəc baxan ac qalar” və s. 

Azərbaycan xalq nağıllarında “Üç sənətkar” nağılında  bənnalıq, dülgərlik və zərgərlik sənətinin 

keyfiyyətlərindən danışılır. Eyni zamanda bu işlə məşğul olan sənətkarlara hörmət təbliğ olunur. 

“Baftaçı Şah Abbas” nağılında da sənətkarlıq təbliğ olunur,  hətta əlində sənəti olmayan adam şah olsa 

belə, yenə də naqisdir fikri nağılın əsasını təşkil edir. Belə ki, nağılın sonunda Şah Abbas toxuduğu bafta 

ilə həyatını xilas edir, eyni zamanda insanlara ziyan vuran aşpaz  layiq olduğu cəzaya çatır. 

Şərqin müdrik şairi Nizami Gəncəvi əsərlərində peşə və sənətə  yüksək dəyər vermişdir. 

Dahi şairin “Sirlər xəzinəsi” poemasında “Süleyman peyğəmbərlə qoca əkinçinin hekayəti”ndə  insan 

zəhmətini qiymətləndirməkçün deyir: 

Bax, budur suyum mənim – alnımdan süzülən tər, 

Lingim, belim, kürəyim – bu dırnaqlar, bu əllər. 

Və ya dillərdə əzbər olan  “Kərpickəsən qocanın hekayəti”  ulu  Nizaminin peşə sahiblərinə böyük 

rəğbətinin ifadəsidir.  

Əziyyətli olsa da, öyrəndim bu sənəti, 

Ki, boynumda qalmasın bir kimsənin minnəti. 

Sənət və peşə adamlarına münasibətdən danışarkən Məhsəti Gəncəvinin adı ön sıralarda dayanır. Məlum 

olduğu kimi Məhsəti Gəncəvinin əlimizdə olan rübailərinin bir çoxu peşə adamlarına həsr olunmuşdur.  

Çörəkçi yanında şagid olmuşam,  

Müəzzindən qabaq yandırıram şam. 

Oddan, sudan, undan qızıl çıxarıb 

Xarabatda qızıl ələrəm axşam. 

Sənət və sənətkarlığa dair fikirlər Şərqin eşq şairi Məhəhəmməd Füzuli yaradıcılığından da yan 

keçməmişdir. Dahi şair “Rindü Zahid ” əsərində təsəvvüfi fikirlərini çatdırmaqla yanaşı sənət və peşə 

adlarını sadalayaraq onların faydalı olduğunu deyir. 
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İnsanların bəzisi “Hər kim Allahı hidayət etsə, o yol tapmışdır, (ayəsi) mövcibincə ” “kimi istərsən əziz 

edərsən məqmına yetirib və bəzisini “hər kəsi Allah nəzərdən salarsa, ona yol göstərən olmaz”... Belə 

qərar qoyubdur ki, hər kəs öz səyində ona müqəddər olan rütbəyə çatmaq üçün ciddi-cəhd eləsin. Hər 

kəs öz səyinin nəticəsində ona qismət olan ruzi şərbətini içsin, ta tənbəllik törədən  və beləliklə aləmin 

nizamına qarışıqlıq gətirən qəzaya etimad etməsin. 

Ey Rind! Yalançıları tərifləməkdən əl çək. Uca himmətli ol ki, bundan da yaxşı bir sənət öyrənəsən ki, 

həm həyatda etibarına səbəb olsun, həm də öləndən sonra onun asarı  səndən  yadigar qalsın. Onu bil ki, 

bu gün nəyə rəğbət eləsən, bacararsan, sabah hər nəyi yadına salsan, həsrət çəkərsən. 

Sənətkarlıq insanlığın cövhərindədir . İnsan sənətlə həyat tapmış, yaşamış, yaratmış, inkişaf etmişdir. 

Əsrlərdən əsrlərə, minilliklərdən minilliklərə ötürülən sənət nümunələri ilə bu gün  bəşəriyyət öz tarixini 

və mədəniyyətini qorumaqdadır. 

 

Keywords: Art, craftsmanship, works, fairy tale 

Historically, many professions and arts have been created and developed in Azerbaijan. The value 

attached to art and craftsmanship from its inception to the present day is reflected in both folklore and 

written literature of Azerbaijani literature. First of all, let's refer to the proverbs, which are the smallest 

type of Azerbaijani oral folk literature: 

"Earth says: - Kill me and I will raise you!", "The earth says: - You sweat, I will give you dice!" 

In Azerbaijani folkloric tales, the fairy tale "Three Artists" speaks about the qualities of the art of 

masonry, carpentry and jewelry. At the same time, respect for the artists involved in this work is 

promoted. 

The tale of Baftachi Shah Abbas also promotes craftsmanship, and even if a person without art is a shah, 

he is defective. Thus, at the end of the story, Shah Abbas saves his life with a bafta he weaves, and at 

the same time the cook who harms people receives the punishment he deserves. 

The wise poet of the East Nizami Ganjavi highly valued profession and art in his works. 

In the great poet's poem "Treasure of Secrets" in "The Story of the Prophet Solomon and the Old Farmer" 

he says to appreciate human labor: 

Behold, this is my water, the sweat of my brow. 

My tongue, my back, my back - these are the nails, these are the hands. 

Or "The story of the old bricklayer" memorized in languages is an expression of the great Nizami's great 

sympathy for professionals. 

Although painful, I learned this art, 

It is someone's gratitude that does not remain on my neck. 

Speaking about the attitude to art and professionals, Mahsati Ganjavi's name stands in the forefront. As 

it is known, many of Mahsati Ganjavi's rabbis are dedicated to professionals. 

I became a student with a baker, 

I light a candle before the muezzin. 

He extracted gold from fire, water and flour 

I'll get a gold ruin tonight. 

Thoughts on art and craftsmanship did not go unnoticed by the love poet of the East, Mohammad Fuzuli. 

In "Rindu Zahid", the great poet conveys his Sufi thoughts, enumerates the names of arts and professions 

and says that they are useful. 
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Some people say, "Whoever guides God, he has found the way, and according to the verse, you will 

honor him as you wish." in his efforts he strives to attain the rank he deserves. Let everyone drink the 

juice of his sustenance as a result of his efforts, and not believe in an accident that causes laziness and 

thus confuses the order of the world. 

O Rind! Refrain from praising liars. Be generous so that you can learn a better art, so that it will gain 

your trust in life, and its work will be remembered by you after death. Know that you can do what you 

like today, you will remember everything tomorrow, you will miss it. 

Art is at the heart of humanity. Man has found life, lived, created and developed through art. Today, 

humanity preserves its history and culture with works of art that have been passed down from century 

to century, from millennia to millennia. 

 

 

  

 

  



P
R

O
C

EE
D

IN
G

S 
B

O
O

K
 

12th International Conference on Culture and Civilization 
Azerbaijan State University of Culture and Arts 

Lahıc, Ismailli, Azerbaijan 
June 21-22, 2022 

 
 
359 

EXPERIENCES OF THE WOMEN IN MUSIC IN ISTANBUL 
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ORCID ID: 0000-0003-0958-6063 

 

ABSTRACT 

The source of this research is mainly based on the in-depth interviews conducted with 15 professional 

musicians in February and March 2021 during the pandemic in Turkey and subsequently conducted 

unstructured interviews with various musicians in Istanbul and observations made in the music industry 

in the last ten years. In this research, I focused mainly on the experiences of women musicians in the 

music industry and the negative and positive sides of being a female musician in Istanbul. The research 

will use discourse analysis while analyzing the topic. As some of the interviews also coincide with the 

COVID-19 period, the research will also point to the female musicians' experiences during the 

pandemic, however, the main goal of the study will be to reflect on their experiences in the music 

industry in general.  

According to the answers gathered and observations made; the women in the music industry also share 

the general feeling of social insecurity and uncertainty that all the music industry workers share in 

Turkey. However, being a woman in the industry can have different sides according to their talents, their 

appearance, the genre and instrument they are playing, as well as whether they have children or not.  

Keywords: Women in music, music industry, musician's everyday life. 
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WEB 3.0 TURİSTİK ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİNİ DEĞİŞTİREBİLİR Mİ? 

MAY WEB 3.0 CHANGE THE FEATURES OF TOURISM PRODUCT? 

 

Dr. Turan OKUL 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Turizm Fakültesi 

ORCID NO: 0000-0003-2129-3271 

Doç. Dr. Güntekin ŞİMŞEK 
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ORCID NO: 0000-0003-3068-8267 

 

ÖZET 

Turistik ürün veya turizm ürünü, “bir turistin seyahatinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre 

içerisinde gereksinimlerini karşılamak amacıyla elde ettiği ve turizm arzını oluşturan faktörler 

tarafından sunulan nesnel ve öznel değerlerin bütünü” şeklinde ifade edilebilmektedir. Turizm 

endüstrisinde sunulan ürünün bir hizmet ürünü olması nedeniyle turistik ürünün kendine has yapısal 

özellikleri bulunmaktadır. Turistik ürünün fiziksel yapısı olan bir mal değil hizmet olması; ürünü satın 

almadan önce deneme veya test etme imkanının olmaması; tüketicilerin turistik ürünü tüketmesi için 

ürünün bulunduğu yere gelmek zorunda olması veya ürünün üretildiği yerde tüketilmesi gerekliliği; 

sunulan turistik ürünün benzer ancak birebir aynı olmaması; turistik ürün arzının sabit ya da kısıtlı 

olmasına karşılık talebin esnek ve duyarlı olması turistik ürünün başlıca özelliklerini oluşturmaktadır. 

Üçüncü nesil internet anlamında kullanılan Web 3.0, internetin merkeziyetsiz ve bireyler arasında 

olacak şekilde kullanılabilen, tamamen blok zincir destekli ve kişiselleşmiş halini ifade etmektedir. 

Dünya çapında bu alanda yapılan hazırlıklar ve yatırımlar göz önüne alındığında Web 3.0 ile beraber 

Metaverse gibi sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerini temel alan üç boyutlu sanal evrenlerin gelişim 

göstereceği öngörülmektedir. Özellikle sanal gerçeklik teknolojileri yardımı ile tamamen bilgisayar 

tarafından oluşturulmuş bir evren içerisinde insanlar dijital ikizlerini kullanarak gerçek bir evrenin 

içerindeymiş gibi çeşitli aktivitelerde bulunabilecektir. Sanal ve artırılmış teknolojilerinin yaklaşık son 

beş yıldır hâlihazırda turizm ve seyahat alanında faaliyet gösteren firmalar tarafından pazarlama amaçlı 

kullanıldığı da göze çarpmaktadır. Web 3.0’ın gelişim göstermesi ve yaygınlaşmaya başlaması ile 

beraber turizm endüstrisinde faaliyet gösteren firmaların da satış ve pazarlama amaçlı olarak Metaverse 

gibi yeni sanal evrenlerden yararlanacağı düşünülmektedir. Bu durum, yakın gelecekte Web 3.0 

teknolojileri ve Metaverse gibi yeni sanal evrenlerin yaygınlaşması ile turistik ürünün yapısal 

özelliklerinde değişiklikler olabileceği fikrini akla getirmektedir. 

Bu çalışmada, turistik ürün ve web 3.0 ile ilgili literatür taramasından elde edilen ikincil veriler ışığında, 

Web 3.0 ve Metaverse teknolojilerinin turistik ürünün yapısal özellikleri üzerinde ne gibi değişikliklere 

sebep olabileceğine yönelik bir tartışma gerçekleştirilmiştir. Böylece turistik ürünün yapısal özellikleri 

üzerinde ne gibi değişiklikler olabileceğine yönelik öngörülerde bulunulmuştur. Sonuç olarak yakın 

gelecekte yeni bir turistik ürün oluşturmaya veya mevcut bir turistik ürünün yeni nesil internet 

teknolojilerine uyumlaştırılmasına yönelik öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Web 3.0, Metaverse, Turizm, Turistik Ürün 

 

ABSTRACT 

Tourism product can be expressed as "the sum of objective and subjective values that a tourist obtains 

in order to meet his needs from the beginning to the end of a trip and presented by the factors that make 

up the tourism supply". Since the product offered in the tourism industry is a service product, the tourism 

product has a complex structure. Since tourism product is not a physical good but a service, it has 

different structural features. The main features of the tourism product; lack of opportunity to try or test 
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the product before purchasing; consumers have to come to the place where the product is located in 

order to consume the tourism product or the product must be consumed at the place where it is produced; 

the tourism product offered is similar but not exactly the same; demand is flexible and sensitive, 

although the supply of tourism products is fixed or limited. 

Web 3.0, which is used as the third generation internet, refers to the completely blockchain supported 

and personalized version of the internet that can be used between individuals and decentralized. 

Considering the preparations and investments made in this field around the world, it is predicted that 

three-dimensional virtual universes based on virtual and augmented reality technologies such as 

Metaverse will develop together with Web 3.0. In particular, with the support of virtual reality 

technologies, people will be able to engage in various activities as if they are in a real universe by using 

their digital twins in a completely computer-generated universe. Virtual and augmented reality 

technologies have been used for marketing purposes by companies operating in the field of tourism and 

travel for the last five years. With the development and spread of Web 3.0, it is thought that companies 

operating in the tourism industry will also benefit from new virtual universes such as Metaverse for sales 

and marketing purposes. This stiuation brings to mind the idea that there may be changes in the structural 

features of the tourism product in the near future with the spread of new virtual universes such as 

Metaverse with Web 3.0 technologies. 

In this study, in the light of secondary data obtained from literature review related to tourism product 

and web 3.0, a discussion has been made about what kind of changes Web 3.0 and Metaverse 

technologies can cause on the structural features of the tourism product. Thus, we made predictions 

about what kind of changes may occur on the structural features of the tourism product. As a result, we 

made suggestions to create a new tourism product in the near future or to adapt an existing tourism 

product to next generation internet technologies. 

Key Words: Web 3.0, Metaverse, Tourism, Tourism Product 
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TRAINING AND ITS IMPACT ON THE PERFORMANCE OF EMPLOYEES IN LIBYAN 

OIL COMPANIES 
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Dr. Öğr. Üyesi Murat ULUBAY 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

 

ABSTRACT 

The need for improved productivity has become universally accepted and that it depends on efficient 

and effective training is not less apparent. It has further become necessary in view of advancement in 

modern world to invest in training. Thus, the role played by staff training and development can no longer 

be over-emphasized. Training and development programs have strategic importance and should be taken 

seriously by organizations for the attainment of corporate objectives because if the organizations fail to 

realize the importance of providing proper training and development to their employees, they will end 

up dealing with number of issues or problems. The fundamental reason for selecting this sector is 

because of its significant contribution to Libyan’s economy. Furthermore, its contributions about 95% 

of Libyan economic growth. Moreover, sub goals are developed to facilitate a clear achievement of the 

purpose of the study and shows benefits of the research in the field of training. 

This paper examines the in-service training impact on the performance of employees in Libyan oil 

companies. The In-Service Training Scale developed by Barlett (2001) was used to evaluate employee 

attitudes toward training activities implemented in businesses. This scale contains seven dimensions; 

Learning Motivation, Colleagues' Support, Chief Support, Training Opportunities, Expected Individual 

Earnings from Training, Expected Career-Related Earnings from Training and Expected Job-Related 

Earnings from Training. Another scale used in the study is the Performance Scale used by Sigler and 

Pearson (2000). 

There are studies in the literature showing that training have a positive impact on employees’ 

performance. Therefore, organizations whether private or public sector need to understand the 

importance of training of employees which took place for the effectiveness of this important HR 

function. This study reviews the literature regarding training, employee’s performance, and the 

relationship between them by developing a theoretical model. The correlations between the dimensions 

of employee attitudes toward training and perceived employee performance will be analyzed and 

interpreted.  

Keywords: Training, Training programs, Employee, Performance, Libyan, Oil Companies. 
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UTILIZING CREATIVE BUSINESS OPPORTUNITIES IN THE METAVERSE ERA FOR 

MILLENNIALS 
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ABSTRACT 

This study tries to examine the metaverse era, an era that is a great opportunity for millennials to do 

business. Metaverse is a virtual world where users can shop, socialize, move, trade, relax, and learn in 

it. The creative economy in the metaverse era can be supported by digital technology. The purpose of 

this study is to analyze the effect of the metaverse era on creative economy business opportunities. This 

research method uses a literature review approach. The results of the heritage review found that the 2022 

World Employment and Social Outlook (WESO) data showed that the number of unemployed in 

Indonesia this year is estimated to reach 6.1 million people, no change from last year. Seeing this, Ralali 

Agent, originally known as Big Agent, is back with a variety of superior features. According to Joseph 

Aditya, CEO & Founder of Ralali.com, his party is determined to expand its network to reach 1.5 million 

agents spread throughout Indonesia by successfully completing 45 million types of work. This platform 

collaborates digital technology and workforce by conducting O2O (offline-to-online) processes that can 

make it easier for many people to connect with each other and work together. According to him, with 

this platform, it is hoped that it will have a significant impact on reducing unemployment in Indonesia 

and give birth to the best agents to facilitate the businesses of MSME actors and the creative economy 

in Indonesia. 

Keywords: Metaverse, Business, Creative 
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ÖZET 

Bu çalışmada kurgusal mekanlarda yorumlanan medeniyetler üzerinden yapılan mekan tasvirleri 

değerlendirilmiş, kurgusal medeniyet kavramı ortaya konmuş ve özgün medeniyet kurguları incelenerek 

iki yaklaşım arasında bir karşılaştırma da yapılmaya çalışılmıştır. Kurgu ilgili parçaların anlamlı 

bütünler oluşturacak şekilde dizilmesidir.  Kurgusal mekan kavramı ise içinde bulunulan zaman dilimi 

içerisinde deneyimlenmesi mümkün olmayan mekanlardır. Fotoğraf, belge, anı, efsane, mit, akademik 

kaynak v.b yazılı ve görsel materyalleri çıkış noktası alan kurgusal mekanlar; sinema eseri, PC-Mobil 

oyun, roman, hikaye gibi çeşitli sanat ve tasarım ürünlerinde betimlenirler.  

Braveheart (1995), 300 (2006), Gladiator (2000), Troy (2004), Kingdom of Heaven (2005), Spartacus 

(1960), The 13th Warrior (1999), Mongol: The Rise of Genghis Khan (2007), The Last Samurai (2003), 

Apocalypto (2006), Taras Bulba (1962), Cleopatra (1963), Gods of Egypt (2016) gibi kült yapımlara 

bakıldığında evrensel kültürde kabul gören ve ilgi uyandıran tarihi anlatıların senaryolaştırılarak sinema 

eserine dönüştürüldüğü gözlemlenebilir. Bu eserlerde gözlemlenen kurgusal mekanların en baskın 

özelliği uygarlıklara ait sembol mekanların yorumlanmasıdır. Troy filminde kurgulanan Truva atı ve 

surlar buna örnek gösterilebilir. Bunun yanı sıra dönema dair halka ve yönetici sınıfa ait yaşam alanları, 

genellikle iki ayrı sosyal sınıf üzerinden aradaki farkı vurgulamak üzerine detaylı biçimde kurgulanır. 

Gods of Egypt filminde Tanrı ve Lider Horus’un sarayı ve sadık vatandaşlar Bek ve Seth’in köy evleri 

iki zıt mekan olarak tasarlanmıştır. Medeniyetlere dayanan kurgusal mekanlarda kurgusal mekan – 

kurgusal karakter ilişkisi net bir biçimde kurulur ve karakterler mekan üzerinden tanımlanmaya çalışılır. 

Genellikle antik tarihteki uygarlıkları konu edinen bu yapımlar 1960’lardan itibaren popülerlik 

kazanmıştır. Kurgusal medeniyetler ise genellikle J.K.Rowling, J.R.R.Tolkien gibi çağdaş 

edebiyatçıların yazınından yola çıkılan edebiyat uyarlamalarıdır. Bu eserlerde kurgulanan karakterler 

mekânında tanımlayıcısı haline gelirler. Genellikle kurgusal haritalar üzerinden konumlandırma ve 

coğrafya üretme bu tür eserlerde görülür.  

Gerek kurgusal mekanda medeniyetlerin izleri takip edildiğinde gerek medeniyet kurgularına 

bakıldığında, genel olarak yaşanmamışın algılanmasına dayanan bir isteğin söz konusu olduğu 

https://orcid.org/0000-0003-1466-6404
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düşünülebilir. Karakter mekan ilişkisi her iki yaklaşımda da yoğun ve sınırlandırılmış olmasına karşın 

medeniyet kurguları karakterden bağımsız düşünüldüğünde anlamını yitirebilir. Genellikle kurgusal 

mekanlarda, medeniyet kurgularında mekan tasarımında zıtlıklardan faydalanılarak sosyal statüler ve 

sosyo-kültürel durumlar anlatılır. Medeniyet kurgularında ise düşsel olarak ortaya çıkan üründe tüm 

detaylar düşünülmeye ve aktarılmaya çalışılarak medeniyetin kabul görmesi sağlanmaya çalışılır. 

Kurgusal mekanlar ve medeniyet kurguları bu nitelikleriyle insanlık için unutulmaya yüz tutanı yaşatma 

ve mevcut olanı görselleştirme açısından önem taşımaktadır. 

 

In this study, the spatial descriptions made on the civilizations' interpretions were evaluated in fictional 

spaces, the concept of fictional civilization was revealed and a comparison between the two approaches 

was tried to be made by examining the original civilization fictions. Fiction is the arranging of related 

parts to form meaningful wholes. On the other handThe concept of fictional spaces are spaces that cannot 

be experienced in the current time. Fictional spaces that take written and visual materials such as 

photographs, documents, memoirs, legends, myths, academic resources, etc. as their starting point; are 

depicted in various art and design products such as movies, PC-Mobile games, novels, stories. 

When we look at cult productions such as Braveheart (1995), 300 (2006), Gladiator (2000), Troy (2004), 

Kingdom of Heaven (2005), Spartacus (1960), The 13th Warrior (1999), Mongol: The Rise of Genghis 

Khan (2007),  The Last Samurai (2003), Apocalypto (2006), Taras Bulba (1962), Cleopatra (1963), 

Gods of Egypt (2016), can be observed that historical narratives which are accepted in the universal 

interest and culture are scripted and turned into movies. The most dominant feature of the fictional 

spaces observed in these works is the interpretation of the symbolic spaces of civilizations. The Trojan 

horse and the city walls, which were fictionalized in the movie Troy, can be given as an example. In 

addition, the living spaces of the public and the ruling-royal class of the period are generally constructed 

in detail to emphasize the difference between two different social statues. In the movie Gods of Egypt, 

the palace of the God and Leader Horus and the village house of the faithful citizens Bek and Seth are 

designed as two opposite spaces. In fictional spaces based on civilizations, the relationship between 

fictional space and fictional character is clearly established and characters are tried to be defined through 

space. These productions, which are generally about civilizations in ancient history, have gained 

popularity since the 1960s. Fictional civilizations are generally literary adaptations based on the writings 

of contemporary authors such as J.K.Rowling, J.R.R.Tolkien. The characters fictionalized in these 

works become the identifiers of their space. Generally, positioning and producing geography through 

fictional maps are seen in such works. 

When the traces of civilizations are followed in the fictional space and when the civilization fictions are 

examined, it can be thought that there is a desire based on the perception of the unexperienced in general. 

Although the character-space relationship is intense and limited in both approaches, the fictions of 

civilization may lose their meaning when considered of the character independently. Generally, social 

statuses and socio-cultural situations are explained by making usage of contrasts in space design in 

fictional spaces for civilizational fictions. In the fictions of civilization, on the other hand, all the details 

are tried to be considered and conveyed in the product that emerges as an imaginary one, and it is tried 

to ensure that the civilization is acceptance. Fictional spaces and civilizational fictions, with these 

qualities, are important in terms of keeping the forgotten alive and visualizing the existing for mankind. 
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Məhəbbət dastanlarının fəlsəfi-aşiqlik, ilahi  eşq  diskursu – “vəhdəti-vücud” konsepsiyasına  əsaslanır. 

Bütün  parametrlərdə  sufi  ədəbiyyatı, ideologiyası  və  fəlsəfəsi  ilə  sıx  bağlı  olan  eşq  dastanları, 

təkkəyə  bağlı  aşıqlar  tərəfindən  düzülüb  qoşulduğundan  sufi  ədəbiyyatının  bir  nümunəsidir... 

Məhəbbət  dastanlarında  haqqa  qovuşmağın  əsas  vasitəsi  ilahi  eşqdir. Başqa  deyilişlə  bu  Allah  

eşqidir. Məhəbbət  dastanları  bu  sevgini  tərənnüm  edir. Burada  qəhrəman  ikiləşir. Bunlardan  biri  

aşiqdir, biri  isə  məşuqdur. Aşiq  haqqa  doğru  gedən  sufi  insani, məşuq  isə  ilahi  gözəlliyi  təmsil  

edən  rəmzi  qadın  obrazında  ifadə  olunur. Qəhrəmanların  münasibətlərini, davranışlarını  müəyyən  

edən  də  ilahi  eşqdir. İlahi  eşqin  aşiqə  verilməsinin  rəmzi  butadır. Buta çox zaman  aşiqə  röyasında  

verilir. Müəyyən  möcüzəli  xüsusiyyətlər  qazanır və  ya  kəramət  sahibi  olur. Dastanlarda  adı  çəkilən  

mey, şərab, badə  ilahi  eşqin  rəmzləridir. Bu  ideyanın  bütöv  adı  vəhdəti-vücuddur. Mənası  varlığın  

birliyi  deməkdir. 

Dastanlarda vəhdəti-vücud özünü aşiq, məşuq və ilahi eşq üçlüyündə  göstərir. Nəticə etibarilə ilahi  eşq  

birləşdirici cövhər kimi qəhrəmanları  bir  vəhdət  halına gətirir. Başlanğıcda vəhdətin hissələri  kimi  

görünən  aşiq  və  məşuq  sonda haqqa qovuşma mərtəbəsində bir vücud halına  gəlir. Dastanların 

sonunda biz iki  sonluq  tipi  ilə  qarşılaşırıq. Bunlardan biri qəhrəmanların  bu  dünyada  bir-birilə  

qovuşmalarıdır. Amma hər iki halda  aşiq  və  məşuq  birləşir  və  haqqa  qovuşmuş olur. Bu da vəhdət 

ideyasının məhəbbət dastanlarındakı  ifadə  formasıdır. Sufinin  haqqa  doğru  getməsi  səfər  motivində  

özünü  göstərir. Məşuquna  çatan  aşiq  ilahi  mərtəbəyə  yüksəlmiş  sufidir. Sonunda  o  məşuquna  

qovuşur, haqq  ilə  vahid  bir  varlığın  tərkibinə  daxil  olur. 

Baş qəhrəmanları qovuşduran, bir-birinə “tanıtması” dərvişlərin, övliyaların “boynuna  düşür”. 

Dərvişlər  bir-birindən xəbərsiz, uzaq məkanlarda (ayrı-ayrı ölkələrdə, şəhərlərdə, evlərdə) yaşayan  

qəhrəmanlar  arasında  vasitəçilik  edirlər:onlara  alma  verilir, yuxuda  buta  verilir, badə  içirdilir. 

Butavermə  məhəbbət  dastanlarında  əsas  süjetqurma  motivi  kimi  çıxış  edərək, həm  də  onun  mistik-

irrasional  mahiyyətini  təşkil  edir. Məsələ  burasındadır  ki, məhəbbət  dastanlarının  əsas  nüfləsi  ilə  

təsdiq  olunan  butavermə   mexanizmi  öz  simvolik  təbiəti  ilə  əski  türk  inisiasiya (ölüb-dirilmə) 

mərasimini  əks  etdirir. İnisiasiya  mərasimindən  keçən  simvolik  səkildə  ölür, ölüm  dünyasına – 

sakral  dünyaya  daxil  olur, sonra  təzə  statusla  doğulur. Bu  ritual  strukturu  məhəbbət  dastanlarının  

butavermə  aktında  da  var. Bu  mənada  biz  butaverməni  əski  inisiasiya  mərasimlərinin  məhəbbət  

dastanlarındakı  transformasiyası  hesab  edirik. 

Buta  verilməsi  qəhrəmanın  dəyişməsi  deməkdir, ona   buta  ilə  bərabər  qeyri-adi  bacarıq, aşıqlıq  da  

verilir. Dastanlarda  məhz  butadan, mistik  badədən  sonra  Aşiq  və  Məşuqa  çevrilirlər.                                                                                                                                       

Buta  verilmiş  aşiqlər  ilahi, qutsal  varlıqlara  çevrilirlər. Onlara  toxunmaq, zərər-xətər  yetirmək  

yasaqdır. Onlar  çətin, məşəqqətli  yolun  yolçusudurlar. 

Açar sözlər: məhəbbət dastanları, aşiq, məşuq, buta, ilahi eşq 
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БИОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ САПАСЫН АРТТЫРУДА ONLINE БІЛІМ БЕРУДІ 

ҰЙЫМДАСТЫРУ НЕГІЗДЕРІ 

BİYOLOJİK EĞİTİMİN KALİTESİNİ ARTIRMAK İÇİN ÇEVRİMİÇİ EĞİTİMİN 

ORGANİZASYONUNUN TEMELLERİ 

BASICS OF ORGANIZING ONLINE EDUCATION TO IMPROVE THE QUALITY OF 

BIOLOGICAL EDUCATION 

 

PhD доцент м.а. Н.Салыбекова  

Ермекқызы Гүлжайна 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 

 

ABSTRACT 

In this article transformative learning technologies provide students with in-depth knowledge of basic 

biological concepts, algorithms, formulation, selection, analysis, evaluation, systematization, 

generalization, and formation of specific competencies. Based on the results of the study, our hypothesis 

regarding the effectiveness of using computers and software in biology lessons should be determined 

and pedagogical experiment should be taken into account. In order to achieve the main purpose by 

analyzing the results obtained as a result of testing the effectiveness of the developed methodology. The 

results of the research will help students become aware of the need to integrate circular learning with 

simple lessons in the future, which will facilitate their adaptation to the learning cycle. The results of 

the study will be used in the regulation of circulatory biology education in secondary schools. 

Key words: online learning, teaching methods, renewed education, theoretical methods, empirical 

research. 

 

Қазіргі зерттеулерде оқушыларды оқытудың жан-жақты тиімділігін қарастыру жұмыстары білім 

саласында, оның ішінде мектеп бағдарламаларында қолға алына бастады. Оның себебі соңғы 

жылдардағы пандемия кезеңі білім жүйесіне де əсерін тигізбей қоймады. Ғылым мен жаңа 

технологиялардың аясында білімнің тиімділігін белсенді түрде жалғастыру барысында онлайн 

білім беру технологиясы əлемде оның ішінде Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінде 

де кеңінен қолданыла бастады. Біздің зерттеп отырған бағытымыз Биологиялық білім беру 

сапасын арттыруда Online білім беруді ұйымдастыру.  

Əлемде өте көп online білім платформдарының мұншалық қысқа мерзімде талап жағдайын 

арттыруы ең алдымен online оқытудың жеңіл қолжетімділігі жəне соңғы кезеңде болған Covid-

19 эпидемиясының ортаға шығарған пандемия кезеңінде адамдардың үйлерінен бірнеше білімді 

алуынан туындап отыр. Қатысушылар қалаған білім мазмұнына бұл əдіс арқылы жету арқылы 

қажеттіліктерін қамтамасыз етуде. Əрине бұл online білім беру платформдардың əр бірі ең 

сапалы қызмет көрсетумен алдыңғы технологияларды қолдану арқылы нарыққа ие болуға жұмыс 

жасайды. Бұл қызмет сапасына қарай қатысушылардың қандай online білім беру платформын 

таңдайтыны анықталады. Жүргізілген тəжірибелік жұмыста да online білім беру сапасының 

қатысушы таңдауы жəне қатысушы тиімділігі қарастырылған. 

Online оқыту, білімнің интернет немесе веб арқылы берілетін комьпютермен жұмыс жасау 

мағынасына келеді (Ное 2009) [1]. Өмірдің барлық саласында əсерін беретін интернет, білім беру 

оқыту қолданыстарында да маңыздылыққа ие. Білім беру орталарында ақпараттың қалыптасуы, 

таралуы жəне жаңаруы сияқты жағдайларда интернет жол көрсетуші деңгейіне жетті (Караман 

жəне басқалары 2009) [2]. Интернеттің білім беру мақсатында қолданылуы əртүрлі əдебиеттерде 

Интернет арқылы оқыту, Интернетке сүйеніп оқыту, Онлайн оқыту жəне online Білім беру 

сияқты бір бірінің орнына қолданылатын, бірақ бірдей мақсатқа қызмет ететін ұғымдардың 

құралуымен байланысты (Түрел жəне Варол 2005) [3]. 
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Жақын шетел ғалымдары А.М.Бершадский, Т.П.Воронина онлайн оқытудың теориялық 

жақтарын зерттеді, ал А.Я.Савельева, А.К.Скуратова еңбектерінде осы зерттеулердегі белсенді 

үлестерін айтуға болады.  

Бұл жерде ғалымдардың айтапқшы болған ойлары биологияны онлайн оқыту оқу-əдістемелік 

кешеннің маңыздылығын айтады. Қазір мектептердегі онлайн оқытудың барлық түрлері оқу 

бағдарламаларын барынша қадағалау арқылы оқудың тиімділігін арттыру.  

Орналасқан жеріне  немесе екі жақтағы оқушылардың ойлауы жəне ақпарат алмасуы, бірлесіп 

жұмыс жасау, алтернативті жолдарды табу жəне өз мүмкіндіктерін дамытуды жүзеге асыру; 

орналасқан жеріндегі  шектеулерді ортадан алып тастау жəне əртүрлі тақырыпта көп мəдениетті 

көзқарасқа қол жеткізу. Басқа жақтан оқушылардың жəне оқытушылардың сыныптан тəуелсіз 

болуы, ғимарат жəне персоналға қажеттілік туындамауы, оқытуға қаржыларды аз жұмсау сияқты 

себептерге түрткі болады (Иениад 2006) [4].  

Онлайн білім берудің əсерлілігін жүзеге асыру үшін текқана online жүйесін қолдану жеткілікті 

болмайды. Дəстүрлі сынып білім беруінде жəрдемші кітаптар болса, конспект алу үшін 

дəптерлер, оқытушының дəрісте қолданған есептері немесе жоспарлары, сыныптағы пікір 

таластар жасалуы үшін мидың жарылысы қолданысына қажеттілік бар болса веб табанды 

оқытуда да ұқсас қолданыстардың жүзеге асатын орталары бар болады. Бұл орталардың ең көп 

тараған түрлері форумлар, викилер, блоктар, əлеуметтік желі сайттары жəне үйренуді басқару 

жүйелері болып табылады.  

Үйрену жəне үйрету процесінің əр кезеңінде, ақпарат жəне байланыс технологияларының күн 

өткен сайын көп қолданыла бастаған күнімізде, ақпараттың құрылуы мен үйрену ортасында бар 

болған əлеуметтік белсенділіктегі байланыстардың анықталуы күн өткен сайын одан да маңызға 

ие болуда (Хашламан жəне басқалары 2008) [5]. Əрине online оқыту ортасы үйреннушілер 

арасында байланыс жəне байланысты жоғарылату барысында маңызды қарымға ие болып 

табылады. Бұл байланысты жүзеге асыру үшін қолданылатын online форумдарда оқытушының 

басшылығында, білім алатын адамдардың топ ретінде біліммен байланысты тақырыптары негізгі 

жəне міндетті тақырыптар жағдайында хат жіберу арқылы пікір талас алмасуды жүзеге асырады. 

Өзчынар жəне Өзтүрік (2008), оқушылардың заман жəне уақытқа тəуелді болмастан өз 

көзқарасын құрдастары жəне тəжірибелі мамандармен пікір алмасуы жəне əртүрлі 

көзқарастарды қарастырып, өзінің көзқарасына қарсы пікірлерге дұрыс қарауды көздейді. 

Өзчынар жəне Өзтүрік (2008) зерттеулерінде оқушылардың online форумларда барынша көп 

санда əртүрлі көзқарастардан хабардар болу, хабарламалардан өте қысқа мерзімде жауап алу 

сияқты қажеттіліктерде пікір таластардың үлкен топтарда жүзеге асуын қолдаулары, қатысушы 

саны артқанда оқушылардың пікір таласты бақылауда қиындықтарға тап болғандықтары көрінді 

[6]. 

Онлайн оқыту формасы туралы айтқанда, құрамына; барынша мүмкін болатын ақпараттың 

электрондық көздері (желілікті қоса алағанда): виртуалды кітапханалар, деректер базасы, 

консултациялық қызметтер, электрондық оқу құралдары, киберсыныптар, т.б. кіретін бірыңғай 

ақпараттық-білім кеңістігін жасау туралы айту керек. Əңгіме онлайн оқыту туралы болып 

отырғанда, ол жүйеде мұғалім, оқушы жəне оқулық бар деп түсіну керек. Бұл оқушы мен 

оқытушының өзара əсері. Осыдан шығатыны, онлайн оқыту формасын ұйымдастыруда ең 

бастысы электрондық курстар, онлайн оқытудың диактикалық жасалымы, педагог-

үйлестірушілерді дайындау болып табылады. 

Онлайн білім беру – бұл мұғалім/студент əрекеттесуі жəне сынып материалдарын тарату үшін 

Интернетке негізделген электронды түрде қолдау көрсетілетін оқыту.Бұл қарапайым түсініктен 

дəстүрлі сыныптардан тыс жерде жəне колледж кампустарынан тыс жерде оқыту мен оқудың 

бірнеше əдістері шығады. Онлайн білім беру арқылы студенттер Интернетке қол жетімді жəне 

электр қуаты бар кез келген жерде сыныпқа айнала алады. 

 Осы жұмысты зерттеу барысында бірнеше ұғымға тоқталатын болсақ төмендегідей 

анықтамалар беруге болады. Əрине ұғымдар əрбір автордың еңбегінде түрліше анықтамалар мен 
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сипаттамаларға ие. Соған қарамастан біздің зерттеп отырған жұмысымыздың теориялық жəне 

əдістемелік тұжырымдарына осы ұғымдардың беретін мəні жоғары деп санадық.  

Онлайн оқыту – бұл білім беруді өздігінен оқу процесін ұйымдастыру тəсілі деп анықтама 

береміз. 

Интернет - технологиялар негізінде білім беру ортасын пайдаланатын материалдар деп айтамыз. 

Интернет жəне мультимедиа арқылы оқыту. Жоғары оқу орнында онлайн оқытуды енгізу 

мəселесінің өзектілігі бірқатар себептерге байланысты болады. 

Онлайн оқытуды енгізу мəселесі бүгінгі күні жүйедегі өзгерістерге сəйкес келеді. Сонымен 

мұндай ғылыми жұмыстарды қарастыруда (визион) келешекке болжам жасау арқылы осындай 

онлайн оқытудың əсіресе биологияда маңыздылығын ашу арқылы Қазақстанның биология 

ғылымына біршама теориялар мен əдістемелердің ортаға шығуына септігін тигізеді.  

Парадигмалар мен білім беру технологияларының өзгеруімен, педагогикалық процестің 

мазмұнының, формалары мен əдістерінің өзгеруімен сипатталатын жоғары кəсіби білімді де 

айтуға болады. Бұл жерде Биологияны ғылыми жəне педагогикалық тұрғыдан зерттеудің де 

мəнділігін зерттеу жұмысымызда қарастырамыз.  

Жалпы білім беретін мектептерде жəне Университеттерде онлайн білім беру институционалдық, 

басқарушылық-технологиялық жəне педагогикалық деңгейде жүзеге асырылады. Мұғалім мен 

Оқытушы университеттің стратегиясын жүзеге асыруға қатыса отырып, университет əзірлеген 

нормативтік құқықтық актілерге сəйкес əрекет етеді. Оқытуды өткізу əдістемесі онлайн 

əрекеттері алдын ала анықталады. Форумдар саны, жеке жұмыстар, сынақтар, пəнді оқу кестесі, 

электронды журналды шығару, сілтемелер, əдебиеттер тізімі жəне əртүрлі тақырыптар реттеледі. 

Жалпы білім беретін мектептерде жəне Жоғары оқу орындарында онлайн оқыту мəселесін 

зерттеу біздің жұмысымызда мынадай қорытынды жасауға мүмкіндік берді: 

1. Онлайн оқыту, оқу үрдісінде заманауи технологияларды пайдалану маңыздылығы жоғары; 

2. Ақпараттық қоғам жағдайында онлайн оқыту дəстүрлі оқыту сияқты заманауи мұғалімнің 

құзыреттілігін жəне оқу-тəрбие процесін ұйымдастыруды өзгертуді талап етеді. Заманауи 

мұғалімнен жаңа технологияны меңгеру ғана емес, оқыту əдістерін өзгерту қажет. Электрондық 

оқытуды енгізетін университет оқуы керек жəне институционалдық жəне ұйымдық-

технологиялық деңгейде электронды оқытудағы педагогикалық жобалау, педагогика 

мəселелерін əзірлеу жұмыстары жасалуы қажет. 

Егер онлайн оқытуды дəстүрлі формаларды виртуалдыға көшіру ретінде қарастырсақ орта, бірақ 

ұйымның электрондық оқыту стратегиясында жаңа білім беру парадигмасы ретінде жəне 

университеттің оқу үдерісін ұйымдастыру жəне басқару туралы ережеде көрініс табуы қажет 

заманауи əдістерді қолдану, оқытудың белсенді жəне интерактивті əдістері, жаңа АКТ 

(əлеуметтік медиа, бұлттық қызметтер, жаппай ашық онлайн курстар, мобильді технологиялар) 

жəне сəйкес педагогикалық жəне ақпараттық технологияларды енгізетін мұғалімнің жұмысын 

бағалау əдістерін нақты қолдануға болады. 

Осы уақытқа дейін заманауи педагогикалық технологияларды (педагогикалық жобалау) 

əзірлеуге жоғары оқу орындарына қарағанда, бизнес құрылымдары көбірек қатыстылығын 

көруге болатын. Ал біздің лабораториямызда, яғни зерттеуімізде педагогикалық жағынан көптеп 

зерттеуімізге мəн берілді деп айтуға болады. Мазмұнды дайындау жəне компания 

қызметкерлерін онлайн оқыту бұл бағытта көптеп зерттелген. 

Онлайн оқытудың ауқымы кенеттен маңызды орын алды. Егер бұрын онлайн формат басқа деп 

есептелсе «аралас» оқытудың бір əдісі немесе құрамдас бөлігі, содан кейін қазіргі жағдайда ол 

бірден бəрін ығыстырды жұмыстың дəстүрлі «толық күндік» нысандары, жалғыз бола бастады 

мүмкін жəне үлкен аудитория үшін. Бəріміз айналдық өзіндік педагогикалық іс-əрекетке 

байқаусызда қатысушылар эксперимент. Қазіргі ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялардың арқасында екенін түсіну маңызды өзін-өзі оқшаулау жағдайында оқу үдерісін 

жүзеге асыруды жалғастыруға мүмкіндік туды. 
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Бұл ретте онлайн оқытуды кеңінен енгізу қолға алынуда білім беру субъектілерінің дайындық 

дəрежесіне жеңілдіксіз оны жүзеге асыру. Əрине, бұл тəжірибе болуы керек еді қажеттінің алдын 

ала жасалуынан бұрын логистика, цифрлық білім беру ресурстарын жəне оқытудың жаңа 

технологияларын дамыту. 

Онлайн оқыту цифрлық білім беру мазмұнының қолжетімділігін білдіреді. Нəтижесінде, 

белсенді рөлі ақпаратты беру жəне оның репродуктивті ассимиляциясы тəуелсіз аймаққа көшкен 

кезде өнімді жұмыс түрлері мен осыған қатысты зерттеу жұмыстары маңыздылыққа ие болады. 

Миссия – таңдаған мамандықтарында немесе пəндерінде қолжетімді, қауіпсіз жəне аса жауапты 

биология тұлғаларын тəрбиелеу мен оқыту болып табылады. Табиғат ғылымдары фактілері үшін 

салыстырмалы талдаулар, нақтылық жəне аналитикалық ойлану, сұрау дағдыларын жетілдіру 

үшін оқушыларға онлайн оқу мен оқытудың зерттеу тəжірибесі жəне білімін ұсынамыз. 

Визион (келешекке болжам) – жазбаша əрі сөздік түрде қолжетімділікті қарым-қатынас 

қабілетіне ие, жауапты, жасампаз жəне бір маман ретінде ғылыми қоғамға кіруіне дайын 

биолгтар тəрбиелеу, оқыту, жетілдіру мақсатымыз бар. 

Онлайн оқыту технологиялары оқушыларға  негізгі биологиялық ұғымдарды терең меңгеріп, 

оларды сабақ барысында, сабақты бекітуде ақпараттық технологияларды қолдана отырып, 

алгоритм, тұжырымдау, таңдау, талдау, бағалау, жүйелеу, жалпылау арқылы арнайы 

құзіреттіліктерді қалыптастыруға мүмкіндік тудырды. 

Зерттеу нəтижесіне, педагогикалық тəжірибе биология сабақтарында компьютер мен оқу 

бағдарламаларын қолданудың тиімділігі туралы гипотезамызды растады. Əзірленген əдістеменің 

тиімділігін тексеру нəтижесінде алынған нəтижелерді талдау арқылы негізгі мақсатқа қол 

жеткізілді. Ғылыми жұмыс нəтижелері алдағы уақытта онлайн оқытуды қарапайым сабақтармен 

біріктіру қажеттілігін, бұл білім алушылардың онлайн оқуға оңай бейімделуіне мүмкіндік 

туғызады. Зерттеулер нəтижелері орта мектептерде биологияны онлайн оқытуды 

ұйымдастыруда қолданылады. 
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ГРУЗИНСКИЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬ И. ГОГЕБАШВИЛИ О ЗНАЧЕНИИ 

ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ РОДНОМУ ЯЗЫКУ 

 

Тамар Гоголадзе 

профессор факультета гуманитарных наук Горийского государтсвенного университета, Грузия 

Ефемия Харадзе 

ассистент профессор факультета психологии и образовательных наук Тбилисского государственного 

университета им. И.Джвахишвили, Грузия 

 

АБСТРАКТ 

Предыстория: Со второй половины XIX столетия у прогрессивных грузинских общественных 

деятелей и просветителей – т.н. шестидесятников («Тергдалеули») во главе с лидером Ильи 

Чавчавадзе твёрдо ставится вопрос обучения детей на родном языке в стране, которая потеряла 

независимость и стала частью Российской империи. Под лозунгом «Язык, Родина, Религия», они 

активно развивают свою деятельность, создавая учебники для начальных классов на родном 

языке, открывая народные школы для детей малоимущих семей, параллельно печатая 

публицистические статьи о необходимости и значении изучения родного языка в учебных 

заведениях. В процессе многогранной просветительной деятельности направления 

«Тергдалеули», огромную роль сыграл педагог, публицист, последователь идеи Ушинского, 

Иакоб Гогебашвили (1840-1872), который является создателем учебника на родном языке «Дэда 

Эна»(в пер.: «Родной Язык»), в последствии вошедший в числе Нематериального Культурного 

Наследия. 

Методы: Качественный метод исследования, конкретно, теоретическое исследование, анализ 

документации.  

Результаты: Статьи, пропитанные прогрессивными педагогическими подходами И. 

Гогебашвили, посвященные вышеуказанной теме, имели в свое время огромное 

просветительное, воспитательное и политическое значение не только для грузинского народа, но 

и для других народов Закавказья. К примеру, учения И. Гогебашвили  воодушевили и 

способствовали видному азербайджанскому педагогу и литературоведу Ф. Кочарли (Фиридун-

бек Ахмед-бекоглы Кочарлинский (1863-1920)), бывшему воспитаннику Горийской учительской 

семинарии (Грузия), внедрить методы обучения родному языку в Азербайджанских школах. Он 

называл И. Гогебашвили «путеводной звездой» грузинской педагогики. 

Выводы: Важность и значение обучения подрастающего поколения первоначально родному 

языку, не теряет свою актуальность и посей день – в XXI веке, в эпохе глобализации, ибо каждый 

народ до тех пор продолжает свое существование, пока живы их язык и культура. 
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Açar sözlər: şəkərli diabet, ilkin vərəm, rezistentlik, vərəm mikobakteriayaları (VMB) 

İnfeksion xəstəliklər arasında vərəm xəstəliyi ölüm hallarının sayına görə ilk onluqdadır. Şəkərli diabet 

xəstəliyi vərəmə yoluxma və ölümə təsir göstərir. Bu, vərəm xəstəliyinə tutulma riski iki-üç qat, vərəm 

müalicəsi zamanı ikiqat ölüm riski, müalicənin başa çatmasından sonra vərəmin residiv riski dörd qat 

və çox dərmana davamlı vərəm riski (2-4) ilə əlaqələndirilir.  

Tədqiqatın məqsədi: Bakı şəhəri vərəm əleyhinə müəssisədə 2019-2020-ci illər ərzində qeydiyyatda 

olan ilkin vərəm hadisələri arasında şəkərli diabet xəstələrinin kliniki xüsusiyyətləri, müalicə 

nəticələrinin qiymətləndirilməsidir. 

Müayinə materialı və metodlar: Ambulator kartlarda xəstələrin anamnezi haqqında məlumatlar, 

rentqenoloji və baketrioloji müayinələrinin nəticələri qiymətləndirilmişdir.  

Müzakirə: Iki il müddət ərzində müəssisədə qeydiyyata alınan 132 ilkin vərəm xəstələrindən 9.7 % 

(n=12) hallarda şəkərli diabet xəstəliyi qeyd edilmişdir. Bütün xəstələrdə şəkərli diabet xəstəliyi  3 ildən 

artıq mövcuddur.  

Radioloji görüntülərdə 92 % (n-11) hallarda hər iki ağciyərlərdə  infiltrativ dəyişikliklər və dağılma 

boşluqları aşkar edilmişdir, 1 xəstədə ağciyərdən kənar vərəmi diaqnozu qoyulmuşdur.  

Bəlğəmin GeneXpert/Rif müayinəsi zamanı 83.3% xəstələrdə (n-10) VMB tapılmışdır. GenExpert/Rif 

pozitiv olan xəstələrin 25 %-də (n- 3) rifampisinə rezistentlik aşkarlanmışdır. Müqayisə üçün bildirək 

ki, 2019-2020-ci illərdə cəmi 10 xəstədə rifampisinə rezistentlik aşkar edilmişdir, bu isə iki il 

müddətində olan ümumi rezistent xəstələrin 30% təşkil edir.   

Müalicə nəticələri 25% (n-2) hallarda uğursuz kimi qiymətləndirilmişdir. Bəlğəmin əkliməsi zamanı 

birinci sıra dərmanlara davamlı VMB ştammları aşkar edilmişdir. Bu səbəbdən xəstələrin birinci sıra 

vərəm əleyhinə müalicəsi uğursuz kimi qiymətləndirilmiş, mono- və ya polirezistent formaları kimi 

müalicəyə başlanılmışdır.  

Nəticə: Tədqiqat çox az müddət və az sayda xəstələr arasında aparılmasına baxmayaraq, nəticələr 

dünyada təsdiq edilmiş mənbələrə uyğundur. Təhlil onu göstərdi ki, bütün ağciyər vərəmli xəstələrdə 

şəkərli diabet xəstəliyi zamanı ağciyərlərin əhəmiyyətli dərəcədə zədələnməsi və destruksiyası baş 

verdiyi, habelə müalicə effektivliyinin azalması səbəbindən vərəmli xəstələrdə şəkərli diabet üçün 

skrininqin keçirilməsinə ehtiyac var. Vərəm müalicəsinin nəticələrini yaxşılaşdırmaq üçün adekvat 

şəkərli diabet müalicəsi vacibdir.  
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Keywords: diabetes, primary tuberculosis, resistance, tuberculosis mycobacteria (MBT) 

Among infectious diseases, tuberculosis is in the top ten in terms of the number of deaths. Diabetes 

affects TB infection and death. This is associated with a two- to three-fold risk of contracting TB, a 

double risk of death during TB treatment, a four-fold risk of TB recurrence after treatment, and a risk of 

multidrug-resistant TB (2-4). 

The purpose of the study: To assess the clinical features and treatment outcomes of diabetic patients 

among the primary TB cases registered at the Baku TB facility in 2019-2020. 

Examination materials and methods: Patient anamnesis information collected from outpatient cards, 

also the results of radiological and bacteriological examinations were evaluated. 

Discussion: Of the 132 primary TB patients registered at the facility over a two-year period, 9.7% (n = 

12) had diabetes. Diabetes has been present in all patients for more than 3 years. 

Radiological imaging revealed infiltrative changes and collapse cavities in both lungs in 92% (n-11) 

cases, and 1 patient was diagnosed with extrapulmonary tuberculosis. 

GeneXpert/Rif sputum examination revealed VMB in 83.3% of patients (n-10). Resistance to rifampicin 

(n-3) was found in 25% of patients with GeneXpert/Rif positive. For comparison, in 2019-2020, only 

10 patients were found to be resistant to rifampicin, which is 30% of the total number of resistant patients 

over a two-year period. 

Treatment outcomes were assessed as unsuccessful in 25% (n-2) cases. First-line drug-resistant MBT 

strains were detected during sputum transplantation. As a consequence, first-line TB treatment of 

patients was assessed as unsuccessful, and treatment was initiated in mono- or poly-resistant forms. 

Conclusion: Although the study was conducted for a very short period of time and among a small 

number of patients, the results are consistent with confirmed sources around the world. The analysis 

showed that all patients with pulmonary tuberculosis needed screening for diabetes due to significant 

damage and destruction of the lungs during diabetes, as well as the reduced effectiveness of treatment. 

Adequate diabetes treatment is important to improve TB treatment outcomes.le behavior. 

Keywords: fabric, fashion, style, ornament, pattern, composition. 

 

 

 

 


	KAPAK
	members 3 HAZIR
	PHOTO
	12. Kültür PROGRAM
	içind
	PROCEEDINGS
	Binder1
	3 1-7
	4 8-19
	60 20-25
	66 26-29
	41 3-40
	59 41-45
	37 46-76
	52 77-87
	53 88-120
	17 121-128
	32 129-137
	27.1 138-145
	65 146-150

	Binder2
	40 151-156
	39 157-158
	42 159-170
	31 171-173
	11 174-179
	59-180-185
	38 186-195
	23 196-204
	62 205-209
	35 210-217
	14 218-227
	29 228-232
	26 233-248
	5 249-264
	27.2 265-273

	ÖZETLER




